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چکیده

برخی از مورخان در نگاشتن تاریخ انقالب مرالره ،ت تا الا بال

اال

ش ر بسا ه کردهان ه نقش ماا،ق ه ش رهای دیگر در این انقب را
نادی ه گرفت ان  .یکالی از ماالا،قی کال نقالش دالازن هاش در انقالب

مرره ،فرامالوش شال ه ادالتت خرادالان ه مرکال شنت مرال ادالت.

برخی گمان میکاا ب دلیل جو مذهبی حاکم بر مر ت مالرد شال ر

در مرالالره ،جایگالالاهی ن اشالالتا ه حتالالی در برابالالر شن ایسالالتادگی

کردهان  .در این مقال با تکی بر ماابع ددت اهلت نران مالیدهالیم کال

بر خبف این برداشت رایال،ت مالرد مرال نقرالی درخالور توجال در

انقب مرره ،داشتا ه ن تا ا نظارهگر مافعل انقب نبودن ت بلکال
 .5عضو هیئت علمی دانرک هی حقوق ه علو دیادی دانرگاه ت رانahmadi@ut.ac.ir .
 .2کارشااس ارش علو دیادی از دانرگاه ت ران mkhoshbin_1387@yahoo.com
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مبالالارزاآ شنهالالا در دهران لبالالل از مرالالره ،زمیاالال دالالاز برخالالی از

حرکتها ه مبارزاتی بود ک ب انقب مرره ،ماجر شال  .همناالین
در این مقال در پی شزمون این فرضی هستیم ک مبارزاآ مر پال

از پیالالرهزی انقالالب

 )5159 -5191ه مقاهمالالت در برابالالر ادالالتب اد ه

حامی خارجی شنت موجالب هالراس رهدالی ت بالازیگر برجسالت ی نظالا

ج انیت از ادام ی ششو هالا ه کرالی ه شال ن داماال ی اعتراضالاآ بال
ش رهای دیگر ش  .ب این ترتیب رهسها پال
تبری ت ب درکو مرره ،در مر

از دالرکو ت الران ه

ه شکسالتن تقال س بارگالاه امالا

رضا ع) پرداختا تا بقایای مرره ،خواهان را د ار ترس ه هحرت

کاا ه ب جابش مرره ،خواهی ایرانیان پایان دها .

واژگان کلیدی :انقب مرره ،ت دیادالتهالای ج الانیت رهدالی ی

ت اریت شورش ششماه ی مر .
 .1مقدمه

انقب مرره ،انقببی فراگیر بود ک ب پایتخت یا ایالتی خاص مح هد نمان  .مرد ایالران

ک از دویی مورد دتم ددتگاه ادتب ادی لاجار ه ظلم شاه ادگان ه هالیان بودن ه از دالوی
دیگر کرور خود را زیر دلط ی رهزاف هن بیگانگالان مالیدی نال ت بالرای رهالایی از هضالعیت
نابسالالامان موجالالودت ال ال ا ب ال حرکتالالی کردن ال ک ال درنوشالالت دیادالالی ه اجتمالالاعی ایالالران را
ددتخوش دگرگونی کرد .یکی از ایاالتی ک د م بسال ایی در ایالن جاالبش داشالتت ایالالت
پ االالالاهر خرادالالالان ه مرکالالال شنت مرالالال

بالالالود .دربالالالارهی اهضالالالاع مرالالال

ه فعالیالالالتهالالالای

مرره ،خواهان این ش رت ماابع ا انی در ددالت نیسالت .تالب ه تالا انقببالی در مرال

ه

جااحبا یهای دیادی در شن در ،رف اری از مرره،یت یا مخالفت با شنت نیازما تحقیقالی
گسالالترده ه جالالامع ادالالت .بالالا ادالالتفاده از ادالالااد ه مال ار

بال جالالا مانال ه از دهرهی مرالالره،

میتوانیم شااختی از اهضاع ه موضعگیری مرد این ش ر نسبت ب مرره ،ب ددت شهریم.
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برخی صاحبنظران 5باهر دارن ک مر

در مبارزه با ادتب اد نقش برجست ای ن اشت ه

تا ا نظارهگر کراکشهای میان هواداران ه مخالفان مرره ،بوده ادالت ه برخالی 9حتالی از
این فراتر رفت ان ه با توج ب اهمیت مذهبی این شال رت فضالای عمالومی حالاکم بالر مرال

را

مخالف مرره ،میدانا .
پردش اصلی این پژههش این ادت ک مر
مذهبی در ایرانت

ب عاوان یک کانون فرهاگالیت دیادالی ه

تأثیری در فرایا انقب مرره ،داشت ادت؟

فرضی ی پژههش این ادت ک مر

در کاار ش رهای بال ر

دیگالری الون ت الران ه

تبری ت نقری لابل توج در انقب مرره ،داشت ه در برخی ماالابع بال جالا مانال ه از دهرهی
مرره ،از تحوالآ این ش ر ب عاوان جرل ای برای جابش مرره ،یاد ش ه ادت .ب دلیالل
مقاهمتها ه مبارزاآ مرد این ش ر با ادتب اد ه حامی خالارجیاشت رهدالی ی تال اریت ایالن
کرور با درکو انقب مرره ،در مر ت پ

از درکو تبریال ت در پالی پایالان دادن بال

جابش مرره ،خواهی در ایران برشم .
این پژههش را بال رهش تالاریخی انجالا مالیدهالیم ه بالا ادالتفاده از ادالاادت رهزنامال هالا ه
کتا های تاریخی دهرهی مرره ،ت اهضاع ش ر مر

ه فعالیتهای مرالره ،خواهالان ایالن

ش ر را برردی میکایم.
 .2پیشینهی پژوهش

پژههرگران ایرانی ه غربی در مورد حرکت پیررهان ی ایرانیان ک بال انقالب مرالره،

ش ره ش ت بسیار نوشت ا ن  .بال مال د ایالن البالال گسالتردهت شثالار گونالاگونی در مالورد انقالب
مرالالره ،ی ایالالران ه مبالالارزاآ شزادیخواهان ال ی مالالرد در ددالالت ادالالت .در ایالالن رهی ال ادت
ش رهایی ون ت ران ه تبری از جایگاه م می در پژههشهای مرالره ،شاادالان برخالوردار
1

 .مانا دی محم صادق ،با،باییت فرزن شیتاهلل ،با،باییت از رهبران مرره ،ک در رهزنام ی مجل از بیتالوج ی
مرد خرادان ب مرره ،دخن میگوی  .برای شگاهی بیرتر نالک :نفیسالیت دالعی « .)5291 .حیال رخان عمالو اهغلالی».
یادگار .س  .2ش .1
 .2مانا دی حسن امین .نک :امینت دی حسن« .)5231 .مرالره،یت در خرادالان» .مجلههی اطالعها سیاسهو و
اقتصادی .ش  911ه .916
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بودهان ؛ اما پژههشهای مربوط ب نقش خرادان در انقب مرره ،کمتالر دیال ه مالیشالود.
یکی از دالیل این بیتوج یت ان

بودن ماابع مرتبط بالیمان ه از دهرهی مرالره ،ادالت

ک پژههش دربالارهی مرالره ،ی خرادالان را دشالوار مالیکاال  .ایالن کمبالود مابالع در مالورد
دالهای شغازین انقب مرره ،محسوستر ادت ه ماابع کمی هم ک از دهرهی مرالره،

بالی مان هان ت ب حادث ی توپبا ی حر بسا ه کردهان  .یکالی از ایالن شثالارت کتالا تالاریخ
انقب ،وست نوشت ی ادیب هرهی خرادانی ادت ک در دال 5296ه.ش ب

الاپ ردالی ه

ادت.

با ایاک نقش مر

در پژههشهای مرره ،شاادی فرامالوش شال ه ادالتت در برخالی از

م الالمتالالرین شثالالار بالالالیمان ال ه از دهرهی مرالالره ،ت مانا ال تالالاریخ بی ال اری ایرانیالالان نوشالالت ی

ناظماالدب کرمالانیت بالا اشالاره بال حالوادآ ه ششالو هالای مرال ت ایالن شال ر دارای نقالش
ال الالا بخالالش ه پیرالالرهان در انقالالب مرالالره ،معرفالالی شال ه ادالالت .ناصالالر نجمالالی در کتالالا
محم علی شاه ه مرره،یت از شورشهای مر

لبل از انقب مرره ،ب عاوان زمیا دالاز

انقب یاد میکا  .حتی نویسا گانی ماناال احمال کسالرهی ه م ال ی ملالکزاده کال بالرای
مر

در انقب مرره ،جایگاه برجست ای لائل نیستا ت ب گوشال ای از تحالوالآ ه هلالایع

مر

اشاره کردهان ک این هلایعت بیانگر بی اری این ش ر در فرایا انقب ادت.
از شثار دیگری ک در زمیا ی مرره ،در مر

درهده شال هت اثالر ماظالومی از رجبعلالی

تجلی دب هاریت شاعر شزادیخواه دهرهی مرره ،ت با نا تالاریخ انقالب خرادالان یالا باالای
مرره،یت شن ادت ک رخ ادهای مر

را در دهرهی مرره ،در لالالب شالعر بیالان کالرده

ادت .این ماظوم ب دلیل ددتاهل ه مح هد بودن ماابع شن دهرهت اثالری درخالور توجال بال
شمار میشی  .این کتا در دال  5291ه.ق با اپ داگی در مر

ماترر ش .

در مقالة «انجمنهای دیادی ه فرهاگی خرادان در عصر مرره،یت» نوشت ی ابوالفضالل
حسنشبادی ب اهضاع مرال

در دهرهی مرالره ،پرداختال شال ه ادالت .نویسالا ه کال خالود

کارشااس مرک ادااد شدتان ل س رضوی ادتت با ادتفاده از ادااد ه رهزنام هالای تالاریخی
موجودت ا،بعاآ لابل توج ی در زمیا ی انجمنهای دیادی ه فرهاگی موجود در خرادان
ب ددت داده ادت.
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غبمرضا جبلی در مقال ی «درنوشالت دال رهیکالرد دیادالی علمالا نسالبت بال انقالب

مرره » ،ک در کتا رهحانیت ه مرره ،ب کوشش جمعی از نویسا گان حوزه ب

ردی ه ادتت ا،بعاتی در زمیا ی موضعگیری علمالای مرال

الاپ

در برابالر انقالب مرالره ،ه

جریان مرره ،خواهی ه مررهع خواهی در اختیار خوانا ه لرار میده .
تفصیل هلایع مر
مرتبط با مرره ،ی مر

ه ششو شخرال مالان در کتالا مرالره ،ی گالیبنت از دیگالر ماالابع
ادت .این کتا نوشت ی ه .رابیاو ادت کال دربالارهی مرالره ،ی

گیبن ه هلایع شن نوشت ش ه ادت .در این کتا ت بخری ب نا «ششو شخرال مان» هجالود
دارد ک ب شیخ حسین بافقی ماسو ادت ه محم رهشالن شن را گالردشهری کالرده ادالت.
این کتا ا،بعاآ درخور توج ی دارد .نویسا ه شرححال گرداناال گان ششالو مرال

ه

ارتباط شنها با رهسها را ب خوبی در این کتا توضیح داده ادت؛ اما دربارهی مرالره ،ی
مر ت تا ا ب حادث ی بمباران حر بسا ه کرده ادت.

کتابی دیگر در این زمیا ایران در بازی ب ر ت نوشت ی شنتونی هین ادالت .ایالن کتالا

شرح مأموریالت دیادالی دالایک ت کاسالول انگلالی
زن گی مالیکالرد .گال ارش دالایک
مطالع ی تاریخ مر

در ایالرانت ادالت کال مال تی در مرال

از رهیال ادهای مرال

ه نقالش رهسهالا در شنهالات در

در دهران مرره ،بیفای ه نیست.

ب دلیل کمبود ماابع مکتو در زمیا ی تحوالآ ه نقالش مرال
برردی مرالره ،ی مرال

در دهرهی مرالره ،ت

بال هن ادالتفاده از ادالااد تالاریخی ه رهزنامال هالای شن دهره میسالر

نیست؛ ازاینره بخش لابل توج ی از این پژههش بر پایال ی ادالااد ه رهزنامال هالای تالاریخی
انجا ش ه ادت.
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 .3مشهد پیش از انقالب مشروطه

در این پژههش برای تبیین فرضی ی اصلی ک برای مر

م مترین هلایع مر

نقری لابل توج لائالل ادالتت بال
5

در دهرهی لاجار اشاره میکایم ک ب باهر برخی در حکالم جرلال ای

برای انقب مرره ،بود.
دالهای  5299تا  5291ه.ق  5935تا  5931ه.ش) ک بالرای خرادالانیانت بال هیالژه مالرد
مر ت دخت ه ،التفردا بودت دالرشغاز دهرهای ج یال از تالاریخ معاصالر ایالران بال شالمار
میشی  .در این دهرهت خرادان کال د الار مرالکبآ ه بحالرانهالای اجتمالاعی ه التصالادی ه
دخالتهای ش ی بیگانگان ش ه بودت شاه برهز ششو ها ه شورشهای ض حکومتی ش .
مجموع ی این شورشها ه بحرانها ک گاه از شنها با عاوان «انقب مر » یالاد مالیشالودت
زمیا ی دست ش ن بایانهالای حکومالت لاجالار از یالک دالو ه پیرالرفت کالار مبالارزان ضال
ادتب اد را از دوی دیگر فراهم کرد خرادانت « .)59 :5219/2/1شنناانک گفت ان ت شورش
ه جابش خرادان یکی ازجمل انگی ههایی بود ک زمیا پرداز لسمتی از اصالبحاآ دیادالیت
حقولی ه اجتماعی ایران گردی ک در پایالان بال ادالتقرار مرالره،یت مات الی شال » نجمالیت
.)11 :5211
یکالالی از م الالمتالالرین رهیالال ادها در ایالالن دهرهت شالالورش شالالشماهالال ی مالالرد مرالال

علیالال

شصفال هل ت حکمران خرادان در زمان دلطات ناصرال ین شاه بالود .در دهران هالالیگالری

شصفال هل ت نامبیماآ زیادی در خرادان اتفاق افتاد ه خرادانیان در تاگاا ه فرالار شال ی
لرار گرفتا  .یکی از این حوادآت فرهش دختران ایل باشقانلوی لو ان ب ترکمنها بود کال
باعث خرم مرد خرادان ش  .عامل دیگرت اف ایش بالیش از انال ازهی لیمالت نالان در مرال
تودط محم حسن خان ه ع

برخورد شصفال هل با هی بود ک باعث درگیری مالرد بالا

نیرههالای دهلتالالی ه کرالالت شالال ن عالال هی زیالالادی از مالرد شالال  .ایالالن حادثالال باعالالث برکاالالاری
شصفال هل از حکمرانی ایالن ایالالت شال  .نالاظماالدالب کرمالانی در رابطال بالا ایالن حادثال
مینویس :
 مانا ناصر نجمالی در کتاب محمدعلو شاه و مشروطیت )5211ت الاپ زریالا ه نالاظماالدالب کرمالانی درکتا تاریخ بیداری ایرانیان )5216ت اپ بایاد فرهاگ ادبمی.

1
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در شدتان ی مرره،یتت حاج غبمرضا خان شصالفال هلال شاهسالونت حالاکم خرادالان
بود .هی را شخصی متظاهر ب زهال توصالیف کالردهانال کال مسالتحباآ زیالادی انجالا
میداد؛ اما ظلم ه دتمش نی ح ه ن ایت ن اشت .هیژگی برجست ی هی احتکار گا
بود ه در هر نقط ی ایران حکومت میکردت ابت ا گا

شنجا را احتکار ه انبار میکالرد

ناظماالدب کرمانیت .)291 /5 :5216

هی همناین مینویس :
م مترین حادث ای ک در این ش ر لبل از پیرهزی مرالره ،مالیتالوان از شن یالاد کالردت
غائل ی نان در دال 5939ه.ش 5295/ه.ق ادت ک مرد در مقابل حاکم ه متولیباشالی
شدتان ل س ایستاده ه ش ر را برای م تی د ار ناامای کردن ؛ ب ،وریکال ایالن حادثال
در ت ران نی انعکاس هدیعی داشت ه ب عاوان یکی از زمیا هالای انقالب مرالره ،در

ماابع از شن یاد ش ه ادت همان.)569 -511 :
در دال ده حکومت شصفال هل ت ششو م می در اعتراض ب گرانالی نالان ه گوشالت در
مر ال

رهی داد ریاضالالی هالالرهیت  .)523 :5219در شدالالتان ی دالالال 5292ه.ق 5932ه.ش)

شصفال هل بای ب ت ران میرفت تا هاگا حراج ایاالآت پیرکری خود را برای حکومالت
خرادان تق یم کا ؛ اما هی ب جای خودشت حاجی محم حسن معالاهنالتجالار را بال ت الران
فردتاد .معاهنالتجار نی این مأموریت را با موفقیت بال پایالان ردالان  .شصالفال هلال در ازای
این خ مت امر نان ه گوشت مر

را ب حاجی معاهن هاگذار کرد .هی هم بر لیمت نالان ه

گوشت اف هد کاتوزیان ت رانیت .)911 :5211
گرانی نان ه گوشتت لیمت اجااس دیگر را هم باال برد .این هضعیت باعث نارضالایتی ه
اعتراض مرد ش ؛ اما شصفال هل ک همددت معاهنالتجار بودت ب اعتراض مرد اعتاالایی
نکرد ناظماالدب کرمانیت  .)221/5 :5216مالرد کال شصالفال هلال را هالمددالت حالاجی
معاهن دی ن ه جایی برای دادخواهی نیافتا ت کالمکالم دالر بال شالورش برداشالتا ه ششالوبی
بر

ب پاکردن  .شصفال هل شورش مرد را با توپ ه شتش پادالخ داد ه حتالی بال مالرد

پااها ه ب حر رضوی هم امان ن اد ه بسیاری از مرد در این جریان کرت یا زخمی شال ن .
این حادث در ماه فرهردین اتفاق افتاد .خبر حادثال مال تی بعال در مالاه اردیب رالت بال ت الران
ردی  .این حادث برای مرد بسیار گران بود ه بر ناخراودی شنالان از دهلالت افال هد .شیالتاهلل
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،با،بایی در مابر حادث را بازگو ه بسیار گری کرد .برخی شبنام ها هم در اعتراض ب این
حادث ماترر ش ن کسرهیت .)516 :5213
در دال  5932ه.ش  5292ه.ق) محصوالآ مالرد خرادالان د الار ملالخخالوارگی شال .
مرد ب مظفرال ین شاه نام نوشتا ه دادخالواهی کردنال  .اه نیال ددالتور داد کسالی را بالرای
بازردالالی بفردالالتا ؛ امالالا عالالینال هل ال تالالوج ی نکالالرد ه از شصالالفال هل ال مالیالالاآ خوادالالت.
شصفال هل ه حکا ش رهات ب هیژه شجاعال هل حاکم لو الانت بالر مالرد دالخت گرفتاال .
مرد ناگ یر دختران خود را ب تالرکمنهالا فرهختاال تالا مالیالاآ خالود را بزردازنال  .از دالوی
دیگرت داالر مفخم بجاوردی ترکمنها را تحریک ب حمل کرده بود .هی بابالت جلالوگیری
از حمل ی ترکمنها دالیان پولی از دهلت دریافت میکرد؛ هلی شصفال هلال ایالن پالول را
خودش برداشت؛ ازاینره داالر مفخم ترکمنها را برانگیخت ک بال خالا

لو الان حملال

کاا کسرهیت .)991 :5213
این حادث فرصتی ب دران جابش داد تا از ایالن پیرالام بال دالود اهال اف خالود ادالتفاده
کاا  .اهل مابر این حادث را بازگو مالیکردنال ه بالر تالبهتالا انقببالی مالرد مالیاف هدنال .
شیالالتاهلل ،با،بالالایی در نام ال ای ب ال شالالاهت ضالالمن بیالالان حادث ال ه جلالالب توج ال هی ب ال شنت راه
جلالالوگیری از تکالالرار االالین حالالوادثی را ترالالکیل مجلالال

عال الت بیالالان کالالرد نالالاظماالدالالب

کرمانیت .)291 /5 :5216
با بیکفایتی شصف ال هلال در ادارهی خرادالانت مالرد مرال

در پالی فرصالتی بودنال تالا

مخالفت خود را با اه ه لاجار نران دها  .تبعیال عال ه ای از علمالای اصالبح،لالب مرال

بال

درگ ه کبآ ه هتک حرمت حر رضوی تودط شصفال هلال ت بالر خرالم مالرد افال هد ه
جرل را برای ابراز نارضایتی ه شالورش علیال اه فالراهم شهرد، .الوالنی شال ن شالورش مالرد
مر

درانجا نتیج داد ه ناصرال ین شاه مجبور ب برکاار کردن شصفال هل ه فراخوان ن

اه ب ت ران ش ه بال جالای اه محمالود خالان لراگوزلالوی همال انی را بال حکومالت خرادالان
ماصو کرد.
با تبشها ه ایستادگیهای مرد مر ت برای مقاهمالت ه تالبش ایالاالآ دیگالر زمیاال ی
ماادب فراهم ش  .موفقیت مالرد مرال

در شالورش اال ماهال ه بازتالا ایالن پیالرهزی در
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درادر ایران باعث بیاعتبار ش ن حکومت لاجار در ن د مرد ه افال ایش جسالارآ شنالان در
مبارزه با این نظا ادتب ادی ش خرادانت .)59 :5219/2/1
پ

از فراگیر ش ن اعتراضاآ ه بلا ش ن فریاد مرره ،خواهیت هاگامیک نظر موافق

علمای مقیم نجفت ازجمل شخون خرادانیت در دفالاع از مرالره ،بال مرال

ردالی ت مالرد

خرادان در دفاع از مرره ،مصممتر ش ن ه بال مبالارزاآ خالود ادامال دادنال  .مالرد هلالایع
داخالل کرالور را بالال ،الور کامالل پیگیالالری مالیکردنال  .بالالا هجالود جلالوگیری دهلالالت از هرهد
رهزنام های خارج از کرورت ب هیژه حبلالمتینت این رهزنام ه رهزنام ی
مصرت پا انی ب مر

الرهنمالات الاپ

میردی ن  .موضوع ادتقراض دهلت از بیگانگالان ه دالفر مظفرالال ین

شاه ب ارهپا نی با انتقاد ه اعتراض مرد مر

رهب ره ش ه هاعظان در دخارانیهالای خالود

موضوع ادتقراض را پیش میکری ن ه رفتار دهلالت را نکالوهش مالیکردنال  .در شدالتان ی
مرالالره ،هالالم هلالالایع ت الالران ب ال دلالالت پیگیالالری مالالیش ال  .در تیالالر 5931ه.ش جمالالادیاالهل
5291ه.ق)ت خبر ددتگیری دلطانالواعظین ه کرت ش ن دی عب الحمی بال مرال

ردالی ه

مرد را ب تلگرافخان کرالان  .شالب همالان رهز مالرد در مسالج گوهرشالاد جمالع شال ن ه
افتخارالواعظین در مابرت مرد را ب شزادیخواهی دعوآ کرد.
با گسترش مبارزاآ در ت ران ه ایالاالآ دیگالرت مظفرالال ین شالاه لاجالار نالاگ یر فرمالان
مرره،یت را امضا کرد ه مبارزاآ مرد ب ثمر نرست ه انقب مرره ،ب پیرهزی ردی .
 .4مشهد در فرایند انقالب مشروطه

ردی ن خبر پیرهزی انقب ب مر ت شادمانی ب رگی در بین مرالره ،خواهالان مرال

کرد .مرد مر

برپالا

ب تکاپوی برگال اری جرالن افتادنال ه خیابالانهالای شال ر را شییالنباال ی ه

راغانی کردن  .رهزنام ی خورشی در این باره نوشت:
در دال 5291ه.ق5931/ه.شت جرن مرالره،یت در بالان نصالرهالملالک برگال ار ه تمالا
خیابانهای ش ر شیین بست ش  .در این جرن از تما ،بقاآت ازجملال علمالای عظالا ه
رؤدای اداراآ ه مرد عادیت حضور داشتا ه شاگردان م رد ی رحیمی ه م رد ی

معرفت برنام اجرا کردن خورشی ت س 5ت ش  96ه .)1 :91
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از حاکمیت جو مذهبی در مرال

ه نفالوی ه

ازشنجاک اهضاع دیادی ه اجتماعی مر

تأثیرگذاری علمای دیای در این ش ر متأثر بودت ابت ا ب موضعگیری علمای مرال

در برابالر

مرره ،خواهیم پرداخت.
 .4-1رویکرد علمای مشهد به مشروطه
موضعگیری علمای مر
مر

در برابر مرره ،ب د ددت تقسیم میشود؛ ع های از رهحانیالان

ب پیرهی از دی گاه شیالتاهلل شالیخ فضاللاهلل نالوریت مرالرهع را بالر مرالره ،تالرجیح

میدادن ت در برابر مرره ،ایستادگی میکردن ه شن را مخالف دیالن ادالب مالیدانسالتا ه
ع های دیگر ب پیرهی از شیتاهلل شخون خرادانی ب دفاع از مرره ،برخادالتا ه مالرد را
ب هواداری از مرره ،ترویق میکردنال  .برخالی از علمالا نیال رهیکالردی بیاالابیای در پالیش
گرفتا ه در مخالفت با هیچیک از ده جااحت دردختی از خود نران ن ادن .
میرزا محم خرادانی معرهف ب شلازادهت فرزن شخون خرادانیت یکالی از بال ر تالرین
علمای موافق مرره ،در مر
داشت .اه پ
پ

بود ک درکردگی علمای مرره ،خواه مر

را بالر ع ال ه

از ردی ن ب درج ی اجت اد در دال 5936ه.ش 5291ه.ق)ت یعاى یالک دالال

از پیرهزى انقب مرره ،ت ب ددتور پ ر ب مرال

شمال  .فرزنال شخونال خرادالانی در

بی اری مرد مر

نقش بسال ایی داشالت .از نمونال هالای هالواداری شلالازاده از مرالره،یت ه

پیرهی مرد مر

از ایران رهی ادی ادت ک معاض السلطا پیرنیا شهرده ادت:

شلازادهی خرادانی در مرال

بالاالی مابالر مالیرفتال ه مالرد را تحالری

ه ترغیالب بال

مرره،یت مینموده ه خلق اظ ار میل مینمودن ک جاناً ه ماالً در راه مرالره، ،لبالی
حاضریم .رکنال هل ت هالی خرادان این مطلب را ب عرض محم علی شالاه ردالانی ه ه
حکم ش ه ادت مگذاری در صحن ه در مسج گوهرشاد دیگر جمعیت برود ه پسالر
شخون باالی مابر برهدت هرگاه نتوانستی ل راً با توپ ه شلیک شنها را متفالرق کایال ه
رکن ال هل هم اهل ب م ارا ه در ثانی ب شلیک توپ ه تفاگ پرداخت ه یک مرتب از
،رف ملت هجو شم هت بر ایران غلب نمودهت تمالا اداللح ه لورخانال حکالومتی را از
ددتش گرفت ان ه خودش هم فرار کرده ه از ش ر بیرهن رفت ه جمیالع اداراآ دهلتالی

را هم ملت متصرف ش ه معاض السلطا پیرنیات .)215 :5211
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در کتا تقویم تاریخ خرادانت از اجتماع

ارص نفر ،لب ی علو دیای در حالر امالا

رضا ع) در تاریخ  1شیر  5931ه بست ش ن بازار ب دلیل توصی ی علمای عتبالاآ بال اهالالی
خرادان برای مقاهمت در برابر ادتب ادت دخن گفت ش ه ادت .پال
مر

از شن نیال اغتراشالی در

ب رهبری پسر شخون خرادانی درج ت درخوادت بازگرایی مجل

شورای ملالی ه

احیای مرره ،صورآ گرفت جبلیت .)53-51 :5211
شیخ یبیحاهلل مجت

لو انىت از شالاگردان میالرزاى شالیرازى ه شخونال خرادالانیت یکالی

دیگر از رهحانیان دردم ار مرره ،خواهى در مر

بود .هى پ

از اال ین دهال زنال گی

در عتباآت در دال5939ه.ش 5251ه.ق) ب ایالران شمال ه بال دالفارش شخونال خرادالانى بالا
مرره ،خواهان همکارى کرد .رهحانی مرره ،خواه دیگر کال در راه پیرالبرد مرالره ،بالا
شیخ یبیحاهلل همپیمان ش ه بودت حاج دی اد اهلل ل هیاالی بالود .شن ده پال

از اال نرسالت

درّىت پیمان بستا در راه پیررفت مرره ،تبش کاا ه بالرای مصالون مانال ن از ددیسال ی
مستب انت این پیمان را با کسى در میان نا ا .
حالالاج محمال تقی درهدیت حالالاج محمال علی فاضالاللت حالالاج محقالالقت حالالاج زیالالنالعابال ین
دب هاریت شیخ احم ب ارت حالاج میالرزا ابوالقادالم معالینالغربالا ت حالاج شالیخ حسالن حجالت
کاشىت حاج شیخ عبال الرحیم عیال گاهىت حالاج میالرزا محمال بالر مال رس رضالوى ه میالرزا
مرتضى درابى از علمای دیگری بودن ک در مر
در برابر این علمات ع های از رهحانیون مر

از مرره ،حمایت میکردن .
ب مخالفت با مرره ،برمالیخادالتا ه شن

را مخالف ادب میدانستا  .شیتاهلل دی علی دیستانیت دی بالر رضویت دی محم حسین
نجفی ه میرزا ابراهیم رضویت مرره،یت را با شریعت نادازگار مىدی ن .
برخی از علمای مر

نی نسبت ب ن ضت مرالره ،راه دالومی را برگ ی نال ه بال ،الور

ج ی ب ،رف اری از هیچیک از ده جااح نزرداختا  .نمون ی بارز این علما میالرزا حبیالباهلل
مجت

بود ک از رهی احتیاط با هر ده جریان کاار مالیشمال ه دالازش نرالان مالیداد؛ هلالی

ب ،ور کامل پذیرای هیچیک از ده جریان نبود .هر ا ب عقی هی برخالیت میالرزا حبیالباهلل
در ابت ا از مرره ،پرتیبانی میکردت بع ها با مراه هی اختبفاآ بین ده جاالاح ه تاال رهی
ع های از مرره ،خواهانت از این جاالبش کاالارهگیالری کالرد جبلالیت .)516 -521 :5231
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میرزا عب الرحمن م رست شیخ محم ن اهن ی ه دی عباس شاهرهدی نی ازجملال علمالایی
بودن ک در کراکش بین مرره ،ه مررهع ت بی،رف مان ن .
 .4-2انجمنها و احزاب مشروطهخواه

از پیالالرهزی انقالالب مرالالره ،ت شزادیخواه الان ه مرالالره، ،لبالالان مر ال

پ ال

ب ال دالالرعت

ددتب کالار شال ن ت بالرای پیرالبرد شرمالانهالای مرالره ،کوشالی ن ه ماناال ایالاالآ دیگالرت
خوادتار ترکیل انجمن ایالتی ش ن .
اهلالالین الالال ا م الالم مرالالره، ،لبالالان در ایالالن زمالالانت تحصالالن در مسالالج گوهرشالالاد ه
درخوادالالت ترالالکیل انجمالالن ایالالالتی بالالود کال عمالالو متص ال یان از ،بقالالاآ مختلالالف در
شن شالالرکت داشالالتا  .متحصالالاین از مسالالج بالال دالالمت ماالال ل حالالاج میالالرزا حبیالالباهلل
مجت ال حرکالالت کردنال ه در شنجالالا باالالای فریالالاد ه فغالالان گذاشالالتا کال انجمالالن ایالالالتی

الز ادت برارآت س 5ت ش .)9 :52
پ

از ایاک میرزا حبیباهلل با مرره ،خواهان همراهی کرد ه انتخابالاآ ایالالتی برگال ار

ش ت ش ر ب کاترل مرره ،خواهان درشم  .اف هن بر برپایی انجمالن ایالالتی کال م المتالرین ه
تأثیرگذارترین انجمن در مر

بودت ب دلیل البال عمومیت انجمالنهالای گونالاگونی در ایالن

ش ر ب هجود شم ن ک عبارآان از:
 .4-2-1انجمن ایالتو (معدلت رضوی)

انجمن مع لت رضوی پای ه اداس انجمن ایالتی ه هست ی اهلی ی مرره، ،لبالان در مرال

بود حسنشبادیت  .)1 :5235این انجمن ب دلیل انتسالا بال شدالتان امالا رضالا ع)ت انجمالن
مع لت رضوی نامی ه ش ؛ امالا بال دلیالل درخوادالت عمالو ه همخالوانی شن بالا انجمالنهالای
ش رهای دیگرت ب انجمن ایالالتی تغییالر نالا یافالت خورشالی ت دالو شالوال 5291ه.ق .)1 :در
شغالالازت ریادالالت انجمالالن را میالالرزا حبیالالباهلل مجت ال برع ال ه داشالالت .انجمالالن از بازرگانالالان ه
رهحانیونی مانا حالاج محمال صالادق مغالازهت رضالا یودالف عمالواهغلیت حالاج دالی حسالین
خرازیت شیخ علیاصغرت شیخ محم کاظمت رکنالتجارت صال رالعلما ه  ...ترالکیل شال ه بالود
جبلیت  .)1 :5216ترکیل انجمن از پیرهزیهای ب ر

مرره ،خواهالان بالود .انجمالن بال
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شالورای ملالی در ت الرانت

امور مختلفیت مانا ارتباط بالا انجمالنهالای ش ردالتانهالا ه مجلال

برردی مسائل امایتی در ایاالآ خرادان ه تذکر دادن ب حالاکم مرال ت ردالی گی مالیکالرد
خورشی ت س 5ت ش .)2 :52
انجمن ایالتی خرادان در ،ول حیاآ خود ال اماآ ارزن های بالرای پیرالبرد مرالره ،ه
حمایالالت از حقالالوق مالالرد در برابالالر ادالالتب اد انجالالا داد؛ هر ا ال در انجالالا ایالالن هظالالایف بالالا
کارشکایها ه داگان ازیهای زیادی از جانب حاکم مر ت رؤدای شدتان ل س رضوی
ب عاوان ن ادی مررهع خواه ه م متر از شن کارشکای رهسها مواج بود .با دخالت رهدالی
ه هرهد نیرههای نظامی این کرور ب مر ت انجمن ه ب ،ور کلی مرره ،خواهان مر

در

تاگاا ه فرار ش ی لرار گرفتا .
 .4-2-2انجمن اثنوعشری

انجمن اثایعرری ک در دال 5931ه.ش 5291ه.ق) تأدالی

شال ت پال

از انجمالن ایالالتیت

بیرترین نفوی را داشت ادت .محم تقی ب ارت شیخ احم ب ارت حاج احترا کاهیانیالانت حالاج
شیخ علیاصغر ت رانیانت شیخ محم جواد ت رانیانت متینالساللطا رئالی

گمالر

ه مرال ی

علیاصغر عسکرزاده از اعضای فعال انجمن بودن خرادانت  51مرداد 5215ه.ق.)9 :
این انجمن از زمان تأدی ت با رهی ادهای کرور برخورد میکرد ه انجمنهای دیگالر را
ب فعالیت ه تحر
صغیرت ح

هامیداشت .بسیاری از اعضای شن پال

از فالتح ت الران ه پایالان ادالتب اد

دموکراآ خرادان را ب هجالود شهردنال ؛ باالابراین حال

دمالوکراآ خرادالان

ادام ی انجمن اثایعرری بود خرادانت س 5ت ش  .)6 :211در نظا نام ی انجمنت هال ف ه
مقصود اصلی انجمن اهتما در اجرای لوانین صادره از مجل

شورای ملی ه تأییال انجمالن

ایالتی خرادان ه شالرکت در همال ی امالور خیریال ت از لبیالل نرالر معالارفت تأدالی

مال ارست

ترکیل شرکت ه کمزانی ه،ای عاوان ش ه بود خورشی ت ش .)9 :62
این انجمالن در دهرهی ادالتب اد صالغیر دهشالادهش انجمالن ایالالتی بال مبالارزه بالا ادالتب اد
پرداخت .از دیگر فعالیتهای دیادی انجمالنت نقالش فعالال در تحصالن مرالره ،خواهالان در
م رد ی نوا ت ب ماادبت اعتراض ب بمباران مجل

بود حبلالمتینت س5ت ش .)1 :511
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 .4-2-3انجمن سعاد

انجمالالن دالالعادآ در دالالال 5291ه.ق 5931ه.ش) تودالالط

الالارده نفالالر از اصالالبح،لبالالان ه

تحصیلکردگان ش ر پای ری ی ش ه نظا نام ه ح هد هظالایف اعضالای شن مرالخ

شال .

ه ف اصلی انجمنت فعالیت در امور خیری ه فوای ملی ه ترهی ،معارف عاوان ش  .کمکالم
بسیاری از رهحانیون ه ،ب ه تجار ه کسب ه شاه ادگان عضو این انجمن ش ن  .یکالی از
اهلالالین ال ال اماآ ایالالن انجمالالنت تأدالالی

م رد ال ی رحیمی ال بالالرای تعلالالیم ح ال هد ص ال نفالالر از

دانششموزان با اصول ج ی بود مجل ت ش  .)9-5 :559برخی از اعضای انجمالن عبالارآ
بودن از :محم حسین میرزا درتیپ م ا ست میرزا ادماعیل خالان متالرجم ادارهی گمالر ت
حاجی البال التولی ت حاج محم ادماعیل شلا تاجر کاشانی ه محم صادق تبری ی خورشی ت
 6ربیعالثانی 5291ه.ق.)5 :
این انجمن در پیون با انجمن دعادآ ادالتانبول ه شزادیخواهالان بادکوبال در مرال
هجود شم ه جمعی از تربیتش گان مستخ

بال

دهلتت ،ب م ارس ه تجار ه کسب در شن

جمع ش ن ه لوای انقب را بلا کردن ب ارت  .)5 :5211انجمن دعادآ ا ین دال دها
شهرد ه جرنهای ملی را اداره کرد .ازجمل فعالیتهالای دیادالی انجمالنت موضالعگیالری در
مورد فعالیتهای ض مرره ،ی شیخ فضلاهلل نوری بود:
«جوا عمو انجمنهای  ،رانت بیرن ،میسر نرود گا،ت این شخرین شب نخواه بود
ک مفس ین ه مستب ین برخواها انگیختت تلگرافالاآ الز عتبالاآ عالیال مخالابره شال ه در
دفالالع ایالالن انالالواع اشالالخاص بالالا تمالالا لالالوای خالالود حاضالالریم .انجمالالن دالالعادآ» خورشالالی ت 1
جمادیالثانی .)2 :5291
انجمن در پایان تلگراف خودت از علمای نجف خوادت بود ب هن هالیچ مسالامح هی را
از حر حضرآ عب العظیم حرکت دها ه ب عتباآ دعوآ کاا تا از خونری ی ه اخالتبف
جلوگیری شود؛ زیرا اگر در این امر کوتاهی شودت ترس شورش ه اغتراش ه ت ل ل ارکالان
ادتقبل ملی ه هتک حرمت علما هجود دارد خورشی ت ش .) 2 :551
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 .4-2-4انجمن مجاهدین

یکی دیگر از انجمنهای ش ر مر ت انجمن مجاه ین بود .گرههی از مرد ت ب هیژه جوانان

ش رت لباس ه ادلح ت ی کرده بودن ه در رجالب 5291ه.ق مالرداد 5936ه.ش) در انجمالن
ایالتی حاضر ش ن ه درخوادت کردن همال رهزه مرالغول تمالرین نظالامی باشالا ه خالود را
شمادهی دفاع از کرور ه دهلت مرره ،کاا  .از ده نفر بال عاالوان رئالی

انجمالن نالا بالرده

ش ه ادت .در تلگرافی ک همزمان با ششو می ان توپخانال از مجاهال ین مرال

بال رشالت

مخابره ش ه بودت شم ه بود ک با تما لوات ب ریادت شلا دی علی هاعظت شمادهی فال اکاری
هستا  .در جایی دیگر از حاجی میرزا جعفر مجت

ب عاالوان رئالی

انجمالن مجاهال ین نالا

برده ش ه بود خورشی ت ش .)2 :11
 .4-2-5انجمن اتحاد خراسانوها

اف هن بر انجمنهای ،رف ار مرره ،ک در مر

ترالکیل شال ن ت انجماالی بال هالواداری از

مرالالره ،تودالالط اهالالالی خرادالالان در ت الالران شالالکل گرفالالت .ایالالن انجمالالن نالالا انجمالالن اتحالالاد
خرادانیان را برای خود برگ ی ؛ هلی در مورد اعضا ه کارکرد این انجمن مابعی یافت نر .
تا ا دا در ددترست ا،بعی ی تأدی

انجمن ادت ک گویای ماهیت ه برخی اه اف این

انجمن ادت .ا،بعی ب ین لرار ادت:
اعتصموا بحبل اهلل جمیعاًت ازشنجاییک محض بیض ی ادب ه تقویت دارالرورای ملی
شی اهلل ارکان ات هر ،ایف ه دلسل در هر کو

ه محل ی  ،الران بال عاالاهین مختلالف

انجمن دارن ه مجمعها مینمایا ه ب السا ی مختلف ه بیاناآ شافی مرد را از خوا
غفلت ا یندال بی ار ه از محب های ظلم ه هواهالای ادالتب اد بال فضالای دلگرالای
شورای مق س مساهاآ ه ما تری فی خلق الرحمن من تفاهآ دعوآ مالینمایاال ه بال
صراط مستقیم امایت ه ع الت ارشاد میفرمایا ت ب خصوص انجمنهالای بالبد از لبیالل
انجمن فارس ه عراق ه ...ک عبهه بر همراهی از اهالی ایاالآ ببد ماسالوب ی خالود را
نی ب ع ه گرفت ان ت ل ذا ما جماعت خرادانیان داکاین  ،ران هم موافق نظالا نامال ی
علیح هت انجمن مسمی ب انجمن خرادانیان ترکیل داده با دایر برادران هیئت اجتماع
هم شها ش ه ه در حرادت دارالرورای ه تریی مبانی مرره،یت بقال ه لالوهی برالریت
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خود را حاضر کرده ه شن برادران ه،االی را از ایالن اجتمالاع ه انعقالادت اخطالار ه اعالبن
مینماییم ه حتی االمکان انجا م ا شن برادران ه رفع ظلم اهالی شن دامان را فرضی ی
شدمیت ه ادبمیت خود میشماریم خورشی ت  1جمادیالثانی .)2 :5291

اف هن بر هجالود انجمالنهالای گونالاگون در مرال ت ایالن شال ر لبالل از پیالرهزی انقالب
مرره ،یک ح

دیادی داشت ک اهلین ح

 .4-2-6حزب مجاهد

دیادی ایران ب شمار میرهد.

دیادی در تاریخ اح ا ایران ب شمار میرهد .ایالن

ح

مجاه مر ت ل یمیترین ح

ح

کمالی پالیشتالر از پیالرهزی انقالب مرالره ،ت بال رهبالری حیال ر خالان عمالواهغلی بالا

ترکیبآ مخفالی بال هجالود شمال  .مالرا نامال ه نظالا نامال ی ایالن حال
5292ه.ق) در باکو ب
بودت این ح

در مر

در دالال 5931ه.ش

اپ ردی ه همان دال ک همزمان با شغاز ادتان اری شصفال هلال
شکل گرفت دنیات 5211ت س 1ت ش .)9

مادهی پا ،مرا نام ی ح

مجاه مر ت شزادی بیالانت مطبوعالاآت اجتماعالاآ ه  ...را

مورد توج لرار میداد شفاریت  .)219 :5213مسلک این حال

دفالاع از حکومالت ملالی ه

موجودیت مجل ت شزادی للم ه بیان ه مجامع دیادی ه شزادی شخصی ه ترکیل ن ادهالای
دودما برای همگانت ازجمل تحصیل رایگان اجباریت بود .این ح

ایال ئولویی التقالا،ی

داشت .از لیبرالیسم ه نادیونالیسم هواداری میکردت بالا علمالای دالاتگالرا مخالالف بالود ه از
داتهای مذهبی شیعی پرتیبانی میکرد .مجاه ین خود را ب انقب متع
دیادتهای اصبح،لبان ی مجل
پیره ده ح
هجود شم نال ه پال

میدانستا ه از

حمایت میکردن جبلیت .)513 -511 :5231

انقببی ه اعت الی ک پ
از بازگرالایی مجلال

از فالتح ت الران در دالال 5291ه.ق در ایالران بال
ده بال ادالم دمالوکراآ عالامیون ه اجتمالاعیون

اعت الیون ردمی ش ن ب ارت )3 :5211ت مرره ،خواهان مر

ب حال

دمالوکراآ عبلال

نرالالان دادنالال  .علالالیاصالالغر شالالمیم در ایالالن مالالورد مالالینویسال « :در خرادالالان ه بال هیالالژه مرال ت
دموکراآها ک گرهه پیرره ه مترلی محسو میشال ن ت مقبولیالت یافتاال » شالمیمت :5211
.)115
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درکردگی ح

دموکراآ مر

را محم تقی ب ار برع ه داشالت .همالانگونال کال

ب ار میگوی ت ا رهزنام ی خوشللم ه مر ور مانا «ایران نو» در ت رانت «شفق» در تبری
ه «نوب ار» در خرادانت از دی گاههالای ایالن حال
اف هن بر ح

دموکراآت ح

دموکراآها در مر

ترلی ه ح

پرالتیبانی مالیکردنال ب الارت .)59 :5211
اعتال ال نیال در مرال

فعالیالت داشالتا ؛ امالا

لویتر بودن .

 .5رویارویو با استبداد صغیر و حامیان جهانو آن
ب توپ بستن مجل

ضرب ی داگیای بر پیکر مرره ،ی ایالران هارد شهرد .بالا ایالن رهیال ادت

دهرهی ادتب اد صغیر محم علی شاه شغالاز شال ه مرالره ،خواهالان در فرالار بیرالتری لالرار
گرفتا ؛ اما ددالت از مبالارزه بالا ادالتب اد ه حالامی خالارجیاش برن اشالتا  .مالرد مرال

کال

رهدی ی ت اری را پرتوان ی دیادی ه نظامی ادتب اد داخلالی مالیدانسالتا ت خالود را شمالادهی
رهیارهیی ه مقابل با کارشکایهای این ل رآ کردن  .ملکالرعرای ب ار میگوی « :پ

از

کراکش بین محم علی شاه ه مجلسیانت در بعضی از ش رها پای اریها ه ایستادگیهالایی از
،الالرف شزادیخواهالان ه مرالالره، ،لبالان علیال ادالالتب اد بالالرهز کالالرد کال مرکال عمال هی شن
ادتامبولت تبری ت رشتت اصف انت مر ت تربت حی ری ه نیری فارس شمرده میشال » ب الارت
.)5/5 :5211
خبر ب توپ بستن مجل ت خرم مرد مر

را برانگیخت ه شنهالا بال نرالان ی اعتالراض

بازارها را بستا ت اداراآ را تعطیل کردن ه در م رد ی نوا جمع ش ن  .بالا ایالن تحصالنت
ش ر ب حالت تعطیل درشم  .مرد ش ر ددت ددت رهان ی حالر رضالوی ه م ردال ی نالوا
ش ن  .هاگامیک خبر اعتصا مرد ب هالی ردی ت ب ددتور مرک راههای مات ی ب حر ه
م رد ی نوا را بستا تا جلوی ازدحا بیرتر مرد را بگیرن ه مرد متحصن را دالرکو
کاا  .نیرههای دهلتی برای درکو مرد ت توپخان ه شتالش را بال کارگرفتاال  .مالرد نیال بال
لوای دهلتی حمل کردن ه دبحهای شنها را گرفتا ه شنها را مجبور ب فرار کردن  .پ
از فراری دادن لوای دهلتیت مرد رهسزار مسج گوهرشاد ش ن  .مالرد مرال

پالان ده رهز

در مسج بست نرستا ه ب ،رف اری از مرره ،برخادالتا  .هاگالامی کال محمال علی شالاه
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خبر انقب مرد مر

را شای ت ،ی تلگرافی ب مرد مر

لول داد ک خوادت های ایرالان

را اجرا کا ه برای برلراری مرره ،بکوش ؛ هر ا این هع هها برای فرهنرالان ن شالورش
ه پراکا ن مرد ه فرصتی برای ددتگیری ه تبعی دران مرره ،خواهان از مر

هیچگاه ب هع ههای خود عمل نکرد.5

بود ه شاه

در همان رهزهایی ک هلایع باال در ت ران میگذشت ه اردهی انقببی گیبن ب ،رف
ت ران حرکت کرده بود ه بختیاریها مرغول تج ی دوار بودن ت انقببی در مر

از

،رف مرره ،خواهان برپا ش ک مقاماآ دهلتی را بیان ازه نگران داخت .انقببیالون
ک موفق ب بستن بازارها شال ن ت ددالت ددال ت بالا شالعایر ملالی بال ،الرف صالحن مقال س
میرفتا ه فریاد میکردن ما مرره ،میخواهیمت شاه بای مجل

را بالاز کاال ه عفالو

عمومی ب هم ی مرره ،خواهان ب ه  .محمال علی شالاه ددالتوراآ اکیال بال ایالالت ه
رئی

لرون خرادان برای جلوگیری ه تابی انقببیون صادر کرد؛ هلی کالاری از پالیش

نبرد ه مرد با دردختی خوادتار مرالره ،بودنال ه احکالا علمالای نجالف را بال ،بالع
ردالانی هت در کو ال ه بالازار ماترالر مالینمودنال  .عجالب در ایالن ادالت کال بسالالیاری از
مستب ین معرهف هم ب مرره ،خواهان ملحق ش ه بودن ه نی ع هی زیادی از دهاآ
ه لصباآ ا،راف ش ر ددت ددالت بالرای یالاری مرالره ،خواهالان بال شال ر هارد شال ن .
مرره ،خواهان پ

از شنک مولعیت خود را محکم نمودن ت تلگرافخان را تصالرف

کردن ه راه مخابراآ میان شاه ه مأمورین خرادان را بستا  .در نتیج ی این لیا ت بیگلر
بیگی ش ر ه ع ه ای از مأمورین دهلت از کار مافصل شال ن ه عفالو عمالومی بال مالرد
داده ش ه هع هی افتتاح مجل

شورای ملی با لی لول ه لسم تضالمین گردیال ؛ هلالی

با این حالت رؤدای مرره ،خواهان ک هرگ ب هعال ههالای محمال علی شالاه ا،میاالان
ن اشتا ت همناان در صحن مط ر بالی مان ن ه انتظار افتتالاح مجلال

شالورای ملالی را

داشتا ملک زادهت .)5521/1-1 :5215

یکی از فعالیتهای انجمن ایالتی خرادان در این دهره این بود ک تلگرافی بالا مضالمون زیالر
ب ت ران مخابره کرد:
 برگرفت از کتا ماظو تاریخ انقالب خراسان و بنای مشهروطیت آنت نوشالت ی رجبعلالی تجلالی دالب هاری)5291ت مر ت اپ داگی.

1
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خ مت حج ،ادب ه اماای مجل

مق س دامت برکاتمت امرهزه عمو ملت در انجا

مرالالره،یت ایسالالتاده از بالالذل جالالان ه مالالال دریالال ن ارنالال ه خالالود را رعیالالت دالاللطان
مرره، ،لب میدانا ؛ تما اداراآ هم تعطیالل ه رؤدالای ملالت ه اشالراف در انجمالن

ایالتی حاضر ه ماتظر فرمایراآ هستا خورشی ت  99ییالقع ه .)5 :5296
بال تالوپ بسالالتن مجلال

تودالط محمالال علی شالاه از مالواردی بالالود کال دشالمای هی را بالالا

مرره، ،لبان ششکار کرد ه مرد با فتوای مراجع تقلی از پرداخت مالیاآ ب دهلالت دالرباز
زدن  .برای شاه ت ی ی لوا ه نگ اری ارتش لال اق بالرای دالرکو ملالت ه یاال ی دالاگیای
داشت ک با ت ی بودن خ انال دالازگار نبالود .محمال علی شالاه نالاگ یر بال فکالر ادالتقراض از
بیگانگان افتاد .شزادیخواهان خرادان از ان یر ی شاه شگاه ش ن ه انجمن ایالالتی خرادالان
ب دفیران ه نمایا گان دهل خارجی در ت ران تلگراف مخالابره کردنال ه بال صالراحت ایالن
نکت را یادشهری کردن ک حکومت محم علی شاه غیرلانونی ادت ه از هالر کرالوری کال
ها بگیردت ملت ایران ضامن بازپرداخت شن نیست رز شدات .5)12 :5231

انجمن ایالتی خرادان در این دهره عبهه بر این تلگرافت تلگرافهای تاال دیگالری بال
مرک مخابره کرد .زمانی ک یک نفر از مخالفان مرالره ،را بالرای کالارگ اری خرادالان از
ت ران تعیین کردن ت انجمن تلگرافی ب این مضمون ب ت ران فردتاد:
جاالالا نبیالاللال هل ال م الأمور ادارهی ادالالتب ادت از لالالرار معلالالو غاصالالبین حقالالوق شالالما را
بالالرای کالالارگ اری خرادالالان تعیالالین ه مالالأمور نمالالودهانالال ت ایالالن فقالالره را ب انیالال کالال ملالالت
برای خرادالان تعیالین کالارگ ار نمالوده ه ابال اً شالما را نمالیپذیرنال ه هرگالاه بخواهیال
ب ال مر ال

بیایی ال صالالرف نخواه ال بالالود .البت ال از همالالانجالالا ب ال ت الالران معالالاهدآ نمایی ال

شریف کاشانیت .)913 /5 :5269

همناین انجمن ایالالتی خرادالانت در برابالر شالورشهالای مخالفالان مرالره ،در ت الران ه
ایاالآ دیگر ایران اعتراض کرد ه شیخ فضاللاهلل نالوری را مقصالر شالورشهالا دانسالت .دالا
تلگرافی ک انجمن ب ت ران مخابره کرده ادتت گویای نگرانی انجمن از ایالن شالورشهالا ه
1

 برای شگاهی از متن تلگرافی ک انجمن ایالتی خرادان در دال 5293ه.ش 5291ه.ق) بال دالفارتخان هالای عثمالانیترهدی ت انگلی ت شلمانت فرانس ت اتریشت هلا ه ایتالیا فردتاده ادتت نک :ناظماالدب کرمانیت محم بن علی.)5216 .
تاریخ بیداری ایرانیان .ج  .1ص .111
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مخالفتهای دردختان ی شیخ فضلاهلل نوری با مرره ،ادت ادارهی ادالااد شدالتان لال س
رضویت دا شماره 1291ت  5291ه.ق).
انجمن ،ی تلگرافی حمایت خود را از انجمنهالای ایالالتی شیربایجالانت گالیبن ه هیئالت
زاهی ی مق د لم)ت اعب کرد ه ع

ا،میاان از مجازاآ مجرمین ه مخالفالان مرالره ،را

ششکار کرد ادارهی ادااد شدتان ل س رضویت دا شالماره 19512ت 5291ه.ق) .همناالینت
انجمن ایالتی هاگامیک خبر بازگرت محم علی میرزات شاه دابق را بال ایالران شالای ت بسالیار
ششفت ش ه ،ی تلگرافی اعتراض خود را ب مجل

شورای ملی ه هیئالت هزرا اعالب کالرد

مؤدس ی مطالعاآ تاریخ معاصر ایرانت جل 29ت ج هه 6ت  93رجب 5293ه.ق).
 .6روسیهی تزاری؛ حامو خارجو استبداد

با فتح ت ران تودط مرره ،خواهانت دهرهی ادتب اد صغیر محم علی شاه ب پایان ردی ؛ اما
مبارزه بین شزادیخواهالان ه ادالتب ادگرایان ه حامیالان خالارجی شنالان همناالان پابرجالا بالود.

داگان ازی ل رآهای ب ر ت ازجمل رهدالی ت پال

از ادالتب اد صالغیر بیرالتر نیال شال  .از

نمون های این کارشکایهات ماجرای مورگان شودتر شمریکاییت اصبحگر التصادی ایران ه
تبش برای اخراج هی از ایران بود .پ

از ددیسال هالا ه کارشالکایهالای گسالتردهی رهدالی

علی شودتر ه در ن ایتت دادن اهلتیماتو ب ایران مبای بر اخراج هی ه ب دنبال شن فرهپاشی
مجل ت مرره ،خواهان مر

ب رهیارهیی جال ی بالا رهسهالا ه مخالفالت بالا دخالالتهالای

بیجای شنان برخادتا .
هاگامیک مرد از مواد اهلتیماتو ک نابودکاا هی ادتقبل ایران بالود ه دخالالتهالای
بیش از ان ازهی رهدی در امور ایران را ب نمایش میگذاشتت ا،بع یافتا ت خرمگین
ش ه ه ددت ب مخالفت با رهدی ه ال اماآ م اخل جویان ی این کرور زدن  .یکی از
ش رهایی ک در این راه پیشل

ش ت ش ر مر

بود .مرد مر

ب محالض ا،البع از

مواد اهلتیماتو ب مخالفت با شن پرداختا ه انقب برپا کردن  .ش ر ب حالالت تعطیالل
درشم ه کسب ب نران ی اعتراض بازارها را بستا  .شاگردانت م ارس را تعطیل کردن
ه با پر م ه بیالرق در کو ال ه بالازار بال راه افتادنال ه تظالاهراتی علیال رهسهالا بال راه
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ان اختا  .جوانالان در شال ر مالیگرالتا ه بالا شهاگالی هیجالانانگیال ایالن اشالعار ملالی را
میخوان ن :
شنن ان ر پرده داری شدمان باما عیان
تن نخواها داد بر ظلم ه دتم ایرانیان
در ب کفت جان در ل ت داریم ما هرد زبان
یا ک ادتقبل ایرانت یا ک مر

ناگ ان

مرد ش رک این الت ا جوانان را دی ن ت بیتا گرت ه هارد ددالت ی شنالان شال ن .
هر ل می ک این جمع ب جانب حر مط ر برمالیداشالتا ت بالر تعال اد ازدحالا کااال گان
اف هده می ش  .درانجا ایالن گالرهه انبالوه بال مسالج گوهرشالاد رفتاال ه علیال رهسهالا
اجتماع کردن  .در این مولعت حاج شیخ م ی دلطانالمتکلمین ک از هعالا معالرهف
ش ر بودت ن دیک غره ب مابر رفت ه مواد اهلتیماتو ده را برای مالرد خوانال  .شن
رهز تا پادی از شب رفت مرد در مسج گوهرشاد مان ن ه بال دالخارانی حالاج شالیخ
م ی ه برخی دیگر ک با لحای مؤثر ایراد خطاب میکردن ت گالوش فرادادنال ادیالب
هرهی خرادانیت .)519 :5296

مجت ین نجفت از جمل شخون خرادانیت تلگرافی ب انجمن ایالتی خرادالان فردالتادن
ه ددتور دادنال ترتیالب تحالریم کاالهالای رهدالی را ب هاال  .یکالی از مجت ال ین مرال

کال

عمام اش از پار ی کتانی رهدی بودت شن را ب ،ور نمایری پاره کالرد ه در شتالش بخالاری
افکا  .دیگر اعضای انجمن نی از اه تقلیال کردنال ه بال عاالوان عال اداری بال دالبک ایرانالی
پیراهنهای خود را دری ن ه در شتش افکا نال  .مصالرف پار ال هالای کتالانیت الای ه لاال
رهدی تحریم ش هینت .)962 :5232
رهدی با مراه هی مخالفتهای مرد مر

با ادتب اد ه همناالین الال اماآ ضال رهدالی

شنها ک رهزب رهز نی بیرتر میش ت با نیرنگ در پی درکو ه فرهنرالان ن شتالش انقببالی
مرد مر

افتاد؛ ازاینره ال ا ب هارد کردن نیرههای نظامی بیرتر ب مرال

کالرد .پال

درکو ت ران ه تبری ت این بار نوبت خاموش کردن فریاد شزادیخواهی مالرد مرال
ک درانجا با جاایتی هولاا تر از کرتار تبری درکو ش .

از
بالود
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 .7اهداف و نتایج روسیهی تزاری از سرکوب مشروطهخواهان خراسان

رهدی ک از دیرباز در ان یر ی تصاحب ایالرانت بال هیالژه ماالا،ق شالمالی شن بالودت بال دنبالال
بی اری مرد ه انقب مرره ،ت اهضاع عمومی ایران ه رهن حوادآ را ب زیان ماافع خالود
دی ه در پی جلوگیری از تغییر هضع موجود ه حفظ ماافع خود برشم ؛ باابراین بالا پیالرهزی

انقب مرره ،در دال 5931ه.ش ) 5196ت ب ان ای ب ددت شهرد تا بسیاری از نیرههالای
خود را هارد ایران کا  .رهسها از بین ایاالآ ایرانت بال ایالاالآ شالمالیت ازجملال خرادالانت
شیربایجان ه گیبنت حسادیت بیرتری داشتا ؛ زیرا عم هترین کانونهای مرالره ،خالواهی
در ایران محسو میش ن ت ب مرزهالای رهدالی ن دیالک بودنال ه برادالاس لالرارداد 5191ت
ماا،ق هاگذار ش ه ب این کرور ب شمار میرفتا  .رهدی با تما توان مالیکوشالی مبالارزاآ
مرد این ایاالآ را درکو کا .
خرادان در دهرهی مرره ،د ار مرکبآ التصادیت دیادی ه امایتی بود .راهها بسالیار
ناامن ه اداراآ بینظم بودن ه اهضاع عمومی د ار هرجهمالرج شال ه بالود ه دهلالت نوپالای
مرره ،نمیتوانست این مرکبتی را بر،رف کا  .در این مولعیتی رهدی کال خالود در
ب هجود شهردن این اهضالاعی نقالش داشالتت بال فکالر ب الرهبالرداری از هضالعیت ششالفت ی
خرادان افتاد .رهسها ب اختبف بین جااح مرره ،خواه ه مررهع خواه شال ر دامالن زدنال .
شنها ب تقویت جااح مررهع خواه پرداختا ه ع های از شورشالیان مخالالف مرالره ،را از
نقاط دیگر ایران ب مر

شهردن ه در حمایالت خالود گرفتاال تالا بال مبالارزه علیال مرالره،

بزردازن  .تحریک مخالفان مرالره ،ه حمایالت رهسهالا از شنهالا ششالوبی در مرال

بال راه

ان اخت ک درانجا ب ان ی الز را برای م اخل ی نظامی ب رهدی داد؛ ی ی ک رهسهالا
در تما این م آ برای ردی ن ب شن تبش میکردن  .برای درکو این ششو داختگیت
رهدی نیرههای نظامی زیادی هارد مر

کرد ه در ال امی ددماران ب بمباران حر رضوی

پرداخت ه ب این ترتیب باعث ناامی ی مرره ،خواهان مر

ه ایاالآ دیگر ایران ش .

با این ال ا ت رهسها ب ه ف خود ن دیک ش ن ه بالا شکسالتن حرمالت حالریم رضالوی
هراس بیرتری از خود در دل بقایای مرره ،خواهان ان اختا  .مالرد ایالران کال جسالارآ ه
هتاکی رهسها ب بارگاه اما رضا ع) را دی ن ت از ادام ی مبارزه با این ل رآ زهرگالو ه
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گستاخی ناامی ش ن  .هراس مرد از رهسها پ

از این هالعال بال انال ازهای بالود کال حتالی

جرئت اعتراض ه مخالفت با این جاایت را ن اشتا  .رهسها ک با این ال ا بیدالابق موفالق
ب تردان ن مرد ایران ش ه بودنال ت بیرالتر بالرای فرهنرالان ن شالعل هالای انقالب کوشالی ن .
م اخبآ ل رآهای ج انی در رهن انقب تا جایی پیش رفت ک درانجا با اشغال ایران
در جاگ ج انی اهلت موفق ب ان های مرره ،خواهان ه ب بنبست کران ن انقب ش ن .
 .8نتیجهگیری

ه ف ادادی ما در پژههش این بود ک با ،رح کادتی مربوط ب مطالعاآ انقب مرالره،
ک در شنها بر یک یا ده کانون عم هت یعای ت الران یالا تبریال تمرکال مالیشالودت بالر اهمیالت
مطالعاآ مرره ،در نقاط دیگر ایران تأکی کاالیم .در ایالن پالژههشت بالا تمرکال بالر نقالش
مر ت مرک ایالت خرادان در دهران مرره،یتت این فرضی ی ادادی را مطرح کردیم کال
مطالع ی تحوالآ این ش رت اعم از نارضایتی از دیادتهای شصالفال هلال هالالی خرادالانت
نقش دیادتهالای اه در احتکالار شرد ه گرانالی نالان ه اعتراضالاآ ناشالی از شن ه در ن ایالت
برکااری شصفال هل ت زمیا داز رهی ادهای مرره ،ش  .تحلیالل نقالش علمالا ه انجمالنهالات
صفشرایی موافقان در برابر مخالفان مرره ،ه ایستادگی مرره ،خواهالان مرال

در برابالر

ادتب اد صغیرت نرانگر مرارکت فعال این شال ر در فرایاال ه تکامالل انقالب مرالره ،بالوده
ادت.
رهی ادهای بع ی مر ت یعای ت اجم ارتش رهدی ی ت اری ب بستنریاان حر رضوی
ه بمباران این بارگاهت نراندها هی این نکت ادت ک این ال ا یک دیادت دالاجی ه بالرای
پایان دادن ب کانونهای مقاهمت مرالره ،خالواهی در ایالران بالوده ادالت؛ بال دالخن دیگالرت
رهدی ب عاوان یکی از بازیگران اصلی نظا ج انی ه مخالف اصلی انقب مرالره ،ت پال
از درکو مرره ،خواهان در ت الران ه تبریال مالیخوادالت بالا دالرکو مرالره ،خواهالان
مر

ه بمباران بارگاه اما رضا ع)ت بال عاالوان مقال ستالرین ه محتالر تالرین مکالان ایالرانت

دردختی خود در برخورد با شزادیخواهان را نران ده ه باعث عقبنریای شنها در نقالاط
دیگر ایران شود.

 / 28مشروطیت در مشهد :زمینهها ،فرایندها و سیاستهای روسیه

یکی از ددتاهرهای این پژههش این ادت ک مطالع ی رهی ادهای ملی در ایالرانت بایال
از مح هدههای پایتخت فراتر رهد ه ب کانونهای دیگر ه ب هیژه ماا،ق حاشالی ای ه مالرزی
ایران گسترش یاب  .ششالکار کالردن نقالش ایالن ماالا،ق در رهیال ادهای مالوردنظالر مالیتوانال
نراندها ه یکزا گی ه هح آ جامع ی ایران در پیگیری اه اف ه شرمانهای ملی ایرانیان
باش  .یافت های اینگون پژههشها گفتمانهای رایجالی را کال مالرهج پراکاال گی جامعال ی
ایرانی ه فق ان هح آ ه هویت ملی ه رهاج لو گرایی در شن ادتت بال

الالش مالیکرال .

انجا این پژههشها دربارهی رهی اهای درادری دیگری ون ملالی شال ن صالاعت نفالت ه
انقب ادبمی در ماا،ق حاشی ایت بال هیالژه کرددالتانت خوزدالتانت دیسالتان ه بلو سالتان ه
ترکمنصالحرا ضالرهری ادالت؛ زیالرا نرالانگر هحال آت همال لی ه یکزالار گی شرمالانهالای
درادری ایرانیان ادت.

منابع

 -شفاریت یانت .)5213 .انقالب مشروطه ( .)1011-1096ت ران :بیستون.

 -ادیب هرهی خرادانیت محم حسن .)5296 .حدیقه الرضویه .مر  :شرکت اپخان ی

خرادان.

 -ب ار ،محم تقی .)5211 .تاریخ مختصر احزاب سیاسو ایران :انقهرا

قاجاریهه .ج

 .5چ  .9ت ران :امیرکبیر.

 .)5211 .---------- -دیههوان اشههعار ،قصههاید ،م ههمیا  ،ترکیهه بنههدها و

ترجیعبندها .چ  .2ت ران :اپخان ی دز ر.

 -جبلیت غبمرضا .)5211 .تقویم تاریخ خراسان از مشروطیت تا انقالب اسهالمو .چ

 .5ت ران :مرک ادااد انقب ادبمی.

 -جبلیت غبمرضا« .)5216 .حیاآ ه حرکت ض ادتب ادی شیخ یبیحاهلل لو الانی» .نگهاه

حوزه .مر .

 « .)5231 .-----------درنوشالالت دالال رهیکالالرد دیادالالی علمالالای مرالالمرره .» ،روحانیت و مشروطه .لم :بودتان کتا .

نسالالبت بالال

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 29 /

 حسالالنشبالالادیت ابوالفضالالل« .)5235 .انجمالالنهالالای دیادالالی فرهاگالالی خرادالالان در عصالالرمرره،یت» .مجلهی دانشکدهی ادبیا

بیرجند .ش .9

 -رز شدات ادماعیل« .)5231 .نقش خرادان در مرره،یت» .حافظ .ش .21

 -ریاضی هرهیت محم یودالف .)5219 .عینالوقهایع .بال اهتمالا محمال شصالف فکالرآ.

ت ران :مجموع ی ادااد ه م ار

تاریخی دهران لاجار.

 -شریف کاشانیت محم م ی .)5269 .واقعا

اتفاقیهه در روزگهار .ج  .5ت الران :نرالر

تاریخ ایران.

 -شمیمت علیاصغر .)5211 .ایران در دورهی سلینت قاجار .ت ران :م بر.

 -کاتوزیان ت رانی ،محمال علی .)5211 .مشهاهدا

و تحلیها اجتمهاعو و سیاسهو از

تاریخ انقالب مشروطیت ایران .ت ران :د امی انترار.

 -کسرهیت احم  .)5213 .تاریخ مشروطهی ایران .چ  .2ت ران :ص ای معاصر.

 -معاض الساللطا پیالرنیالات ابوالحسالن .)5211 .مبهارزه بها محمهدعلو شهاه :اسهنادی از

فعالیتهای آزادیخواهان ایران در اروپا و استانبول .ب کوشش ایرج افرالار .ت الران:
توس.

 -ملکزادهت م ی .)5215 .تاریخ انقالب مشروطیت ایران .ت ران :دخن.

 ناظماالدب کرمانیت محم بن علی .)5216 .تاریخ بیهداری ایرانیهان .ج [ .5بالیجالا::بایاد فرهاگ ادبمی.

 -نجمیت ناصر .)5211 .محمدعلو شاه و مشروطیت .ت ران :زریا .

 هینت شنتالونی .)5232 .ایران در بازی بزرگ .ترجمال ی عب الرضالا هوشالاگ م ال هی.ت ران :پیکان.
روزنامهها و اسناد
 -رهزنام ی برارآ.

 رهزنام ی حبلالمتین. -رهزنام ی خرادان.
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 رهزنام ی خورشی . رهزنام ی مجل . مجل ی دنیا :کتابخان ی شدتان ل س رضوی. ادااد موجود در مرک ادااد ه مطبوعاآ شدتان ل س رضوی. -ادااد موجود در مؤدس ی مطالعاآ تاریخ معاصر ایران.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 31 /
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فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 33 /
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