
 

  

 خانه فهم تکاملی علما در تولید الگوي نظام سیاسی عدالت

  از تحریم تنباکو تا مهاجرت کبري

  1بین دکتر فرزاد جهان
  

  چکیده
آید و  ترین نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران به شمار می دوره مشروطیت از جمله مهم

 واست نهاده بوم به جاي  و اجتماعی بعدي این مرز ـ تأثیرات عمیقی بر تحوالت سیاسی
آن تا به امروز نیز ادامه یافته  ۀهاي فکري گسترده و پایایی بوده که دامن مبدأ چالش

گرا  خواهان غرب نوع مواجهه با نظام استبدادي است. مشروطه ،ها است. از جمله چالش
اي مشروطه را جایگزین  نظریه ترجمه ،زیستند که ذیل الگوي کالن توسعه غربی می

مطرح کردند، اما علما که عمدتاً جز نفی نظري مشروعیت  حکومت استبدادي
معصوم یا مأذون از ناحیه معصوم اقدامی ایجابی براي طرح نظریه  هاي غیر حکومت

تا کوشیدند شده  از جنبش تحریم تنباکو و فضاي ایجاد پس ،جایگزین انجام نداده بودند
بر  که مبتنیکنند  طرحی ایجابی براي تحدید استبداد ارائه ،تکاملی يدر سیر
خانه را مطرح کردند. با نگاهی گذرا  بومی باشد و در مقابل مشروطه، عدالتهاي  ضرورت

خانه تا حضور  به تاریخ مبارزات مردم به رهبري علما از آغازین روزهاي نهضت عدالت
آرام به  وضوح دریافت رهبران نهضت آرام توان به جمعی از مردم در سفارت انگلستان، می

محور و مصداقی  مشخص و با اقدامات فرد ین نتیجه رسیدند که بدون طراحی الگویای
  توان حقوق ملت را استیفا و از دین محافظت کرد. نمی

  .علما، روشنفکران، حکومت، خانه مشروطیت، عدالت: واژگان کلیدي
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  مسئلهمقدمه و بیان 
عمیق و پایا و  پرسشیدر طرح جدي  يهاي ایران و روس و شکست ایران از روسیه، سرآغاز جنگ

ها ترقی  ایم و آن مانده این بود که چرا ما عقب پرسشو آن  شدایجاد ت�طمی در ذهن ایرانی 
را به شکست شاه  ماندگی عقباند؟ البته برخی اندیشمندان، تاریخ این بحث و پرسش از علل  کرده

جدي بود  يها تلنگر این شکست .دهند نسبت می) 30 :1381اسماعیل در جنگ چالدران (طباطبایی، 
. شدعزیمتی براي تغییرات جدي در ایران معاصر  ۀبسته و ایستاي ایران وارد آمد و نقط ۀکه بر جامع

کارگزاران تجدد همچون سیاحان، کارگزاران دولتی، دانشجویان ایرانی  سوییدر چنین شرایطی، از 
اند و  گشتگی نسبت به غرب، آنچه دیدهاي از حیرت و سر ) در هاله1379در خارج (آزاد ارمکی، 

و از  دادندهایی ارائه  ایرانی تحلیل ماندگی عقبدر علل این ترقی و گاهی اند، توصیف کردند و  شنیده
عد اثباتی آن یعنی دستاوردهاي تکنولوژیکی و آرام گفتمان مدرنیته و البته بیشتر در ب آرام راهاین 

. در این دیدگاه، دین در تقابل و نامیدندش و گفتمان رهایی بخ درمان ۀنسخرا سیاسی آن ویژه  به
) 1249- 1326الدوله ( خان ناظم ، میرزا ملکمبراي نمونهتعارض با مدرنیته قرار دارد و باید نفی شود. 

مند  پردازانی بود که نظام یکی از نخستین و مؤثرترین نظریه، اي که در ظاهر به اس�م گروید زاده ارمنی
» هاي ایران خرابی«). وي پس از توصیف 61 :1383مدرنیت در ایران پرداخت (وحدت به مسائل 

» ومرج دستگاه دیوان هرج«، »ذلّت رعیت«، »امتعدي حکّ«، »گرسنگی نوکر«، »پریشانی لشکر«اعم از 
محیط طباطبایی، (داند  است، راه ع�ج را مراجعه به علم غربی می» آفتاب آشکارتر«ها از  آن ۀکه هم

یا باید به «و پذیر نیست  خواهی امکان با اعتقاد به اینکه مقاومت در برابر سیل ترقی و )5-10 :تا بی
درنگ ترقی بکنید و یا باید در زیر ترقی  حکم مصلحت خودتان و به حکم مقتضیات آبادي دنیا ب�

ها  ماندگی عقبنظام استبدادي علت اصلی این  ؛)152 :1353رائین، (» [اروپا] به کلی محو بشوید
. آنچه روشنفکران مطرح بیان شدبداد تهاي مختلفی براي تحدید و جایگزینی اس مطرح و دیدگاه
گذشت و  قابل عرضه بود که از طرح آن در اروپا چندین قرن می» مشروطیت«کردند در قالب 

  آن، این اصط�ح و لوازم آن را در جامعه مطرح کردند. ۀروشنفکران با ترجم
در نقطه مقابل، علما قرار داشتند که هر نوع تغییري را در چهارچوب  در این شرایط
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تفاوت مبنایی نظر و از این ) 94- 95 :1392(نائینی،  خواستند دین می ویژه بهبومی و  هاي ضرورت
شود آن است که  اهللا نوري نبود. پرسش مهمی که مطرح می میان افرادي چون نائینی و شیخ فضل

این فرایند یعنی از مهاجرت صغري تا مهاجرت کبري، چه فراز و فرودي  مواضع علما از ابتداي
  داشته و چه تغییراتی به خود دیده است؟

  هاي پژوهش اهداف و پرسش
علماي شیعه از مهاجرت صغري تا مهاجرت کبري و  ۀهدف از این پژوهش، بررسی نوع مواجه

  عبارت است از:ا ه پرسشاست. بر این اساس، آن آنان و چرایی  ۀتطورات اندیش
  جایگاه جنبش تحریم تنباکو در فهم تکاملی علما چیست؟. 1
  علما با استبداد و روش تحدید آن در دوران مهاجرت صغري چگونه بود؟ ۀمواجه. 2
  ها در مهاجرت کبري چگونه بود؟ علما با استبداد و روش تحدید آن از منظر آن ۀمواجه. 3
  مهاجرت صغري تا مهاجرت کبري چه بود؟ ۀلعلل تغییرات اندیشه علما از فاص. 4

  پیشینه پژوهش
؛ خانه عدالتمقاله «ترین این آثار،  آثار مختلفی نگاشته شده است. از جمله مهم خانه عدالتدر زمینه 

است که توسط دکتر حجت ف�ح توتکار در فصلنامه تاریخ ایران و » وزارت عدلیه یا شوراي ملی
 خانه عدالتمقاله حاضر است که  ۀحال که تأییدي بر فرضی اله درعیناس�م منتشر شده است. این مق

از یک جهت متفاوت است و آن اینکه به فرایند تکاملی ولی  ،داند استبداد می ۀکنند تحدید يرا نهاد
  پردازد. جایگزین نظام استبدادي نمی یفکر علما در ارائه الگوی

تألیف علیرضا  »خانه عدالتدر مفهوم  هایی هظم�ح« ۀمقال خانه عدالتاز دیگر آثار در زمینه 
ي تاریخی منتشر شده است. در این مقاله ها پژوهشپژوهشی ـ �یی است که در مجله علمی وم

علما در  ۀپرداخته است. جداي از اینکه در پژوهش حاضر، سیر اندیش خانه عدالتایشان به تعریف 
شود، برخ�ف نویسنده محترم  ي مطرح میمواجهه با استبداد از مهاجرت صغري تا مهاجرت کبر

هاي اصلی نبوده است و در ادامه  درخواست ءدر ابتدا جز خانه عدالتپژوهش حاضر بر آن است که 
  شود. جایگزین نظام استبدادي مطرح می ۀعنوان نظری به

آن تعریف و  خانه عدالتمفهوم در کنارِ ها نیز آثاري هستند که  در میان کتابها،  بر این مقاله ع�وه
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و مشروطه، نقاط اشتراك و  خانه عدالت«از جمله کتاب  ؛با مشروطه نیز پرداختند شبه تبیین تفاوت
اثر جواد  »تا مشروطه غربی خانه عدالتاز «توان به  ها می تألیف آرمان دادخواه. از دیگر کتاب» قافترا

و تفاوت آن با مشروطه، به  خانه عدالترغم پرداختن به مفهوم  ها به سلیمانی اشاره کرد. این کتاب
تنها کتابی که  ند.ا هو علل آن نپرداخت خانه عدالتتبیین فرایند تکاملی فکر علما در خود مفهوم 

بررسی مواضع سیاسی «کتاب  ،تا حدودي به موضوع مورد نظر این مقاله پرداخته استگفت توان  می
این با حاضر است. تفاوت مقاله  بین جهانرزاد ، اثر ف»تا کودتاي رضاخان خانه عدالتعلماي شیعه از 

  کردن ایده در کتاب است. در شرح و بسط و دقیق ،کتاب

  تعریف مفاهیم

  خانه . عدالت1
 است. گوناگونی شدهبه معناي خاص از جمله اصط�حاتی است که در مورد آن تعاریف  خانه عدالت

تا صدور فرمان ه.ش) 1283( خانه لتعدااز جنبش مورد بررسی این مقاله یعنی  در مقطع زمانیِ
رهبري علما موضوع مطالبه عدالت را مطرح  اب ،مشروطیت، مردم که از ظلم به ستوه آمده بودند

و با توجه به اهمیت  نهادي مشابه و معادل خارجی نداشت چهی، در ابتداي جنبش خانه عدالتکردند. 
داشتن، دادگري و عدالت اجتماعی  انصافبودن،  معناي دادکردن، دادگرعدالت در فرهنگ شیعی به 

را  خانه عدالت .)2279 :2، ج 1362معین، ( افراد جامعه از آن برخوردار باشند ۀعدالتی است که هم
مبهم در مسیر جنبش و ی لآرمان ک مطرح کردند اما این ،به معناي جایی که این عدالت را برقرار کنند

ح قضایی تا مجلس مشورتی نوسان �از مفهوم حداقلی اص ،رهمراه شد و این تعبی یبا تعابیر گوناگون
در نهایت بنا به د�یل ولی  دانستند میقضایی  يرا نهاد خانه عدالت در ابتدا . به عبارتی علماداشت

سن گذاري و نظارت بر ح آن قانون ۀترین کارویژ سیاسی در نظر گرفته شد که مهم يمختلف، نهاد
، 1388قش آن، تحدید سیستماتیک نظام استبدادي بود (ف�ح توتکار، ترین ن مهم واجراي قوانین 

123 -111(.  

  حکومت. 2
در تعریف این دو  است.» حکومت«نه به مفهوم دولت بلکه به مصداق آن یعنی  حاضر ۀمقالنظر 
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دولت عبارت است از ساخت قدرتی که ملت براي دفاع از خود و سرزمین خود و « اند: چنین آورده
عنصري ثابت «و مفهوم دولت » آورد نظم و قانون در میان خود و نگهبانی نظام خود پدید میبرقراري 

پذیر در  عنوان دستگاهی دگرگونی به«است اما حکومت ) 163: 1376(آشوري،  »و پایدار و تاریخی
بر حسب «و حکومت  عهده دارد درون این ساخت کمابیش پایدار، انجام کارکردهاي آن را بر

بوده و ممکن است در درون دولتی، حکومت همان  »پذیر تاریخی دگرگونیـ اجتماعی  يها تضرور
با توجه به  .)163: 1376آشوري، ( تغییر یابد» از سلطنت به جمهوریت و یا از استبداد به دموکراسی«

تا تأسیس مجلس شوراي اس�می و استقرار  خانه عدالتزمانی از آغاز نهضت  ۀ، در دورفتعریاین 
این نوع حکومت ه با شان مقابل مت مشروطه، علما با حکومت استبدادي مواجه بوده و موضعحکو
سیاسی است که حدود سنتی یا قانونی براي قدرت حکومت وجود  یحکومت استبدادي ساخت است.

  .)25: 1376آشوري، ( وجود ندارددر آن حکام  ۀنداشته و هیچ نظارتی بر اعمال خودسران

  مهاجرت صغري. 3
عدالتی در اواخر دوران مظفرالدین شاه قاجار، علماي برجسته  شدن ظلم و بی اعتراض به فراگیر در

محمد  اهللا سید اي که در منزل آیت طی جلسه ،تصمیم به مهاجرت از تهران گرفتند. بر این اساس
 22در  .عنوان محل تحصن انتخاب شد عبدالعظیم حسنی به  طباطبایی برگزار شد، حرم حضرت

علما تهران را ترك کرده و راهی شهرري شدند. این  1323شوال  16مصادف با  1284ماه آذر
معروف شد، یک ماه به طول انجامید و در نهایت، قیام  »مهاجرت صغري«مهاجرت که در تاریخ به 

علماي متحصن رسیدگی  ۀبه خواست تامردم و حمایت آنان از علما، مظفرالدین شاه را بر آن داشت 
  .)57: 1377می، نج(کند 

  مهاجرت کبري. 4
ش از طرف 1285شاه، در بهار  سويهاي مردم از  از مهاجرت صغري و اع�م قبول درخواستپس 

، ندرا که داده بودهایی  اعلیحضرت وعدهکردند شاه تقدیم شد و تقاضا  اي به مظفرالدین مردم عریضه
 ا�ول جمادي 23در دوشنبه  نهایتدراعتنایی به این درخواست نشد. ، اما کننددستور اجرا صادر 

جمال افجه و  شد و آقایان بهبهانی و طباطبایی و آقا سیدآغاز ) این مهاجرت 1284 تیرماه 20( 1324
اي دیگر از تجار و  مرتضی آشتیانی و عده  محمدرضاي قمی و صدرالعلما و حاج شیخ  آقایان شیخ
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و ) 182 :1379کاتوزیان، ( لعظیم حرکت کردندبابویه و حرم عبدا کسبه و ط�ب وغیره به سمت ابن
نی که در حرم عبدالعظیم جمع امهاجر ۀن عداپس از یک شب توقف راه قم را در پیش گرفتند. مورخ

ها پیوستند و  در راه میان حضرت عبدالعظیم و قم به آن زیاديولی جمع  ،نویسند می هزار نفردند، ش
هزار سه که از مرز  )363 :3و  2، 1، ج 1363زاده،  ملک( یافت عده مهاجرین روز به روز افزایش می

  .)113 :2، ج 1365مدنی، ( نفر هم گذشت

  روش تحقیق
موضوع  در ارتباط باتحقیق تاریخی تحلیلی استفاده شده است. در پژوهش حاضر از روش تاریخی ـ 

ت�ش محقق در روش . گیرد اتفاق افتاده، صورت میدر گذشته  یکه در یک مقطع زمانی مشخص یمعین
سقم  و آوري اط�عات، ارزشیابی و بررسی صحت تاریخی بر آن است که حقایق گذشته را از طریق جمع

ها، به صورتی منظم و عینی ارائه کند و نتایج  وتحلیل آن مستدل و تجزیهاین اط�عات، ترکیب د�یل 
نراقی،  ادري و سیفیرد (نتحقیق نتیجه بگ ۀهاي ویژ پژوهشی قابل دفاع را در ارتباط با فرض یا فرض

ها  شود و براساس منابع دست اول و دوم تاریخی، داده ). در این روش ابتدا مسئله تعریف می66: 1385
مورخ در این مقام، محتاج اسناد و مدارك است. توصیف، لزوماً کشفی نیست بلکه شود.  ي میگردآور

دهد. هرچند توصیف  غالبا مورخ ناچار از بازسازي است و این، صعوبت توصیف تاریخی را نشان می
یر همه تاریخی، توصیف دقیق و فراگ ۀروي، آغاز مطالع هر شود. به تر می تر باشد مراحل بعدي کامل دقیق

با سه مسئله  ظهور حادثه است. محقق در مقام توصیف، غالباً ۀاز شیواتکا بر اط�عات قابل  ابعاد و مبتنی
ها مورد  ت و سپس این دادهتوصیف ظهور، تطور و وضعیت نهایی حادثه تاریخی مواجه اس ۀعمد

تبیین، علت وقوع حادثه یا  بهق رود محقّ انتظار می گیرد. در این مرحله بندي قرار می وتحلیل و جمع تجزیه
  ).235: 1380دست یابد (د�ور، تطور آن در پرتو قانون کلی 

  هاي پژوهش یافته
  به شکل زیر است: شده هاي طرح پرسشهاي پژوهش در پاسخ به  یافته

  پرسش اول: جایگاه جنبش تحریم تنباکو در فهم تکاملی علما چیست؟
دادن ثروت و منابع کشور توسط  ع حقوق ملت و به یغماظلم و استبداد داخلی و تضیی ۀبه واسط
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علما با حکومت بیشتر و  ۀروز فاصل به روز ،ها اعدهسها و م و قرض هاحکومت قاجار در قالب امتیاز
رفتار حکومت نیز که  در مقابلِ شد. میتر شده و مواضع علما در قبال حکومت تندتر  ها عمیق شکاف

به پلیتیک در «ا�س�م کرمانی  ها بود و به قول ناظم راندن آن حاشیه هکردن علما و ب به دنبال محدود
 .)33 :1376جعفریان، (کرد  میتر  تر و عمیق ها را عمیق این شکاف» کوشید سلب قدرت علما می

آرایی علما در  مصافی را فراهم آورد که به صف ،دربار و ظلم و استبداد و اختناقِ هااعطاي این امتیاز
که از را تقابل این اوج  شد.تر  تر و قوي رو منسجم به آرایی روز و این صف انجامیدمت مقابل حکو
خوبی مشاهده  در جریان نهضت تحریم تنباکو به توان بود، می شاه تشدید شده فتحعلی ۀاواخر دور

ق) از جمله علماي عصر ناصري در گرماگرم مخالفت با 1306م�علی کنی (متوفی  براي نمونه .کرد
 و متذکرکرده ه ارعلما در مواجهه با حکومت اش ۀاي مفصل به شاه قاجار به وظیف رویتر در نامهتیاز ام

منکر کنند و مفاسد  از معروف و نهی به بر علما واجب است نسبت به اص�ح امور، امرشود  می
آن  در مقام اص�ح، پسند خاطر مبارك بشود یا نشود«این تذکر  و حال، کنندحکومت را گوشزد 

  نویسند: ایشان در قسمتی از همان نامه چنین می .»برآیند یا نیایند
ام�ك و  رسد که بگوید و بپرسد دولت را چه تسلط است بر اگر جسارت نباشد گوینده را می«

سایر ادیان تجویز  هبه گمان ندارم در شرع خود بلک. اشجار و آب و اراضی رعایا که حتماً بفروشند
  .)77 :1380سرشت،  بهشتی(» ده باشداین قسم اجبارها ش

هاي  و افزایش حضور علما در عرصه سو ازیکروزه  ظلم و ستم و اختناق و واگذاري امتیازات هر
اولیاي «در مقابل ظلم » علماي ملت« ۀاحساس وظیف ۀسیاسی که خود به واسطـ مختلف اجتماعی 

مقابل حکومت صورت گرفته بود و  و پناه مردم به این طبقه در )77 :1380سرشت،  بهشتی( »دولت
هاي دنیوي که عمدتاً از دوران صفویه به بعد در  نیز تقویت اجتهاد و نهاد مرجعیت در مقابل قدرت

هاي دینی و بحث از حجیت عقل در تمییز قواعد و احکام  هاي عقلی در استد�ل اثر ورود استنباط
توان در  انجامید که اوج آن را میاي  يبه درگیر ،)14 :1379شیخ فرشی، ( شریعت رخ داده بود

 »ایران ضد استبداد هاي هکننده در تاریخ مبارز فصلی تعیین سر«این جنبش . جنبش تحریم تنباکو دید
  نویسد: در این زمینه می حامد الگارشود.  قلمداد می

نشینی در این جریان سطوت و  نمود با عقب ناپذیر می مردم شکست ۀاندیش استبداد که در«
هاي  آرمانقادرند از دست داد و مردم دریافتند در بسیج هماهنگ و مشخص  ناپذیري خود را شکست
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رسوا شد و محکوم  ،اگرچه فرو نریخت استبداد را به اطاعت وادارند. استبداد خویش را پیش برند و
  .)325 :1369(الگار، » گردید

علما  ،)339 :3، ج1376، انجعفرید (ندر این جنبش که رهبري ب�منازع آن را علما بر عهده داشت
از حکم میرزاي شیرازي متحد و  پیرويو در ند و مردم به صورتی فراگیر و گسترده حضور یافت

 ،وجه مماشات نکردند و تنها یک نفر از روحانیون در مقابله با حکم هیچ و به کردندمنسجم عمل 
جنبش تحریم تنباکو هرچند در اصل  .)110 :1378نجفی، (و روي منبر قلیان کشید  کردفی ناقدامی م

دادن به  متوجه کمپانی فرنگی بود اما در حقیقت به صورتی منسجم و قدرتمند به دنبال گوشمالی
 کرد میدستگاه استبداد و خودکامگی شاه بود و منطق استبداد مطلقه را زیر پرسش برده و نفی 

الیوم استعمال توتون و «اي شیرازي که خطی میرز نگاهی گذرا به فتواي یک .)110 :1378نجفی، (
  است.مؤید همین مطلب  ،»تنباکو باي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است

 دانست، اهللا می با توجه به اینکه شاه خود را ظل» (عج) در حکم محاربه با امام زمان«جمله 
 ،یک درجه با�تر و شدیدتر استبودن نیز  برد و این جمله از حرام مشروعیت او را زیر سؤال می

 و داد مقابل سلطنت و عاقدین قراررا نام امام عصر  ه،العاد کردن مهدویت و تقدس فوق با واردچراکه 
 ؛)110 :1378نجفی، ( گذارد دیگر مشروعیت و اعتباري براي دستگاه حاکمه قاجار باقی نمی

تبعید علما و مقاومت در برابر  ن حکومتی به دستگیري وارو و در این مصاف، مأمور همین از
  .کردندبار اقدام  مردمی به صورت خشونت هاي اعتراض

داد اما چنانکه گفتیم  نهضت تنباکو را مبارزه با استعمار خارجی تشکیل می هرچند مضمون اصلی
طور رسمی خصلت عمده و  همان چیزي بود که بعدها به نپرداخت و ای به نفی استبداد مطلقه می

هاي بعدي  قیاماي براي  درآمد و مقدمه جنبش تنباکو پیش ،به عبارت دیگرشد؛ ب مشروطه کلی انق�
  .)147: 1355امین الدوله، (شد 

ها در دوران مهاجرت  پرسش دوم: مواجهۀ علما با استبداد و روش تحدید آن از منظر آن
  صغري چگونه بود؟

و انحطاط کشور و نیز ت�ش افزایش روزافزون ظلم و ستم و خودکامگی و ضعف  ۀبه واسط
ها،  قیود از خودکامگی ۀ) و برداشتن هم35 :1376نقش علما (جعفریان،  کردنِحکومت در محدود

 کند؛هیزم نفرت علما و مردم از ظلم و استبداد حکومت را برافروخته تا اي �زم بود  گویی جرقه
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تنباکو دیده و تجربه  مجنبش تحریمبارزه با استبداد به رهبري علما را در جریان  ۀمردمی که سابق
ها جز  قت براي آنوتلخی دورانی را چشیده بودند که حکومت  شان،وجود ۀکرده بودند و با هم

و خاکساري در خارج از مرزها به ارمغان نداشت و آن جرقه با انتشار ذلت ظلمی فراگیر در داخل و 
، ا�س�م کرمانی ناظم( سکه به وجود آمددر جشن بالما» پریم«و همکارش » نوز بلژیکی موسیو« ۀواقع

اعتراض در  ۀدراعظم از این فرصت استفاده کرده و به نشانالدوله ص عین مخالفان). 52- 53 :1362
  اهللا بهبهانی اجتماع کردند. منزل آیت
السلطنه حاکم کرمان در  نوز در مجلس رقص، اقدام شاهزاده ظفر انتشار عکس مسیوبر  ع�وه

زدن و تبعید حاجی میرزا محمدرضا مجتهد و نیز واگذاري زمین قبرستانی در  دستگیري و ش�ق
ها را به جوش و  بر هیجان مردم افزوده و آن ،ران به کارگزاران دولت روسیه براي احداث بانکته

 ۀاهللا بهبهانی به واسط هرچند اجتماع در منزل آیت ).66 :1383خروش بیشتري واداشت (آجدانی، 
ز از بازگشت شاه ا پسهاي مردم و علما  ها و خواست بر توجه به دغدغه قول مساعد ولیعهد مبنی

مسائل این هاي مردم و نیز وقوع  به خواسته توجهی بیاما  ،پایان یافت )83 :1378سفر اروپا (سامعی، 
الدوله حاکم تهران به  چند تن از تجار محترم بازار توسط ع�ء شدنِ به فلک بسته ۀحادث ۀبه اضاف

راه سید محمد به هم اعتراض ۀمردم به نشانشد موجب  ،1323دنبال افزایش قیمت قند در رمضان 
  ).66- 67 :1383 بهبهانی در مسجد شاه اجتماع کنند (آجدانی، طباطبایی و سید عبداهللا

مهاجرت  (ع)رم عبدالعظیمحسیدین به اتفاق جمعی از تاجران به با�گرفتن حوادث، با در ادامه و 
هایی را  درخواستکنندگان  تحصن ).2537کسروي، ( ري معروف شدغبه مهاجرت ص که کردند

 16سیدین با احترام در  اع�م کرد و در نتیجه آنانهاي  موافقت خود را با خواسته شاه. کردندمطرح 
علما در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم که به مهاجرت صغري . به تهران بازگشتند 1323القعده  ذي

  :اقدامات زیر شدند معروف شد خواستار
  ؛معسکر گاریچی در راه قنبودن  .1
دادن حاج میرزا محمدرضاي کرمانی (که به رفسنجان تبعید شده بود) به  عاودتمراجعت و م. 2
  ؛کرمان
الدوله به تولیت امام جمعه  عین خان مروي به حاج شیخ مرتضی که به زورِ ۀبازگرداندن مدرس. 3

  ؛درآمده بود
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ود که به برپا ش خانه عدالتاي در ایران که در هر بلدي از ب�د ایران یک  خانه عدالتبناي «. 4
  ؛»طور عدل و مساوات رفتار کند عرایض و تظلمات رعیت رسیدگی شود و به

  ؛»آحاد و افراد بدون م�حظه از احدي ۀاجراي قانون اس�م دربار«. 5
  ؛نوژ بلژیکی از ریاست گمرك سیومعزل . 6
  ؛هرانتالدوله از حکومت  عزل ع�ء. 7
  ).71 :2537مالیه (کسروي، پرداخت تومانی دهشاهی به صندوق  کردنِ موقوف. 8

عمق و  کمدر ابتدا و در جریان مهاجرت صغري،  مبارزه دهد مینشان با� نگاهی به فهرست 
سطحی بوده و نگاهی ک�ن نسبت به مسئله ساخت سیاسی و اص�ح آن وجود نداشته است و 

. دلیل فتگر اما طرح آن در کنار مسائل موردي دیگر صورت می، شد میمطرح  خانه عدالتهرچند 
جز انکار سنتی مشروعیت  زمانعلما تا آن بیشترِ جست که  این موضوعتوان در  این امر را می

هاي واکنشی نسبت به حکومت، اقدام اثباتی  ها یا همکاري ها در مقام نظر و مفارقت حکومت
یلی ، د�براي نمونهها انجام نداده بودند.  ریزي براي جایگزینی این حکومت اي در طرح جدي

با داعیه  یهای ) یا تقویت حکومت69 :1380ها (هادوي تهرانی،  همچون ترس از ستم حکومت
کفار ي خارجی و خطر استی� هاي) و یا حفظ کشور در مقابل تهدید141 :1382گري (رفیعی،  شیعه

 :1378) و نیز مقابله با گسترش عقاید و مکاتب و مذاهب انحرافی (حائري، 25 :1383(آجدانی، 
کرد و افزایش ظلم وتعدي حکام و گسترش نفوذ بیگان  ها نزدیک می ) علما را به حکومت531

  داد. افزایش می) نقارها و شکاف میان حکومت و علما را 33 :1369(جعفریان، 

ها در مهاجرت کبري  علما با استبداد و روش تحدید آن منظر آن ۀپرسش سوم: مواجه
  چگونه بود؟

پس از  ، اما در ادامهکردالدوله، حاکم تهران را عزل  عین، (ع)حرم عبدالعظیمعلما از  بازگشتپس از 
مت حاکم تهران منصوب به س ،بدتري در ظلم به مردم داشت ۀعزل ع�ءالدوله، نیرالدوله را که سابق

و یکی دیگر از وعاظ  کردجمال واعظ اقدام و او را تبعید  ) و به دستگیري سید1362(کرمانی،  کرد
. هنگامی که تعدادي از به زندان فرستادو  کرد آن زمان به نام شیخ محمد را دستگیر ۀرتب عالی
جمعی از  ۀی در راه مشاهده کردند که شیخ محمد در احاطشحاج ابوالحسن معماربا ۀهاي مدرس طلبه

در اما  ،حمله کرده و شیخ را نجات دادند مأموران بهزندان است،  ۀفظ روانحال مأموران دولتی تحت
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یافت. شدت  ها و اعتراض )84: 1378سامعی، ( اي به نام سید عبدالحمید کشته شد این درگیري طلبه
 :2537یل شد و مردم در مسجد آدینه (کسروي، طاعتراض تع ۀبازار تهران به نشاندر پی این حوادث، 

بود.  نااهللا به جمع معترض پیوستن شیخ فضل، مهم این اجتماعنکات اجتماع کردند. از  ).98
امور را  هاي خود بروند و مطمئن باشند دولت، شده و به خانه قاعظم به علما پیغام داد که متفر صدر

تأکید کردند و خواستار عزل  خانه عدالتاص�ح خواهد کرد، اما این بار نیز علما بر لزوم تأسیس 
بر آن نهاده بودند تا علما که تصمیم خود را  ).84- 85: 1378(سامعی،  شدندالدوله از صدارت  عین
سربازان حکومتی مواجه  ۀبا حمل، و پیشبرد هدف از مسجد بیرون نروند» خانه عدالت«شدن  برپا

  نویسد: می اش هوي درباررقدر این حمله وحشیانه بود که کس آن ).97 :2537شدند (کسروي، 

بود، چه کشته و  که افتادهختند هرگان را کسی نیک ندانست زیرا مردم چون گریشد هشماره کشت«
ه همه را ب ،آنکه به زخمیان چاره کنند چه زخمی، سربازان از زمین برداشتند و از میان بردند و بی

کسروي: ( »...بیرون شهر فرستادند ،انبار کشیدند و شبانه چند گاري را پر از کشتگان گردانیده
2537 :101(.  

تحصن ادامه یافت و در ، به برخی علما وعیدهاي آنچنانیده و رغم این برخوردهاي خشن یا وع به
را  خانه عدالتیا « :گزینه مطرح کردند سهسرانجام علما طی پیشنهادي  ،پاسخ تهدیدهاي عمال دولتی

» رویمبشهر بیرون تا از ما راه دهید ه و یا ب ،برپا کنید، یا ما را بکشید و به دیگران کاري نداشته باشید
بابویه در  ابن ۀپیشنهاد را پذیرفته و در نتیجه علما ابتدا روان سومین دولت ).106 :2537کسروي، (

شدند و پس از یک شب اقامت در آنجا شبانه راه افتاده و به سمت قم عازم  (ع)نزدیکی عبدالعظیم
علماي بسیاري نیز از ). 106: 2537(کسروي،  رسید رفته به هزار تن می هم رويشان تعداد شدند که

از دو روز از حرکت پس  اهللا شیخ فضل ).85: 1378سامعی، (ها پیوستند  بدانشهرهاي مختلف ایران 
در کنندگان  تحصن ).106 :2537کسروي، (و به آنان پیوست شد روانه  به همراه بستگان ،نامعترض

  انور را خواستار بودند. رعو اجراي قوانین ش خانه عدالتهاي خود، تأسیس  رأس خواسته
 ۀدحدواینکه منخست : انق�ب دو گام بسیار مهم دیگر پیش رفتدر جریان مهاجرت کبري، 

قیام علماي تهران و تحصن در قم شاخص  و ی از تهران به ایران گسترش یافتکماز نظر اعتراض 
علماي مهم بسیاري از  و گرفت بیش در سطح ایران صورت می که کماشد اي  هاي پراکنده قیام

. تماع در حقیقت تجلی وحدت علما در مقابله با استبداد بوداین اج .شهرهاي مختلف بدان پیوستند
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و اجراي  خانه عدالت، تأسیس اي با چنین ویژگی سرتاسري هاي این اجتماعِ در رأس درخواست
  ) قرار داشت.355 :1363زاده،  انور (ملک عقوانین شر
ها در  . آنکردند تر را بازتر و اجرایی شانمورد نظر ۀابعاد عدالتخانکنندگان  تحصنکه دوم آن

و  وزرااعضاي آن مرکب باشد از جمعی از «شدند که  یاي به شاه قاجار خواستار تشکیل مجلس نامه
امناي بزرگ دولت که در امور مملکت باربط و از اغراض نفسانی بري باشند و جمعی از تجار 

مشاورت صالح  محترم که در تجارت و صناعت با اط�ع و از مصالح دولت و ملت مستحضر و براي
بصیرت باشند و جمعی از عق� و فض� و اشراف غرض و با باشند و چند نفر از علماي عاملین که بی

  :این مجلس عبارت بود از ۀوظیف». پادشاه اس�م... در تحت نظارت ... و اهل بصیرت و اط�ع 
  ؛دولتی هاي هرنظارت بر تمام ادا. 1
  ؛تکالیف تمام دوایر دولتتعیین حدود وظایف و تشخیص دستور و . 2
  ؛و بلدیه هاص�ح نواقص داخله و خارجه و مالی. 3
  ؛تعیین حدود احکام و امور. 4
  ؛معروف و واجبات شرعیه به منع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه و امر. 5
  ؛مخالفانن و مجازات ااحقاق حقوق ملهوف. 6
  ).107 :2537تقن شرع مطاع (کسروي، اص�ح امور مسلمین طبق قانون مقدس اس�م و احکام م. 7

ن به قم اچنانکه در تعریف مهاجر .خانه بود بر عدالت تز علما در مبارزه با حکومت استبدادي مبتنی
آمدند و  خانه مجلسی صنفی بود که نمایندگان اصناف و طبقات مردم در آنجا گرد هم می عدالت ،شدگفته 

عملکرد مأموران دولت را  ۀنوشتند و حدود اختیارات و نحو قلمرو و اختیارات دولت، قانون می ۀدر حوز
ویژگی عمده  دواین مجلس  کردند. میها و قوانین نظارت  سن اجراي آن دستورالعملتعیین و بر ح

، شبرگرفته از شرع و منطبق با آن باشد و ثانیاً حدود اختیار بایدهاي آن  آنکه دستورالعملنخست  :داشت
  گرفت و کاري با محاکم شرع و امور دینی نداشت. می بر ا درام رحوزۀ دولت و حکّ

  اصله مهاجرت صغري تا مهاجرت کبريتغییرات اندیشه علما از ف
پیشین مطرح شد، علما در جریان جنبش تحریم تنباکو در کنار نفی هاي  پرسشچنانچه در پاسخ به 

ه رویارویی عملی با استبداد بار ب هاي استبدادي و طاغوتی، براي نخستین نظري مشروعیت حکومت
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و کنند اي شد تا در مراحل بعد و با افزایش ظلم و ستم حکام قاجار، قیام  پرداختند. همین زمینه
نبود طرح مشخص براي مقابله با دلیل به  ،را رقم بزنند. چنانچه نشان داده شد خانه عدالتجنبش 

هاي نظام استبدادي بود، اما  ر به مهرهمحور و ناظ استبداد، مبارزه در جریان مهاجرت صغري، شخص
که نظام  ها درحالی جایی آدم علما دریافتند این مبارزه، کاري از پیش نخواهد برد چراکه با جابه

رغم  جاي خود هست، گشایشی رخ نخواهد داد. حکومت استبدادي در هر مقطع، به استبدادي سر
معترضان و حتی فشار را بر  کرد نمیعمل هاي خود  اص�ح، به جهت ذات استبدادي به وعده ۀوعد

طی  (ع)حرم حضرت عبدالعظیم کنندگانِ تحصنهاي  در سقف درخواست براي نمونه. داد افزایش می
از  پسدر اجتماع مسجد آدینه که  اماقرار داشت حاکم تهران الدوله  مهاجرت صغري، عزل عین

رفع ظلم و بلکه اقدام در جهت  جدي حکومت درتوجهی  بیمهاجرت صغري به نشانۀ اعتراض به 
  .شدندالدوله از صدارت  علما در سطحی با�تر خواستار عزل عین، تشدید آن شکل گرفت

رو در جریان اجتماع مسجد آدینه به  ازاین؛ شد جالب آنکه این اقدام مانعی براي استبداد نمی
یانۀ سربازان حکومتی در این اجتماع که با حملۀ وحشتأکید کردند.  خانه عدالتصورت جدي بر 

بود و این  خانه عدالتخواستند و آن تحقق  یک چیز میهمگی آن مردم،  در پیعلما و  ،شدمواجه 
برپا کنید یا ما را بکشید  خانه عدالت دادند یا بود که همگان شعار می شدهمهم  اي به اندازهمسئله 

در جریان  (ع)رم حضرت عبدالعظیممیان دو اجتماع حتفاوت ، به عبارت دیگر ).34 :1369، انصاري(
رد به اص�ح فردي و خُمهاجرت صغري و اجتماع مسجد آدینه، چرخش دید از رفع ظلم در سطوح 

  است. خانه عدالتساختار با تأکید ویژه بر 
هنوز ولی برخ�ف مهاجرت صغري این بار مورد تأکید ویژه قرار گرفته بود،  خانه عدالتهرچند 

را نهادي براي تحدید و کنترل  خانه عدالتجریان مهاجرت کبري، علما  حالت ابهام داشت. در
سید محمد هرچند کاري با تغییر نظام سلطنتی نداشتد.  دانستند؛ میسیستماتیک حکومت استبدادي 

پس از گله از خرابی مملکت و  د،نویس می به شاه از مهاجرت صغري پساي که  طباطبایی در نامه
مال و عرض و جان رعیت و  بر مأمورانام و ي حکّبودن ظلم و تعد و اندازهحد  پریشانی رعیت و بی

  دارد: راه ع�ج را چنین بیان می، چپاول ثروت مردم توسط حکمرانان
اعلی حضرتا! تمام این مفاسد را مجلس عدالت یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در «

مجلس اگر مجلس ...  ]مساوي باشند [حل خواهد کرد آن به داد مردم عامه برسند، شاه و گدا در آن
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ها آباد خواهد شد، خارجه طمع به کشور و مملکت ما نخواهد  ها رفع خواهد شد، خرابی باشد، ظلم
  .)101 :2537 ،(کسروي» ...کرد

تا  خانه عدالتمردم به رهبري علما از آغازین روزهاي نهضت  هاي هنگاهی گذرا به تاریخ مبارز
به سفارت رفته  مدر ق با تحصن علما زمان ر جمعی از مردم در سفارت انگلستان که هماواخر حضو

 یآرام به این نتیجه رسیدند که بدون طراحی الگوی آرام رهبران نهضت دهد میوضوح نشان  ، بهبودند
توان حقوق ملت  مشخص براي جایگزینی حکومت استبدادي و با اقدامات فردمحور و مصداقی نمی

کنش عینی دریافتند مطالبات مصداقی  ۀوضوح و در اثر تجرب فا و از دین محافظت کرد. آنان بهرا استی
راه برخورد با مشک�ت و مصائب  در مراحل بعدي مبارزه،جز اثر مقطعی کوتاه، اثر دیگري ندارد و 

 شده یابی و درمان قطعی متوجه تري یافته و از درمان موردي مقطعی به سمت علل کشور، فهم عمیق
  است.

 ۀآشنایی علما با الگوي مشروطیت نقش مهمی در عبور از مبارزشک  بیبراین موضوع،  ع�وه
مهم آن است که  ۀرد به اص�ح ساختاري و ارائه الگو براي جایگزینی نظام استبداد داشت، اما نکتخُ

بر  شده مبتنی ي ارائهکه الگوبودند علما در این مرحله در عین استفاده از نظریه مشروطه به دنبال آن 
 خانۀ عدالترو در مقابل مشروطه غربی،  بوي دینی داشته باشد؛ ازاین و مبانی دینی باشد و رنگ

  اس�می را مطرح کردند.

  گیري نتیجه
از ناحیه  مأذون معصوم یا غیرغیرهاي  علماي شیعه همواره از جهت نظري، مشروعیت حکومت

گرفتند و  ها فاصله می هت عملی و بنا به مقتضیات از حکومتبردند اما از ج می سؤالمعصوم را زیر 
ها نداشتند. جنبش تحریم تنباکو در  آرایی عملی در مقابل حکومت شدند و صف ها نزدیک می یا به آن

آرایی آشکار در مقابل استبداد قرار  استعماري علما، این بار در صف  کنار خصلت همیشگی ضد
ساز  ها و مقدمه علما علیه حکومت هاي هدر تاریخ مبارز یعطف ۀن را نقطتوان آ رو می همین گرفت و از

شود  تر می همین فرایند، در مهاجرت صغري این رویارویی جدي ۀنهضت مشروطیت دانست. در ادام
 ۀعمد ،اما به جهت اینکه علما از جهت ایجابی طرح مشخصی براي جایگزینی استبداد نداشتند

به آرام در شرایط طبیعی از عمق بیشتري برخوردار شده و  ود اما آرامرد بها سطحی و خُ درخواست
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. علما در این شدرفت از شرایط سیاسی اجتماعی آن زمان تبدیل  نهادي و عمیق براي برون یپاسخ
وضوح دریافتند جز از طریق نهادي و ارائه الگوي  فرایند از تحریم تنباکو تا مهاجرت کبري به

رسد همین فهم تکاملی، خود را در قیام امام  بداد را مهار کرد. به نظر میتوان است جایگزین نمی
، رفع اساسی استبداد را ایشان. با این تفاوت که دهد میراحل(ره) و تأسیس جمهوري اس�می نشان 

دانستند و اعتقاد داشتند حتی تغییر نهادي با وجود نظام سلطنتی، اثر  براندازي نظام طاغوتی می در
  واهد داشت.عمیق نخ
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  منابعفهرست 
  .مروارید :، تهراندانشنامه سیاسی)، 1376داریوش ( ،آشوري

 میرکبیر.ا: تهران، به کوشش حافظ فرمانفرماییان، خاطرات سیاسی )،1355( خان الدوله، میرزا علی امین

 .اختران :، تهرانعلما و انق�ب مشروطیت ایران )،1383( اهللا آجدانی، لطف

 .تهران: دانشگاه تهران ،اندیشه نوسازي در ایران ،)1379آزاد ارمکی، تقی (

 .امیرکبیر :تهران ،، چاپ اولاهللا نوري و مشروطیت، رویارویی دو اندیشه شیخ فضل )،1369( ديهانصاري، م

تهران:  ،چاپ اول، نقش علما در سیاست؛ از مشروطه تا انقراض قاجار )،1380( سرشت، محسن بهشتی
 .و انق�ب اس�میپژوهشکده امام خمینی 

: تهرانجلد اول، ، اهللا نوري ها، مکتوبات، روزنامه شیخ شهید فضل اع�میه ،رسائل، )1362 محمدترکمان، 
  .مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

شرکت سهامی  :تهران ،، چاپ سومتحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران )،1361( تیموري، ابراهیم
 .هاي جیبی کتاب

 .شرکت سهامی انتشار :، تهرانتاریخ انق�ب مشروطیت ایران ،)1379( علی زیان)، محمدتهرانی (کاتو

بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران، بررسی کامل ابعاد تحصن  )،1369( رسول ،جعفریان
 .انتشارات طوس :تهران ،چاپ اول ،خواهان در سفارت انگلیس مشروطه

 .قم: نشر الهادي، چاپ اول، 3ج  ،مقا�ت تاریخی )،1376( جعفریان رسول

  .، تهران: نشر رشدمبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی)، 1380د�ور، علی (
انتشارات  و انتشارات عطار :تهران چاپ چهارم، ،، جلد دومحیات یحیی )،1362( آبادي، یحیی دولت

  .فردوسی
قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و ، چاپ اول، مشروطهرهبران دینی در نهضت  ،)1382( ع. ن.زاده،  ذبیح

 .پژوهشی امام خمینی

 .تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه ،میرزا ملکم خان ،)1353رایین، اسماعیل (

 .کویر :تهران ،، چاپ اولرسائل مشروطیت )،1374( نژاد، غ�محسین زرگري

  .تهران: تاریخ ایران ،جلد اول، ، چاپ اولرواقعات اتفاقیه در روزگا )،1362(محمدمهدي  ،کاشانی شریف
انتشارات : تهران ،چاپ اول، هاي ملی مذهبی ایران انق�ب اس�می و نهضت )،1378( سامعی، احمد

 .چکاد/امیربهادر
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 ،، چاپ اولتحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انق�ب اس�می )،1379( شیخ فرشی، فرهاد
 .ب اس�میتهران: مرکز اسناد انق�

تهران: نگاه  ،اي بر نظریه انحطاط ایران جلد اول: دیباچه ،تأملی درباره ایران ،)1381طباطبایی، سید جواد (
 .معاصر

نشر : تهران ،چاپ اول ،هایی دیگر (مقا�تی در شناخت دوگانۀ اس�م و ایران) اندیشه )،1378( قادري، حاتم
 .بقعه

تهران:  ،ماکبر سعیدي سیرجانی، چاپ چهار ، به اهتمام علیخ بیداري ایرانیانتاری )،1362( ا�س�م ناظم ،کرمانی
 .آگاه

 .تهران: امیرکبیر ،، چاپ چهاردهمتاریخ مشروطه ایران )،2537( کسروي، احمد

  .)1381(مرداد  17و16 ،روزنامه ایران، »وگو با عبداهللا شهبازي، مورخ گفت«
 .انتشارات علمی: تهران، ، چاپ دوم، کتاب دوموطیت ایرانتاریخ انق�ب مشر، )1363( زاده، مهدي ملک

دفتر انتشارات  :قم، 2، ج تاریخ تحو�ت سیاسی و روابط خارجی ایران)، 1365( الدین مدنی، سید ج�ل
 .اس�می

 .مؤسسه امیرکبیر: تهران، 2ج ، فرهنگ فارسی معین )،1362( معین، محمد

 :تهران ،هفتم و ، چاپ بیستهاي تحقیق در علوم انسانی روش)، 1385( نراقی، مریم اهللا و سیف ري، عزتناد
  .بدر

 حاکمیت، ي دین،ها مؤلفهتاریخ تحو�ت سیاسی ایران (بررسی  )،1381( موسی ،فقیه حقانی ؛موسی ،نجفی
، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ملت در گسترۀ هویت ملی ایران) مدنیت و تکوین دولت،

  .ایران
مرکز فرهنگی : تهران ،م، چاپ دوتحلیل تاریخ سیاسی ایران (دین، دولت، تجدد) )،1378( نجفی، موسی

 .انتشارات خیر

 .انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران :، تهرانحکم نافذ آقانجفی )،1378( نجفی، موسی

 .انتشارات زریاب :، تهرانشاه و مشروطیت محمدعلی)، 1377( نجمی، ناصر

نشر مؤسسه : قم، هایی در اندیشۀ سیاسی اس�م ارتو دیانت؛ جس و�یت، )1380( مهدي، هادوي تهرانی
 .الحکمه الثقافیه فرهنگی خانۀ فرد، مؤسسه بیت

  .خواه. تهران: ققنوس مهدي حقیقت ،رویارویی فکري ایران با مدرنیت ،)1383وحدت، فرزین (



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو ۹۴

 

 1397پاییز و زمستان ، دوازدهم، شماره ششمسال 

 
 
  


