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چكيده
این مقاله ،به بررسي كاركردهاي سياسي مسجد در انقالب مشررطيي ایررام مريپرردازد.
پرسش اصلي مقاله این اس كه مسجد در انقالب مشررطيي هره ثرریيري رر ارد ط هره
عواملي سبب شد ثا مسجد در انقالب مشرطيي كاركرد سياسي داشرهه باشرد .مسرجد در
مراحررم ملهلررق انقررالب مشرررطيي  ،پرريش از صرردطر ،رمررام مشرررطيه ،در مرحلررۀ
نهادسازيهاي انقالب ط پر از انقرالب ،برازطي رسرانهاي ط ثبليغراثي مشررطيهخواهام،
كانوم ثجمعها ط بسيج ثودۀ مردم ط محمِّ ثشكيم انجمنهراي سياسري برود .ایرن مقالره
كاركردهايِ سياسي مسجد را در مراحرم سرهرانۀ انقرالب مشررطيي ط عوامرم مردیر در
نقشآ،ریني سياسي مسجد در انقالب مشرطيي برميرسد.

 .1تاریخ دریافت 1391/8/10 :تاریخ پذیرش1392/1/20 :
 .3دانشيار تاریخ دانشگاه پيام نور.

kh_beagi@pnu.ac.ir

 .4استادیار دانشگاه تهران ،گروه تاریخ ،تهران ،ایران.

zandiyehh@yahoo.com

 .5دانشجوی دكتری تاریخ دانشگاه پيام نور (نویسنده مسئول).

farhad_dashtakinia@yahoo.com

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.10.5.9

 .2استادیار تاریخ دانشگاه پيام نور.

ar.soufi@yahoo.com

طرح مسئله

كاركرد سياسی ،از كاركردهای مهم مسجد در دورۀ قاجار بود كه از آغـاز كوومـت
قاجاریان تا سقوط آنان با صـورتبندیهای گونـاگونی داوم داشـت .جنـتش تنتـاكو و
انقالب مشروطيت ،از مهمترین رویدادهای سياسـی دورۀ قاجـار بـود كـه مسـجد در
كانون آن رویدادها قرار داشت .تأثير سياسی مسجد در زمينهسازی ،پشـتيتانی انقـالب
مشــروطيت و و نگاهبــانی از دســتآوردهای آن ،در ســنجش بــا تــأثيرش در دیگــر
جنتشهای سياسی دورۀ قاجار ،ویژگیهای گوناگون و الیـههای گسـتردهتری داشـت.
موضوع اصلی این پژوهش ،بررسی چگونگی نقشآفرینی مسجد در این انقالب اسـت.
با توجه به این مسئله كه نقش اصلی مسجد به كارهای دینی و فرهنگـی مطوـوب بـود،
این پرسش مورح میشود« :چرا مسجد افزون بر كاركرد ذاتی خـود ،در دگرگونیهـای
این نقش مسجد ،به چه شولی رخ نمود؟» گمان میرود افزایش كنش سياسی روكانيان
این دوره و نقشآفرینی آنان در جایگاه رهتران انقالب مشـروطيت كـه مسـجد پایگـاه
تحصـن و نگرانـی
گ
سنتی آنان به شمار میرفت ،نتـود فاـاهای عمـومی شـهری بـرای
مشروطهخواهان از نـاامنی در برابـر كوومـت قاجـار سـتک شـد كـه فطـاالن انقـالب
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

مشروطيت ایران ،مسجد را كانون كركت مشروطهخواهی خود برگزینند و در سه كوزه
رسانهای و تتليغاتی ،بسيج تودههای مردم و محل تشويل انجمنهای سياسی ،از آن بهره
گيرند .نقشهای سه گانۀ مسجد در انقالب مشروطيت در مراكـل سـه گانـۀ آن؛ یطنـی
«پيش از صدور فرمان مشروطيت»« ،نهادسازیهای انقالب» و «پس از انقالب» با فراز و
نشکهایی داوم یافت .این مقاله به بررسی كـاركرد سياسـی مسـجد و عوامـل مـرثر در
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سياسی دورۀ قاجار بهویژه در جنتشهای سياسی مانند انقالب مشروطيت تأثير گذارد و

سياسی شدن مساجد در هنگامۀ انقالب مشروطيت پرداختـه اسـت .روش تحقيـي ایـن
پژوهش توصيفی ـ تحليلی و روش گردآوری دادههایش ،كتابخانهای است .آن دسـته از
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مقاله جای میگيرند .بنابراین ،بسياری از مساجدی كه در انقالب مشروطيت تأثيرگـذار
نتودند ،از این قلمرو بيرونند .این مقاله با هدب بررسی كاركردهـای سياسـی نهـادی از
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مساجدی كه در انقالب مشروطيت از دید سياسی تأثير گذاردنـد ،در قلمـرو موضـوعی

مهمترین نهادهای فرهنگی ایران در جنتشی از مهمترین جنتشهای سياسی تاریخ ایران
در دورۀ قاجار ،نوشته شده است.
عوامل مؤثر در نقشآفريني سياسي مسجد
الف) افزايش كنش سياسي روحانيان دورۀ قاجار

ميان افزایش كنش سياسی روكانيان دورۀ قاجار و نقشآفرینی سياسی مسـجد در آن
دوره ،نستتی استوار برقرار بود .مسجد پایگاه سنتی روكانيان به شمار میرفـت و تغييـر
در یوی از این دو متغيگر ،تغيير در متغيگر دیگری را در سوحهای گوناگون در پی داشت؛
چنانكه پس از ورود روكانيان به عرصۀ سياسی ،پایگاه آنان نيز از این كار بر كنار نماند
و نقشآفرینیِ سياسی نيز بـر كاركردهـای پيشـين آن افـزوده و در انقـالب مشـروطيت
نمایانتر شد .برای پرداختن به دگرگـونی نقـش مسـجد در دورۀ قاجـار ،پـرداختن بـه
كنش سياسی روكانيان دورۀ قاجار از آغاز تأسيس كوومت قاجـار ،آشـوارا فزونـی
گرفت .پس از پایان بحرانهای نظامی اوایـل دورۀ قاجـار ،فتحطلـی شـاه بـرای ت تيـت
جایگاه كوومت قاجار و كسک مشروعيت و مقتوليت عمـومی بـرای آن ،سياسـتهای
گوناگونی را در پيش گرفت .نزدیك شدن او به روكانيان ،از سياستهایی بـود كـه بـه
به برخورداری از پشتيتانی روكانيان نياز داشت و همين نياز ،از عوامل مرثر در افـزایش
نفــوذ روكانيــان در كاكميــت نخســتين قاجاریــان بــود .اگرچــه روكانيــان بــه ســتک
چيرگیشان بر بسياری از مراكز و امور كقوقی ،قاـایی ،عقـود و زناشـویی ،وصـایا و
مطامالت ،بهرهمندی از سياست بَستنشينی ،سياسـت كمایـت از مـردم در برابـر لـم
كاكمان و برخورداری از منابع مالی و توليـت مـدارو و مسـاجد ،بـه گونـهای سـنتی
جایگاه خود را در سلسله مراتـک اجتمـاعی دورۀ قاجـار در قالـک یوـی از گروههـای

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

مشروعيت مذهتی كوومت قاجار میانجاميد .فتحطلی شاه برای كسک این مشـروعيت،

كوومت قاجار به آنان به انگيزه كسک مشروعيت دینی نيز آنـان را در جایگـاهی بسـی
برتر مینشاند و به باال رفتن پایگاه اجتمـاعی آنـان میانجاميـد (زرگرینـژاد.)114 /1 ،
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اجتماعی مرجـع ،اسـتوار كـرده بودنـد (عاـدالدوله128 /9 ،؛ آجـدانی ،)17 ،نزدیوـی
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دگرگونی در وضع متغيگر دیگر؛ یطنی روكانيان ناگزیر است.

افزایش نفوذ اجتماعی و سياسی روكانيـان در دورۀ فتحطلـی شـاه در كوتـاه مـدت بـه
سود او فرجام یافت ،اما در دراز مدت علما را در جایگاهی برابـر بـا پادشـاهان قاجـار
جای داد .برخـی از رویدادهـای دورۀ فتحطلـی شـاه قاجـار نيـز بـر اقتـدار اجتمـاعی
روكانيان افزود .مانند جنگهای ایران و روو كه شيخ جطفر نجفـی بـا عنـوان «نایـک
امام» ،فرماندهی آنها را بـه فتحطلـی شـاه قاجـار واگـذارد (خـاوری شـيرازی294/1 ،؛
خورموجی.)18 ،
همچنين پس از ماجرای كشته شدن گریتایدوب كه ميرزا مسيح مجتهد در آن بسـيار
مرثر بود ،اقتدار علما دوباره فزونی گرفت .این رویداد بر كاركرد سياسی فتوای عالمان
افزون بر كاركرد شرعی آنها داللت میكرد (جهانگير ميرزا .)129 - 130 ،در این دوران
افزون بر فتحطلی شاه ،صدر اعظمهای او نيـز بـرای ت تيـت مقـام و جایگـاه خـود ،بـه
(اعتمادالسلونه .)88 ،روزگار فتحطلی شاه قاجار ،دورۀ ارتقای پایگاه اجتماعی و سياسی
روكانيان بود.
التته شاه قاجار نيز به كاور رقيک داخلی نيرومندی در زمينه قـدرت ،مـتفون شـده
بود .بنابراین ،دوره رویارویی ميان شاهان قاجار و روكانيـان آغـاز شـد .سياسـت شـاه
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

درباره روكانيان ،محدود كردن قدرت آنان بود .پس از قدرت گرفتن روكانيان در دورۀ
فتحطلی شاه ،محمد شاه صوفیمشرب به كمك صدر اعظم خود به دنتال جلـوگيری از
افزایش قدرت آنان ،بلوه كاستن آن بود .او سفارشهای روكانيان را در مسائل مختلف
نادیده گرفت ،كي بستنشينی را در خانۀ علما لغو كرد و محـاكم شـرع را بـه محـاكم
عُرب بدل ساخت .كارهای محمـد شـاه بـه رویـارویی او بـا روكانيـان انجاميـد .سـيد
محمدباقر شفتی در اصفهان به چنان قدرتی دست یافته بود كه كاكم محمـد شـاه را از
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روكانيان نزدیك میشدند و ایـن خـود در افـزایش اقتـدار روكانيـان تـأثير میگـذارد

آن شهر بيرون كرد و محمد شاه را واداشت كـه بـرای رویـارویی بـا او ،نيرویـی را بـه
اصفهان گسيل كند (فالندن .)103 ،كوششهای محمد شاه برای محدود كـردن قـدرت
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جدایی در دورههای بطدی ،روكانيان در جنتش تنتاكو و انقـالب مشـروطيت در برابـر
كوومت قاجار صف آراستند.
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روكانيان ،بر جدایی كاكمان و روكانيان از یـكدیگر افـزود و بـا فزونـی گـرفتن ایـن

ناصرالدین شاه درباره روكانيـان بيشتـر بـه پيـروی از سياسـت جـدش میگرایيـد
تاپدرش؛ چنانكه میكوشيد با سياستی متطادلتر از سياست پدرش در اینباره ،زمينـهای
برای رنجش روكانيان فراهم نوند .او بـرای نزدیـك شـدن بـه روكانيـان و اسـتفاده از
اقتدار آنان ،دختر خود ضياء السلونه را به همسریِ امام جمطۀ تهران داد (اعتمادالسلونه،
 .)456او نيز گاهی همانند پدرش به كارهایی برای محدود كردن قدت روكانيان دسـت
میزد (كرزن ،)512 /1 ،اما قدرت آنان به اندازهای فزونی گرفته بود كه تا آن زمان چنان
قدرتی در علمای مملوت شيطه دیده نشده بود (اعتمادالسلونه .)781 ،روكانيان در ایـن
دوره هم از دید آمار و هم از دید سوح (مجتهد ،واعظ ،منتری و مـداح) و هـم از دیـد
كيفی و تواناییهای علمی ،از رشد چشمگيری برخوردار شـدند .ایـن افـزایش كمگـی و
كيفی تنها در تهران رخ نـداد ،بلوـه ایـن دگرگـونی در بيشتـر شـهرهای ایـران پـيش
شدن قـدرت آنـان در جایگـاه دومـين نيـروی قدرتمنـد پـس از دولـت قاجـار بـود
(دولتآبادی)50 /1 ،و قدرت آنان در ایاالت به اندازهای بود كه گاهی از قدرت كـاكم
ایالت فراتر و مهمتـرین قـدرت ایالـت بـه شـمار میرفتنـد (كـرزن .)54 /1 ،برخـی از
روكانيان بر اثر چنين اقتداری ،در مجالس عمـومی و بـر منترهـا ،آشـوارا از دولـت و
با افزایش برخوردهای سياسی گروهی از روكانيان با جایگاه سـلونت در ایـن دوره،
مساجد و منترها (پایگاه روكانيان) آرامآرام نقشی سياسی و انتقالی بر عهـده گرفتنـد و
همين نقش ستک شد كه ناصرالدین شاه با خط امينالدوله به ميرزای شيرازی در سـامرا
نامهای بنویسد ( 1310ق) و از او بخواهد كه به روكانيان ایران توصيه كند در كارهـای
سياسی مداخله نوننـد (اعتمادالسـلونه .)832 ،روكانيـان ایـن دوره بـه علـت برخـورد
سریعتر با كوادث و اندیشههای زمانه توانسته بودند سوح اندیشۀ سياسـی خـود را بـه

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

سلونت و ولیعهد و صدارت بد میگفتند (اعتمادالسلنه915 ،؛ آدميت.)25 ،
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میرفت .مهمترین پیآمد افزایش كمگی و سـوح علمـی روكانيـان در ایـن دوره ،ثابـت

اندازهای باال بترند كه كتی در اندیشه سياسی علمای نجف و مراجع خود تأثير بگذارند
نمودار شد .روكانيان در جنتش تنتاكو در كنار بازرگانان در جایگاه گروهی از مهمترین
گروههای اجتماعی به جهان سياست درآمدنـد و رهتـری جنـتش را بـر عهـده گرفتنـد
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(زرگرینژاد .)124 /1 ،این رشد نخست در جنتش تنتاكو؛ سپس در انقالب مشـروطيت

(آدميت .)27 ،اگرچه روكانيان در جنتش تنتاكو به دو دستۀ موافقـان و مخالفـان امتيـاز
نامۀ رژی تقسيم شدند ،بيشتر آنان با این امتياز نامـه مخـالف بودنـد (دولتآبـادی،

/1

 )109و مستقيم در برابر كوومت قرار گرفتند .روكانيان اهل منتر ،در نقـد امتيـاز نامـۀ
رژی و اطالعرسانی دربارۀ رویدادهای مرتتط با جنتش ،در كنار بازرگانان و كشاورزان
و دیگر مطترضان ،بسيار تأثيرگذار بودند و در مسجدها به سازماندهی و بسـيج نيروهـا
میپرداختند .مسجد در بسياری از شهرها ،كانون سازماندهی نيروها برگزیده شده بـود.
برای نمونه ،مردم مشهد از دوم ربيعاالول  1309در مسـجد گوهرشـاد در اعتـرا

بـه

امتياز نامۀ رژی گرد آمدند (آدميت .)61 ،روكانيان در تتریز نيز در مساجد مسلمانانی را
كه با این امتياز نامه همراهی میكردند ،واجک القتل و كـافر میخواندنـد (همـان.)35 ،
بنابراین ،همزمان با رهتری روكانيان در جنتش تنتاكو ،مسـجد كـانون رهتـری سياسـی
بسيار افزایش یافت (عينالسلونه )432 /1 ،وآنان بيش از پيش در قدرت سياسی دخيـل
شدند و نفوذ دستگاه روكانيت در جایگاه عاملی سياسی در برابر قدرت ،فزونی گرفت.
روزگار مظفرالدین شاه دورهای بود كه در آن روكانيان هـم اقتـدار پيشـين خـود را
كفظ كردند و هم در عرصۀ سياسـی فطـالتر شـدند و سـرانجام در مهمتـرین جنـتش
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

سياسی دورۀ قاجار در برابر دولت جای گرفتند و رهتری انقالب مشروطيت را بر عهده
گرفتند .آنان در این دوره افزون بر اینوه به بسيج تودههای مردم میپرداختند ،مهمتـرین
و مرثرترین گروه در انتقال اندیشههای نوخواهی به مردم كوچه و بازار (كائری )59 ،و
مهمترین نيروی پشتيتان انقالب بودند؛ چنانكه با فر

نتود تأیيد آنان ،انقالب بیگمان

در نوفه خفه میشد (همان .)2 ،مردم در این انقالب بيشتر به زبـان و قلـم روكانيـان
چشم میدوختند و چنانكه در كارهـای شـرعی از آنـان تقليـد میكردنـد ،در كارهـای
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آنان بود .مهمترین پیآمد جنتش تنتاكو برای زندگی روكانيان این بود كه قـدرت آنـان

سياسی نيز بيشتر به علما روی میآوردند.
رابوه دولت ـ روكانيان در این عصر ،با نزدیوی دولـت بـه روكانيـان (اوایـل دورۀ
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گروه اجتماعی بـا كوومـت در مـاجرای انقـالب مشـروطيت انجاميـد .سياسـی شـدن
روكانيان در دورۀ قاجار افزون بر اینوه از سياسـتهای شـاهان قاجـار در مواجهـه بـا
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قاجار) برای كسک مشروعيت و مقتوليت عمومی آغاز شد و به رویارویی مسـتقيم ایـن

روكانيان و رویدادهای سياسی زمانه سرچشمه میگرفت ،از نقـش ميـانجی روكانيـان
در رابوۀ ميان دولت و مردم متأثر بود .روكانيان بر پایه سنت ،پناهگاه مردم در برابر ستم
كاكمان بودند .آنان از سویی ناخرسندیهای مردم را به كاكمان منتقـل میكردنـد و از
سوی دیگر ،سخن كاكمان را به مردم میرساندند و بر اثـر همـين نقـش ميـانجیگری،
جایگاه ویژهای نزد دولتمردان و مردم داشتند .ورود روكانيـان بـه عرصـه سياسـی در
دورۀ قاجار ،افزون بر پیآمدهایيش برای زندگی عمـومی تـوده مـردم ،بـه نقشآفرینـی
سياسی مساجد انجاميد و این خـود از ماهيـت رابوـۀ ميـان روكانيـان و نهـاد مسـجد
سرچشمه میگرفت .روكانيان اصلیترین متوليان دیـن و مسـجد تنـدیس محسـوو و
كالتد دین و از اینرو ،این دو با یكدیگر مالزمند؛ چنانكه هر یك از واكدهای مسـتقر
در اجتماع در شهرهای ایران دورۀ اسالمی ،در كالتـدی خاصـی مسـتقر میشـد .ماننـد
آن در مسجد كه مهمترین نهاد فرهنگی شهرها بود .بنابراین ،مسجد افزون بر اینوه نماد
نهاد دین به شمار میرفت ،كانونیترین پایگاه متوليان دین نيز بود و با توجه بـه همـين
جایگاه ،هنگامی كه روكانيان (متوليان دین و رؤسای مساجد) در دورۀ قاجار به كـوزۀ
سياست و كارِ سياسـی و و سـرانجام رهتـریِ جنتشهـای سياسـی درآمدنـد ،همزمـان
ب) نبود فضاهاي عمومي

اینوه مسجدها كانونهای تحصـن و تجمـع مطترضـانه مـردم بـه شـمار میرفتنـد و
گروههای درگير انقالب در آنجا سازماندهی میشدند ،از كاركردهای سياسـی مسـجد
در انقالب مشروطيت بود .علت گـزینش مسـجد بـرای تحصـن و اعتـرا

كـردن ،از

رهتری روكانيان انقالب سرچشمه میگرفت؛ یطنی پایگاه این رهتران (مسجد) ،نيـز بـه
كانون آن اعترا

ها بدل میشد .نتـود محيطهـای عمـومی در شـهرها بـرای تجمـع و

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

پایگاههای آنان (مساجد) نيز به كانون جنتشهای سياسی بدل شدند.
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قدرت سياسی در ارگ ،اقتصاد در بازار ،افراد جامطه در محلهها ،نهاد مذهک و متوليـان

تحصن نيز بر تأثير مسـجدها در اینبـاره میافـزود .ویژگیهـای پارههـای و عناصـر و
مهمترین فااهای شهریِ محل تجمع مردم ،مراكز و مرسساتی همچون بازارها ،مدارو
دینــی ،آرامگــاه امامزادههــا ،كاروانســراها ،تويــهها ،ميــدانها ،قهوهخانــهها ،كمامهــا،
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فااهای شهری ایرانِ دورۀ قاجار ،زمينه را برای تجمطـات سراسـری فـراهم نمیكـرد.

كوچههای محلهها و مساجد بودند .هر یك از این فااها و مراكز شـهری ویژگیهـایی
داشتند كه تجمع عمومی را محدود میكردند .برای نمونه ،ميدانها در شهرهای ایران در
دورۀ قاجار ،از سركوبگری كوومت آسيکپذیر بود و هرگز برای برپـایی اجتماعـات
سياسی مردم ،كاركرد آشواری نداشت (سـلوانزاده .)418 - 419 ،همچنـين قهوهخانـه
محلی بود كه افراد اندكی در آن گرد میآمدند و بسياری از مردم بـه كاـور در آنجـا
گرایش نداشتند .سه مركز در ميان این مراكز و فااهای شهری ،بـر اثـر ویژگیهایشـان
برای تجمع در آنها فراهمتر بودند :بازار ،مسجد و آرامگاه امامزاده .همه این مراكز محل
اجتماعات عمومی به شمار میرفتند ،امـا مسـجد بـهرغـم بـازار و آرامگـاه امامزادگـان
محدود نتود ،بلوه گویی تنها جایی به شمار میرفت كه بسياری از قشـرهای اجتمـاعی
میتوانستند بدون محدودیت در آنجا كنار یكدیگر گرد آیند .بـازار از سـویی بـر اثـر
افراد در خود جای دهد و از سوی دیگر به علت اینوه قلک اقتصادی شهر به شمار می
رفت ،كاكمان برای سركوب تجمطات بازار میتوانست به غارت داراییهـای بازاریـان
فرمان دهد و چنين فرمانی ،پیآمد بدی هم برای بازار و هم زندگی عمومی شهر داشت
و موجــک گســيختگی فرآینــدهای اقتصــادی بــازار میشــد .افــزون بــر ایــن ،الگــوی
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

اعترا

های بازاریان از گذشته تا كنون ،بستن بازار و كاور در كنـار متحـدان دیـرین

خود؛ یطنی روكانيان در مساجد بوده است كه این خود از سـيمای شـهرهای ایـران در
دورۀ اسالمی سرچشمه میگرفت .مساجد بهویژه مسجد جامع در بيشتر شهرها دركنار
بازار واقع شده بودند (اشرب .)18 - 20 ،باری ،محدودیتهای بـازار در آرامگـاههـای
امامزادهها نتود .كتی آرامگاهها زمينـهای بـرای بَسـت نشسـتن نيـز فـراهم میآوردنـد؛
چنانكه انقالبيان مشروطيت نيز از این ویژگی بهرهها بردند ،امـا همـۀ ایـاالت امـامزاده
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محدودیت فاای كالتدیاش در بسياری از والیـات نمیتوانسـت شـمار فراوانـی را از

نداشتند تا آرامگاهش به محل تجمطات بدل شود .مسجد بر اثر ویژگیهایش مهمتـرین
فاای شهری بود كه میتوانست مطترضان را در خود گرد آورَد؛ زیرا محلـی نامحـدود
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شمار میرفت (ثقه االسالم تتریزی .)394 ،عمومی بودن مسجد ویژگی مهمـی بـود كـه
دیگر مراكز یاد شده از آن برخوردار نتودند .از سـوی دیگـر ،مسـجد نهـادی فراگيـر و
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برای كاور افراد (با هر سن و جنسيت و قشر و طتقه و الیـهای از اجتمـاع) در آن بـه

سراسری بود؛ یطنی همۀ ایاالت و والیات مسجد داشتند .بنابراین ،مسـجد از عناصـر و
فااهای شهری دورۀ قاجار بود كه جایگاه یگانـهای در تـأمين فاـا بـرای اجتماعـات
بهویژه اعترا

های سياسی قرار داشت و ویژگیهای كالتدی ایـن نهـاد زمينـۀ كـاركرد

سياسی مسجد را فراهم میكرد .التته همۀ مساجد از ویژگیهای پـيشگفتـه برخـوردار
نتودند ،بلوه این ویژگیها در مساجدی یافت میشدند كه بنـابر گزارشهـای تـاریخی،
كانون اعتراضات مردم بودند.
َستنشيني در مسجد
ج) امنيت معترضان ،ب

اموانپذیری بستنشينی در مساجد ،از مهمترین ویژگیهای مسـجد در دورۀ قاجـار
بود كه زمينۀ سياسی شدن آنها را در انقالب مشروطيت فراهم كرد .بستنشـينی سـنتی
بود كه از اوایل این رواج یافت و ماندگاریاش از اوضاع مسلط بـر سـاختار سياسـی و
2978؛ لمتتون )198 ،كارآمدی خـود را در ادای كقـوق افـراد از دسـت داده بـود و از
اینرو ،مردم بستنشينی را كاری ناگزیر و وسيلۀ خوبی بـرای فـرار از نظـام قاـایی و
سياسی بیقانون آن روزگار برگزینند (وقایع اتفاقيه .)21 ،افزون بر فساد نظـام قاـایی،
زوالی كه بر اثر نفوذ اروپایيان و سنگينی سایه استتداد گریتان همه شئون كشور را گرفته
(لمتتون .)198 ،بستنشينی خود زایيدۀ اوضاع مسلط بر نظام قاایی و سياسـی بـود و
چنان گسترش یافت كه برخـی از شـاهان قاجـار را بـه واكـنش در برابـرش واداشـت.
ناصرالدین شاه سنت بستنشينی را در مسجد شاه تهران لغو كرد .این سـنت از اواسـط
كوومت جد وی آغاز شده بود و او با استناد به اجتماع مجرمـان در آنجـا ،آن را لغـو
كرد تا دیگر آن مسجد محل بست نتاشد (محتوبیاردكـانی .)178 - 9 /2 ،اميركتيـر نيـز
برای كاستن از قدرت امام جمطـۀ تهـران مسـجد وی را از بسـت بـودن محـروم كـرد

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

بود ،بر گسترش بستنشينی؛ یطنی شيوه بازدارنـدۀ كارهـای دلخواهانـه دولـت افـزود
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نظام قاایی قاجاریان اثر میپذیرفت .فساد نظام قاایی دورۀ قاجار (عين السـلونه ،

/4

(گرانتوسوی ،)353 ،اما این رفتارها كارساز نتود؛ زیـرا تنهـا مسـاجد موانهـای بسـت
و وزیران (كاشانی ،)146 ،سفارتخانهها (دورانـد ،)31 ،كنسـولگریها (سـرنا،)342 ،
خانۀ اروپایيان (لندور ،ص  )83درب اندرونی زنان شاه (اعتمادالسـلونه )695 ،و خانـۀ
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نتودند ،بلوه آرامگاه امامزادگان ،مدارو دینی ،توپخانۀ دولت ،اصوتل كوگام و اميـران

علما (عين السلونه )3847 /5 ،نيز جاهایی برای بستنشينی به شمار میرفتند و تطر
به آنها بهویژه موانهای مقدو در كوم توهين به مقدسات بود (دورانـد .)31 ،مسـجد
در كنار این موانها هم نزد مردم همه ایاالت و والیات و هم نـزد دولـت (ویجویـهای،
 ،)189موان بست نشستن شناخته شده بود؛ چنانكه عينالدوله در مـاجرای جنگهـای
دولت با مجاهدان تتریز ( 1326ق) پس از اعـالم «اولتيمـاتوم» دو روزه بـه آنـان بـرای
تسليم شدن ،مردم تتریز را تشویي كرد كه با كاور در مساجد محالت خود را نجـات
دهند (همان) .این ویژگی مسجد افزون بـر دو ویژگـی یـاد شـده (پایگـاه روكانيـان و
فاای شهری برای تحصن) موجک شد كه مساجد در انقالب مشروطيت بـه پایگـاهی
سياسی برای اعترا

ها و اجتماعهای مردم بدل شوند .مساجد زمينـه را بـرای یـورش

دولتيان به جمع متحصنان از ميان میبردند (نا م االسالم كرمـانی276 ،؛ شوسـتر.)20 ،
در آغاز بدان رخصت نمیداد ،همين بودكه «اگر زاویۀ مقدسه نمیشود رفت ،در مسجد
كه میتوان رفت؛ خانۀ خداست» (شریف كاشانی.)108 ،
متحصنان و دولت آگاه بودند كه دولت نمیتواند مستقيم بـه مسـاجد یـورش بتـرد.
مهمترین رفتار دولت در انقالب مشروطيت برای در هم شوسـتن اجتماعـات مسـاجد
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

بهویژه در تهران این بود كه عينالدوله برای جلوگيری از تجمع مردم در آنها« ،كوومت
نظامی» اعالم كرد تا مردم شکها در مساجد گرد نيایند .همچنـين بـار دیگـری پـس از
تحصن مطترضان در مسجد جامع ،آنجا را محاصره و از رسيدن آب و غذا به مطترضان
جلوگيری كرد (كسروی .)150 - 158 ،توپ زدن ركنالدوله والی خراسان به كرم امام
رضا (ع) و مسجد گوهرشاد در دوران استتداد صغير بهانگيزه در هم شوستن اجتماعاتِ
سياسی ،به اندازهای مردم را برانگيخت كه نخست به خانۀ عتداهللخان رئيس قزاقخانـه
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استدالل متحصنان برای بستنشينی در مساجد در آستانۀ «مهاجرت كُترا» نيز كه دولـت

بمک انداختند و بیدرنگ ركنالدوله را از كوومت خراسان عزل كردند (تلگرافـات9 ،
 .)327 -بنــابرابن ،كرمــت مســجد در جامطــۀ مســلمان ایــران در دورۀ قاجــار ،امنيــت
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آنجا میشد و این خـود عامـل سـوم كـاركرد سياسـی مسـجد در پيشرفـت انقـالب
مشروطيت به شمار میرفت.
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مطترضان را در انقالب مشروطيت برمیآورد و موجک تمركز كوشـشهای سياسـی در

كاركردهاي سياسي مسجد در انقالب مشروطيت
الف) نقش رسانهاي ـ تبليغاتي مسجد

تــأثير رســانهای مســجد و منتــر ،از دیگــر كاركردهــای سياســی مســجد در انقــالب
مشروطيت بود .تنها مشروطهخواهان از این كاركرد بهرهمند نتودند ،بلوه افزون بر آنان،
دولت و مخالفان مشروطه به شولهای گوناگونی از آن سود میجستند .تأثير رسـانهای
مسجد در انقالب مشروطه پيش از صدور فرمان مشـروطه (جمـادی ال ـانی  )1324بـا
تأثيرش پس از آن فرمان ،متفاوت بود .اطالعرسانی در هر دو برهه یكسان مینمود ،اما
درونمایه پيامها و اختار ،در این دو زمان با یكدیگر متفاوت بودنـد و از رویدادهـای
سياسی دگرگونشونده تأثير میپذیرفتند و با تغيير اوضاع سياسی ،كاركردهای رسـانهای
و تتليغاتی مسجد نيز تازه میشـد .تـأثير رسـانهای مسـجد را در انقـالب مشـروطه در
زمينههای «انتقاد از اوضاع موجود»« ،شناسایی مفاهيم نوپدیـد در منترهـا و مسـاجد» و
مشروطهخواهان و گروهها و انجمنهای سياسی» میتوان بررسيد.
مسجد مهمترین رسانهای بـود كـه مشـروطهخواهان از آن بهـره میبردنـد و بـازوی
رسانهای رهتران مشروطه و مشروطهخواهان به شمار میرفت .دو گروه از روكانيان در
كركت مشروطهخواهی را بر عهده داشتند؛ كسانی كه به واعظان یا وُعگاظ آوازه داشـتند.
واعظان رسانههای مشروطهخواهی بودند؛ رهتران مشـروطه منتـر را اصـلیترین رسـانۀ
خود و واعظان را زبان رسانهای خود برگزیده بودند و گاهی خود مستقيم یـا از طریـي
انتشار «اعالميه» ،با مردم پيونـد داشـتند و رویكردهـا و درخواستهایشـان را از زبـان
واعظان به مردم منتقل میكردند (كسروی .)134 ،افزون بر رهتران مشروطه ،گروههـای
دیگری از رسانۀ مسجد و منتر بهـره میبردنـد .مراجـع تقليـد عَتتـات كـه بـا كركـت

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

سنجش با همتایان خود در انقالب مشـروطه تأثيرگـذارتر بودنـد :كسـانی كـه رهتـری
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«آگاهیبخشی درباره اختار و رویدادها و كنشهای سياسی دولت ،مخالفان مشروطيت،

مشروطهخواهی همسو بودند ،سخنان و درخواستهای خـود را از طریـي تلگـراب بـه
خود را به آنان میرساندند و تأكيد میكردند كه درباره آنها بر منترها و مساجد با مـردم
سخن بگویند (نا م االسالم كرمانی.)265- 6 ،
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ایاالت میفرستادند و از سوی دیگر ،با واعظان پيوند داشـت و از طریـي نامـه مقصـود

گروهها و انجمنهای سياسی نيز مسجد را رسانه خود میدانستند؛ یطنی آنـان نيـز از
مسجد و منتر برای طرح خواستها و رویكردهای سياسیشان بهره میگرفتنـد .بـرای
نمونه« ،هيئت اسالميه» از انجمنهایی كه در آستانۀ مشـروطيت تأسـيس شـده بـود ،در
آستانۀ «مهاجرت صغرا» (شوال  )1323در نامهای به سـيدین از آنـان خواسـت كـه بـه
واعظانِ همراهشان بسپارند تا بر منتر بگویند« :خرابی درچه هست و جهت تحصـن در
چــه» (شــریف كاشــانی .)89 ،افــزون بــر ایــن گروههــای مرجــع كــه نقــش رهتــری و
هدایتگری را در كركت مشروطهخواهی بر عهده داشتند ،مهمترین گروهی كه مسجد
را رسانه و محل آگاهی از اختار و اطالعات و رویدادها میدانست ،تودۀ مردم فطال در
انقالب مشروطه بود .مسجد برای آنان موانی به شمار میرفـت كـه دیـدگاه كوومـت،
رهتران مشروطه ،مراجع تقليد و گروههای گوناگون سياسی درباره جنتش طرح میشـد
تلگراب رسيده یا از طریي اعالنها در مساجد پخش یا بـر منـابر خوانـده یـا از طریـي
شکنامههایی بر دیوار مساجد نصک یـا از طریـي روزنامـههایی بـر منترهـای مسـاجد
خوانده شده بود ،بر منترش طرح میشـد (ثقـه االسـالم تتریـزی89 ،؛ عينالسـلونه،

/7

5717؛ نا م االسالم كرمانی.)161 ،
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

بنابراین ،مسجد مهمترین رسانۀ همه كنشگران انقالب مشروطيت بـود كـه پـيش از
صدور فرمان مشروطيت رسانهای فطال در سه بخش یاد شده به شمار میرفت:
 .1رهتران كركت مشـروطهخواهی در تهـران و ایـاالت همـراه بـا واعظـان اوضـاع
سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی را مینووهيدند .آگاهیبخشـی مهمتـرین هـدب
این افراد بود؛ چنانكه بر منترها میرفتند تا از این طریي مردم را برای تغيير آماده كننـد.
آنان در این مركله دربارۀ مظلوميت ملگت ،لم كُوام ،قتایح استتداد ،انتقاد از مالكـان و
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و تازهترین خترها دربارۀ رویدادهای تهـران و دیگـر ایـاالت و والیـات كـه از طریـي

متاشران آناندر روستاها (ویجویهای109 - 111 ،؛ ثقهاالسالم تتریزی ،)91 ،فساد اعمـال
درباریان (كتاب آبی )6 /1 ،و عزل عينالدوله و موسيو نـوز بلژیوـی (شـریف كاشـانی،
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فتحطلی شاه قاجار و از دست رفتن قفقاز اشاره میكردند (كسـروی .)270 ،گـاهی نقـد
دولت بر منترها به اندازهای تند میشد كه به برخـورد كوومـت بـا برخـی از واعظـان
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ص )77به سخنرانی میپرداختند و در ایالتی مانند تتریز به مسـائلی همچـون شوسـت

میانجاميد و آنان را از كاور بر منترها منع میكرد (كتاب نارنجی.)794 /4 ،
پس از شرح اوضاع موجود كشـور و آمـاده كـردن ذهـن مـردم ،مركلـۀ دیگـری از
نقشآفرینی منتر و مسجد در آگاهیبخشی به مردم آغاز میشد .واعظان و اهل منتـر در
این مركله مفاهيم نوپدید ادبيات سياسی ایران را در زمينه برپـایی كوـومتی قـانونی و
مشروطه به مردم منتقل میكردند .بهرغم اینوـه چنـين مفـاهيم جدیـد را نخسـتين بـار
دیگران به كار برده بودند ،تتيين و شرح و انتقال آنهـا بـه تـودۀ مـردمِ فطـال در فرآینـد
انقالب ،از طریي منترها و مساجد صورت میپذیرفت .مفـاهيم تـازهای كـه در مركلـۀ
نخست انقالب مشـروطيت در عرصـۀ عمـومی موـرح شـد ،بـه واسـوه نوخواهـان و
روشنفوران به ایران آمدند و خاستگاه آنهـا نـه سـنت كـه عصـر جدیـد و كشـورهای
اروپایی بود ،اما روشنفوران آن مفاهيم را در همان قالک مورح در كشورهای اروپـایی

فاای عمومی كشور سازگار كنند .برای نمونه ،ميرزا یوسفخان مستشارالدوله در یک
کلمه ،مواد اساسی اعالميۀ كقوق بشر را در قالک اكادیث و آیات قرآنی عرضه كرد
تا نگویند با اصول شرع مخالف است (آجودانی .)256 ،پس از مشـروطيت نيـز عالمـه
نایينی در اثر مطـروفش ،تنبیه االمه و تنزیه الملهه ،بـه توجيـه
مردم منتقل میكردند ،نسخۀ اسالمی شدۀ همان مفاهيم اروپایی بود و روشنفوران نيـز
این كاركرد منترها را میپسندیدند؛ زیرا تنها رسانه آنان برای انتقال آن مفاهيم ،روزنامـه
بـود كـه در ســنجش بـا منتــر ،محـدویتهای بســياری داشـت .از ایــنرو ،بـه واســوۀ
تأثيرگذاری فراوان رسانۀ شفاهیِ منتر كه در دست انحصار روكانيان بود ،كوشش آنـان
را در انتقال مفاهيم جدید پاو میداشتند.
گروهی از روكانيان پس از نخستين مركلۀ انقالب مشروطيت ،به جرگه مخالفـانش

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

شرعی و اسالمی مشروطه پرداخت .بنابراین ،مفاهيم تازهای را كه روكانيان بر منابر بـه
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به عرصۀ عمومی نياوردند ،بلوه تالش میكردند آنها را با آموزههای دینـی (اسـالمی) و

پيوستند ،اما همچنان به پذیرۀ كاركرد رسانهای مسجد در انتقال مفاهيم جدید میرفتنـد؛
آنان نيز همزمان از ابزار مسجد و منتر برای تحقي هدبهای مشروطيت بهره میبردنـد.
روكانيان پيرو مشروطيت با تتيين و شرح و انتقال مفاهيم تازهای كه بـيشتـر از زمينـه
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زیرا خود از همان ابزار برای مخالفت با مشروطيت سود میجسـتند؛ چنانكـه مخالفـان

های اروپایی برخاسته بودند ،گونهای از مشروعيت میبخشيدند و در این فرآیند مسجد
بستر چنـين كـاری را فـراهم مـیكـرد .روكانيـان مخـالف مشـروطه پـس از انقـالب
مشروطيت ،به تقابل برخاستند و درباره ناسازگاری برخی از مفاهيم نوپدید با آموزههای
دینی یادآوری كردند .عامل مهمی كه در ایـن مركلـه بـه موفقيـت واعظـان انجاميـد و
موجک شد كه این مفاهيم به مردم منتقل شوند« ،زبان» بود .بيشتر واعظان در مـاجرای
انقالب مشروطيت ،برای انتقال مفاهيم جدید و غریک بـه جـای كـاربرد زبـان مُوَـنوَنِ
پيشين ،از زبان كوچه و بازار سود میجستند و این خود بازار كار آنان را گرم مـیكـرد
(دولتآبادی .)13 ،سيدجمالالدین اصفهانی ،نمونۀ برجستۀ این واعظان بـود .او افـزون
بر وعظهای شجاعانهاش كه مردم را به مساجد او میكشاند ،زبان ساده و كوچـهبازاری
با گویش عاميانۀ ميدان كهنهای اصفهان داشت و این ویژگی در روني كار او بسيار مرثر
چنانكه شيخ سليم در تتریز بر منتر با زبان روستایی با مردم سخن میگفـت (كسـروی،
 .)201این واعظان برای تأثيرگذاری بيشتر در مخاطتان خود و برای تأیيـد سخنانشـان،
از قرآن و اكادیث گواه میآوردند (همان .)270 ،باری ،مفـاهيمی همچـون مشـروطه و
مطنای آن( ،كسـروی ،)313 /1 ،قـانون و آزادی (جمـالزاده ،)25 ،برابـری و مسـاوات
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

(كسروی ،)270 ،وطن (كتاب آبی ،)26 /1 ،خوبیهـای كوومـت مشـروطه و آمـوزش
جدید (ویجویهای ،)111 ،بر این منترها برای تودۀ مردم شرح میشد.
پس از این مركله ،نوبت بسيج تودههـای مـردم و بـرانگيختن آنـان بـرای تجمـع و
كركتهای اعتراضی فرامیرسيد؛ چنانكه در بسياری از مساجد ،بازاریـان را بـه بسـتن
دكانهای خود و پيوستن به جرگه مطترضان ،تحریك میكردند (كتـاب آبـی.)267 /1 ،
در برخی از ایاالت ،مردم را برای شورش در برابر ملگاكان و متاشـران آنـان در روسـتاها
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بود (مستوفی .)866 /1 ،بهرهگيری از زبان كوچه بر منترهای ایـاالت نيـز رواج داشـت؛

برمیانگيختند (ثقهاالسالم تتریزی .)91 ،بنابراین ،خيزشهای اعتراضی مردم از مسـاجد
آغاز میشد كه به صدور فرمان مشروطيت انجاميد.
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در نقش رسانهای مسجد پدید آمد .محتوای سخنانی كه پـيش از مشـروطيت از منترهـا
شنيده میشد ،بيشتر به نقد وضع موجود كشور و شرح و نقل مفاهيم جدید ،مطوـوب
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پس از صدور فرمان مشروطيت و تأسيس مجلس شورای ملی ( 1324ق) ،تغييراتـی

بود ،اما واعظان و پيروان مشروطه پس از تحقـي مشـروطيت ،بيشتـر بـر رویدادهـای
روزانه و رفتارهای مخالفان مشروطه تأكيد میكردند .سخنان آنان این بار افشاگرانه بود؛
یطنی از مسائل پشت پردۀ رویداها سخن میگفتند و با اشاره به مصـادیقی از كارهـای
محمــدعلی شــاه و پيــروان او ،در تحریــك مــردم بــرای ایســتادگی در برابــر مخالفــان
مشروطيت میكوشيدند (كتاب نارنجی70 - 1 /1 ،؛ كتاب آبی .)116 /1 ،بسيج تودههای
مردم در این برهه نيز از دیگر كارهایی بود كه در مساجد سامان مییافت .واعظان تتریز
پس از توپ خوردن مجلس شورای ملی و آغاز متارزۀ مجاهدان تتریز بر ضـد اسـتتداد
صغير ،مردم را به آموزش تيراندازی و سپاهیگری برای مقابله با مستتدان برمیانگيختند
(كسروی .)562 /2 ،مسجدها و منترها در ماجرای اولتيماتوم روسـيه بـه ایـران نيـز بـه
موانی برای مقابله با استطمار خارجی بدل شدند (كسروی .)45 ،مسـجد اینبـار نقـش
 .2افزون بر مشروطهخواهان كه مسجد مهمترین رسانۀ آنـان بـود ،دیگـر گروههـای
فطال در فرآیند انقالب مشروطيت از این ابزار به سود جتهۀ مخالفان مشروطه بهره مـی
بردند .كوومت قاجار خود از گروههای درگير در انقالب بود كه افزون بر سود جسـتن
از ابزارهای اطالعرسانی جدید ماننـد روزنامـهها و رسـانۀ سـنتی ماننـد جارچیهـا ،از
دست داشت ،اما بر اثر محدویتهایش ،در انقالب مشروطيت به سود كوومت چنـدان
تأثير نمیگذارد .بیكاركرد بودن روزنامه برای كوومت نخسـت از محـدودیت آمـاری
(تيراژ) آن سرچشمه میگرفت؛ یطنی تنها در تهران پخش میشد .همچنين بر اثر پـایين
بودن سوح سواد عمومی ،بسياری از مردم خواندن نمیدانستند .افزون بر اینها ،بسـياری
از اختار و رویدادهـای در روزنامـهها گـزارش نمیشـد .محـدویتهای دیگـر رسـانۀ
كوومت؛ یطنی جاركِشی نيز روشن است .از اینرو ،كوومت برای اعالم دیدگاه رسمیِ
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مسجد بهره میبرد .كوومت روزنامههایی را برای تتليغ و رساندن دیدگاههای خـود در
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رسانهای خود را در این زمينه نمایاند.

سياسی و فرمانهایش دربارۀ رویدادهای انقالب مشروطيت ،بـه رسـانهای فراگيرتـر و
كشور محل اصلی تجمطات اعتراضی مردم بودند و كوومـت بـدین ابـزار میتوانسـت
مستقيم با تودۀ مطترضان پيوند داشته باشد .كوومت افزون بر تهران كه كانون تحـوالت
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سراسری نياز داشت و مسجد كارآمدترین رسانه در این زمينه بود .مساجد در همه جای

سياسی مشروطهخواهی بود ،در ایاالت از طریي مساجد و تلگراب ،دیدگاههای رسـمی
خود را به مردم منتقل میكرد ( هير الدوله .)353 ،مسجد ،هم پيش از انقالب مشروطه
و هم بطد از صدور فرمان مشروطيت ،رسانهای برای اعالم دیدگاه رسمی كوومـت بـه
شمار میرفت .افزون بر كوومت قاجار كه مهمترین نيـروی مخـالف مشـروطهخواهی
بود ،گروههای دیگری از مسجد و منتر برای رساندن مخالفت خود با مشروطه ،بهره می
بردند .گروهی از روكانيان نزدیك به دربار از منتر سود میجستند تـا از سـلونت دفـاع
كنند (شهری.)421 /1 ،
مسجد و منتر پس از مشروطيت و پس از گشایش مجلس شورای ملی ،به ابزاری در
دست روكانيان مخالف مشروطه بدل شده بود؛ چنانكه سيد علی آقا یزدی از روكانيان
نزدیك به دربار بر منتر مسجد شيخ عتدالحسين ،سيد كسـن تقـیزاده و ميـرزا صـادق
و هم برای مخالفان مشروطه ،كاركردهای رسانهای و تتليغاتی گوناگونی داشت.
ب) كانون برگزاري اجتماعات سياسي

مسجد همچنين جایی برای سازماندهی نيروهای اجتماعی فطـال در انقـالب بـود و
بيشتر تصميمهای رهتران مشروطه دربـاره كركتهـای اعتراضـی ،در مسـاجد تحقـي
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

مییافت .برای تتيين این دعوی ،از شـرح رویدادهـا خـودداری و بيشتـر بـر ماهيـت
اجتماعات سياسی قتل و بطد از صدور فرمـان مشـروطيت و شـيوۀ گـزینش مسـاجد و
دغدغههای رهتران مشروطه در این زمينه ،تأكيد میشود.
مساجد و آرامگاههای برخی از امامزادگان در فرآیند كركت مشروطهخواهی و پـيش
از صدور فرمان مشروطيت ،در همۀ ایـاالت و والیـات و كتـی در برخـی از روسـتاها
(كسروی ،)281 ،تنها جای اجتماعات سياسی بودند .این روند پس از مشروطيت تغييـر
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مستشار الدوله را توفير كرد (كسروی .)478 ،بنابراین ،مسجد هم برای موافقان مشروطه

كرد و بيشتر انجمنهای ایالتی و والیتی تأسيس شده در شهرهها ،جانشين مسـاجد در
این زمينه شدند ،اما این به مطنای از ميان رفتن كاركرد مسجدها در این زمينه نتود؛ زیرا
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آنها همچنان كاركرد رسانهای داشتند .در آستانۀ انقالب مشروطيت یوی از مساجد مهـم
و بزرگ هر شهری كه كركت مشروطهخواهی در آن آغـاز شـده بـود ،بـرای برگـزاری
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انجمنهای ایالتی و والیتی در بسياری از ایاالت و والیات بر پا نشده بودنـد و مسـاجد

اجتماعات در آن ،برگزیده میشد .این مساجد ،یا مسجدهای جـامع شـهرها بودنـد یـا
مساجد شاه یا مساجد مطتتر دیگری كه اموان سازماندهی مطترضان در آنها فـراهم مـی
شد .مسجد جامع و مسجد شاه تهران كه كانون تحوالت بـه شـمار مـیرفـت ،پـيش از
صدور فرمان مشروطيت مركز اجتماعات به شـمار مـیرفتنـد و پـس از مشـروطيت و
تأسيس مجلس اول شورای ملی ،جای خود را به مسجد سپهساالر واگذاردنـد (بـراون،
 .)197مسـجد سپهسـاالر كنـار مجلـس شــورای ملـی بـود و از ایـنرو ،بـرای برپــایی
اجتماعات ،آن را برگزیدند .ایـن نقـش را در اصـفهان ،مسـجد شـاه بـر عهـده داشـت
(عينالسلونه .)3968 /5 ،مسجد گوهرشـاد مشـهد (تهرانـی )72 ،و مسـجد بيگلربيگـی
تتریز (ثقهاالسالم تتریزی )75 ،نيز مركز اجتماعات سياسی بودند .برگزیدن این مسـاجد
برای بر پایی اجتماعات در آنها ـ جز زمانهایی ـ تابع دغدغههای رهتـران مشـروطيت
در آنها بود؛ زیرا اجتماع در مساجد گوناگون به پراكنـدگی نيروهـای شـركتكننـده در
انقالب میانجاميد .از اینرو ،مسجد مطينی را برای اجتماع مـیبایسـت بـر میگزیدنـد.
پس از اینوه نطش سيد عتدالحميد را در آستانۀ مهاجرت كترا بـه مسـجد جـامع تهـران
بردند ،بسياری از مردم و رهتران آنان در مسجد جامع گرد آمدند ،امـا آقـا سـيد محمـد
مساجد مطتتر تهران تحصن كرد و با پيام آقا سيد عتداهلل بهتهانی« :به مالكظاتی مسـجد
جامع بهتر است» ،به متحصـنان مسـجد جـامع پيوسـت (نا ماالسـالم كرمـانی.)405 ،
نا ماالسالم دربارۀ آن مالكظات سخنی به ميان نياورده است .گمان میرود جلـوگيری
از دو دستگیِ مطترضان ،از آن مالكظات بـوده باشـد .انتخـاب مسـجد واكـدی بـرای
مركز اجتماعات سياسی تتریز نيز در جمـع رهتـران مشـروطه موـرح شـد (ثقهاالسـالم
تتریزی.)14 ،

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

طتاطتایی پس از شنيدن این ختر در مسـجد مدرسـۀ شـيخ عتدالحسـين ،از مـدارو و

را از مجتمطان بتوان در آنجا سازمان داد و مردم از دید «مخابرات» در مايقه نتاشـند و
سریعتر و آسانتر اختار را دریافت كنند (همان) .سومين عامل در برخی از ایاالت ایـن
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عامل مرثر دیگر در انتخاب این مساجد ،گنجایی آنها بود؛ یطنی اینوه شمار بيشتری
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در شهرها و نخستين عامل مرثر در انتخاب مساجد ،اموانپذیری تجمع تـودۀ مطتـر

بود كه مسجد به ارگ دولتی نزدیك نتاشد؛ زیرا مردم این ایاالت درباره یورش نيروهای
دولتی به مسجد و آسيک رسيدن به مطترضان و بسته شدن راه رفت و آمـد ،اندیشـنا
بودند؛ چنانكه بر پایه رایزنیهایی كه در تتریز برای گـزینش مسـجد محـل اجتماعـات
صورت میگرفت ،بهرغم اختالبهای افراد با یكدیگر در اینباره ،مسجد شاهزاده كـه
بيشتر محل اجتماع عمومی بود ،بر اثر «قرب جوار[ش] با عمارت دولتـی» ،بـه اتفـاق
رأی همه افراد برگزیده نشد (ثقهاالسالم تتریزی .)74 ،گاهی از شيوههای دیگری بـرای
انتخاب مساجد بهره میبردند؛ چنانكه در آستانۀ توپ خـوردن مجلـس شـورای ملـی،
برای برپایی تجمع در مسجد جامع یا مدرسۀ ناصری ،استخاره كردند و بـر پایـه نتيجـه
استخاره ،در مدرسه ناصری گرد آمدند (شریف كاشانی.)280 ،
هدبهای اجتماعات سياسی در مساجد پيش و پس از صدور فرمان مشروطه با یك
عدالتخانه و كوومت قانون و تأسيس مجلس شورا بود ،اما پس از مشروطه بر كفـظ
دستآوردهای مشـروطيت بـهویژه مجلـس شـورای ملـی تأكيـد مـیكردنـد .بـيشتـر
اجتماعاتی كه پس از مشروطيت و پس از توپ خوردن مجلس شورای ملی در ایـاالت
و والیات برگزار میشـدند ،بـه بازگردانـدن مشـروطيت (كتـاب آبـی ،)383 /2 ،عـزل
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

مخالفان مشروطۀ كاضر در دربار (كتاب نارنجی ،)70 /1 ،عزل كُوام مخالف مشـروطه
در ایاالت (روزنامۀ انجمن ملی اصفهان 2 ،صفر 4 ،1325؛ روزنامـۀ انجمـن تتریـز22 ،
ربيعال انی  )1 ،1325و یافتن محل تصميمگيری درباره شيوه مقابله با مخالفان مشـروطه
(شيخاالسالم ،)81 ،مطووب بود .مسجد در هر دو دوره (پيش و پس از صـدور فرمـان
مشروطيت) ،بهرغم ناهمسانی هدبهای اجتماعات سياسی با یكدیگر ،مهمترین كانون
تجمطات به شمار میرفت.
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مجلس اول شورای ملی برای سـاماندهی انجمنهـای صـنفی و سياسـی موجـود و
تأسيس انجمنهای جدید ،قانونهایی را تصویک كـرد .بـر پایـه مـادۀ  21مـتمم قـانون
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ج) محل برپايی انجمنهاي سياسي
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دیگر متفاوت بود؛ پيش از صدور فرمان مشروطه هدب اصلی اجتماعات دستیابی بـه

اساسی ،تأسيس انجمنها و برپایی اجتماعات مشروط به اینوه مولگد فتنۀ دینی و دنيـوی
و مُخِل نظم نتاشند ،در كشور آزاد بود (متمم قـانون اساسـی ،در بـراون .)332 ،پـس از
تصویک این قانون ،انجمنهای رسـمی؛ یطنـی انجمنهـای بلـدی ،ایـالتی و والیتـی ،و
انجمنهای غير رسمیِ وابسته به افرادی با منافع مشتر

محلـی و سياسـی ،در ایـاالت

تأسيس شدند .مسجد در فرآیند پيدایی و مانـدگاری انجمنهـای رسـمی چنـدان تـأثير
نگذارد؛ جز اینوه ميزبان برگزاری نشستهای مشاوره داوطلتان تأسيس انجمـن ایـالتی
در برخی از ایاالت بود (روزنامۀ بشارت 22 ،محرم  ،)4 ،1325امـا دربـارۀ انجمنهـای
غير رسمی (صنفی و سياسی) ،مسجد در ایاالت گوناگون ،نقشهای گوناگونی داشـت.
گروهها و صنفهای سياسی برای تأسيس انجمن ،بهانگيـزه مشـاوره دربـارۀ چگـونگی
تأسيس آن ،نشستهای منظمی در مسـاجد برگـزار میكردنـد (تهرانـی .)167 ،پـس از
كه مسجد شاه اصفهان چنين كاركردی داشت و انجمن سادات ،بزرگتـرین انجمـن آن
شهر ،نشستهای خود را پيوسته در آنجا برگزار میكرد (روزنامۀ انجمن ملی اصفهان،
 24جمادی ال انی  .)8 ،1325مسجد گوهرشاد مشهد ميزبان برگزاری انجمنهای رسمی
و غير رسمی انجمنهای آن شهر بود (عينالسلونه .)3 ،مركز اصلی برپایی نشستهـای
میتوانستند از این طریي پيوسته با مجلس مرتتط باشند .انجمنهـا بـا نصـک نوشـتهای
(تابلویی) باالی یوی از كجرههای مسجد مدرسۀ سپهساالر كه مطرگب هـر یـك از آنهـا
بود ،نشستهای خود را در آنجا برگزار میكردند .گاهی شمار این انجمنهـا بـه 180
میرســيد (همــان .)2095 ،مســجد سپهســاالر بــر اثــر جایگــاه موــانی و ویژگیهــای
كالتدیاش ،انجمنهای فراوانی را در خود جای میداد .افـزون بـر مسـجد سپهسـاالر،
مسجد مدرسۀ صدر محل برپایی انجمن اتفاقيه و طالب ،از نخستين انجمنهای پس از

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

انجمنهای تهران ،مسجد سپهساالر نزدیك مجلس شورای ملی بود و اعاـای انجمـن
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تأسيس انجمنها ،مساجد به محل برگزاری نشستهای انجمنها بدل میشـدند؛ چنـان

مشروطيت به شمار میرفت (دولتآبـادی .)164 /2 ،انجمـن اتفاقيـه و طـالب پـس از
مسجد در دیگر ایاالت نيز چنين كاركردی برای انجمنها داشت .انجمنها موانی بـرای
برگزاری نشستها و سازماندهی نيروهای اجتمـاعی نداشـتند و از ایـنرو ،بسـياری از
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فراخوانهای گسترده خود ،از مدرسۀ مروی نيز بهره میبردند (كتاب نارنجی.)100 /1 ،

آنها مسجد را مهمترین پایگاه خود میدانستند.
نتيجه

كاركردهای سياسی مسجد برای پيشرفـت فرآینـد انقـالب مشـروطيت ،از ماهيـت
ارتتاط مسجد سرچشمه میگرفت كه نماد جسمانی دین و نهاد روكانيت (متوليان امور
دینی جامطه) بود .پس از افزایش كنش سياسی روكانيان و ورود آنـان بـه عرصـههـای
سياسی و رهتری جنتشهای سياسی ،پایگاه سنتی روكانيان (مسجد) نيز كاركرد سياسی
داشت و در انقالب مشروطيت ،از كانونهای رویدادها به شمار میرفت .نتود فااهای
عمومی شهری مناسک برای تحصنهای سراسری و برخورداری مسجد از ویژگیهـایی
كالتدی ،موجک شد كه این موان در بسياری از شهرها و كتی روستاها به یگانـه موـان
گرد آمدن مطترضان و متحصگنان بدل شود .این دومين عـاملی بـود كـه بـه تأثيرگـذاری
نقشآفرینی سياسی مسجد در انقالب مشروطيت به شمار میرفـت؛ زیـرا مطترضـان بـا
تحصن در مساجد از سركوبگری دولتيان بر كنار بودند و مسجد امنيت آنـان را برمـی
آورد.
مسجد در انقالب مشروطيت رسانۀ اصلیِ همه گروههای موافي و مخـالف مشـروطه
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

از طریي آن مفاهيم جدید را به تودۀ مردم منتقل و نيروهای مختلف مشروطهخواه را در
آنها بسيج و سازماندهی میكردند و گروههای مخالف مشـروطه آن را رسـانهای بـرای
اعالم دیدگاههای رسمی خود بر میگزیدند .مسجد افزون بر نقـش رسـانهای خـود در
فرآیند انقالب مشروطيت ،كانون برگزاری اجتماعات سياسی و جایی برای سازماندهی
انجمنهای سياسی بود.
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نيز به شمار میرفت؛ یطنی بازوی رسانهای مشروطهخواهان و رهتران مشروطه بـود كـه
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مسجد در انقالب مشـروطيت انجاميـد .بَسـت بـودن مسـجد ،سـومين عامـل مـرثر در

كتابنامه

 .1آجدانی ،لوف اهلل ( ،)1383علما وانقالب مشهوويی

ایهوا ،

تهران ،اختران.

 .2آدميت ،فریدون ( ،)2535ایدئولوژي نهض

مشوويی

ایوا ،

تهران ،انتشارات پيام.

 .3ا.آ.گرانتوســوی و دیگــران ( ،)1359تههاخیا ایههوا
باستا

اا امهها

تا امهووا ،ترجمـۀ كيخسـرو كشـاورزی ،تهـران ،انتشـارات

پویش.
 .4اشرب ،اكمد (« ،)1353ویژگیهای تـاریخی شهرنشـينی در ایـران دورۀ اسـالمی»،
نامۀ علوم اجتماعي ،دورۀ یوم ،شمارۀ .4
اعتماد السهلننه ،مقدمـه و فهرسـت ایـرج افشـار ،تهـران ،مرسسـۀ
انتشارات اميركتير.
 .6ـــــ ( ،)1357صدخ التواخیا ،به كوشش محمد مشيری ،تهران ،روزبهان.

 .7براون ،ادوارد ( ،)1380انقالب مشهوويی

ایهوا  ،ترجمـۀ مهـری

 .8بی نـا ( ،)1361وقایع اتفاقیهه
طفیهنویسا

ممموعهه ازاخ ههاي

انگلیس ،به كوشش سطيدی سيرجانی ،تهران ،نشر نو.

 .9بی نا ( ،)1365-1363كتاب آبي ،به كوشش اكمدبشيری ،تهران ،نشر نو.
 .10بی نا ( ،-1368كتاب ناخنمي ،ترجمۀ كسين قاسميان ،بـه كوشـش اكمـد
بشيری ،تهران ،نشر پرواز.
( .11بی نا) ،كتاب ناخنمي ،ترجمۀ پروین منزوی ،تهران ،نشر پرواز.

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

قزوینی ،تهران ،انتشارات كویر.

 .13تهرانی (ميرخانی) ،سيدمصـوفی ( ،)1385سفونامۀ اوهو مقصود ،بـه
كوشش زهرا ميرخانی ،تهران ،ميراث موتوب.
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 .12بینا (تابستان« ،)1386تلگرافات» ،مملۀ یاد ،شمارۀ .84

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2021-12-09

 .5اعتمــاد الســلونه ،محمدكســن خــان ( ،)1379خوانامههه طههايوا

 .14ثقه االسالم تتریزی ،ميرزاعلی ( ،)1389خسائل سیاسي ،به اهتمام علیاصغر
كقدار ،تهران ،نشر چشمه.

 .15ــــــ ( ،)2535ممموعۀ آثاخ قلمي ثقه االسهالم هههید
تبویزي ،به كوشش نصرت اهلل فتحی ،تهران ،انجمن آثار علمی.

 .16جمالزاده ،محمـدعلی ( ،)1380طهايوا

سهیدمدمدعلي جمها

ااده ،به كوشش ایرج افشار و علی دهتاشی ،تهران ،نشر شهاب ثاقک؛ سخن.
 .17جهانگير ميرزا ( ،)1384تاخیا نو ،به سطی و اهتمام عتاو اقتال ،تهران ،نشر
علم.

 .18كائری ،عتدالهادی ( ،)1364تشیع و مشهوويی
نقش ایوانیا

دخ ایهوا

و

مقیم عواق ،تهران ،مرسسۀ انتشارات اميركتير.

و تحقيي ناصر افشارفر ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسالمی.
 .20خورموجی ،محمدجطفر ( ،)1344حقایق االطباخ ناصوي ،به كوشـش
كسين خدیوجم ،تهران ،انتشارات زوار.
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

 .21دوراند ،ا.ر ( ،)1346سهفونامۀ دوخانهد ،ترجمـۀ علیمحمـد سـاكی،
خرمآباد ،كتابفروشی محمدی.
 .22دولتآبادی ،محمود ( ،)1391میم وآ ِ دیگوا  ،تهران ،نشرچشمه.
 .23دولتآبادی ،یحيی ( ،)1362حیا یدیي ،تهران ،انتشارات عوار و فردوسی.

 .24ـــــ (بیتا) ،تاخیا معاصویاحیا

یدیي ،تهران ،چاپخانۀ چهر.

 .25روزنامۀ بشارت (سال اول ،شمارۀ  24 ،12محرم ، ،)1325بی جا ،بی نا..
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 .19خاوری شيرازی ،ميرزا فال اهلل ( ،)1380تاخیا ذوالقونین ،تصـحيح

 .26روزنامۀ انجمن تتریز (22ربيع ال انی  ،)1325سال اول ،شمارۀ .92
 .27روزنامۀ انجمن ملی اصفهان (سـال اول ،شـمارۀ  ،11دوم صـفر 1325؛ شـمارۀ ،31
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 .28زرگرینژاد ،غالمحسـين ( ،)1387خسایل مشوويی
خوای

موافقا

مشوويه به

و مخالفا  ،تهران ،انتشارات مرسسۀ تحقيقـات
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 ،24جمادی ال انی  ،)1325بی جا ،بی نا..

وتوسطۀ علوم انسانی.

 .29سرنا ،كـارال ( ،)1363مودم و دیدنيهاي ایوا

سفونامۀ

كاخال سونا ،ترجمۀ غالمرضا سمطيی ،تهران ،نشرنو.

 .30سلوانزاده ،كسين ( ،)1364تاخیا مداخس ایهوا

اا آاهاا

تا تأسیس داخ الفنو  ،تهران ،انتشارات آگاه.
 .31شریف كاشانی ،محمدمهدی ( ،)1389تهاخیا مشهوويی  ،بـه كوشـش
سيروو سطدوندیان ،تهران ،نگارستان كتاب.
 .32شوستر ،ویليام مورگـان ( ،)1389اطتناق ایوا  ،ترجمـۀ كسـن افشـار،
تهران ،نشر آبی.

 .33شهری ،جطفر ( ،)1383يهوا

قدیم ،تهران ،انتشارات مطين.

ایوا  ،به كوشش غالمحسين صدری افشار ،تهران ،انتشارات توكا.

 .35هيرالدوله ( ،)1351طايوا

و اسناد ظهیوالدوله ،به كوشش

ایرج افشار ،تهران ،شركت سهامی كتابهای جيتی.
 .36عادالدوله ،اكمد ميرزا ( ،)1362تاخیا عضدي ،تهـران ،مرسسـۀ انتشـاراتی

 .37عين السلونه ،قهرمان ميرزا ( ،)13781374خوانامۀ طهايوا

عهین

السلننه ،به كوشش مسطود سالور و ایرج افشار ،تهران ،انتشارات اساطير.

 .38فالندن ،اوژن ( ،)1324سفرنامۀ اوژ

فالند

به ایهوا  ،ترجمـۀ

كسين نور صادقی ،بیجا ،چاپخانۀ روزنامۀ نقشجهان.

ّاح ایواني بها ههخ
 .39كاشانی ،ميرزا سيدكسن ( ،)1380موالمۀ سی
هندي ،به كوشش غالمحسين ميرزا صا لح ،تهران ،انتشارات كویر.

 .40كرزن ،جرج ناتانيل ( ،)1349ایوا

تأثير مسجد در انقالب مشروطيت ایران

سرو.
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 .34شيخ االسالم ،ميرزا عتداالمير ( ،)2536دو سند اا انقالب مشوويۀ

و قاـيۀ ایوا  ،ترجمـۀ غالمطلـی

 .41كسروی ،اكمد ( ،)1379تهاخیا مشـروطۀ ایهوا  ،پيشگفتـار ركـيم
رضازاده ملك ،تهران ،صدای مطاصر؛ انتشارات مجيد.
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وكيد مازندرانی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

 .42ـــــــ ( ،)2537تههاخیا هیمههده ســالۀ آذخبایمهها
سونوه

اودا

یهها

و دلیوا  ،تهران ،مرسسۀ انتشارات اميركتير.

 .43ـــــ (بیتا) ،اندااني من ،تهران ،انتشارات بنياد.

 .44لمتتـون ،آن. .و ( ،)1363سیوي دخ تاخیا ایوا

بعهد اا

اسالم ،ترجمۀ یطقوب آژند ،تهران ،مرسسۀ انتشارات اميركتير.

 .45لنــدور ،آرنولــد هنــری ســاویج ( ،)1388ایههوا
مشوويی

دخ آسههتانۀ

دخ سوامین آخاوها ،ترجمۀ علیاكتـر عتدالرشـيدی،

تهران ،انتشارات اطالعات.

 .46محتوبیاردكانی ،كسـين ( ،)1374چههل سها تهاخیا ایهوا
تعلیقا حسین مدبوبي اخدكاني بهو المهرثو و
اآلثاخ ،به كوشش ایرج افشار ،تهران ،اساطير.
اجتماعي و اداخي دوخۀ قاجاخیه ،تهران ،نشر هرمس.

 .48نــا م االســالم كرمــانی ،محمــد بنعلــی ( ،)1379تههاخیا بیههداخي
ایوانیا  ،تهران ،مرسسۀ انتشارات اميركتير.

 .49ویجویهای ،محمـدباقر ( ،)1386تاخیا انقهالب آذخبایمها
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

بلواي تبویز ،تصحيح غالمرضا طتاطتایی مجد ،تهران ،مرسسۀ انتشـارات
اميركتير.
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 .47مســتوفی ،عتــداهلل ( ،)1386هههوح انههدااني مههن

تههاخیا

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

