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   ايرانةپيوندهاي انقالب مشروط
  خواهي مردم هندوستان با نهضت آزادي

  ∗شيرانديمحمد رسول خ

 يكي ثروت و :اند  ديدهاهميتاز دو جهت واجد را ايرانيان در طول تاريخ خويش، هند 
دو در هند مرهون   كه جمع آمدن ايناند دانسته يك ميندر همان حال آنان . ديگري علم

تعبير ايرانيان قديم از آزادگي مردم هند، شادبودن آنان . زمين استآزادي مردم آن سر
  ويك معنا دانسته شده، به آزادي و شادي يكسان و ،زيرا در فرهنگ قديم ايراني. بود
 و آنجا را اند سراغ داشتهشادماني رو بوده است كه ايرانيان همواره از هند  ينهم از

  .اند سرزمين آزادي دانسته
زيرا .  جديد هم قابل شناسايي استةه فقط در فرهنگ قديم كه در دورير نعباين ت

خواهي خويش را  ايرانيان جنبش نوين آزاديميالدي هنگامي كه در اواخر قرن نوزدهم 
 خود را تجربه ةخواهان آغاز كردند، مردم هند سالياني طوالني بود كه تالش آزادي

ي ها ملّت از هريكمردم هند، بيش از ميالدي بدون شك تا آغاز قرن بيستم . كردند مي
ين تر در همان حال نيز موفق. اند  جديد اروپايي را داشتهتمدن تماس با ةآسيايي تجرب

 قديمي و تمدن. اند گيري از آن دارا بوده  جديد و بهرهتمدنتجربه را در شناخت 
خوبي اصول  بهشكوه هند و فرزانگي مردم آن، اين امكان را فراهم آورده بود كه  با

از همسايگان ايران تا حدود زيادي عثماني چنين شرايطي .  جديد را اقتباس نمايندتمدن
خير و أت اروپا، با نبايد از نظر دورداشت كه عثماني در پي جدالي مستمر با اما .را داشت

 شمالي ايران، هرچند در اخذ ةروسيه همساي.  جديد آشنايي يافتتمدنتبديل بسيار با 
                                                   

 .لمي دانشگاه شرياز، شريازعضو هیئت ع  ∗
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ا كرد، سرعت عمل  جديد بانتمدبهايرانيان كمتر بدان  ام الت عنوان الگويي در تحو
روسيه كشوري مسيحي بود و در همان حال در . نگريستند ي خود ميتمدنجديد 

در طول قرن نوزدهم هرچند روابط . ات توسعه طلبانه داشتينمرزهاي شمالي ايران 
در همان حال مناقشات مرزي ايران  اما ،تتجاري ايران با روسيه و عثماني توسعه ياف

  .گاه فراموش نشد آن دو كشور نيز هيچ با
 ارتباط زميني ايران با اروپا محسوب ةاين در حالي بود كه هردو كشور فوق درواز

 هند هرچند. چنين شرايطي در روابط ايران با هند قرن نوزدهم وجود نداشت. شدند مي
 المللي و نيز روابط خارجي ايران بود،  در مناسبات بيني بريتانيا موضوع مهمةواسط با

شد كه مناسبات ايران با هند از طريق زميني كم شد و روابط اي  گونه بهالت سير تحواما 
  .خود گرفت ه دريايي بةآنها سراسر جنب

دور از  ه در همان حال و ب.اين امر موجب كاهش تجارت ايران با هند نشد
 هند، ةواسط بههمسايگان، ايران فرصت يافت تا از طريق دريا  مناقشات متعارف ميان

بريتانيا در اقيانوس هند اشاعه  ةوسيل به جديد غرب كه تمدني با تر  مستقيمورط هب
ي از نوگرايي ايرانيان در قرن نوزدهم از اين طريق بخش مهم. يافت آشنا گردد مي

ر اين نوگرايي آنچه كه بيداري د. حاصل روابط تجاري و فرهنگي با هند بودميالدي 
  . هند بوده استةالت جامعميزان بسيار زيادي مرهون تحو بهايرانيان ناميده شده 

ي پيش از اين زمان نيز همواره ايرانيان در مناسبات خويش با دول اروپايي حتّ
 ها پس از آن نيز پيشقدمي نوگرايي هندي. اند  هند در اين زمينه بودهةمتوجه تجرب

 صفويه ةاول آنكه از دور. ثير قرار دادأيان ملل آسيايي، ايرانيان را از دو سو تحت تم در
. رشد خود ادامه داد به قاجاريه ةميان زرتشتيان پيدا شد كه تا دور جنبش جديدي در

خود گرفت و امكان داد تا  بهجنبش فرهنگي، بعدها صورت اقتصادي و سياسي نيز  اين
ي ها ي تماسطور كلّ به ايراني ةتيان ايران و هم با جامعزرتشتيان هند، هم با زرتش

 ل ايران قرن نوزدهمتحو به روةاين امر در شرايط جديد جامعو د نجديدي برقرار ساز
ي ايرانيان رشد خود آگاهي ملّ بهسو  از يك. دنبال داشت به، نتايج گوناگوني ميالدي

 و ؛دنبال آورد به ايران باستان را ي ازتر  زيرا شناخت جديد و گسترده،كمك بسيار رساند
 مدني جديد ايران كه انقالب مشروطيت درصدد ةگيري جامع شكل بهاز سوي ديگر 
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تهران و  ال شدن زرتشتيان هند در كرمان، يزد و سپسفع. ق آن بود ياري نمودتحقّ
ثّؤاليت مفعصت حار آنها در جنبش مشروطينند نبايد از نقش كساني ما. ل بودل اين تحو

  .آن خود سخني ديگر دارد اما .ارامنه نيز در اين فرايند غافل بود
طور  به اما  حاالت گوناگوني داشتهرچنددوم آنكه بيداري نوين اسالمي در هند 

ي را در هند تين اسدآبادي بود كه مدالد د جمال آن سيةيك نمون. ر بودثّؤي بر آن مكلّ
گرايي صورت نو ه براي نزديك ساختن اسالم باوج قابل تينجا تالشآگذرانده بود و در 

ثيري مستمر أخواهي ايرانيان ت خواهي و قانون اين عامل در رشد جنبش آزادي. گرفت مي
المتين  حبل ةروزنامانتشار  بسيار معروف اين جريان ةنمون. و طوالني برجاي گذاشت

  .ردآن بيشتر اشاره خواهم ك بهه بود كه در مباحث آينده چاپ كلكتّ
ه داشت كه اين نكته توج به نوگرايي اسالمي ميان ايران و هند بايد ةدر كنار رابط
از .  ايراني ساكن عراق در انقالب مشروطيت بسيار زياد بوده استةنقش علماي شيع

آنجا كه ميان اين دسته از علماي بزرگ با جنوب ايران و نيز هند از طريق خليج فارس 
اي  ، فضاي ارتباطي ميان ايران و هند در اين باره را بايد نكته مستمري وجود داشتهةرابط

د ش كه بدان اشاره المتين حبل ةچنانكه همان روزنام.  بسيار داشتاهميتواجد 
  .مهمترين بلندگوي نظرات علماي مشروطه خواه نجف بوده است

ميالدي الت ايران قرن نوزدهم ر در تحوثّؤخاص و ماي  پديده بهدر اينجا الزم است 
در اواسط قرن نوزدهم . ويژه در ايران و هند اشاره كنم و آن خط تلگراف است بهو 

طولي نكشيد كه اين خط تلگراف . خط تلگراف ميان هند و اروپا كشيده شدميالدي 
اين امكان  بهمندي  دولت ايران نيز با عالقه. سواحل جنوبي ايران و خليج فارس رسيد به

عنوان مهمترين بندر جنوب ايران،  به ،همين جهت بوشهر به. تنگريس ارتباطي جديد مي
همين جهت يك خط  به. صال با خط تلگراف زير دريايي هند با اروپا گرديدمحل اتّ

طرف  بهيك شعبه . شد به ميعش آمد و از آنجا دو تلگراف در بوشهر از دريا بيرون مي
. يافت  و تهران امتداد ميطرف شيراز، اصفهان بهرفت و يك شعبه  اهواز و عراق مي

اس و سرانجام بوشهر عب چابهار، جاسك و بندر بهبعدها يك خط زميني نيز از هند 
تيب يك تر بدين. وجود آورده شد هاي ب بهطرف كرمان نيز شع بهاز اين خط . كشيده شد

ر، هم ميان شهرهاي ايران ايجاد شد كه بعدها با ايجاد يك خط ثّؤخط ارتباطي بسيار م
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.  ايران با خارج توسعه يافت و تسهيل شدةگراف ايراني تقويت شد و هم آنكه رابطتل
در انقالب مشروطيت نقش داشت كه اي  ر تا اندازهثّؤ ارتباطي سريع و مةاين وسيل

 تلگراف ةوسيل ه زيرا ب،اند گاهي در ايران، انقالب مشروطه را انقالب تلگرافانه ناميده
 اجتماع ي مهمها شدند و نيز دفاتر تلگرافي از محل و هماهنگ ميانقالبيون باهم مرتبط 

داشت كه پيش از احداث خط تلگراف و  نبايد از نظر دور. خواهان شده بود مشروطه
 هرچند. موازات آن سرويس پستي منظمي ميان ايران، هند و عراق وجود داشت بهنيز 
تا اواخر قرن  اما رسيد، ميميالدي اواخر قرن هجدهم  به اين سرويس پستي ةسابق

 چنانكه ميان بمبئي و بوشهر ،خوبي توسعه يافته و تكميل شده بود بهميالدي نوزدهم 
. نام پست عادي و ديگري پست سريع به يكي ،سرويس پستي منظم وجود داشت دو
تيب تا تر بدين. رسيد مقصد مي بهپست سريع ظرف حدود يك هفته يك محموله  با

 و كارآمدي هخوبي توسعه يافت بهروطه، ارتباطات ميان ايران و هند  انقالب مشةآستان
. ت خاصي در تاريخ معاصر ايران دارددر اين باره هند موقعي. بسيار يافته بود

خصوص آنكه برخالف خطوط پستي و تلگرافي ايران و روسيه كه دولت قاجاريه بر  هب
يران و هند كه از طريق دريا آن نظارت بيشتري داشت، خطوط پستي و تلگرافي ميان ا

ار تج گروهي از اين شرايط بيش و پيش از هر. بود كمتر قابل اعمال محدوديت بود
  .ي اقتصادي خود بهره بردندها اليت فعةبراي توسع

بهبود مبادله  بهپست و تلگراف عالوه بر آنكه مبادالت خارجي را سرعت بخشيد 
 اين امر موجب شد تا در سراسر ايران و و ميان شهرهاي بزرگ ايران نيز كمك رساند

ي تجاري ميان ها راه. تر يابد صتي مشخّ تاجر موجوديةخصوص در جنوب طبق هب
اس و نظاير آنها شاهد عب ي چون بوشهر، شيراز، اصفهان، كرمان، بندريشهرها

ةي گستردها اليتفعطرف بهطور معمول  بهي تجاري ها سير عمومي اين راهم. ار بود تج 
مانده بود  صورت طبيعي باقي بهيي كه همچنان ها در راه اما .مركز ايران و شهر تهران بود

اقل خود وجود داشت، تي و حدصورت سنّ بهو خدمات حمل و نقل و مسافرت 
ي كه ي تجاري از قلمرو حكمرانان محلّها عبور راه. تجارت كاري بسيار مشكل بود

هاي تجاري رفتار  انوكار ي، خودسرانه بارغم اطاعت ظاهري از حكومت مركز علي
قياسات مع اوزان و  و نيز فقدان نظام واحد اداري و نيز تنوها كردند، راهزني در جاده مي
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رشد اقتصاد  بهاگر ضعف رو. افزود ي تجاري ميها اليت و مشكالت فعها بر پيچيدگي
 برقراري نظم و رثّؤدليل سوء مديريت عمومي كشور در غياب يك دستگاه م بهايران 

واقعي از تجارت ايران قرن نوزدهم  اما ف بارسأعدالت را هم بر آن بيفزائيم، تصويري ت
 ة بازرگان ايراني در پي توسعةاين در حالي بود كه طبق. دست خواهيم آورد بهميالدي 

 اين.  جديد اروپايي يافته بودتمدنمناسبات اقتصادي ايران با خارج، آشنايي بيشتري با 
ة بورژوا در بقي طها آنان با حسرت پيشرفت طبقه و نيز روشنفكران حامي و همفكر 

 جديد غرب ةاين در حالي بود كه الگوي جامع.  را شاهد بودندتمدنممالك صنعتي و م
  .آمد شمار مي بههدفي قابل دسترسي براي آنان 

و نيز   تاجرةقارض دروني كه در برابر ديدگان طبعنوعي ت بهدر اينجا الزم است كه 
دستاوردهاي  بهرغم نگاه مثبت  كنم و آن اينكه علي روشنفكر ايراني قرارگرفته بود اشاره

. نگريست  ميرفتار اروپائيان به با بدبيني اين طبقهجديد آنان،  يتمدني و علمي، فنّ
 ويژه امور گمركي مربوط همناسبات اقتصادي و ب بهخصوص اين تعارض آنجا كه  به
 هرچند. شد  ميشم طبقة تاجر ايراني را در مناسبات نابرابر تجاري موجب خ،شد مي

 اين نابرابري را در ضعف دولت مركزي و اعطاي امتيازات گوناگون ةآنان ريش
 نان پنهانآن اروپايي گمرك نيز از ديد امورأي مها زياده روي اما دانستند،  ميبيگانگان به

ه خارجيان با در دست داشتن گمرك و بانك و نيز باور اين طبقه بر آن بود ك. ماند نمي
ار ايراني قيمت ضررهاي فاحش تج بهگيري از اطالعات تجاري، منافع خويش را  با بهره

تي و سنگر سنّ بهسو  لذا در واكنشي ناگزير در برابر چنين اقداماتي، از يك. كنند  ميمينأت
  مذهبي نيزجنبةضي خواه ناخواه ند كه چنين تعاردبر  ميديني خود يعني روحانيون پناه

 مانند ،روحانيت نيز نتايج موفقي از خود نشان داده بود به كا تاريخي اتّةتجرب. يافت مي
 مذهبي ايران، با رهبران ديني خود همراهي بسياري ةدليل آنكه جامع به ؛نهضت تنباكو

  .داشت
 و گرفت  ميخود بهي ومت سياسي و اجتماعي، صورت عمحركآساني هر  به
از اين نظر همراهي روحانيون . آورد  ميرا پشت سر خود فراهماي  العاده فوق قدرت

 تا جايي كه ،مستمر در انقالب مشروطيت استاي  ار پديدهروشنفكران و تج با
  .آيد  ميشمار بهاسالميت يكي از اركان اساسي جنبش مشروطه 
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ر و روشنفكران ارغم آنكه منافع تج از سوي ديگر بايد توجه داشت كه علي
دليل  به اما ي چندان باهم منطبق نبود،ين يعني زمينداران بزرگ و حكمرانان ملّنخوا با

همين گروه بودند و نيز  بهكي ي تجاري متّها انيان براي حفظ امنيت راهوآنكه كار
لذا،  ؛ساخت  ميهم نزديك به ، آنان راين در واكنش در قبال بيگانگاننگرايي خوا تسنّ

  .ين نيز در نقاطي با انقالب مشروطه همراه شدندن بخشي از خوا، يا ناخواستهخواسته
ارف را باهم هماهنگ ساخت و في متها هدر مجموع آنچه كه اين گروهها با خاستگا

 ة نارضايتي از حكومت استبدادي و خودكام،داد در انقالب مشروطه در كنار هم قرار
. كرد  مي پافشاريدي غلط حكومتي و ايلي خوها تقاجاريه بود كه همچنان بر تداوم سنّ

در همان حال يك حس ناسيوناليستي بسيار قوي كه از واكنش در قبال مداخالت 
ي روزافزون كشور حاصل شده بود ها ماندگي بيگانگان و نيز اظهار ناراحتي از عقب

همگانيجنبش چنين  بهبخشيد و تمامي مردم ايران را   ميت و قدرتي عظيمبدان قو 
  .شناسيم  مي جنبشي كه آن را با نام انقالب مشروطه،ساخت  ميوارد

پيروزي نهايي  اما پيروزي اوليه رسيد، بهميالدي  ۱۹۰۶ اين انقالب در سال هرچند
ي بسيار ديد و ها  ايران رنجملّتدر اين مدت . صورت گرفت ميالدي ۱۹۰۹آن در سال 

از  علماي بزرگ مجاهدات فراوان. ادندي بسياري از خود نشان دها فرزندان آن فداكاري
روحانيوني چون . كردند ي ايفاثمر رسيدن آن نقش مهم بهخود نشان دادند و در 

خراساني، مازندراني، يزدي، بهبهاني، طباطبايي و ديگران و نيز مجاهداني چون 
  .ندش كردقخان و بسياري ديگر در اين زمينه ايفاي ن خان، باقر ارستّ
  


