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برخی از عالمان سرشناس عصر قاجار در یک نگاه

ویژگی هاعالمان سرشناسرشتهٴ علمی و هنری

ادبیات

 شعلٔه اصفهانی
 ملک الشعرا صبای کاشانی

 وصال شیرازی
 فروغی بسطامی

 قاآنی شیرازی

به سبک  تا اواسط قرن چهاردهم(  )اوایل قرن سیزدهم  این دوره    بازگشت ادبی: شاعران 
سبک  احیای  برای  جنبشی  منوچهری  و  فرخی  خاقانی،  نظامی،  فردوسی،  چون  شعرایی 

کالسیک برپا کردند که به دورهٔ بازگشت ادبی شهرت یافت.
فرهنگی  وارد حیات  انتقادی  ادبیات  مالیم،  به صورت  و  مرور  به  ناصرالدین شاه،  دورٔه    از 
جامعه شد و در دورٔه مظفری به صورت )هجو( و در دورٔه مشروطه با مضامین )وطن پرستی، 
مبارزه با استبداد و استعمار( جلوه گر گردید. عارف قزوینی و ملک الشعرای بهار در زمرٔه 

این دسته از شاعران قرار دارند.

خوشنویسی
 محمدرضا کلهر

 میرزا وصال شیرازی
 محمدحسین سیفی قزوینی )عمادالکتاب(

  در قرن سیزدهم خوشنویسی رونق گرفت. از این دوره به ویژه آثار نفیسی به خط نسخ بر 
جای مانده است.

  از اوایل قرن چهاردهم خوشنویسی از رونق افتاد و سیر نزولی را در پیش گرفت.

پزشکی
 میرزاعلی اکبرخان ناظم االطباء

 میرزاحسین افشار
 بهرام خان طبیب و...

  قبل از رواج پزشکی نوین، در ایران طب سنتی رواج داشت.
  با تأسیس مدرسٔه دارالفنون، پزشکی نوین وارد ایران شد.

  با ورود پزشکان اروپایی و اعزام دانشجویانی به اروپا برای تحصیل پزشکی، این علم دچار 
تحول اساسی شد.

 میرزا نظام الدین غفاریریاضیات و فیزیک
 عبدالغفار نجم الدوله 

  نظام الدین غفاری در دورٔه قاجار به اروپا اعزام شد؛ در مدرسٔه پلی تکنیک پاریس تحصیل 
کرد و معلم ناصرالدین شاه شد. او راه شوسٔه تهران به آمل را به دستور ناصرالدین شاه کشید 

و ملقب به مهندس الممالک شد.

  میرزا عبدالوهاب ملقب به »ُمَذهِّب باشی«تذهیب
  محمدعلی شیرازی، میرزایوسف شیرازی

با طال و سنگ های  ازدواج اشراف  قباله های  نامه ها، اسناد و  تزیین کتاب ها،    تذهیب، هنر 
قیمتی است.

  هنر تذهیب در اوایل دورهٔ قاجار رونق زیادی یافت ولی بعدها به تدریج افول کرد.

 محمدحسن سنتورخانموسیقی
 میرزا عبداللّه، غالمحسین درویش

  تا قبل از تأسیس دارالفنون، موسیقی رونق چندانی نداشت.
  در دارالفنون رشته ای به هنر موسیقی اختصاص یافت.

تدریس موسیقی در  برای  لومر  نام موسیو  به  فرانسوی  ناصرالدین شاه، استادی    به دستور 
دارالفنون استخدام شد.

  بعدها با اختراع گرامافون موسیقی رونق تازه ای یافت.

یم
دان

ر   ب
شت

بی

هنر و معماری
نقاشی: به دنبال سقوط صفویان، هنر نگارگری نیز در سایٔه جنگ های داخلی رو به افول نهاد. نقاشی در عصر قاجاریه به دنبال وحدت 
سیاسی و استقرار امنیت و در سایٔه حمایت پادشاهان و دربار از یک سو و ارتباط با غرب از سوی دیگر، دچار تحولی اساسی شد. 

فتحعلی شاه برجسته ترین هنرمندان نقاش را در تهران گرد آورد و آنها را به  کشیدن پرده های بزرگ برای نصب در کاخ ها تشویق کرد. 
در دورٔه ناصرالدین شاه، سنت نگارگری ایرانی تحت تأثیر هنر نقاشی مدرن اروپایی قرار گرفت. سبک نوینی در نقاشی به وجود آمد 

و نقاشان بزرگی مانند محمد غفاری معروف به کمال الملک، پا به عرصه نهادند.
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 رویدادها و تحوالت مهم انقالب مشروطه
اوج گیری انقالب و صدور فرمان مشروطه

به نظر برخی از مورخان، کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار در آستانٔه پنجاهمین سال  سلطنتش توسط یکی از مریدان سیدجمال الدین 
اسدآبادی به نام میرزا رضا کرمانی، نقطٔه عطف و رویدادی مهم در تاریخ ایران است. »گلولٔه قاتل فقط به زندگی ناصرالدین شاه پایان نداد 
بلکه این گلوله در واقع پایان نظم کهن بود«.1 مظفرالدین شاه، پسر و جانشین او، خلق و خویی متفاوت با پدر داشت؛ نرم خو و فاقد توانمندی 
الزم برای ادارهٔ امور بود. از همین رو، حتی بسیاری از مسائل کشور را به اطالعش نمی رساندند و او هم  تمایلی به مواجه شدن با مسائل 

و مشکالت نداشت. به این  ترتیب، در دوران سلطنت او اوضاع ایران بی ثبات تر و مشکالت اقتصادی پیچیده و بیشتر شد. 
در چنین شرایطی بود که منتقدان و مخالفان، فرصت و جرئت یافتند که حکومت قاجار و عملکرد مقام های آن را بیش از گذشته مورد انتقاد و 
اعتراض جدی قرار دهند. آنان با تأسیس انجمن های مخفی و نیمه  مخفی، انتشار روزنامه و کتاب و برپایی مجالس سخنرانی بر فعالیت های خود 

ـ اجتماعی ایران ملتهب  افزودند. در پی این اقدام ها، فضای سیاسیـ 
و مهیای خیزش عمومی شد و یک سلسله رویدادهای اعتراضی که با 
برخوردهای خشونت آمیز همراه بود، در تهران و سایر نقاط کشور به 
وقوع پیوست )   1323ــ1324ق/ 1284ــ 1285ش    ( که در نهایت 
به صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در 14 مرداد 1285 
مهم ترین  منتهی شد.  نخست  گام  در  انقالب  پیروزی  و  / 1324ق 
رویدادهای منتهی به صدور فرمان مشروطه را در جدول زیر بخوانید.

1. آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 84

مظفرالدین شاه به همراه جمعی از درباریان و مالزمان

ماجرای نوز بلژیکی

به ریاست  نوز  نام  به  آنان  از  به استخدام گمرک درآمدند و یکی  بلژیکی  از کارشناسان  تعدادی  در زمان مظفرالدین شاه، 
گمرک منصوب شد. برخی از بازرگانان به اقدام نوز در افزایش حقوق گمرکی و بدرفتاری با ایرانیان معترض بودند.در 
همان ایام عکسی از نوز به دست آمد که در یک میهمانی، لباسی شبیه لباس روحانیت به تن کرده بود. این عکس موجب 
بروز اعتراض هایی شد. برخی از سخنرانان مذهبی، از جمله مجتهد برجسته سیدعبدالله بهبهانی، این اقدام نوز را توهین 
به اسالم شمردند و خواهان برکناری او شدند. عده ای از بازرگانان نیز در اعتراض به نوز در حرم حضرت عبدالعظیم بست 

نشستند، اما عین الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه در برابر این اعتراض ها سخت ایستادگی کرد. 

اعتراض سایر شهرها 

هم زمان با اتفاقات پایتخت، رویدادهایی که در برخی ایالت ها به وقوع پیوست که انعکاس وسیعی در پایتخت و سایر شهرها 
داشت. از جملٔه این رویدادها می توان به فلک شدن و تبعید سه تن از علمای بزرگ کرمان به سبب مقابله با فرقٔه شیخیه و 
نیز اعتراض مردم خراسان به کمبود نان و ستمگری آصف الدوله، حاکم آن ایالت اشاره کرد. این موضوع ها در ماه رمضان 

1323ق/ 1284ش، محور اصلی سخنرانی واعظان به خصوص در تهران بود.
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ماجرای بانک استقراضی

روس ها که امتیاز تأسیس بانک استقراضی را از دولت ایران اخذ کرده بودند، در تهران زمینی موقوفه و متروکه را که 
قبرستانی نیز در آن قرار داشت برای بنای ساختمان بانک خریداری و با وجود مخالفت عمومی، اقدام به ساختمان سازی 
کردند. این اتفاق حتی اعتراض علمای نجف را برانگیخت و موجب شد گروهی از مردم خشمگین تهران با هدایت برخی 

از روحانیان در یک شورش عمومی ساختمان مذکور را ویران کنند.

به چوب بستن بازرگانان

بر اثر جنگ روسیه و ژاپن و افزایش حقوق گمرکی، قند گران شد و نارضایتی مردم را برانگیخت. عین الدوله گرانی قند را 
بهانه قرار داد تا بازرگانان معترض به عملکرد نوز را گوشمالی دهد. به اشارٔه صدراعظم، عالءالدوله، حاکم تهران، تعدادی 
از بازرگانان خوشنام و سرشناس تهرانی را به چوب بست. در اعتراض به این اقدام، بازاریان مغازه  ها را تعطیل کردند و به 
همراه جمعی از مردم در مسجدشاه حضور یافتند و خواستار عزل حاکم تهران شدند. مأموران نظامی نیز با چوب و چماق 

به جان مردم افتادند.

مهاجرت صغرا

در پی حوادث فوق، نشست های مختلفی در منزل  برخی از علمای تهران بر پا شد. به پیشنهاد آیت الله سید محمد طباطبایی، 
یکی از مجتهدان بزرگ تهران، علما و مردم به نشانٔه اعتراض به حکومت قاجار به ری مهاجرت کردند و در حرم حضرت 
عبدالعظیم بست نشستند. مهاجران از طریق سفیر عثمانی خواسته های خود را که شامل ایجاد عدالت خانه در همٔه شهرها 
برای رسیدگی به شکایات مردم، عمل به قوانین اسالمی به طور دقیق و عزل عالءالدوله از حکومت تهران بود، به گوش 

مظفرالدین شاه رساندند. پس از موافقت شاه با خواسته های مهاجران، آنان به تهران بازگشتند.

مهاجرت کبرا

نه تنها به قول و تعهد خود عمل نکرد بلکه اقدام به دستگیری و تبعید برخی از رهبران معترض کرد.  حکومت قاجار 
از این رو، بار دیگر شعله های قیام برافروخته شد. در نتیجٔه حملٔه مأموران حکومت به معترضان، تعدادی از آنها مجروح 
به قم مهاجرت  تبادل نظر، تصمیم گرفتند  از  به شهادت رسید. رهبران قیام پس  نام سیدعبدالحمید  به  شدند و طلبه ای 
کنند. حضور شیخ فضل الله نوری، مجتهد طراز اول پایتخت به همراه سایر علمای برجسته در مهاجرت کبرا، بر قّوت 

و استحکام قیام افزود.

بست نشینی در سفارت 
انگلستان

هم زمان با مهاجرت کبرا شمار زیادی از بازرگانان و اعضای صنف های مختلف تهران در مقر تابستانی سفارت انگلستان 
در شمال شهر تهران بست نشستند. تعدادی از دانش  آموزان مدرسٔه دارالفنون و دیگر مدارس جدید نیز به بست نشینان 
پیوستند و دربارٔه مزایای دولت مشروطه و حکومت جمهوری سخنرانی می کردند. مهم ترین خواستٔه بست نشینان در قم و 

تهران عبارت بود از: تأسیس عدالت خانه، برکناری عین الدوله از صدارت و تشکیل مجلس شورای ملی.
مظفرالدین شاه، چند هفته پس از بست نشینی معترضان، صدراعظم مستبد خود عین الدوله را برکنار و فرمان مشروطه را 

صادر کرد.

الف( چند مورد از ویژگی های مشترک رویدادهایی را که منجر به انقالب مشروطه شد، استخراج و فهرست کنید.
ب( در خواسته های معترضان، از مهاجرت صغرا تا مهاجرت کبرا چه تغییر و تحولی صورت گرفت؟

استنباط تاریخی
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قسمت هایی از رسالٔه مقیم و مسافر را که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، به صورت نمایش در کالس اجرا کنید و نتیجه گیری 
کنید که نویسندهٔ رساله موافق مشروطه است یا مخالف آن؟

اجرای منایش

فتح تهران و برقراری مجدد مشروطه
پس از کودتای محمدعلی شاه علیه مجلس، شهر تبریز با هدایت 
انجمن ایالتی و پایمردی مجاهدان مشروطه خواه آذربایجانی، پایگاه 
در  شد.  مستبدان  و  استبداد  برابر  در  مقاومت  و  آزادی خواهی 
نیروهای  داشتند.  قرار  باقرخان  و  ستارخان  مجاهدان  این  رأس 
مستبد محلی با پشتیبانی واحدهای نظامی که از تهران به تبریز اعزام 
شده بود، شهر را محاصره کردند و نبرد سختی در گرفت. احمد 
را  ایران  روزهای  آن  وضعیت  معاصر،  برجستٔه  مورخ  کسروی، 
این گونه توصیف می کند: »از ایران آذربایجان ماند، از آذربایجان 

تبریز، از تبریز کوی امیرخیز و از کوی امیرخیز کوچه ای که ستارخان در آن می  جنگید؛ 
سپس کوچه به کوی، کوی به تبریز، تبریز به ایالت و ایالت به ایران مبدل شد«.1

در پی ایستادگی دالورانٔه مجاهدان آذربایجانی در برابر استبداد و اعالمیٔه مراجع ساکن 
نجف در پشتیبانی از مشروطه، آزادی خواهان در سایر نقاط ایران قوت قلب یافتند و مهّیای 
خیزش علیه حکومت محمدعلی شاه شدند. در گیالن، مشروطه خواهان با جلب حمایت 
دست  به  را  قدرت  )سپهدار(،  تنکابنی  ولی خان  محمد  نام  به  بزرگ  زمین داران  از  یکی 
گرفتند و آمادهٔ حرکت به سوی تهران شدند. در مرکز ایران نیز بختیاری ها به انقالبیون 
گرایش یافتند. علیقلی خان سردار اسعد، برادرش صمصام السلطنه، ایل خان بختیاری را به 
هواداری از مجلس و مشروطه  فراخواند. جنگاوران ایل بزرگ بختیاری پس از تصرف 

اصفهان به قصد تسخیر پایتخت به حرکت درآمدند.
هدایت  با  گیالنی  مجاهدان  و  اسعد  سردار  فرماندهی  به  بختیاری  نیروهای  سرانجام 
محمدولی خان تنکابنی و یپرم خان ارمنی در عملیاتی هماهنگ تهران را فتح کردند. با 
پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روسیه، دورهٔ استبداد صغیر به سر آمد )تیر 1288(.

1. کسروی، تاریخ مشروطٔه ایران، ج 2، ص 693، با اندکی تلخیص

نگارۀ سردار اسعد بختیاری )1236ــ1296 ش( اثر 
کمال الملک

محمد ولی خان تنکابنی)1225ـ 1305ش(

ستارخان و باقرخان








