
  

در تحوالت سياسي و  (ع)چراغ شاهاحمدبن موسي الكاظم  مطهر نقش و كاركرد حرم
 ي تنباكو و مشروطيتها اجتماعي شيراز در جنبش

  1ستانيمسعود شفيعي سرو

  چكيده
بـه  ، ساخت اين بقعه در نيمه قرن هشـتم هجـري   زماندر شيراز از  (ع)حرم مطهر احمدبن موسي

معنوي و فرهنگي شيراز نقش داشـته  ، عنوان مركز ثقل حيات شهري و مهم ترين پايگاه مذهبي
صـري و  دردوران قاجار بـه ويـژه عصـر نا   . يافته استاي  و ابعاد تازه ها و از آن پس تاكنون جنبه

ي سياسي و اجتمـاعي شـيراز نقـش بـارز و     ها در عرصه چراغ شاهحرم مطهر ي  مظفري مجموعه
ي شهري و رويدادهاي مهـم سياسـي   ها به طوري كه در جريان شكل گيري جنبش. فعالي يافت

در جنـبش تنبـاكو و جنـبش    . به عنوان پايگاه و كانون تجمع و مبارزات مردمي بـه حسـاب آمـد   
ميعادگاه اجتماعات عظـيم مردمـي و   ، چراغ شاهحرم مطهر ، دم شيراز و فارسمشروطه خواهي مر

در مراحل اصلي جنبش مشروطيت فارس حرم مطهـر كـانون   . سنگر مبارزه با استبداد داخلي بود
اين حرم مقدس . ي مردمي و انقالبي در برابر نيروهاي مستبد بودها تشكيل بزرگ ترين همايش

البيون و سدي محكم در برابر يورش عوامـل اسـتبداد محلـي و ايـالتي     بارها به عنوان پايگاه انق
به اين ترتيب حرم مطهر احمد ابن موسي به عنوان سنگر مبارزه و پايگـاه اصـلي   . نقش ايفا كرد

  . نيروهاي انقالبي در برابر مستبدين در كالبد زندگي شهري نقش آفرين شد
  . مشروطيت، قوام الملك سوم، شيراز، چراغ شاه، يسيدعبدالحسين الر، آيت اله محالتي: كليد واژه
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  بيان مسأله
فرهنگـي و آموزشـي دارالعلـم    ، از ديرباز به عنوان مركز ثقل و كانون معنوي (ع)حرم مطهر احمدبن موسي

اجتماعي و سياسـي ايـن شـهر بـوده     ، در ساختار فرهنگياي  شيراز همواره حائز نقش و كاركردهاي ويژه
در تحـوالت و   (ع)نظر دارد كه بر نقش و كاركردهاي حـرم مطهـر احمـدبن موسـي    اين پژوهش در . است

رويدادهاي سياسي و اجتماعي شيراز و فارس در دوران معاصـر و بـه ويـژه در جنـبش تنبـاكو و انقـالب       
  . مشروطيت بپردازد

  هدف پژوهش
ين هـدف در ايـن   نخست. باشد مي تحقيقات علمي تعيين اهداف تحقيقي  يكي از مسايل اساسي در حوزه
در  (ع)نقش حرم مطهـر احمـد بـن موسـي    ي  ي تاريخي و علمي در زمينهها پژوهش پركردن خأل پژوهش

باشـد كـه تـاكنون بـه طـور       مي تحوالت سياسي و اجتماعي شيراز به ويژه دو جنبش تنباكو و مشروطيت
  . دقيق و همه جانبه به آن پرداخته نشده است

  ي تحقيقها پرسش
يي در ساختار زندگي شهري شيراز بـوده  ها در نيمه اول عصر قاجار حائز چه نقش چراغ شاهحرم مطهر -1

  است؟
در خالل جنبش تنباكو و مشروطيت فارس و به ويژه شهر شـيراز   چراغ شاهنقش و كاركرد حرم مطهر -2

  چه بوده است؟

  ي پژوهشيها روش يافته
اي  ر تحقيقات تاريخي شـيوه رايـج كتابخانـه   و اطالعات در اين پژوهش مانند ساي ها روش گردآوري داده

مطابق با طرح اوليه و با تكيه و تأكيـد بـر منـابع متنـوع اعـم از      ، فيش برداري از اطالعات موجود. است
و برخـي   ها خاطرات و سفرنامه، كتب تاريخي، گزارش مطبوعات محلي و ملي، مكاتبات، ها تلگراف، اسناد

  . باشد مي نسخ خطي
اخيـر  ي  اسناد و كتب مرتبط با موضوع پژوهش طي يـك دهـه  ، خاطراتي  نتشارمجموعهاز حسن اتفاق ا

از سـوي ديگـر تنـوع منـابع     . سازد مي ظرفيت و بسترالزم را براي پردازش و بررسي دقيق موضوع فراهم
نكته جالب آن كه پژوهش حاضر براي نخستين بار با رويكرد . افزايد مي اطالعاتي موجود بر غناي اين اثر

  . پذيرد مي توصيفي و تحليلي انجاماي  و شيوه
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  مقدمه
ق و از آغاز قرن سوم هجـري  . ه 200در اواخر سال  (ع)پس از مهاجرت تاريخي امام علي بن موسي الرضا

در ايـن  . وابستگان خاندان اهل بيت و سادات علوي رهسپار ايـران شـدند  ، به بعد جمعي از برادران ايشان
ناطق مختلف فارس وارد شده و مورد اسـتقبال و تكـريم سـاكنان بـومي قـرار      مسير گروهي از آنان به م

برخي از آنان در رويارويي با عوامل و مأموران ستمگر ، ي حكام وقتها به دليل فشار و محدوديت. گرفتند
  . محلي به شهادت رسيده و در جاي جاي ايالت پهناور فارس و به ويژه شهر شيراز مدفون شدند

سـيد عـالء الـدين    ، سيد ميرمحمـد ، از جمله سيد ميراحمد (ع)ادگان بزرگوار امام موسي كاظمفرزندان و نو
يي هستند كه در شيراز مدفون شدند و از نيمه قـرن  ها حسين وسيد علي ابن حمزه از مهمترين شخصيت

از . به بعد توسط مردم و حكام محلي بقعه و بارگاه باشكوهي براي آنان ساخته شد) ه 750( هشتم هجري
ي هـا  به عنوان كانون كسب فـيض معنـوي و مركـز اصـلي فعاليـت     ، آن پس بقاع متبرك اين بزرگواران

به تدريج در جوار اين بقـاع متبـرك بـه ويـژه حـرم مطهـر احمـدبن        . اجتماعي گرديد، فرهنگي، مذهبي
  . محالت شهر و مراكز اقتصادي و تجاري شهر شيراز شكل گرفت )ع(موسي

رونـق و اهميـت بيشـتري     چـراغ  شاهحرم مطهر ، ه با گسترش تشيع در سراسر فارساز دوره صفويه همرا
ي هـا  ي مذهبي و محل تحصن و بست نشـيني افـراد و گـروه   ها يافت و از آن پس اين حرم مركز تجمع

همچنـين ارتبـاط و پيونـد متقابـل     . در حيات مدني شهر پيـدا كـرد  اي  معترض تبديل گرديد و نقش تازه
اقتصادي و محالت مختلف شهر به ويژه در دوران صفويه ، هر اعم از مراكز آموزشيي مختلف شها بخش

  . بر نقش مركزي و كانوني اين حرم افزود
بر اهميت و نقش مركزي اين  چراغ شاهدر دوره زنديه احداث مجموعه بازار وكيل در مجاورت حرم مطهر 
كز فرهنگي در جوار حرم مطهـر اهميـت   حرم در زندگي شهري افزود و در كنار آن تاسيس مدارس و مرا

گسترش بيشتري يافتـه و در زمينـه    چراغ شاهقاجار حرم مطهر ي  در دوره. اين مجموعه را دو چندان كرد
به تدريج به كانون فعاليت و پايگاه مركزي  چراغ شاهحرم مطهر . امور سياسي و اجتماعي نقش آفرين شد

به خوبي و آشكارا در دو جنبش مردمي تنباكو و مشـروطيت   اين نقش و كاركرد. اجتماعات سياسي گرديد
  . خود را نشان داد

  در جنبش تنباكو (ع)نقش حرم مطهر احمدبن موسي
ي ضد ها سرآغازي بر حركت ي پادشاهي ناصر الدين شاه به عنوانها بررسي جنبش تنباكو در آخرين سال

ديني زمينه ساز و الهام  -اين حركت مردمي زيرا. حائز اهميت خاصي است، استبدادي تاريخ معاصر ايران
  . بخش رويدادهاي بعدي چون انقالب مشروطيت گرديد
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قرارداد انحصار خريد و فروش توتون وتنباكو در سومين سفرناصرالدين شاه به اروپـا و در زمـاني كـه وي    
بـه  . ت منعقـد شـد  سرگرم ديدار از انگلستان بود با شرايطي به سرمايه دار معروف انگليسـي مـاژور تـالبو   

موجب اين قرارداد انحصار خريد و فروش وصدورتمام توتون وتنباكوي توليدي ايران به مدت پنجاه سـال  
  . )16-7: 1361، كرباليي(. به كمپاني تالبوت واگذارشد

. هيأتي از سوي كمپاني با هدف شروع و اجراء قـرارداد وارد تهـران شـدند   ، هفده ماه پس از انعقاد قرارداد
، دولت آبـادي (. قمري مفاد قرارداد به تمام اياالت ابالغ شد 1308از امضاي رسمي قرارداد در رجب پس 

مأموران خود را براي اجراء قـرارداد بـه تمـام شـهرها و ايـاالت      ، پس از آن مديران كمپاني) 107: 1371
از سـاير نقـاط بـه     پس از تهران توجه كمپاني رژي بـيش . تنباكو خيز از جمله ايالت فارس گسيل داشتند

بنابراين نخستين هيأت كمپـاني  . تنباكوخيز ايران بودي  زيرا كه فارس مهم ترين منطقه. ايالت فارس بود
بـر اسـاس   . مركب از تعدادي از كارمندان ايراني به همراه مأموران انگليسي به سوي شيراز حركت كردند

  . گردد مي قمري باز 1308اوايل شعباني موجود نخستين واكنش ضد قرارداد در شيراز به ها گزارش
تجـار تنبـاكو فـروش واهمـه     . به واسطه كمپني تنباكو ميانه مردم خيلي گفتگو است و متزلـزل هسـتند  «

همه را استمالت نموده و دلخوشي از ، شوند مي اغلب از وكالت خانه دولت بهيه انگليس جويا. زيادي دارند
  .  )374: 1361، وقايع اتفاقيه( »اين فقره داده شده

جنـبش اعتراضـي   ، مردم در مساجدي  همزمان با شروع ماه مبارك رمضان و شكل گيري اجتماع گسترده
در اين هنگام خبر ورود قريب الوقـوع كاركنـان كمپـاني در شـهر     . مردم شيراز عليه قرارداد رژي آغاز شد

كه از اين بابت . شروع شد بيشترين مخالفت بر ضد انحصار از سوي بازرگانان و تجار شيرازي. پخش شد
در . اعتراض بازاريان با حمايت و پشتيباني علما شاخص شيراز همـراه شـد  . شدند مي دچار خسارت و زيان

ميرزا محمدعلي[محالتي] و رهبري بالمنازع آيت اله سيدعلي اكبـر  ، اين ميان ميرزا هدايت اله[دستغيب]
  . فال اسيري چشمگيرتر بود

شـيرازه احتـرام دولـت و    ، در شـيراز . زيد آقاي سيدعلي اكبر فال اسيري بـود اول كسي كه فضاحت آغا«
  .  )146: 1341، امين الدوله( »سلطنت را گسيخت و آبروي حكومت ريخت

يش در ماه مبارك رمضان موجب تعطيل بازار وكيـل  ها مخالفت سريع آيت اله فال اسيري طي سخنراني 
يش شمشيري ها وي در پايان يكي از سخنراني، در مسجد وكيل در پي تعطيل بازار و اجتماع بازاريان. شد

  : را از زير عبا بيرون آورد و با قاطعيت اعالم كرد
هـر  . من يك شمشير ودوقطره خون دارم. مردم بكوشيد جامه زنان نپوشيداي  .موقع جهاد عمومي است«

   )89: 1355، ملك آرا(. »كردكه براي انحصار دخانيات بيايد شكمش را با اين پاره خواهم اي  بيگانه
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حكمران فـارس   1ي معتمدالدولهها انقالبي و قاطعيت فال اسيري موجب شد تا اقدامات و تالشي  روحيه
امكـان ورود  ، در شرايطي كه بـه دنبـال بسـيج مردمـي    . براي كنترل اوضاع متشنج شيراز بي نتيجه باشد

 ن قوام الملك طي تلگرافـي بـه امـين السـلطان    محمدرضا خا، كاركنان كمپاني و شروع فعاليت آنان نبود
آيت اله فـال اسـيري را بـه    ، پيشنهاد كرد كه براي بازگشت آرامش به شيراز و كنترل اوضاع) صدراعظم(

دولت پيشنهاد تبعيد فال اسيري را پذيرفت و در پايان ماه مبارك رمضان دستور اخراج . عتبات تبعيد كنند
مـاموران   )378: 1361، وقـايع اتفاقيـه  (. ملك سوم مأمور اجراي اين فرمان شـد وي را از شيراز صادر و قوام ال

خشن قوام الملك آيت اله فال اسيري را پس از دستگيري به بوشهر اعزام كرده و پس از چند روز توقـف  
وي از آنجا به عتبات به خدمت آيت اله ميرزا حسـن شـيرازي مرجـع    . از طريق كشتي به بصره فرستادند

  . عه رسيدبزرگ شي
اقدام تفگچيان قوام الملك به دستگيري آيت اله فال اسيري و اخراج توهين آميز وي از شيراز در هشـتم  

با انتشار اين خبر مـردم شـيراز بالفاصـله    . ق موجي از خشم و نفرت را در شيراز فراگرفت. ه1308شوال 
ا در منزل آيت اله فال اسيري تجمع ابتدا مردم با حضور گسترده زنان و همراهي علم. واكنش نشان دادند

با حضور جمعيتي نزديك به چهارهزار نفر تمـام  . شدند چراغ شاهكرده و سپس به طور دسته جمعي راهي 
يك صدا خواستار رهايي و بازگشـت سـيد بـه شـيراز      چراغ شاهچهار بازار وكيل بسته و جمعيت حاضر در 

  ) 378: 1361، وقايع اتفاقيه(. شدند
مـأموران و تفنـگ چيـان قـوام     ، چـراغ  شاهعتراضات گسترده مردمي و تجمع بي سابقه مردم در در ادامه ا

آنان با تيراندازي و يورش به جمعيت تعـدادي از  . به سركوب مردم پرداختنداي  رحمانه الملك به شكل بي
از  مأموران خشن قـوام بـا دسـتگيري و توقيـف گروهـي     . را به خاك و خون كشيدند چراغ شاهمتحصنين 

   )38-9: 1333، زنجاني(. كردند چراغ شاهمعترضين سرانجام اقدام به پراكنده كردن جمعيت متحصن 
ي معتـرض مـردم در نقـاط    ها بودند گروه چراغ شاهمانع حضور مردم در ، در حالي كه مأموران قوام الملك

حملـه بـي   ، چـراغ  شاه دو روز پس از حادثه خونين. ديگر شهر دست به تجمع زده و اعتراضات ادامه يافت
موجب قتل چهارده نفر از اطفال و زنان شيرازي و زخمي ، رحمانه تفنگچيان به تجمع مردم در دهم شوال

   )380: 1361، وقايع اتفاقيه(. شدن حدود شصت نفر شد
به عتبات و خشونت مأموران قوام الملك در شيراز ، اخبار مربوط به دستگيري و تبعيد آيت اله فال اسيري

طـي  ، آيت اله ميرزا حسن شيرازي مرجع بزرگ تشـيع . ر محافل داخلي و خارجي انعكاس وسيعي يافتد
تلگرافي به ناصرالدين شاه ضمن اعتراض به انعقاد قرارداد رژي نسبت به هتك حرمت به آيـت الـه فـال    

                                                            
بـر عهـده    ق به مدت پنج سال حكمرانـي فـارس را  1298ق تا ربيع الثاني 1293معتمد الدوله: فرهاد ميرزا معتمد الدوله از ربيع الثاني   1

  . داشت
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ظم االسـالم  نا(. و هتك حرمت آن بقعه مبارك شديداً اعتراض كرد چراغ شاهكشتار مردم در صحن ، اسيري
  ) 24: 1379، كرماني

عوامل كمپاني به شيراز ، سرانجام با سركوب خونين قيام مردم شيراز و ايجاد جو رعب و وحشت در شيراز
پس از چندماه مبارزه پي گير مردم و ادامه تظاهرات و اجتمـاع مـردم   . وارد شده و شروع به فعاليت كردند

يم تنباكو توسط آيت اله ميرزا حسن شيرازي قـرارداد بـه طـور    سرانجام با صدور فتواي تحر، چراغ شاهدر 
. به معناي پيروزي آشكار مـردم در برابـر نظـام اسـتبدادي بـود     ، انتشار خبر لغو قرارداد. يك طرفه لغو شد

آقا ميرزا . ق موجي از شادي و نشاط را در شهر شيراز پديد آورد1309انتشار خبر پيروزي در جمادي االول
اقدام به برگـزاري جشـن و چراغـاني كـرد و      چراغ شاهدر صحن مطهر ، جتهد برجسته شيرازهدايت اله م

ي خـود  هـا  مغازه چراغ شاهدر پي آن بازاريان در بازارهاي منتهي به . برگزار شد چراغ شاهجشن پيروزي در 
  ) 395: 1361، وقايع اتفاقيه(. را چراغان كردند

راي نخستين بار كانون بزرگترين تجمع مردمـي بـه رهبـري    ب (ع)به اين ترتيب حرم مطهر احمدبن موسي
جنـبش ضـدرژي در شـيراز مظهـر     . يعني لغو قرارداد رژي بود، علما براي دستيابي به يك آرمان سياسي

پيـروزي  . ي علما و تجار بود كه براي نخستين بار پيروزي بزرگي را رقـم زد  ونماد پيوند مشترك دو طبقه
موفق براي اي  انقالبي و تجربهي  گسترش روحيه، اعتماد به نفس عموميدر جنبش رژي موجب افزايش 

كـانون تجمـع و    چـراغ  شـاه در اين تجربه موفق حرم مطهـر  . گام نهادن در مبارزات مشروطه خواهي بود
ي سياسي شيراز به عنوان مركز ثقـل اجتماعـات سياسـي و    ها مبارزات مردمي بود و از آن پس در صحنه

ي كـانوني   بارزاتي مردم شيراز به حساب آمد و در ساختار زندگي شهري به عنوان نقطهمذهبي و پايگاه م
  . نقش فعال سياسي ايفا كرد، شهر

  در جنبش مشروطه خواهي فارس (ع)كاركرد نقش حرم مطهر احمد بن موسي
ايـن   در شرايطي كه. ي عمده جنبش مشروطه خواهي ايران استها شيراز از كانون، پس از تهران و تبريز

ي مشروطيت از جنبه اجتماعي و اقتصادي در اوج آشفتگي و بحـران بـود بـه هـيچ روي      ايالت در آستانه
را نداشت؛ زيرا بيشتر مـردم فـارس از نخسـتين     1آمادگي پذيرش و تحمل حكمراني دوباره شعاع السلطنه

وي در اين دوره  )101: 1390، شفيعي سروستاني(. ق خاطره بدي داشتند 1318-16دوره حكمراني او در سال 
ادعاي مالكيت كليه امالكي را داشت كه از خاندان زنديـه بـه قاجـار رسـيده بـود و در اثـر اعمـال زور و        

سرانجام موج نارضايتي عمومي . ازي به امالك مردم و رشوه خواري به ثروت زيادي دست يافتاند دست
   )326: 1362، اوژن اوبن(. نه او از شيراز شدو نفرت از عملكرد شعاع السلطنه موجب بركناري و فرار شبا

                                                            
ق بـه   1322ق و سـال   1318شعاع السلطنه: ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه دومين پسر مظفرالدين شاه كه طي دو مرحله در سال   1

  . حكمراني فارس رسيد
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ق شايعه بازگشت دوباره شعاع السلطنه با اعتراض  1321در پي بركناري عالء الدوله حكمران فارس در شوال 
ق شعاع السلطنه  1322در صفر، بدي  اما علي رغم نارضايتي عمومي و سابقه. علما و بزرگان فارس روبه رو شد

به عنـوان   1به همراه شعاع السلطنه سردار اكرم. منصوب و دوماه بعد به شيراز وارد شد رسماً به حكومت فارس
  . او نيز به خشونت و بي رحمي شهرت داشت. پيشكار و رياست قشون فارس معرفي شد

ابتدا با توسـل بـه خشـونت    . دوباره ادعاهاي قبلي خود را تكرار كرد، شعاع السلطنه پس از تثبيت موقعيت
پس از آن شاهزاده بـا گسـتاخي   . كاروانسراها و بناهاي مربوط به آن كرد، ضبط چهار بازار وكيلاقدام به 

  . تمام به امالك اربابي در شهرها و نقاط مختلف فارس دست انداخت
از چنـگ صـاحبان آنـان    » خالصـه جـات  «حكام محلي به دستور شعاع السلطنه امالك زيادي را با عنوان

آنان هر نوع اعتراضـي را بـا شـدت سـركوب و خـاموش      . شاهزاده تصرف كردند درآورده و با زور به نفع
قسـمت وسـيعي از امـالك    ، به اين ترتيب شعاع السلطنه در مدتي كوتـاه  )71: 1362، مغيث السلطنه(. كردند

، اقدامات غاصبانه شعاع السلطنه در كنار رفتـار بـي رحمانـه سـردار اكـرم     . مرغوب فارس را تصاحب كرد
  . ز نارضايتي عمومي گرديد وزمينه ساز نخستين جنبش مردمي بر عليه شعاع السلطنه گرديدموجب برو

، ق به دليل رفتار توهين آميز نوز بلژيكي به هيجـان آمـده بـود    1323در شرايطي كه تهران با آغاز سال 
كه ايالت  آن چنان. مردم شيراز و برخي شهرهاي فارس در اعتراض به عملكرد شعاع السلطنه قيام كردند
بازاريان شيراز بـه  . فارس در جنبش تنباكو پيشگام بود در جنبش مشروطه خواهي نيز نقشي پيشرو داشت

 چـراغ  شـاه ق در حـرم مطهـر    1323كسب و كار خود از اوايل محـرم   ويژه بازار وكيل با تعطيل يكپارچه
مزمان با تهران نخستين شهري بـود  بنابراين شيراز ه. ستمگر را آغاز كردندي  اجتماع و مبارزه با شاهزاده

  ) 76: 1359، قائم مقامي(. كه عليه ظلم و ستم حاكم قيام كرد
آيت الـه ميـرزا   ، رهبري حركت و بسيج عمومي مردم شيراز در اين مرحله بر عهده مجتهد برجسته فارس

اي واهـي و  تالش اوليه آيت اله محالتي بـراي انصـراف شـعاع السـلطنه از ادعاهـ     . ابراهيم محالتي بود
، در موقعيتي كه گروهي از كسبه قصد داشتند در اعتراض به شعاع السلطنه. نداشتاي  نتيجهاش  غاصبانه

آيت اله محالتي ابتكار عمل را به دست گرفت و مردم را به اجتماع ، در كنسولگري انگليسي اجتماع كنند
    )122: 1361، اسنادنهضت مشروطيت ايران بر پايه (. فراخواند چراغ شاهدر حرم مطهر 
 نخستين و گسترده ترين مرحله از مبـارزات مشـروطه خـواهي شـيراز بـه شـمار      ، چراغ شاهاجتماع بزرگ 

حضـور   چـراغ  شـاه به دنبال تعطيلي گسترده شيراز به يك باره جمعيتي بالغ بر بيست هزار نفر در . آيد مي
                                                            

و در فـارس بـه    وي در جـواني وارد نظـام شـد   . سردار اكرم: عبداله خان معروف به سردار اكرم از خوانين طايفه قراگزلوي همدان بـود  1
ق در مقام وزير و پيشكار به همراه 1322خدمت پرداخت او بارها به فرماندهي نيروهاي نظامي در اياالت از جمله فارس رسيد و در سال 

  . شعاع السلطنه عازم فارس شد
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يكصـدا   چـراغ  شـاه ي هـا  پشـت بـام   شبسـتان و حتـي  ، جمعيت ناراضي با برپايي چادر در صـحن . يافتند
. متراكم از جمعيت و در تمام صحن چادر برپا بـود  چراغ شاهي ها تمام حجره. سر دادند» حيدر، حيدر«شعار

ي جديـدي خلـق   هـا  جلوه بي نظيري داشت و صـحنه  چراغ شاهحضور قشرهاي مختلف در اجتماع بزرگ 
 )88-9: 1381، نيـر ( كردنـد  مي م به تيراندازي هواييهر روز اقدا چراغ شاهي ها افراد مسلح بر پشت بام. كرد

  : كند مي آشكار چراغ شاهيكي از اسناد موجود گزارش و تصوير جالبي از اجتماع 
شـب از صـداي تيـر كسـي     . حاضر اسـت  چراغ شاهمتجاوز ار سه هزار نفر از اطراف شهر و تفنگچي در «

اطـراف شـهر   . هسـتند  چـراغ  شـاه نفـر در   20000ن اال. گويند مي روزها دائماً حيدرعلي مدد. خواب ندارد
دورترنمـي  ، ارگ حكومتي در معرض تهديد و خطـر و مـأموران حكـومتي از ارگ   ، اغتشاش از حد گذشته

  .  )12-3: 1389، فارس ازمشروطيت تا جنگ جهاني اول( »روند
م بـازاري وداش  همـه روزه مـرد  «: نويسـد  مـي  بوده در گزارشي چراغ شاهاحمدپژوه كه خود شاهد اجتماع 

گردآمده و روحانيون و منبريان در حرم امـامزاده جلسـه داشـتند و     چراغ شاهي قمه بند در صحن ها مشتي
چه بسـا  . كردند مي راندند و مردم هياهو مي شعاع السلطنه] سخن[ روي منبر از بيداد و ستمگري حكمران

  ) 497: 1337، احمدپژوه(. گرفتند مي از آشوب تهران هم الهام
آيت اله محالتي كه در اين شرايط رهبري قيام مردم شيراز عليه ستمگري شـعاع السـلطنه را بـر عهـده     

را به روشني  چراغ شاهكه در تبريز بود مواضع متحصنين ) محمدعلي شاه( داشت با ارسال پيامي به وليعهد
  . اعالم كرد

يرت ملت فارس به مركز سلطنت اكنون قريب پنجاه روز است به علم حضور و شهادت جمهور ارباب بص«
اكنون براي اين توهين عظيم ... قاهره تظلم نموديم و تعديات حاكم غير محكوم مطلق خود را باز نموديم

و ظلم مااليطاق حكومت اين خادمين شريعت محمديـه و سـكنه شـهر و توابـع شـيراز در بقـاع متبركـه        
ست براي رفع فاعل اين توهين به اسالم و رفـع  و تا آخرين شريان در جنبش اايم  شريعت مقدسه پناهنده

   )322: 1379، ناظم االسالم كرماني( ». حاكم ظالم حاضريم
ماه مبـارك رمضـان   . حدود سه ماه ادامه يافت چراغ شاهايستادگي وپافشاري مردم و علما و متحصنين در 

م شـد و از شـعاع السـلطنه    سرانجام مظفرالدين شاه تسليم خواست مرد. بود چراغ شاهاوج حضور مردم در 
  . خواست تا با عنوان معالجه از شيراز خارج شود تا پس از بازگشت آرامش دوباره او را به فارس بازگردانند

سردار اكرم كه نائب الحكومه او بود با بيرحمي اقـدام بـه سـركوب    ، با خروج خفت بار شعاع السلطنه از شيراز
كه محل بست و پناه مظلومين اسـت متحصـن    چراغ شاهوظلم به مردم از شدت فشار . اعتراضات مردم كرد

مأموران او اجتماع مـردم را بـه گلولـه و    . برقراري نظم شهر دستور شليك دادي  گرديده سردار اكرم به بهانه
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 )330: 1379، نـاظم االسـالم كرمـاني   (. دهها نفر به قتل رسيده و عده زيادي مجروح شدند. سپس به توپ بستند
  .  ق گوياي اوضاع وخيم اين شهر است 1323شت عمومي حاكم در شيراز در اواخر شوال ترس و وح

زياد شده جمع كثيري با اسلحه وارد شده به آنها ملحق گرديدند و بعـد از   چراغ شاهاز بعدازظهر جمعيت «
، قـامي قـائم م (. »تمام مردم در وحشت و اضطرابند كه چه شـود . ظهر تاكنون تير و تفنگ زيادي بلند است

1359 :123 (  

روزهاي بعد گروهي از علما در حمايت از مردم در مدرسه خان گرد هم آمدند و اوضاع آشفته شيراز را بـه  
علي اصغر خان اتابك صدراعظم ضمن تلگرافي به سردار اكـرم وي را تهديـد كـرد    . تهران انعكاس دادند

اميربهادرجنگ را براي سركوب مردم بـه  كه در صورتي كه به سرعت به اعتراضات شيراز پايان ندهد وي 
  . كند مي شيراز اعزام

ادامه سياست سركوب و خشونت سردار اكرم به انسجام و اصرار مردم در مطالبـه خواسـت خـود و ادامـه     
دوباره شيراز به حالت تعطيل درآمد و اجتماع چندهزار نفري اين بار بـر  . منجر شد چراغ شاهتجمع در حرم 

   )7: 1323شوال20، حبل المتين كلكته(. شكل گرفت چراغ شاهدرحرم  -نائب الحكومه-عليه سردار اكرم
سرانجام ماهها ايستادگي و مبارزه پي گير مردم به رهبري علما عليه استبداد شعاع السلطنه و نـائبش بـه   

را بـا  ) وزير مخصوص( دولت غالمحسين غفاري. نتيجه رسيد و مظفرالدين شاه تسليم خواست مردم شد
به ايـن ترتيـب جنـبش مـردم     . هدف كنترل اوضاع شيراز و بازگرداندن آرامش مأمور حكومت فارس كرد

بـه عنـوان پايگـاه اصـلي مبـارزه ضـد        (ع)فارس با نقش محوري و مركزي حرم مقدس احمـدبن موسـي  
ز استبدادي به ثمر نشست و با پايان حكمراني شعاع السلطنه و عامل او سردار اكرم حركت مردمـي پيـرو  

  ) 108: 1390، شفيعي سروستاني(. شد
پس از پيروزي قاطع مردم شيراز و ورود وزير مخصوص به عنوان حكمران جديد اوضاع شيراز به وضعيت 

به پاس ورود حكمران جديد چند گلوله توپ شليك شد و آقايان . عادي درآمد و آرامش به شيراز بازگشت
جمع شـده و مراسـم    (ع)مردم در حرم مطهر احمدبن موسيعلما و برخي بزرگان شهر به همراه گروهي از 

بـه صـدا درآمـد و     چراغ شاهبه دستور علما نقاره خانه . شكر به جاي آوردندي  شكرگزاري برگزار و سجده
ذي  25، 29ش، روزنامـه مظفـري  (. پس از آن مردم آمـاده برپـايي جشـن و چراغـاني در سـطح شـهر شـدند       

  ) 8: ق1323الحجه

  ) ق 1325( با هدف مبارزه با استبداد محلي غچرا شاهاجتماع 
پـس از آن اجتمـاع   . بـود  چـراغ  شـاه دستاورد نخستين اجتمـاع بـزرگ در   ، اخراج خفت بار شعاع السلطنه

اجتمـاع تلگرافخانـه   . تلگرافخانه شيراز به عنوان دومين مرحله از انقالب مشروطيت فارس شكل گرفـت 
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چهل روز در اعتراض به رفتار و عملكرد محمدرضا خان قـوام  ق به مدت  1325ربيع االول  20شيراز در 
از نگاه مردم و رهبران مشروطه فارس قوام . الملك سوم به عنوان كانون استبداد محلي در ايالت بر پا شد

در برابر اجتماع مشروطه خواهان در تلگراف خانـه  . الملك حامي دستگاه استبداد ونماد استبداد محلي بود
صف آرايي دو جبهه مخـالف  . ن و هواداران قوام الملك در مسجد نو شيراز صف آرايي كردندحاميا، شيراز

سرانجام . مطبوعات ملي و محلي و مذاكرات مجلس داشت، سياسي درمحافلاي  در شيراز بازتاب گسترده
پسرش حكم احضار قوام الملك و دو ، در نتيجه پافشاري مردم بر خواست خود مبني بر اخراج قوام الملك

، شـفيعي سروسـتاني  (. حبيب اله خان ساالرالسلطان و محمدعلي خان نصرالدوله توسط وزير داخله صادر شد
بركنـاري و  . به اين ترتيب مشروطه خواهان فارس در اين مرحله از مبـارزه نيـز پيـروز شـدند     )162: 1390

  . كردتر  صمماحضار قوام الملك و پسرانش پيروزي بزرگي بود كه آنان را درادامه راه م
با ورود حسين قلي خان نظـام السـلطنه بـه    ، علي رغم نارضايتي و تعلل قوام الملك براي خروج از شيراز

قوام الملك پس از . حكمراني فارس او و پسرانش تحت فشار مشروطه خواهان ناچار به ترك شيراز شدند
و پسرانش مزورانه با صرف مبـالغي   ورود به تهران با دورويي تمام در حلقه مشروطه خواهان مركز درآمد

در جشن سالگرد پيروزي انقالب مشروطه مشاركت كردند تا به اين وسـيله در بـين رهبـران مشـروطه و     
ي پي گير اعضاء تبعيدي خانواده قوام الملك آنان ها با تالش. كسب وجهه و اعتبار كنند كارگزاران دولتي

، شفيعي سروسـتاني (. ز بازگشت به شيراز را به دست آورندموفق شدند با دستور مستقيم محمدعلي شاه مجو
در اين ميان اعتراض و مخالفت قاطع نمايندگان مجلس مانع از بازگشت قـوام الملـك سـوم     )171: 1391
ق جنـاح مشـروطه خـواه شـيراز      1325اما پسرانش به سرعت عازم شيراز شدند و در آغـاز رمضـان   . شد

  . ان قوام بودندناباورانه شاهد بازگشت ورود پسر
ي  تهديـدي تـازه بـراي جبهـه     ، تقويت جنـاح مسـتبد در شـيراز   ي  بازگشت پسران قوام الملك به منزله

در واكنش به اين . بود) حكمران فارس( مشروطه خواه و عاملي مهم براي تضعيف موقعيت نظام السلطنه
يت موضـع خـود از آيـت الـه     شرايط رهبران انجمن اسالمي و مشروطه خواهان تصميم گرفتند براي تقو

سيدعبدالحسين الري كه اينك در الرستان حضور داشت جهت عزيمت به شيراز و رهبري جبهه انقالبي 
ي  نكته جالب آن كه عبدالحسين الري دردشمني و سرسختي با خاندان قوام الملـك سـابقه  . دعوت كنند

د آيـت الـه الري بـه همـراه تفنگچيـان و      بـا ورو . ديرينه داشت و در برابر آنان قاطع و سازش ناپذير بود
را  ها به شيراز توازن قدرت به نفع مشروطه خواهان تغيير كرد و تحركات جديد قوامياش  نيروهاي نظامي

    )172: 1390، شفيعي سروستاني(. خنثي نمود
شيراز ق در ميان استقبال گسترده مردم از مسير دروازه سعدي وارد  1325آيت اله الري در پنجم رمضان 

كـرد و نيروهـاي   » انصـار «سيس تشكيالت سياسي جديد به نام بالفاصله پس از ورود او اقدام به تأ. شد
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با استقرار سـيد عبدالحسـين الري   ) 50: 1388، استخر(. در اين گروه متشكل ساخت مشروطه خواه شيراز را
صـولت  . يافتنـد اي  ام تـازه ي مشروطه خواه شيراز گرد وي جمع شده و انسـج ها و انجمن ها افراد و گروه

نخسـتين  . رقابت و دشمني با قوام الملك داشت به اين جبهه پيوسـت ي  الدوله ايلخان قشقايي كه سابقه
واكنش دستگاه قوام الملك در برابر صف آرايي تازه مشروطه خواهان اقدام به تجمع در تلگـراف خانـه و   

هنـوز يـك هفتـه از    ) 213-4: 1362، مستشار الدوله( .ارسال شكايات متعدد به تهران و نمايندگان مجلس بود
ورود آيت اله الري به شيراز نگذشته بود كه تنش و درگيري سخت ميان دو جبهه رقيب آغـاز شـد و بـه    

اجتماعي كه در نـوع  . منجر شد چراغ شاهاجتماع بزرگ مشروطه خواهان و تحصن سه ماهه آنان در حرم 
  . ي مشروطه خواهان شيرازدر برابر استبداد محلي بودقدرت نمايي  خود گسترده ترين عرصه

  چراغ شاهگيري بزرگ ترين اجتماع مشروطه خواهان شيراز در حرم  شكل
و اوج گيري احساسات مذهبي فضاي شيراز آماده تقابل و درگيري ميان دو ) ق 1325( با آغاز ماه رمضان
شـعله ور   هـا  خشم ونفرت خود را عليه قـوامي  بود كهاي  اينك شيراز آماده منتظر جرقه. جناح مخالف بود

عـاملي شـتابزا بـراي    ، تصميم آيت اله سيدعبدالحسين الري مبني بر برگزاري نماز جمعه در شـيراز . كند
درگيري خونين ، اعتصاب گسترده و طوالني بازاريان شيراز. شروع يك دوره درگيري خونين در شيراز بود

در ايـن شـرايط   . به طور طبيعي موجب ركود شديد اقتصادي شـد  ميان دو جبهه و بروز آشوب و اغتشاش
تنها . نمايندگان مجلس به دليل تشديد رويارويي با محمدعلي شاه توجه چنداني به حوادث فارس نداشتند

به حكمراني فارس موجـب شـد تـا بـه طـور      ) غالمحسين غفاري( نقطه اميدبخش ورود وزير مخصوص
   )180: 1390، شفيعي سروستاني(. ترل شودموقت آشوب و اغتشاش در فارس كن

در اين مرحله تصميم آيت اله الري براي برپايي نماز جمعه ، چراغ شاهشروع و محرك اصلي اجتماع ي  نقطه
. شـد  مـي  در مسجد وكيل بود كه به طور معمول توسط شيخ يحيي امام جمعه وابسته به قوام الملك برگـزار 

ق براي انجام غسل جمعه به  1325له الري در صبح جمعه دهم رمضان ماجرا از زماني شروع شد كه آيت ا
در اين زمان تفنگچيـان در اطـراف   . بازار مرغ شيراز رفتي  در محله» نقشك«همراه هواداران خود به حمام

در ميـان راه  . شيخ يحيي كه از اين تصميم باخبر شد بالفاصله راهـي مسـجدوكيل شـد   . حمام مستقر شدند
آيت اله سيد عبدالحسين الري تصميم گرفت . نه بين هواداران دو طرف وضع را متشنج كرددرگيري مسلحا

بـزودي علمـا   . شود و نماز جمعه را در آن جـا برگـزار كنـد    چراغ شاهبه جاي مسجد وكيل راهي حرم مطهر 
از و رهبـران انجمـن اسـالمي شـير    ، )شهيد رابـع ( برجسته شيرازهمچون آيت اله شيخ محمدباقر استهباناتي

تفنگچيـان بـراي دفـاع از    . پيوسـتند  چـراغ  شـاه گروهي از تفنگچيان الري و قشقايي به اجتماع متحصـنين  
و حرم سيد مير محمد سنگر گرفته و آمـاده دفـاع و مقابلـه بـا حمـالت       چراغ شاهي ها متحصنين برپشت بام

  )  111- 12: 1363، 1ج، كتاب آبي( )1: 1325ش، روزنامه استخر(. احتمالي عوامل قوام الملك بودند
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ابتدا در تلگراف خانه و سپس در مسجد نو تجمـع كـرده و آمـاده     چراغ شاهدر واكنش به اجتماع  ها قوامي
اينك شهر شيراز در حالت بحراني بـه دو جبهـه متخاصـم    . مواجهه و رويارويي با مشروطه خواهان شدند

اهان تحت رهبري آيت اله الري و آيـت  ي ضد قوام الملك و مشروطه خوها تمامي گروه. تقسيم شده بود
مركـز سـنگربندي    چراغ شاهمتحصن شده و مسجد نو در برابر  چراغ شاهاله شيخ محمدباقر استهباناتي در 

  . تفنگچيان و عوامل قوام الملك شد
محمد حسين استخر كه در اين زمان شاهد حوادث شيراز بود در خاطراتش بـه تشـريح جزييـات اجتمـاع     

با ماموران قـوام كـه در مسـجد نـو      چراغ شاهوي اشاره دارد كه تفنگچيان مستقر در . پردازد مي چراغ شاه
تفنگچيـان قـوام كـه از نظـر تعـداد چنـد برابـر        . ازي بودنـد انـد  بودند شب و روز مشغول زد و خورد و تير

اف صحن آنان اطر. سنگر به سنگر پيش روي كردند چراغ شاهمتحصنين بودند در يك مرحله با هجوم به 
متحصـنين  . را تصرف و متحصنين را از چهار طرف محاصره كردند چراغ شاهسيد مير محمد و نقاره خانه 

كه با كمبود شديد آذوقه و فشنگ روبرو شدند در ابتكـاري جالـب مقـداري     ها محاصره قواميي  در حلقه
اي قوام كـه پـس از محاصـره    نيروه. كردند چراغ شاهآذوقه و فشنگ را در تابوت گذاشته و از بيرون وارد 

آب سماور ، خطرناك توسط عوامل نفوذي خوداي  در توطئه. مشروطه خواهان با مقاومت آنان روبرو شدند
  ) 58-60: 1388، استخر(. متحصنين را مسموم كردند كه در نتيجه آن تعدادي مسموم و يك نفر در گذشت

ليل فقدان نيروي كافي توان كنترل اوضاع را در اين شرايط سخت نظام السلطنه حكمران فارس كه به د 
  ) 177: 1362، نظام السلطنه مافي(. رمضان استعفا و براي هميشه شيراز را ترك گفت 25نداشت به يكباره در 

و  ها تنش و درگيري در مركز ايالت و نبود حكمران ايالتي موجب افزايش ناامني و بي ثباتي در راهي  ادامه
تعطيلـي بـازار و ركـود اقتصـادي خسـارت      . به تبع آن كاهش مبادالت تجاري شـد  ي بازرگاني وها جاده

  . ي متعدد به مجلس شكايت كردندها آنان طي تلگراف. به بازاريان وارد كرد فراواني را
ديگر قـوه كاسـبي   . عيال و اطفال ما جرئت بيرون آمدن ندارند. چند ماه است راحتي نداريم ها ما بيچاره«

 مـا چيـزي  ... . نمايـد؟  نمـي  نمايـد چـرا   مـي  ه مجريه هست پس كو؟ اگر مجلس دادخواهينداريم اگر قو
   )384-5: 1325، مذاكرات مجلس دوره اول( »اصناف شيراز. خواهيم مگر امنيت نمي

وزارت داخله تصميم به اعزام عالءالدوله بـه حكمرانـي فـارس    ، با استعفاء و خروج نظام السلطنه از فارس
آيـت الـه سـيد عبدالحسـين الري بـه      . فت شديد رهبران مشروطه شيراز روبـه رو شـد  گرفت كه با مخال

ي تهران اعتـراض  ها مجلس و انجمن، در تلگرافي خطاب به علما تهران چراغ شاهنمايندگي از متحصنين 
موضـع  . )189-90: 1362، مستشار الدولـه ( خود را نسبت به انتخاب عالء الدوله به حكمراني فارس اعالم كرد

. نتيجه داد و دولت از اعزام عالء الدوله به فارس صرفنظر كرد چراغ شاهگيري و مخالفت قاطع متحصنين 
ي خـود را اعـالم   هـا  ي متعدد به تهران خواسـته ها و تلگراف ها با ارسال نامه چراغ شاهدر ادامه متحصنين 
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ي هـا  خواسته چراغ شاهز متحصنين آيت اله الري و استهباناتي به نيابت ا ها در يكي از اين تلگراف. كردند
  . متحصنين را به وزارت داخله اعالم كردند

حفظ شرف وآبروي ، اجراء مشروطه، خدا شاهد و به حقيقت انسانيت قسم است جز رفع ظلم پسران قوام«
  .  )4: 1325، ذي القعده 5، روزنامه حبل المتين تهران( »خود از هتاكي عالء الدوله مقصودي نداريم

در ايـن شـرايط مشـي بـي طرفـي       آيت اله ميرزا ابراهيم محالتـي ، آيت اله الري و استهباناتي به عكس
آيت اله سيدعلي كازروني مجتهد برجسته فارس بارها براي اصالح و سازش ميان دو طـرف  . انتخاب كرد
. ه بودتالش براي مصالحه ميان طرفين بي نتيج چراغ شاهبا گذشت بيش از سه ماه از تحصن . اقدام كرد

ق شرايط مناسب را براي پايان تحصن و تقابل  1325ذي الحجه احتماالً وقوع سيل ويرانگر شيراز در نهم
دراين شرايط دو طرف نسـبت بـه    )2-3: 1325ذي حجه 20، روزنامه صبح صادق(. ميان دو طرف را فراهم كرد

 حـاج علـي آقـا ذوالرياسـتين     آنان در منزل. دعوت آيت اله كازروني براي نشست صلح پاسخ مثبت دادند
جمع شدند و ضمن مصالحه متعهـد شـدند كـه در راه تحقـق مشـروطه بـا هـم        ) رئيس انجمن اسالمي(

با انتشار خبر صلح ميان دو طرف كه با ورود وزير مخصوص بـه عنـوان حكمـران جديـد     . همكاري كنند
رشگر كتـاب آبـي اوضـاع    گزا. فارس همزمان شد نظم وآرامش پس از ماهها اغتشاش به فارس بازگشت

  . كند شيراز را چنين گزارش مي
مابين فريقين صلح و آرامش برقـرار گرديـد و از آن وقـت ديگـر     . اوضاع به خوبي به حالت آرامي است«

  . )155: 1363، 1ج، كتاب آبي(. »نپيوست اغتشاش به ظهور
خصوص در روزهـاي پايـاني   آرزوي مردم فارس براي بازگشت نظم و امنيت با انتشار خبر عزيمت وزير م

طوفـان  . اما رويدادهاي بعدي نشان داد كه اين آرامش كوتاه و مـوقتي اسـت  . به دست آمد 1325ذيحجه
قوام الملك سوم كه در پي اجتماع تلگرافخانه شيراز به تهران تبعيد شد تا پايان سال . حوادث در راه است

 1325توانست با اختيارات ويژه دراواخـر ذيحجـه    اينك به دليل نزديكي با محمدعلي شاه. در تهران ماند
  . او گام در راه سفري نهاد كه عاقبت خوشي نداشت. به شيراز بازگردد

بـه   1326محـرم  16قوام الملك سوم در اوج ناباوري مشروطه خواهان و نارضـايتي وزيـر مخصـوص در    
 1ز جوانان مشـروطه خـواه  صفر در حياط عمارت شخصي خود به دست يكي ا 4شيراز رسيد و كمي بعد در

 هـا  در پـي ايـن حادثـه قـوامي    . ترور قوام الملك موجب بر پايي آشوب دوباره در شيراز شد. به قتل رسيد
به دستور پسران قوام مـأموران خشـمگين ابتـدا    . عوامل و تفنگچيان خود را از سراسر ايالت احضار كردند

درسه خان كردند وآماده گـرفتن انتقـام و سـركوب    تلگرافخانه و م، چراغ شاهاقدام به محاصره حرم مطهر 

                                                            
  نعمت اله بروجردي قاتل قوام الملك سوم 1
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اعضاء انجمن اسالمي به سرعت بـه  ، در برابر اين وضع خطرناك مشروطه خواهان. رهبران مخالف شدند
، روزنامـه صوراسـرافيل  (. پناه بردند تا از هجوم تيغ و انتقام مأموران قوام در امان باشـند  چراغ شاهحرم مطهر 

  ) 5: 1326ربيع االول، 26شماره

تنها دو روز پس از قتل قـوام  . مأموران قوام با حمله به منزل رهبران مشروطه درصدد انتقام از آنان بودند
آيت الـه شـيخ محمـدباقر اسـتهباناتي و سـيداحمد      ، الملك در مجلس يادبود قوام الملك در حسينيه قوام

مل قوام قرار گرفته و بي رحمانه بودند مورد حمله و تيراندازي عوا دشتكي كه از رهبران شاخص مشروطه
مأموران قوام الملك در جريان قتل دوچهره شـاخص مشـروطه شـيراز بـي رحمـي و      . به شهادت رسيدند

   )71: 1388، استخر(. خشونت را به اوج رساندند
شـيراز حالـت   . هرج و مرج و آشوب تمـام شـهر را فراگرفـت   ، با شهادت دوتن از رهبران مشروطه فارس

  . يتي پيداكرد و اين حوادث در محافل سياسي ومطبوعاتي بازتاب وسيعي داشتپليسي و امن
باز شد و آرامش نسـبي   ي پيگير وزير مخصوص و بيگلربيگي بازارهاها پس از چند روز پر آشوب با تالش

. به سوي حافظيه تشييع و در آن جا دفن شد چراغ شاهروزهاي بعد جنازه شهدا از حرم . به شيراز بازگشت
 هر روي وزير مخصوص توانست اوضاع بحراني شيراز را كنترل و نظم و آرامش را به ايالت بازگردانـد  به
  . )182: 1367، نهضت مشروطه ايران بر پايه اسناد وزارت خارجه(

به عنوان كانون و ، چراغ شاهيابيم كه حرم مطهر  مي در بررسي تحليلي از اين مرحله از تحوالت فارس در
ماعات و مبارزات مشروطه خواهان وازسوي ديگر سـنگر و پناهگـاه آنـان در برابـر هجـوم      مركز ثقل اجت

پيوند و نزديكي حرم مطهر با بازار و مراكز تجاري شيراز زمينه مناسب را . تفنگچيان و عوامل استبداد بود
  . براي همكاري مشترك بازاريان با نهاد مذهبي و روحانيت انقالبي فراهم ساخت

  گيري نتيجه
 فرهنگـي ، مذهبي كانون ترين مهم عنوان به صفويه دوره از زمان ساخت تا )ع(موسي احمد بن مطهر حرم

 و يافت توسعه چراغ شاه حرم تشيع گسترش با همزمان صفويه دردوره. شد شناخته شيراز شهر آموزشي و
 و بسـت  محـل  عنـوان  بـه  مطهـر  حـرم  پس آن از. كرد ايفا شهري زندگي فضاي در متنوعي يها نقش

 در تـري  وسـيع  طـور  بـه  و آمـد  كار به درماندگان و محرومان پناهگاه و معترض يها گروه افراد تحصن
 بـا  حـرم ي  رابطـه ، وكيـل  بازار ويژه به زنديه مجموعه بناي با. كرد پيدا نقش و كار كرد اجتماعي مسايل
 قاجـار ي  دردوره. گرفتنـد  رارق يكديگر با ارتباط در شهر اقتصادي و مذهبي مركز دو و يافت فزوني جامعه

 گسـترده  طور به و سياسي مسايل حوزه در (ع)موسي احمد ابن مطهر حرم مظفري و ناصري عصر ويژه به
  . كرد پيدا موقعيت و جايگاه اجتماعي مسايل با تري



    119در تحوالت سياسي و اجتماعي شيراز  (ع)چراغ احمدبن موسي الكاظم شاهنقش و كاركرد حرم مطهر 

 

 آميز اعتراض اجتماع. بود مردمي حركت اين در پيشرو يها كانون از فارس و شيراز تنباكو جنبش شروع با
 در. بود شهري زندگي كالبد در حرم سياسي نقش بروزي  صحنه نخستين، چراغ شاه حرم در چندهزارنفري

 مقصـران  مـواردي  در حتـي  و شـناخته  پناهـان  بـي  و مظلومـان  وپناهگاه سنگر عنوان به حرم دوره اين
  . كردند مي استفاده مجازات از خود رهايي براي مذهبي پناهگاه اين از ومجرمان

 آفرينـي  نقش، حرم با تجاري مراكز ويژه به، شهري مختلف يها بافت تنگاتنگ پيوند دليل به پس اين از
 اين حرمت و قداست ديگر سوي از. شود مي ديده وضوح به اجتماعي و سياسي يها عرصه در مطهر حرم
. كند پيدا نمود و بازتاب جهاني حتي و ملي عرصه در مردمي اجتماعات و ها جنبش پيام تا شد سبب، حرم
 عليه ضداستبدادي جنبش در پيشگام تهران از پس فارس ايالت، مشروطيت انقالب از مرحله نخستين در

و پس  چراغ شاه در خواهان مشروطه اجتماع ترين بزرگ گيري شكل با و گرديد ايالتي حكمران ستمگري
 عنـوان  بـه  مطهر حرم نيز رحلهم اين در. رسيد پيروزي به سرانجام استبداد نيروهاي با تقابل دوره يك از

  . شد شناخته مردم مبارزه اصلي پايگاه
 كـه  گرفـت  شـكل  الملـك  قوام خاندان محلي استبداد با تقابل و مبارزه در شيراز مردم جنبش دوم مرحله
 مشـروطه  اسـتقرار  كـانون  چراغ شاه مطهر حرم نيز مرحله اين در. بودند دوانده ريشه ايالت اين در ها قرن

 محلـي  اسـتبداد  كـانون  بـا  مبارزه در. شد مستبدين جبهه با مستقيم ورويارويي درگيري صحنه و خواهان
 پديـده  كـه  شـدند  منسـجم  مشـترك  جبهـه  يـك  در شـيراز  خواهان مشروطه و قشقايي، الري نيروهاي
 نظـامي  شـديد  تقابـل  به سرانجام خواه مشروطه جناح طوالني تحصن و بازاريان اعتصاب. بود نوظهوري

  . يافت پايان جناح دو اصلي رهبران ترور و قتل با عاقبت و طرف ود ميان
 تحـوالت  ثقل مركز عنوان به فارس مشروطيت و تنباكو جنبش دو در چراغ شاه مطهر حرم، ترتيب اين به
 مطهر حرم، اسالمي انقالب و نفت ملي جنبش جمله از بعد مراحل ودر شد آفرين نقش مردمي مبارزات و

  . كرد حفظ را خود كزيتمر و كانوني نقش
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