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 تقديم به ايرج افشار
و شواهد تاريخي ايران، ناپذير در راه شفاف به خاطر يك عمر تالش خستگي  سازي اسناد

و تاريخ بي  دان او نوشتن كتاب ممكن نبود حضور پر بار
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و كارنام و بنيانيهمشروطگي و نـوآوري ايـن سـرزمين روشنفكران گذاران آن سرفصلي از تـاريخ تجـدد
و روايـت. است و مؤلفـيههـاي چندگانـ حكايت تاريخ و محـرك آن شـرح كارنامـهيهتجـدد برجسـته

ايـن امـر. اسـت رو بـوده انگيزي روبهو خصومت شگفت، تحريف، ورزي روشنفكري ايران همواره با غرض
آن تدريج فضايي را آفريده كه در مقابله بـا انديشـه به و حـامالن و عنصـر روشـنگري ، روشـنفكران ورزي

. حالت غالب بوده است
و همه، زندگينامه شخصي يا سياسيصرفاً اين كتاب . زاده نيسـت سـيد حسـن تقـييهجانبفرهنگي

و، تواند باشد او هم نمييهيِ صرف سير رويدادهاي زماننگار تاريخ هرچند از هر سه مورد تـأثير پذيرفتـه
و تكي. نشان دارد زمـاني نهضـتيهدر محـدود زاده تقـي محوري در ايـن نوشـته بـر زنـدگييهتأكيد

پي. مشروطه نهاده شده است و مؤثر بنيان گذارانتالش ويهگير او در تـدوين نخسـتين قـوانين الئيـك
اصبه، عرفي و، اش بـه نظـام مشـروطه بخشـيو هويـت، ول متمم قانون اساسـي ويژه در تقابـل بـا سـنت

بـه گمـان ايـن كتـاب. بر اساس اسناد معتبرِ در دست به بحـث گـذارده شـده اسـت، خودكامگي فردي
و به ويژه  سد زاده تقيبرخي روشنفكران پيشرو ايران و نـوگرايي در بيستم مروج گيتـييهدرآغاز مـداري

و هرگونه اصـالت، گرايي واپس، با جزميتتقابل  ، آنـان جهـل. آميـز بودنـد جـويي تـوهمو سنت پرستي
و ركـود جامعـ، گذشته نگريِ ستايشگر، جزميت سـنتي ايـران را بسـترعقب مانـدگي جامعـهيهو ثبات

و دانايي خود جويا در راه برطرف. شناختند مي .ندو مبتكر بود، كوشا، كردن اين موانع تا حد امكان
بـراي ترسـيم كليتـي. كـاودو مشروطگي ايـران را مـي زاده تقييهكتاب در هشت فصل ابعاد كارنام

تقويم وقايع نسـبتاً دقيقـي در پيوسـت، تاريخي در سير رويدادهايي كه در كتاب بر آنها تأكيد شده است
از، هـا بحثكردنتر ضمناً براي روشن. آمده است هـاي شخصـيت شـرح مختصـري از زنـدگي تعـدادي

تا ياريگر خواننده در درك بهتـر آرا، هاي كتاب آورده شده تاريخي كه در كتاب از آنها ياد شده در پيوست
.و ادعاهاي برشمرده باشد

و كنشتر براي دريافت دقيق سدزاده، تقيبينش نـوزدهميهفصلي به تحوالت زادگاه او تبريز در طي
در. اختصاص يافته است و در دهـيهتو فهم آنچه در چند شهر مهم ايرانِ سـدپر اين فصل يهنـوزدهم

و مؤثر شدنديهآغازين سد غـرض ايـن. نگاشـته شـده اسـت، بيستم در پيشبرد مشروطگي ايران فعال
و نشـان داده شـوند كـه باعـث شـد در دامـن شـهر تبريـز فرزنـدان  و عواملي بررسـي بوده است تا علل

و نوآوري پرورش ياب و بستر انديشهتجددخواه و معطوف به مشروطيت ايران فراهم آيند ند . هاي پيشرو
و زمان قاجاريه مـي هاي تاريخي با ذكر مقدماتي مرثيهغالب نوشته ايـران. پردازنـد وار به قرن نوزدهم

و آشوبناك صرفاً در اين تصويرسازي و مرج و عقـب، تبـاهي، ذلت، سراپا فساد، كشوري پرهرج - سـكون
ميماندگي و نموده و شود كه در بسـتر ايـن نابسـاماني خوانده و رقابـت و در برابـر حضـور هـاي درونـي

و مطلوب از آن سلب شده استيهمداخل و تحول چشمگير و انگليس توان تحرك . روزافزون روس
و روشنفكران زمانه، هاي تاريخيبنابر محتواي اين دسته كتاب و صـرفاً نخبگان چنـد نفـري متـوهم

و جوامـع فرنـگح و مقلد صـرف فرهنـگ و مصـالح ملـي، يرت زده و،و مخـالف فرهنـگ و سـنن آداب
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و توان نوآوري، اند مقدسات مردم بوده و انديشه ورزي هـايو عامـل تمـام معضـالت نسـل، بي هيچ اراده
ويهتالش بنيان گذاران. اندبعدي تصوير شده و كوشـش در بيـداري جامعـه و ره جـويي آنان بـراي فهـم

و ترقي امور در انبوهي بدفهمي و مفاهيم زمانـه، عيب جويي، اصالح مـدفون يـا،و مقصريابيِ اسير شرايط
، تعصـب، وامانـدگي، رغـم جهـل بـه. در فصل اول كتاب جز اينهـا ادعـا شـده اسـت. كم رنگ شده است

بيو نيز چيرگي،ها كژفهمي وكاستي و و مـذهب غالـب خودكامانه و چراي اولياي قـدرت سياسـي ، چون
و چاره و بستر انديش عناصري در پي نوجويي و تعـالييهانديشي جسورانه پاي در كام خطر نهاده ترقـي

برخـي از ايرانيـان را بـه، آغـازين ايـن سـدهيههاي ايران از روسيه در سه دهـ شكست. اندرا فراگسترده
و  و دانـاتر برانگيخـت خودنگري و. مقايسه با آن ديگـريِ توانـاتر و متكثـري در هشـياري عوامـل متنـوع

و بازنگاري استيهآموزي آنان مؤثر افتاد كه شايستعبرت و تجربـهيهمجموعـ. بازكاوي عرضـه هـاي آرا
و بيرونيهشد دريهحافظـ، ناشي از اين نگاه به خود و مشـروطگي ايـران يهدهـ تـاريخي را شـكل داد

و مهـم اسـت. پذير كرد آغازين سده بيستم را امكان : اين فصل در پي پاسخ يابي به اين پرسـش محـوري
و اسير عوامل در هـم تنيـديهچه شد كه جامع توانسـت، برشـمرده شـده در بـااليهعمدتاً سنتي ايران

و تاريخ و رها از سنت نهضتي مؤثر تحساز و بـه ثمـر، پيش ببرد، مل كندهاي غالب را براي برپايي ايران نو
. برساند

و عقب، فاسد،و سراسر ايستاصرفاًايجامعه، بي گمان و جاهل ــ چنان كـه در مـتن تباه هـاي مانده
سده نوزدهم ترسيم شده ــ نمي توانسته مشروطگيِ از ايـن دسـت را در خـوديهوار دربارتاريخي مرثيه

از. بپروراند و هشياري شدتحرك جامعـه،ي بـر پيامـد شكسـت از روسـيه تأملدر. دارالسلطنه تبريز آغاز
را.شد، از جمله سرگشتگي هويتي، دچار بحراني همگاني از يك سو عناصر روشن ضميرِ دسـتگاه ديـوان

و جستيهو پرسش دربار تأملبه  و بـه. وجوي چاره براي آن انداختعلل بسـتر، تـدريج از سـوي ديگـر
و آر ـ مذهبي غالب را سبب شـد انديشه در اوضـاع، برخـي از اينـان. اي متفاوت در تقابل با فضاي سنتي

و فرهنگيِ آشفته كمرِ همت به نوجويي بستند، اقتصادي در فصل اول با نگاهي اجمـالي بـه ايـن. سياسي
و مؤلفه مي در خصوص برآمدن آيين،ها تحوالت و بابي بحث عامـل،عالوه بر ايـن. شودهاي نوين شيخي

شدمحركيهخارجي هم از جمل و فرانسـه در پـي، هـاي روس دولـت، از يك سـو. هاي جامعه انگلـيس
و اهداف خود به برقراري رابط و دامنـيهمنافع فعاليـت مراكـزيهسياسي با حكومـت ايـران پرداختنـد

و مؤثر هيئت، از سوي ديگر. ديپلماسي خود را گستراندند مس حضور فعال يحي كه در قالـب هاي مذهبي
و مراكز خدمات و تبليغاتي تجسم يافت مدرسه سازي و پزشكي نشـان بـذل توجـه جديـدي بـه، درماني

و تمـايز مسـيحي فرنگ شناسي ما ايرانيان تا مدت. كشور ما بود آنـان ها عمـالً در چـارچوب شناسـايي
و انديشه و از تحوالت و توجه مؤثري در آن بروز يافت محدود ماند . هاي آن سامان كمتر خبر

و بعضـاً،و مبلّـغ مـذهبي، بازرگـان، شناسايي تحول اين ذهنيت هم زمان با حضور فرنگيان ديپلمات
و سياح كه تعدادي آموزگار و فعـال امـور خيريـه هـم در ميانشـان يافـت مـي، مستشرق از، شـد پزشك

و عامـليهرابطـ. شـوند گفتارهاي مهم اين فصل محسـوب مـي متقابـل تبريزيـان بـا عنصـر دسـتگاه
شد زبان، خارجيان هاي جديـدي بـه اين عوامل به گشودن دريچهيههم. داني برخي تبريزيان را موجب

و دستاوردهاي مدنيت نوآيين ياري رساند و چگـونگي آن را در حـو، فرهنگ مـؤثر هـاييهزكه چيستي
.ام اختصار به بحث گذاردهخارجي به

و با حافظ زاده تقي هاي ياد شده در باال بـه دنيـا تاريخي برآمده از مجموعه مؤلفهيهدر چنين جامعه
و ذهنيت منورالفكران تبريزي تأثير نهاد و در فضايي كه در بالندگي و تحول يافت، آمد همين فضـا. تطور

ـ پرورشيهموجب شد تقي زاد و اهـل ايمـانشيهيافته در مكتب تربيتـيِ آمران از همـان، پـدر متشـرع
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و بابيه آشنا شود و انگليسـي ـــ بيـاموزد زبان، نوجواني مخفيانه با آراي شيخيه بـه، هاي بيگانه ــ فرانسه
و پزشكي جديد آن عالقه، مهم در سست كردن باورهاي سنتييهدر حكم دو شاخ، نجوم و هـا مند شـود

و به واكنش عملي در سوي نوآوري ترغيـب شـود هاي به مؤلفه. را پي گيرد بـه نهضـت. جديد متمايل
و در تالش ايجاد مدرس و بيـاموزديهتربيت با موانع بازدارنديهمدرسه سازي بپيوندد تحول گالويز شود

و قرائـت كتاب. تدريس در مدارس نوگرا را پيشه كند.و بياموزاند يهنشـري. انـه تأسـيس كنـدخ فروشي
و روشـنگر بـراي بيـداري، آزاديهبراي تأسيس روزنامـ،و سرانجام. جويي داير كندمحرك ترقي مسـتقل

و انگيزاندن مشروطه خواهي پاي در سفر به سرزمين . هاي ديگر نهدعمومي
و انديشـه. بيروت سركشيد، مصر، از قفقاز به استانبول، در سفر به خارج در تعامل با عناصر بيـدارگر

خـود را در بازيـابي علـليهن رسـال تـري آنهـا مهـميهو در بهره وري از تجربـ،ها ورز جديد آن سرزمين
و راه و در نشـريه وضعيت خودي و تعـالي تـأليف و رهسپاري به سوي ترقـي هـاي مـؤثر هاي بيرون رفت

ت. فارسي خارج از كشور منتشر كرد را، از سفر خارج زاده تقيا بازگشت از تولد موضوع فصـل دوم كتـاب
ن قسـمت كتـاب در شناسـايي تـري مجلس اول به عنوان عمدهيهفصل بعدي به كارنام. دهدتشكيل مي

و كنش تقي و انديشـيد گيتـي، كوشش دليرانـه. زاده اختصاص دارد بينش در تـدوين زاده تقـييهمـدار
و خواسـت به عنوان نمونه، اسيبرخي اصول عرفي متمم قانون اس هـاي پيشـرو او در عصـر اي رسا از تفكر

و، مشروطه و براسـاس اسـناد حكايت ناگفته اي در آثار مربوط به عصر مشـروطه اسـت كـه بـه تفصـيل
و تأثيرگـذار تقـي. شواهد تاريخي عرضه شده است و بنيـان سهم مهم گـذاري زاده در مجلـس مؤسسـان

و تاريخيهاز اين رو در گفتاري دربار،ه جلوه داده شده استرنگ يا وارون مشروطه كم بـه زاده، تقـي نگاري
و رابط .ام موجد آن پرداختهيهاين امر

و محـدوديت، مردم در مجلس اوليهزاده در مقام نمايند تقي هـاي اجبـاري ناگزير به رعايت موازين
و خواستترديد نمي توانست حداكثربي. چنين موقعيتي بود هاي خويش را در چارچوب مجلـس اول آرا

و پيش ببرد و عملكـرد وي در بيـرون مجلـس خواست، براي پي بردن به كنه انديشه. عرضه كند در، هـا
و سنجش كارنام .ام سوسيال دموكراسي در نهضت مشروطه پرداختهيهفصل چهارم به بررسي

پرداختـه شـدهو به ماجراي تبعيد او تا فتح تهـران آغاز زاده تقيدر فصل پنجم از حكايت پناهندگي
و اسـتانبول ره سـپرد، پاريس، قفقاز، تبعيدي كه از تهران به رشت. است و فضـاها. لندن ، در ايـن زمانـه

و مقابله با سـلطنت غيرقـانوني و دفاع از مقاومت مجاهدان تبريز لحظه اي از تالش براي احياي مشروطه
و در اولـين فرصـت.محمدعلي شاه دست نكشيد به بانگ رساي مشروطگي در خارج از مرزها بدل شـد

و به مبارزان مقاومت تبريز پيوست، به خواست مجاهدين . مخفيانه به كشور بازگشت
و تعطيل مجلس دوم را باز مي با فـتح تهـران. گويدفصل ششم حكايت فتح تهران تا التيماتوم روس

ش،و برپايي مجلس عالي و پسر نوجـوانش بـه سـلطنت رسـيد محمدعلي در ايـن. اه از سلطنت خلع شد
اهللا نوري به عنوان يك رويداد شگفت در سرزميني با اكثريـت قريـب بـه اتفـاق فصل به اعدام شيخ فضل

و عناصر مـؤثر در آن مـاجرا پرداختـه  و نقش عوامل ورود، موقـتيهتشـكيل هيئـت مـدير.ام مسلمان
و تشكيل مجلس دومانتخ، به تهران زاده تقي و اعتـداليون جدل دموكرات، ابات بـا زاده تقـي كشـاكش، ها

و دولت و عنصر شريعت بر سر جدايي دين از سياست سـرانجام بـا، قضـايييهبه ويژه در حوز، روحانيون
و صدور حكم فساد مسلك سياسي او به خروجش از مجلس ـــ پـس، دخالت مستقيم مجتهدين عتبات

و آغاز تبعيدي دوباره انجاميداز هشت ماه نما و از كشور . يندگي ــ
و مدرن ايران كه نطفـ آن بـا نقـش محـورييهاوليـيهماجراي تأسيس نخستين حزب دموكراتيك

و بي دريغ چند سوسيال دموكرات ايـران خـواه ارمنـي در تبريـزِ تحـت محاصـر زاده تقي يهو ياري مؤثر
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تي نظـري در تـأمال در ايـن فصـل. هفـتم نگاشـته شـده اسـت در فصل، دوران استبداد صغير بسته شد
و  و تـدارك سـازماني يـك حـزب فراگيـر و تحقق انديشـه و چگونگي پيدايش و چگونگي حزب چيستي

و مؤثر مشاركت مردم در سياست دليـل بـه. ورزي نوين مورد بحـث اسـت دموكراتيك به عنوان ابزار مهم
نيهنشرييهگذاراناهميت بنيان تـرازيهنخسـتين روزنامـيهمنزلبه، ارگان حزب دموكرات ايران،وايران

و باورهاي سوسيال دموكراتيك و با آرا گفتـاري را در ايـن فصـل بـه، نوين اين سرزمين به سبك اروپايي
.امآن اختصاص داده

معاصر ـــ نگاري مشروطهيهويژه دو ستون برافراشتبه، نگارانبخش مهمي از اين كتاب به آراي تاريخ
و فريدون آدميت ــ اختصاص يافتـه اسـت  و نقـش مـؤثر. احمد كسروي در پـيش بـرد زاده تقـي سـهم

هـاو تحريـف، هـا ضـديت، هـا نه تنها به نگارش در نيامده بلكه تحت تأثير مخالفت، معاصرنگاري مشروطه
و برجسـته تري او به عنوان مهم. بسيار محو يا كم رنگ شده است ون تـرين روشـنفكر مشـروطگي ايـران

آن نماد جسارت انديشه اي بـوده هـدف عنـاد پردامنـه، سنتي به ايران نـويهدر گذر جامع، ورزي الئيك
و انگيـزه. است و با خاسـتگاه و مرام هـاي متفـاوت بـه سـتيز بـا بي دليل نيست كه باورمندان از هر گروه

و محو عنصر روشنفكريِ جسور زمانه را كه توانست، تجدد در شرايط دشوار روزگار بستر ساختن ايران نـو
و شايد هـم ناخواسـته  و پنجـاه شمسـي اي در دهـه فراهم آورد ــ در هماهنگي اعالم نشده ، هـاي چهـل

ـ ايـدئولوژيكيهو غرب زدگي هدف حمله گسترد، وابستگي، زاده را به عنوان عامل مخرب تقي سياسـي
و خـردورزي چـون آدميـتيهنكت.ندشخصي قرار داديهو بعضاً غرض ورزان دردآور اينكه مـورخ عـالم

و دانايي خود را به سرك كشيدن عيـب30قريب  ، هـاي حيـات سياسـي جويانـه در عرصـه سال توانايي
و حتـي شخصـي، اجتماعي او. صـرف كـرد زاده تقـي فرهنگي ـ مقدمـه نهضـت، آثـار مهـم فكـر آزادي

ـ بحران آزاديتا مشروطيت يهاست كه آدميـت در دهـ تأملقابل. حكايتي از اين ادعاست، مجلس اول
و پس از آن از، با نـوعي احسـاس گنـاه زاده، تقييههمه سال قلم زني در تخطئه كارنام شصت شمسي

و بـي دليـل خويش با تجددستيزان در خصومتيهنگراني همراهي كردنِ شايد ناخواستدل هاي ناموجـه
و آب بـه آسـيابا:گويدمي زاده تقيعليه  ين بزرگوارانه نيست كه حاال بخواهد با اين كسان دم ساز گردد

واقـع امـا بـه. كنـد انتقادي عليه او در چاپ دوم مقاالت تاريخي پرهيـز مـييهو از نشر مقال، ايشان بريزد
و روشنفكران پيشـگام تـاريخ معاصـرها مدت ريختـه بود كه اين آب به آسياب دشمنان عنصر روشنگري

و رساله. شده بود و يافتـه كتاب و هاي متعدد اين افراد سرشار از نقـل قـول هـاي آدميـت در ضـديت بـا
به كارنامه بنيانيهتخطئ و انتشـاريهزاده در عرصـ ويژه تقي گذاران مشروطيت اجتمـاعي پراكنـده شـده

و وزن. يافته بود و آدميت در مشروطهيهبه دليل اهميت و در ارتباط با موضـوع ايـن ارينگ گران كسروي
و گفتاري مجزا پرداخته به آراي اين پيشگامان تاريخ، كتاب .ام نگاري معاصر در فصلي

 توضيح
و اشاره][ در متن كتاب هر جا قالب و هـر جـا هاي مـن بـر نقـل قـول افزوده، هاي درونش آمده توضيح

) پرانتز . آمده توضيحات در متن اصلي بوده است(
و آورده][ هر جا شماره صفحه را در دو قالب زاده سـيد حسـن تقـي زندگي طوفاني ام غرضم خاطرات

ص مقصود شـماره][ هاي درون دو قالب شماره. چاپ دوم به كوشش ايرج افشار است بدون ذكر حرف
هر پي نوشت . است فصلهاي پايان



 فصل اول

و گهواره ي تجدد تبريز زادگاه

 پيشگفتار

و متـأثر از يكـديگر اسـت كـه سـاختارهاي حكايت فشرده، اين فصل از كتاب اي از عوامل متكثر مؤثر بـر
و تحقق بخشـيد ذهني ي ايـن فـرض نگارنـده در عرضـه.ـ اجتماعي روزگار آستانه مشروطه را ميسر كرد

و كـنش مردمـان زمانـه در فصل از اين قرار است كه تا نمايي چند گانه ــ هرچنـد فشـرده ـــ از بيـنش
و چگونگي نمي، اختيار نداشته باشيم و مكاني رويـدادها، توانيم به چيستي مبتني بر معرفت شرايط زماني

و عوامل تأثيرگذار بر حافظـهي شكلاي از پيشينه ترسيم فشرده. هاي تاريخي راه يابيمو انديشه ي گيري
ت اجتماعي خصـوص در رويـدادهايي كـه در سـده نـوزدهم بـه، زاده را پرورانـد اي كه تقـي اريخي جامعهـ

.ي گفتارهاي اين بخش استخميره، زادگاهش پيش آمد
و يافته داده و سراسر تباهي مـيي نوزدهم را نه جامعهتبريز سده، هاي اين فصل ها و اي راكد شناسـد

و خرسند از نشانهنه خوش و چاره، بيداريهاي خيال دو. دهـد جويي انديشـيده خبـر مـي تحرك امـا هـر
و توان مي مي جنبه را تا حد امكان و ي فهـم ايـن نكتـه، يكـي از نتـايج تـالش سـاليان. شناساند شناسد

و تـاريخ و جامعـه اساسي در اين كتاب است كه مشروطه بنايي سترگ و سـاز بـوده ي ايـران بـا شـناخت
و جهالت سـلب، اندكتمرين آن حتي در مدتي ديگر امكان بازگشت به آن گذشته را از متوليان استبداد

و پويندگان نهضت بيـداري ايـرانبي. كرد و پيامـدهايش، ترديد كوشندگان و در تمـامي ابعـاد ، جملگـي
آنقمعني وا تر از اين قرار اسـت كـه اينهـا بـر اما موضوع مهم، دانستند چه را مشروطه ناميده شد نميعي

و مانعبس و پيگيـر، تر آن همه معضل ره، با وجود دشمنان توانمنـد و و از تـالش در فهـم جـويي كارآمـد
و توان خـود در ايـن امتـداد كوشـيدند. سودمندي آن باز نايستادند رو. هر كدام به فراخور دانش ، از ايـن

و كژروي و بـه شـان در سـازندگي ايـران سـده هاي ايشان بايد سهم ارزنـده ضمن نقد بدفهمي ي بيسـتم
و ابداع مشروطهخصوص بنيان و مشروطه گذاري و ارج نهـاد خواهي دريافـت. انديشي آنها را قـدر دانسـت

و كنش انديشه و معماران اين نهضت تاريخ بينش و چگـونگي ديـروز، ساز سترگورزان براي فهم چيستي
.و امروزمان كارساز خواهد بود

و، گفتارهاي اين فصل زاده گذشـت؛ اي با آن چيزي است كه بر تبريز زادگاه تقـي فشرده آشنايي گذرا
و هواي زمانه و حال و بنيـان اي كه زمينه شرايط گـذار ايـني بالندگي نسلي از تجـدد خواهـان پيشـگام

و توان اين گفتارها تنهـا مـي. سرزمين را فراهم آورد و توانـد قطـره گرچه محدوده اي از دريـاي پـرتالطم
تـرين اما ضروري است كه همين روايت اجمالي از مهـم، تالش انساني اهالي تبريز را باز گويدانگيز اعجاب
و مصيبت، جريان و، جسـارت، اعتماد به نفس، هايي كه روح استقامت رويداد و ضـرورت تغييـر نوخـواهي

آوپيش از شرح كارنامه تقي، تحول را در بسياري از فرزندان اين شهر پروراند . رده شودزاده به قلم
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و زيستن تقي دري شـركت بنيـاني نـوزدهم او را آمـادهي دوم سـده زاده در نيمـه برآمدن گذارانـه
و رگه. نهضت مشروطه كرد و مجموعه عوامل چندگانه در دوران بالندگي او مـا را بـا يافتن رد هاي نظري

و معدود منورالفكران زمانه آشناتر مي و خصوصياتش رش شخصيت او عوامل مؤثر بـر در پرو. كند روحيات
و چندسويه قابل حافظه و پيامدهاي آن در ابعاد چندگانه ، تنيـدگي درهم.و سنجش است تأملي تاريخي
و گاه تضاد اين ريشه، تعامل و شخصيتي را در تقي،ها تقابل و از او انسـاني سـاخت كـه هويت زاده پروراند

. در مجلس اول سراغ خواهيم كرد

ي نوزدهم ايرانتبريز كانون تجددخواهي سدهي دارالسطنه
و اين شهر از آن پس تا زمان مشروطه 1214عباس ميرزا در شوال ، قمري به آذربايجان آمد

و مهم شدوليعهدنشين و تبريز از كانون. ترين شهر ايران پس از پايتخت محسوب هاي اصلي سياست
و نوجوي فرنگي به جام ميعهمركز اصلي ورود عناصر نو وليعهدنشين بودنِ شهر. شودي ايران شمرده

خبر موجب شد كه مردم در جريان مستقيم رويدادهاي مهمي قرار گيرند كه ساير نقاط ايران از آن بي
در دوران واليتعهدي خود در واقع حكمران، چهار تن از هفت پادشاه پس از فتحعلي شاه. ماندند مي

و تبريز به صورت مركز عمده، زمان ورود عباس ميرزااز. شدند آذربايجان نيز شمرده مي ي ديپلماسي
و اقامت هيئت مردم اين شهر بيش از هر جاي.و فرهنگي درآمد، مذهبي، نظامي، هاي سياسي ورود

ميديگر ايران در بطن مهم و تحوالت كشور قرار -به،ي تبريزتشكيل دارالسلطنه. گرفتند ترين رويدادها
و پيامدهاي بيدارگر در جنگ با روس هاي عبرت شكستخصوص پس از و،ها آموز سرآغاز نوآوري

]1[. تجددخواهي ايرانيان گرديد

و انديشـه، به خصوص اهالي تبريز،ها آذربايجاني و سهم ارزنده اي در بيداري خـواهيي ترقـي نقش
و آمـ، همسايگي، موقعيت جغرافيايي شهر. كشور ايران ايفا كردند و سـتد بـا سـاير ممالـك رفـت و داد د

و آراي عصر جديد جهان از طريـق تبريـز بـه و انديشه موجب شد كه بسياري از نخستين عناصر بيداري
و پسرش از اصالح. ايران وارد شود و دسـتگاه در دارالسـلطنه، طلبان آن روزگار قائم مقام فراهاني ي تبريـز

و مؤثر داشتند و وزيـر ميرزا. عباس ميرزا حضور فعال بزرگ قائم مقام كار خود را در تبريز به عنوان مربي
و مشاوره. آغاز كرد، السلطنه عباس ميرزاي جواننايب و مربـي فرزنـدان متعـدد، او در عين وزارت معلـم

و طلب عالقه اين وزير اصالح. شاهزاده بود و عرفان داشت شـهر تبريـز پناهگـاهي شـد«اي مفرط به شعر
و  و اذيـت بودنـد خاصه پيروان طريقت نعمت، صوفيانبراي اهل ادب تربيـت]2[».اللهـي كـه مـورد آزار

و روشن و مستوفيان نوجو نقـش مهمـي در رونـد تجـددخواهي، ضمير در ايـن دسـتگاه نسلي از منشيان
از، عالوه بر قائم مقامِ پسـر.ي نوزدهم ايفا كردهاي پسينِ سده دهه ميـرزا تقـي ـــ اميركبيـر بعـدي ـــ

و باليد، االترين دولتمردان ايراني معاصرو . در همين دستگاه پرورش يافت

- تبريز دوران عباس ميرزا بود كه به عنوان پيامدهاي تكان)ي دارالحكومه(در دستگاه حكومتي
و دگرگون،ي شكست از روسيه دهنده و روسيه در عرصه ساز قدرتحضور توانمند ي هاي اروپايي

بهو غيرقابل چشم،نو، المللي همچون عاملي متفاوت بينمعادالت جدي و پوشي احساس شد
ي خودي با آن ديگري كه حق ودر مقام مقايسه.ي نوظهور ناگزير شدند انديشي در قبال اين مؤلفه چاره

مي» ممالك محروسه«مداخله در امور مي. پرداختند تأملبه، داد را به خود با ديگر نه شد
و سياست هاي سنتي برگرفته از اندرزنامه گذاري سياست به چگونگي تحوالت نوين، هاي متعارف نامهها

و نه مي بي جهان پي برد فرمان جهاد روحانيون. گذر كرد، اعتنا از كنار آنچه در دنياي بيرون رخ داده شد
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از،لهبلكه بدون ارزيابي عقالني طرفين معاد، در جنگ دوم عليه روسيه هم كاري از پيش نبرد به نبردي
و تا خود تبريز پيشروي كردند پيش باخته دست يازيدند كه روس در. ها در آن پيروز شدند

و معادالت جديد جهاني، ورزي سياست و شهادت، جنگ و جسارت طلبي سنتي در مقابل ابزار
و موازين جديد ديپلماسي كه امري ناش. هاي مدرن ديگر كارساز نبود روش ناخته براي فقدان معرفت

هاي جديد در قالب مناسبات جنگ. تر كرد سراشيب سقوط را هر چه لغزنده، گران ايران بودهحكومت
و جهادهمخواني نداشت و ضرورت دفاع و نوسازي ناشي از ضربه. نوين با خواست هاي شكست اصالحات

و روس در جنگ وحو در دستگاه وليعهد اصال،ي تبريزدر دارالسلطنه، هاي ايران و وزير پيشرو طلب
شد، قائم مقام،اشپژوهش دانش و تجددخواهي بود كه در دهه. آغاز ي اين همان بذرهاي بيداري

و قانوننخستين سده ]3[. خواهي به بار نشستي بيستم در قامت نهضت مشروطه

خالهمه نمي با اين بـدون. صـه كـرد توان تجددطلبي اوليه در تبريز را در وجود شخص عباس ميرزا
و ايران حضور دولتمردان دانش و تعـدادي ديگـر از فرهيختگـان دارالسـلطنه خواهي چون قائم پناه ي مقام

بــود، تبريـز و. پيشـبرد چنـين امـري نـاممكن فضـاي تجـددخواهي زمانـه در تبريـز نسـلي از ديوانيــان
و انديشه ي نـوزدهم تغييرات بعدي در ايران سـده ورزان منورالفكر نوجو را تربيت كرد كه منشأ اصالحات

به. طلبي مشروطه بود را بايد در آن جست ساز نهضت قانون كه زمينه درستي خاسـتگاه مشـروطيت تبريز
و پسر. ايران خوانده شده است و شاهزاده عبـاس، كانون تجددخواهي آن شهر با حضور دو قائم مقام پدر

و رجال دارالسلطنه شـاهزادگان، چندي بعـد.ن محصلين ايراني در خارج سامان يافتو نيز نخستي، ميرزا
و بهمـن ميـرزا دانش و تجددطلبي چون ملك قاسـم ميـرزا و پويـاي، دوست پرتوهـاي فضـاي پرتحـرك

را، فرهنگي پس.ي كار بر شهر تبريز تابانيدند در دنباله، متفاوت از پيش ، هـاي شكسـت لـرزه فضايي كه از
اي، حقارت . رانيان متأثر بودو بحران هويت

دري تبريز در نامه ادوارد برجيس مترجم دارالحكومه زمـاني كـه ديگـر، 1844ژوئـن6اي به مادرش
و بـه حكومـت بروجـرد منصـوب شـده بـود  ، ملك قاسم ميرزا به عنوان والي در آذربايجان حضور نداشت

ار وي به داشتن گرايش«: پرور نوشتي ادبي اين شاهزادهدرباره - فرانسـه را بـه. وپايي شـهرت دارد هاي
مي خوبي صحبت مي و انگليسي را هم خوب و در زمينـه، داند كند و كمي روسـي بلـد اسـت ي جغرافـي

و اقـدامات تجددخواهانـه]4[».اخترشناسي نيز كمي تحصيل كرده است ي ملـك منابع ديگر نيز از باورها
. اند قاسم ميرزا ياد كرده

داشاهزاده، بهمن ميرزا و هنرخواه نيز در مدتي كه در آذربايجـان والـي بـود، پژوهنشي ، كتاب دوست
و هنر را رونقي متفاوت بخشيد و فرهنگ و،ي معتبري بوداو صاحب كتابخانه. علم كتبي چند به ترغيـب

تبريز كه در آن موقـع بزرگتـرين، در دوران حكومت بهمن ميرزا«: اند نوشته]5[. دستور او به چاپ رسيد
و ستدش با اروپا، ايران بود شهر و اروپـايي، هـاي مهـاجر يونـاني سـكونت اقليـت، به خاطر داد و، ارمنـي

و عثمـاني تماس با سرزمين و روسيه و پرشـوري داشـت وضـعيت بـين، هاي همسايه نشـر. المللـي زنـده
و رساله كتاب آن ها هـا بـا نگر اين تماسنشا، از زمان عباس ميرزا به بعد،جاهاي پرشمار به زبان فارسي در

كـه در عـين، برجيس مترجم شاهزاده. اند اين سخنان را منابع ديگر هم تأييد كرده]6[».دنياي خارج بود
و دانـش راجع به عالقه، حال مربي فرزندان او هم بود پـروري او كـه بـه مندي بهمن ميرزا به علوم طبيعي

هـاي در تبريـز تعـداد چشـمگيري از نشـريه 1844در سال]7[. نوشته است، انتشار كتب مفيد انجاميد
و عثماني در دسترس بـوده اسـت، فرانسوي اي ديگـر خطـاب بـه بـرادرش در وي در نامـه]8[. انگليسي
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و تحوالت انقالب فرانسـه بـر تبريـز،)م 1848(قمري 1265 و اشـتياق بهمـن ميـرزا بـه، از تأثير اوضاع
. گويدميهاي اروپايي سخن هاي او از روزنامه ترجمه

و پيامدهاي شكست ايران از روسيه در آذربايجانتأمل ي در آثار
ي تاريخي تبريزيانو حافظه

عالوه بر نتايج بالفصل آن كه از دست رفتن منـاطق، بار نظامي حكومت قاجار از روسيه شكست مصيبت
پس، بود» ممالك محروسه«وسيعي از سرزمين  و و مهمتـر از همـه، اجتمـاعي، هاي سياسي لرزه پيامدها

و فرهنگ در عرصه و بحران هويت بهترديد در خويش ]9[. بار آوردي اجتماعي را
و گسـترش، فرزند عبـاس ميـرزا، پيش از آنكه به آزادي نسبي مذهبي دوران محمد شاه و برخاسـتن

و بابي ناشي از بحران هويت ياد شده اشاره كنيم آيين خصـوص پيامـدهاي تي چنـد در تأمال، هاي شيخي
و نظامي شكست ايرانيان از روس ضروري است، اقتصادي : سياسي

و مرتبط با آذربايجـان نخستين پيامد جدا شدن سرزمين.1 افتـادن، هاي وسيعي از واليات خويشاوند
و مهمتر از همه احسـاس، شان در مناطق داخلي ايرانهاي جدا شده با كسانجدايي ميان اهالي سرزمين

و مهرميخشم و اجدادي خود و حاال روسيان بيگانـه خفَت ديرپاي مردمي بود كه به سرزمين آبا ورزيدند
و ذهن اهالي آذربايجان را مـي اين امر تا نسل. يافتند را بر سر خود مي خراشـيد ها همچون سوهاني روح

ده اي دوپـاره شـده بـه دنيـا خود در خانوا زاده تقي.ي تاريخي آنها بر جاي نهادو آثاري ديرپاي بر حافظه
ـ بـه قريـه 1316او در سال. آمد ـ دو سـال پـس از درگذشـت پـدرش ـ كـه قمري ي وننـد در قفقـاز

ـ نگهداري مـي ـ سيد علي ـ رفت تا باغ پدري را كه عموي بزرگش ، كـرد اجدادش از آنجا برخاسته بودند
و تقـي. گذشـت روسـيه مـي چاي بـاي تركمنسالي از عهدنامه70قريب. به فروش برساند زاده از عشـق

و نقل مي و ايرانيان ياد كرده و سـاليق: كنـد كـه دلبستگي عميق مردم آن منطقه به ايران ميـان عالئـق
و مردم از مهر فراوان به سرزمين اجدادي خود سـخن  و ماوراي ارس تفاوت چنداني نيافت مردم در تبريز

بـا پيرسـاالني محشـور شـد كـه در هنگـام، بـيش نداشـت سـال19كه در آن زمان زاده تقي. گفتند مي
. دانسـتند آنان پس از اين همه سال همچنان خود را اتباع ايران مـي. تولدشان آن واليات جزو ايران بودند

از زاده تقيكما اينكه پدر خود و پيگيـر نـام خـود را به اتكاي تاريخ تولدش توانسته بود بـا تـالش فـراوان
حـاكي، سالگي نوشته شده80زاده در خاطراتش كه در شرح پرشور تقي.ه خارج كندفهرست اتباع روسي

و مهر آن مردم جدا افتاده به ايران است و تأثير او از يادآوري دلبستگي و مهمتـرين پيامـد. از تأثر اولـين
و هم ك فرهنگ بود؛ امري كـه قريـب يـ انساني شكست در برابر روسيه همين جدا شدن مردم خويشاوند

و حافظه نسل تقي و روان . زاده بروز داد سده بعد عوارض ديرپايش را بر روح
و كانون تدارك قشون ايران بود، در تمام سالهاي جنگ.2 در طـول ده سـال جنـگ اول. تبريز مركز

 1243شـهر در سـال. ها قرار داشـت ساز اين جنگتبريز در مركز تحوالت سرنوشت)ق 1228- 1218(
و روس كه با حكم جهاد علماي مذهبي براي مقابله بـاي جنگهدر دنبال،ق آغـاز» كفـار«هاي دوم ايران

ـ قـرار صحنه. ها در آمد به تصرف روس، شد ـ آذرشـهر كنـوني ي مذاكرات ابتدا در روسـتاي دهخوارقـان
و سپس به قريه شدي تركمنداشت  1242چاي روز پـنجم شـعبان بار تركمنقرارداد خفت. چاي منتقل

شد)م 1828دهم فوريه(ق . در اين منطقه امضا
ـ تومـان، مطابق فصل دوم اين قرارداد و خسارت جنگي قرار شد ده كـرور اشـرفي در تعيين غرامت

و مالفتحعلي. ــ در اسرع وقت به روسيه پرداخت شود از دادن وجـه، پرستي شهره بـود شاه كه به خست
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كـه اگـر هشـت، در فصل سوم همين قرارداد منظور شـده بـود. كردي سلطنتي خودداري كامل از خزانه
سـر تـا سـر، پرداخت نشـود، روز بعد از امضاي قرارداد52،ق 1244كرور تومان از وجه ياد شده تا صفر 

و به روسيه ملحق شود اي بـه شاه طـي نامـه، تحت اين فشار. واليت آذربايجان از ايران انفصال دائمي يابد
و مـابقي را بـه عهـده يرفت كه شش كرور از خزانهعباس ميرزا پذ ي وليعهـدي سـلطنتي پرداخـت كنـد

و تبريز گـرد آورد وي لشكركشـي اهـالي تبريـز كـه بـار اصـلي هزينـه]10[. گذارد تا از آذربايجان هـا
و مال خود داده بودند شـاه. ايـن بـار هـم سـپربال شـدند، پيامدهاي بالفصل تجاوز قشون روس را با جان

و پول و يـك، از اين شش كـرور: دوست قاجار با منت فراوان به عباس ميرزا نوشتلئيم پـنج كـرور انعـام
و بـدنامي نشـود كرور آن وام است تا آن فرزند در مقابل مردمان واليت از. هاي غريب دچار بد قولي يكـي

، ار بـرايش آفريـد ها بـا روسـيه كـه معضـالت بسـيي عمر عباس ميرزا در سرتاسر جنگهاي همه دغدغه
و آذوقه، همين تأمين هزينه از. كـرد شاه از تأمين آن شانه خالي مـيو فتحعلي،ي قشون ايران بودمهمات

به، اين رو و ـ وارد آمـد بيشترين فشار آن بر مردم ساكن آذربايجان ـ تبريـز . ويژه ثروتمنـدترين شـهر آن
و مدارها]11[ بـا. روسيه باقي ماند تا غرامت پرداخـت شـود) وثيقه( آذربايجان در رهن، در تمام اين قرار

و فقر عمومي آذربايجان ناشي از جنگ و ورود قشـون متجـاوز روسـيه پريشاني عمـالً امكـان، هاي مكـرر
و. دست منطقه وجود نداشتي مابقي غرامت براي مردم تهيتهيه دو سـال آخـر جنـگ ويرانگـر خونبـار

و عوارضش بر دوش اين مردم بودنهاي آن كه همه هزيهاي حاشيه غارت رمقي در آنها بـاقي نگذاشـته، ها
و مردم گرسنه. بود - بـراي تهيـه]12[. توان پرداخت وجوه جديد يا ماليات ديگري نداشتند، دهات ويران

و پـا مـي فشار حكومتگران بر مردم بي پناه وفالكت زده،ي مابقي غرامت ، زدنـد اي كه در قحطـي دسـت
و بهفرود آمد شـرح. هـا تحويـل داده شـود تدريج هشت هزار خروار غله بـه روس قرار شد كه در ازاي آن

و بالهايي كه مأموران حكومتي بر سر روستائيان اطـراف تبريـز آوردنـد مصيبت ي خـود قصـه، زاي تعدي
و جان ي چـاي روسيه كه پس از امضـاي قـرارداد تـركمن العادهگريبايدوف سفير فوق. گدازي استمفصل

و دشواري، به تبريز آمد 1828اكتبر16در هاي تهيه غرامت از ايران گـواهي در يادداشتهاي خود برتنگنا
]13[. داده است

و سرنوشت.3 يكي هم آغاز فرايند قطعـي شـدن مرزهـاي كشـور بـه،هاساز جنگ از پيامدهاي مهم
قر. ويژه در مناطق همسايه با مناطق اشغالي روسيه بود ي حاصـل فـوري به منزلـه، ارداد گلستانبا انعقاد

و قطعي ايـران، شكست و بـا سـرحدات كـه مفهـومي، مرزهاي جديد كـه تـا آن برهـه مشـخص نبـود
اي وجـود شـده حدود مرزي تعريف، تا آن زمان. تاحد زيادي تعريف گرديد،شدنامشخص بود شناخته مي

و بنا بر توان قلمروگستري حاكمان ايران در و تغيير دائمي بود خارجي نداشت و نشيب ايـن تعيـين. فراز
و حافظـه  و تبريـز در سراسـر سـده مرز جديد به عاملي مؤثر بر تحوالت يي تـاريخي مـردم آذربايجـان

شد، نوزدهم ي بيسـتم در حكـمي سـدهي مرزي حتي تـا نيمـه مسأله.و حركت نهضت مشروطه تبديل
همـين عنصـر بـود كـه فراينـد. ين خود را حفظ كـرد آفر موضوعي اساسي همچنان به مثابه عاملي تشنج

ـ ملت  آن دولت و نتايج و سـامان داد، تـر طلبي زمانه را به شكلي شفاف هاي تجددروايت، سازي . جهـت
و تعريـف مفهـوم، گيري هويت ملي جديد در قامت نهضت قانون خواهي مشروطهشكل جز از مسير فهم

شد ممكنها خودي در پس اين مرز آفريني هـا بخشي از هويـت جديـد ناشـي از ايـن مرزآفرينـي. نمي
و اجباري بود و سياسـي تأثير آن بـر كشـاكش. تحميلي و تبعـات فرهنگـي و قـومي در هـاي مـرزي اش

و سراسر قفقاز شايسته و كردستان و مستقلي اسـت كـه از حوصـلهي سنجشآذربايجان ي هاي گسترده
سـازيِ مـردم منـاطق سياسـت روسـي، اسالميسـمو حتي پان، تركسيمبرآمدن پان. اين كالم خارج است
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و مدافع در قبـال ايـن تغييـرات، اشغالي و نقش حافظ تالش ايرانيان براي بازپردازي هويتي ملي كه توان
و بـه ويـژه روشـنفكران، را داشته باشد منشأ بسياري از تحركات بعدي در ميان دو سـه نسـل از ايرانيـان

. آذري شد

و درازمدت پيروزي روسا.4 و كسـب حـق قضـاوت كنسـولي،هاز تبعات مهم حضور مستقيم آنـان
هـاي متعـدد در شـهرهاي روسيه حق تأسـيس كنسـولگري. در داخل مرزهاي ايران بود) كاپيتوالسيون(

و  ــدادها ــت آورد؛ همــين اختيــارات منشــأ بســياري از روي ــه دس ــا اختيــارات گســترده را ب و ب مختلــف
بع كشاكش شدهاي و ديگر شهرها آن، كنسول روس. دي در تبريز و قرار بازرگـاني پيوسـت ، بنابر عهدنامه

و حاكم عرفي در زمينه دو نامـه ضـمانت، بروات،ي ثبت قراردادهادر مقام قاضي و سـاير اسـناد اتبـاع هـا
و خريـد امـالك در درون ايـران را يافتنـد. دولت شناخته شد و ورود مـأم. اتباع روسي حق سـاخت وران

و مقـررات محاكمه. اتباع ايراني به اين اماكن ممنوع شد ي اتباع روس ساكن ايران فقـط مطـابق قـوانين
و جنايـت. داخلي روسيه ممكن دانسته شد و قاضي قتل كنسول روس مشخصاً در مقام مسئول رسيدگي

شد، طبق قوانين آن كشور،و امور جنحه بين اتباع روسيه قضاوت كنسولي بـا دقـتحق، در واقع. تعيين
و شرم و براي مأموران سياسـي روسـيه در ايـران رسـميت يافـت فراوان اسـتقالل. آوري تعريف شده بود

و از آن پس كسي را ياراي مقابلـه بـا تـوان مداخلـه  هـاي روزافـزون قضايي حكومت ايران عمالً نقض شد
و حتي تجاري ي نهضت مشـروطه در دوره. ها نبودو اقدامات افراد تحت حمايت روس، مراكز ديپلماتيك
اُلتيماتوم از آن بهره، از جمله علل كشمكش با روسيه و دادن از جملـه، برداري كـرد كه براي تجاوز نظامي

. يكي هم همين عامل بود
و اقتصـادي و مراودات سياسي و، وارد شدن اين عنصر جديد به مناسبات قضايي دركنـار خودكـامگي

و حكوم بي،ت درون ايراناستبداد شاه مردمـي كـه از هـيچ گونـه. پنـاه كـرد عمالً مردم را بيش از پيش
و درشـت هـر بالئـي، مـال، تضمين براي حفظ جان و حاكمـان ريـز و حيثيـت خـود برخـوردار نبودنـد

مي مي و توانمند ديگري هم روبهاين بار با حريف تازه، كردند خواستند بر سرشان نازل رو شـدند كـه نفس
بي حتي به و حصر حكومتقدرت اين امر تـا دوران جنـبش مشـروطيت بـر. نهادگران هم وقعي نميحد

و آرزوهاي ايرانحافظه و آمال . طلب تأثير ديرپا ومؤثري نهادخواهان تجددي تاريخي
و نخجوان موجب شد كه روند حجم گسترده از دست رفتن واليت.5 ي تجاري از ايـن راه هاي ايروان

و كسبه. بغداد تحت كنترل عثماني تغيير جهت دهدبه سوي ي تبريـز فشـار زيـادي اين امر بر بازرگانان
آني تركمندر فصل دهم عهدنامه. وارد آورد و قـرارداد تجـاري الحـاقي اي بـراي تجـار حـق ويـژه، چاي

و يا بازرگ، در واقع. اند قائل شده- صدي پنج- روسيه با حق گمركي نازل  انان مـورد حمايـت تجار روسيه
بي، آن دولت و حصري در مقابل ايرانيان برخوردار شدنداز توان رقابت و فعاليـت. حد تـوان بـاالي رقابـت

و كردار مشابه اتباع انگليس هـم بـه كمـك آن شـتافت  تـدريج بـه، بازرگاني اتباع روس در ايران كه رفتار
و توان تجار بومي تبريز را كه نبض اقتصاد  در، ايران از طريق رابطه با عثمانيتوليد داخلي و اروپـا روسيه

و اضـمحالل توليـدات داخلـي ايـران انجاميـد. تحليل برد، دستشان بود . اين روند به ورشكسـتگي تجـار
و فشـار جنـگ بـا روسـيه بـود بـر، كاهش سريع ارزش پول ايران كه از پيامدهاي ناكارآمـدي اقتصـادي

موضوع مهم ديگر از اين قرار بود كه بـه.ن در مسير ورشكستگي افزودپذيري بازرگانان ايراي آسيب دامنه
و مداخالت روزافـزون مـأموران روس درامـور سياسـي  ، تجـاري ايـران- علت وجود حق قضاوت كنسولي

و خواسته غالباً پا را هم از مواد معاهده فراتر مي . هاي نامتعارف بسياري را بر مردم تحميـل كردنـد نهادند
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مياز تبري تقريبـاً تجـارت، ها بودنـد رسيد كه بازرگانان يوناني ساكن شهر كه مورد حمايت روسز گزارش
و تجار تبريزي به ورشكستگي كامل كشانيده شده ]14[. اند شهر را به دست گرفته

تجار ايراني عالوه بر اجبار به پرداخت درصد باالتر گمركـي در قيـاس بـا همتايـان روسـي وانگليسـي
بـر مبنـاي همـين گـزارش]15[. كشـيدندي حقوق راهداري تا مقصد را نيز بـه دوش مـي هزينه، خود

بـه، اي چهـارده درصـدي هزينـه، آوردنـد به قيمت كاالهايي كه تجار ايراني از تبريز به تهران مـي، رسمي
و خـود تهـران اضـافه مـي، زنجـان، هاي راهـداراي در شـهرهاي ميانـهي هزينهاضافه ايـن. شـد قـزوين
يي سـده ويـژه بازرگانـان تبريـزي در ميانـهي تجار ايرانـي بـه هاي اضافي به ورشكستگي گسترده هزينه

.ي روسـي تهيـه كننـد اي كه برخي از آنها درصدد برآمدند بـراي خـود گذرنامـه به گونه، نوزدهم انجاميد
بهورشكستگي تجار. مال باختند، برخي ديگر هم كه به اين ترفندها تن ندادند را تـدريج يونـاني ايراني هـا

مـيالدي گـزارش 1840در سـال. به مهمترين بازرگانان تبريز تبـديل كـرد، بودند روسها در حمايت كه 
و ستد گسترده رسيد كه در تبريز تجارتخانه بـه عنـوان. انـدي منسوجات پنبه مشـغول هاي يوناني به داد

و واگالستو كـه در ايـن،و نيز هشت شركت ديگر ياد شده است،طرف اين تجار از دو شركت بزرگ رالي
و همه جانبه و]16[. آورده اسـت اي به عمل مـي راه كنسول روس از آنان حمايت مستقيم ورشكسـتگي

. مـيالدي تجـارت را در تبريـز از دسـت ايرانيـان خـارج كـرد 1837افالس روزافزون تجار ايراني به سال 
]17[

و ستد حضور داشتند كه در عرصه خصوص كسانيبه، اعتراض مردم در كنـار انزجـار تـاريخي،ي داد
و نفرت ديرپا از آنـان انجاميـد به شورش، مردم ناشي از شكست از روسيه در تبريز . هاي مكرر ضد روسي

]18[
در روس،ي تركمن چاي به بعدعهدنامه انعقادگفتيم كه از هنگام.6 و موقعيـت اسـتثنايي ها منزلـت

و اقتصادي به نحوي روز افزون تا جنگ جهـاني اول ادامـه، كردند ايران كسب كه اين روند از نظر سياسي
و حتـي اداره مأموران سياسـي روس در همـه. يافت و روسـتا دخالـتي امـور داخلـي حكومـت ي شـهر

و عمالً قدرت مقابله مي و هراس شكست. اي هم در برابر آنها وجود نداشت كردند يهـاي سـه دهـه عبرت
و قراردادهاي پياپي ناشي از قرارداد تركمن،ي نوزدهمنخست سده هـا حضـور نظـامي روس، چايامتيازها

و نظارت افسران روسيبه در، ويژه پس از تشكيل بريگاد قزاق تحت هدايت حضور مستقيم ارتـش روسـيه
و روسيه بـه جملگي پيامدهاي جنگ، برخي نقاط كشور ن زمـان بـه بعـد از ايـ. آيـد شـمار مـي هاي ايران

و سياسي نبودند، هاي متعدد روسيه در ايران كنسولگري و، تنها مراكز ديپلماتيك بلكه با اسـتخدام قـزاق
و، اي فراهم آوردند كه بر غالـب امـور اقتصـادي تشكيالت گسترده، تعداد زيادي كاركنان محلي سياسـي

و آنها را هدايت مي سول از طريـق حمايـت كـردن از برخـيكن. كردند حتي فرهنگي درون ايران نظارت
و ترقـي  و مشـتاق اسـتقالل ملـي وآزادي افراد سودجوي مزدور به مقابله با هر عنصر ايرانـي تجـدد خـواه

و رشـتبه،ها كنسولگري. خاست كشور خود برمي و، نشـيني بـه محـل بسـت، خصوص در تبريز تحصـن
و اجامر تحت حمايت روسيه تب ]19[. ديل شده بودپناهگاه بسياري از مزدوران

و بار اقتصادي ايـران ناشـي از بـار كمرشـكن جنـگ از جمله پيامدهاي مهم ديگر اوضاع فالكت.7 هـا
و مداخالت روز افزون دولتهاي بيگانه و آغاز مهـاجرت اجبـاري گسـترده، غرامت پس از آن ي روسـتاييان

بوتهي و قفقاز . كه خود نيازمند گفتاري مجزاست،ددستان شهري براي لقمه ناني به اقصي نقاط عثماني
و مشروطيت عمالً عمده مشروطه.8 هاي ايران از روسيه بـود كـه در آغـاز ترين پيامد شكست خواهي

و تجددخواه اين سرزمين به عنوان راه حل مشـكالت جامعـه در پـي تحقـق،ي بيستمسده فرزندان آگاه
. آن برآمدند
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 برآمدن شيخيه
و سردرگمي، وسيهراز جمله پيامدهاي شكست از ره بحران هويت و هاي فرهنگي در جويي بـه مشـكالت

و از نشانه مي مصائب بود و تـوان ظهـور هاي آن هم هـايي را برشـمرد كـه درصـدد قرائـت آئـين مسـلك
و فرهنگي برآمدند و. جديدي از موازين ديني يـا همـراه گرايش باورمندان ديني براي سازگار جلـوه دادن

و همراهـي  و شـرايط جديـد اجتمـاعي همخـواني و شايد قرائني نو كه با مقتضـيات كردن احكام قدسي
و چهارم سده نوزدهم با جلوهدر دهه، داشته باشد . هاي متفاوتي بروز يافتي سوم

و آراي،ي اخباريون با اصوليون مقابلههاي مكتب شيخيه متاثر از پيامد شيخ احمـدو براساس انديشه
و قوام يافت،)ق 1241- 1166/م 1826- 1753(احسايي  هـاي متعـدد فرقه، در عين حال. شكل گرفت

و مريداني بسيار گرد آوردند بار از روسـيه هاي فضاحت يكي از عوارض شكست، در واقع. صوفيه سربرآورده
و اولياي آن بود و مخفـي، هاي متعدد برخاستن آيين. روي برگرداندن از مذهب حاكم در سراسـر، علنـي

و به و صـدراعظم صـوفي كشور از جمله درتبريز -اشمسـلك خصوص پس از روي كـار آمـدن محمدشـاه
دوو تساهل نسبي ديني چهـارده سـاله- ميرزا آقاسي از تحـوالت جديـدي حكايـت،ي زمامـداري ايـن

ف بسياري از اين آيين، بر اساس بسياري از شواهد تاريخي. كرد مي و ها باورهـاي خـود را در مقابلـه رقهها
هاي صوفيه كه حكـومتگران جديـد از آنهـا حمايـت عالوه بر فرقه. با مذهب غالب سامان وگسترش دادند

در مدتي كوتاه چندان نفوذ يافتنـد كـه دوگوبينـواناين. اهل حق سخن گفت توان از آيينمي، كردند مي
را، ديپلمات فرانسوي با مبالغه و آذربايجـان بـه، دو پنجم اهـالي كشـور تعداد آنها خصـوص در كردسـتان

ـ، همين بس كه چند دهه بعـد، درتأييد اين اشاره]20[. كند برآورد مي از زبـان مـورخ نامـدار مشـروطه
و درخور ذكر مذهبي تبريز يكـي هـم گورانـان بودنـد خوانيم كه در ميان دسته كسروي ــ مي . هاي مؤثر

م در ظهور فرقه]21[ و پذيرش يافتن آنها از جانب عامههاي در آيين،ي مردم تعدد و بعضـاً هايي متفـاوت
و بيـزار از جنـگ، تضاد با مذهب حاكم در اين دوره و برتـافتن مـردم خسـته و سرخوردن هـاي طـوالني

بي مصيبت و حمايت ]22[. اندي روحانيون متشرع را هم ياد كردهي جهادگرانه نتيجهآفرين روزگار
و عوارض آن بر سـر مـردم فراگير اقتصاديبحران و ويران شدن آوار و ويراني سراسر كشور ـ سياسي

و روستاتهي و يـا متفـاوت چاره، دست شهر و راهبردهـاي جديـد و بـروز گـرايش، يـابي و نيـز در ظهـور
و بابيهبه، هاي مذهبي آيين به، خصوص شيخيه . سزايي داشتتأثير

گونـه كـه زمان بستري آفريد تا منجي آتـي خـود را بـدان الوقوع امام قريب اعتقاد اهل تشيع به ظهور
در]23[. كرد بيارايندزمانه اقتضا مي و سـياهي و ستم باور به منجي روحاني براي نجات زمينيان از جور

و پيـروزي آدميـان بـر. گـردد ميان ايرانيان به دوران پيش از اسالم باز مـي  ظهـور سوشـيانت در هـدايت
و ستمگرانا و سرانجام چيرگي نيكي بر سراسر گيتي، هريمن ي كه از جملـه، رستاخيز مردگان وروز جزا

ميآراي آيين زرتشت به در. براي ايرانيان مفهومي بيگانه نبود، آيد شمار و بابيـه و ظهـور شـيخيه برآمدن
و يافتن راهي نوزدهم هم بيش از هر چيز در كنار منجيي سده نيمه ، خالصي از سـردرگمي دينـي طلبي

و تعـدي، قحطـي(جويي براي انبـوه مشـكالت در چاره و بيمـاري و فالكـت از. مـؤثر افتـاد) فقـر مـردم
و نابه و ستم و منجي هزاره. ساماني امور به فغان بودندتنگدستي طلبان بـيشي موعود نيز فرا رسيده بود

مي از هر زمان ديگر براي ظهور بي و اعتـراض مـردم روزگـار شـو. كردنـد قراري بـه نشـان خيـزش، رش
و بـي پنـاهي خشماگين تهي و زورگويي سـتمگران و روستا بر عليه تعدي را، دستان شهر بسـتر مناسـب

ي مناسـبي بـراي پـذيرش ادعـاي كه آورديم امري كه زمينه طور همان.ي ظهور مهياتر كردبراي مطالبه
فرهاي منجي پيشوايان آيين ي پـس از غيبـت امـام دوازدهـم نزديكـي هـزاره، اهم آوردطلب اين دوره را
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و سـپس جانشـين بالفصـل او سـيد كـاظم، شيخ احمد احسـايي، گذار بدعت شيخيهبنيان. شيعيان بود
و تاريخي فراهم آوردندوعده، رشتي .ي اين ظهور را با توجيهات فقهي

و اهل كتاب بـود، شيخ احمد احسايي مردي تيزهوش ازيدلبسـتگ. موشكاف اش بـه مـذهب شـيعه
، وي با آميزه اي از آراي پيشـنيان خـودي ـــ مشعشـيان. ديدگاه او مستلزم اصالحاتي در اين مذهب بود

و بـه تـأثير از فلسـفه باطني، حروفيان و تقابل اخباريان با اصـوليان ـــ ويـژه مفـاهيم بـه،ي يونـاني گري
و ظهور، اي نادنيوي در پي مدينه فاضله، نوافالطوني آن و امـام زمـان را در پاسـخگويي بـه فضـا مهدويت

مي. نياز زمانه به پيروان خود نويد داد ي بـه واسـطه، تـا ظهـور حجـت عصـر كرد كه مؤمنان شيخ عنوان
و راه صـالحمي، به امام غايب شيعيان استي)در(» باب«كه»ي كاملشيعه« تواننـد بـا منبـع حقيقـت

. ارتباط برقرار كنند
ه . محمـد شـيرازي خـود را در ابتـدا بـاب ناميـد مين نگرش ناجي طلبي بود كه سـيد علـي برمبناي

ــ-ي عرفـاني ناشي از جوهر امام در باورهاي شـيعيان بـود كـه در انديشـه،ي كامل يا انسان كامل شيعه
و متفكـران. باطني اسماعيليان پيشين ريشه داشت و باطنيـان ايـران، بسياري از فالسفه  در پـي، عارفـان

و به جست پيروان مذهب شـيعه همـواره خواهـان مدينـه. اند وجو پرداختهيافتن اين مفهوم مطلب نوشته
و معصوم فاضله سيد كـاظم رشـتي شـاگرد. برقرار شود- امام- اي بودند كه از طريق هدايت انسان كامل

مو بود كه وعـدهه. پس از مرگ وي به مدت هفده سال پيشواي بالمنازع اين جريان بود، مؤسس شيخيه
بـين، چـون جانشـيني بـرايش تعيـين نشـد، پس از مرگ سيد كـاظم. داد ظهور امام زمان نزديك است

و مريدانش چنددستگي افتاد اي بزرگ گرد حاجي كريم خان كرماني گرد آمدند كـه بـه دسته. شاگردان
و برخي ديگـر از شـيخيان اطـراف حـاجي ميـرزا شـفي كريمدسته . يع حلقـه زدنـد خاني معروف شدند

.ي پيشوايان شيخي نيز به سيد باب ايمان آوردندتعدادي از شاگردان برجسته
و با تكيه بر باور به ركـن رابعـه يـا، پيروان شيخيه عمالً در مخالفت با اجتهاد علماي روحاني متشرع

و سلسله مراتب روحانيون شيعه قرار گرفتند،ي كاملشيعه ومك. در تقابل با دستگاه تب شـيخي در واقـع
در عمل توسط حاج كريم خان كرماني از وراي تعليمات وآراي دو پيشواي اوليه بـه صـورت يـك مكتـب 

و باالسري و نيز بابيان بر آمد عقيدتي تعريف شده در مقابل متشرعين وي با آثار متعدد خـود. هاي مدعي
و قـوام اند ـــ دسـتگاه فكـري شـيخي را پايـه عنوان ذكر كرده 278ـــ كه آن را قريب بر  ريـزي كـرد

]24[. بخشيد 
و پردامنه تبريز به يكي از كانون هـاي جريـان. هاي پيـرو شـيخيه تبـديل شـدي دستههاي مستحكم

كرعمده ي زاده در نوجـواني بـه توصـيه دانـيم تقـيمي. دندي شيخيان در آنجا براي خود دستگاهي برپا
و پنهان از پدر متشرع و مخفيانه در مكتب شـيخ علـي به تعليمات شيخيه عالقه،اش برادر بزرگتر مند شد

و محفلي نيمه مخفي براي آموزش باورهاي شيخي راه انداخته بود، جوان . به تلمذ پرداخت، كه مكتب

 دعوي سيد باب
يكي از هواخواهـان او بـه نـام سـيد علـي محمـد)م1843(ق 1259د كاظم رشتي در پس از مرگ سي

چندي بعد هـم خـودرا پيـامبر، دعوي بابيت امام زمان كرد)ق1266- 1235/م 1850- 1819(شيرازي 
تابانـه در سراسـر شـاگردان او بـي، در اين زمان بنا به روايات پيشواي مرحوم شـيخي. ظهور جديد خواند

و. هاي ظهور به تكاپو پرداختند پي نشانهايران در  برخي از اينان به گرد سيد بـاب در شـيراز حلقـه زدنـد
شد طور همان. ايمان آوردند الوقـوع امـام چند عامل مهم در كنار باور شيعيان بـه ظهـور قريـب، كه آورده
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اول اعتقـاد: پس از چندين صدسال غيبت كبرا به دعوي سيد علي محمـد شـيرازي يـاري رسـاند، زمان
و حضور دائمي امام در عالم دروني؛ دوم سـپري شـدن هـزاره  ي اول پـس از شيخيه به معاد غيرجسماني

و بسـيار. كه شيعيان را به امكان ظهور حساس كرده بود،)م1844/ق 1260(غيبت كبرا موضـوع بعـدي
شـ، تأكيد بر سخنان مكرر سيد كاظم رشتي جانشين شيخ احمد احسـايي، مؤثر مبنـي بـر، يخيانرهبـر

و پيروان اهـل حـق بـه هواخـواهي. فوريت ظهور امام غايب بود و تبريز بسياري از شيخيان در آذربايجان
و به او گرويدند و اعـدام چنـد سـال بعـد پيشـواي آيـين جديـد. باب برخاستند محكمه پر سرو صـداي

. درتبريز شوري همه جانبه آفريد

ي باب در تبريزمحاكمه
كـه در آن زنـداني،ي چهريـق به دستور حكام قاجار از قلعه)م1847(ق 1263شيرازي را در علي محمد

به. به تبريز آوردند، بود و نظـام جعمي از علما العلمـا بـا حضـور ناصـرالدين ميـرزا ويژه مال محمد ممقاني
و محاكمه و به استنطاق ع بـر ادعـاي سيددر مجمو.ي سيد باب پرداختندوليعهد در جلسه حضور يافتند

و دعوي خويش را رد نكرد ، القتل دانسته شدن سيد بـاب از سـوي روحـانيون به رغم واجب. خود ايستاد
در ايـن زمـان ناصـرالدين شـاه در جايگـاه. زنده مانـد)م1850ژوئن(ق 1266يعني، وي تا سه سال بعد

و ميرزا تقي سيد باب را به تبريـز آوردنـد. خان اميركبير مقام صدارت را برعهده داشتسلطان نشسته بود
بي. اش كردندو تيرباران و كشـاكش آشوب،ها منشأ تالطم،و به شهادت تاريخ، ترديدرويدادي كه هـاي هـا

و كـنش.ي مشـروطه شـد هـاي بعـدي تـا آسـتانه بسـيار در دهـه  و اگـر از خيـزش هـاي بعـدي بابيــان
و روستا ــ از جمله تبر كشاكش و مـؤثر دسـته، يز ــ بگذريمهاي ناشي از آن در شهر هـاي حضـور فعـال

اَزلي در نهضت مشروطهبرخاسته از ميان اينان به . خود گواه مسلمي از اين ادعاست، ويژه بابيان
و بر پايه، سيد باب  رهبـري پيـروان خـود را بـه ميرزا يحيي معروف به صبح ازل،ي اسنادي به روايت

و گرچه جريان مخالف آنها. برگزيده بود و اسناد ديگري پيشواي خـود را جانشـين ــ بهائيان ــ به روايت
و دولـت قريـب هشـت سـال. انـد سپس پيامبر بشارت دعوي باب دانسـته  كشـاكش بابيـان بـا مخالفـان

و خواسـته. تاب به درازا كشيدو پرتب و دوراني كه دعوي دينـي بـاب بـا برخـي نـوآوري هـاي اجتمـاعي
. سياسي درهم آميخته شد

سرانجام با سوء قصد نـاموفق چنـد تـن،ي قهرآميز دولت با همكاري علماي مخالف پيروان باب ابلهمق
و شـقاوت به كشتار بـي،ق1268شوال28از بابيان به ناصرالدين شاه در  و رحمانـه بـار بابيـان در تهـران

وو جـزم شـكني حقانيـت ابـدي با مذهب غالب تقابل، بدعت بابي]25[. واليات انجاميد ديـن اسـالم
نوجديد بعدي هاي اعالم ظهور و آغوش بازتر مفاهيم آيـين بستري را براي روي آوري ايرانيان به نوجويي
مي«: در همان سالها گوبينو نوشت. فراهم نمود هاي اروپـايي بـاز توان در ميان هواخواهان انديشه بابيان را

طي]26[».شناخت گزارشي آورده بود كه اين نوپردازان افراد بسـيار فرانسوي ديگري هم چند سال بعد
و مسالمت و جز اصالحات جويي ماليم و مـينو اند بايـد ارتبـاط ايـران بـا اروپـا گوينـد آرمان ديگر ندارند

در. شـود خيلـي چيزهـاي خـوب آموخـت زيـرا از فرنگيـان مـي، تر باشـد مستقيم امـري كـه بـي شـك
و بروز يافـت، ويژه ازليانبه، خواهيِ پيروان اين آيين مشروطه در. نمود و مجـزاي مـاجرا را شـرح مفصـل

.امكتابي ديگر پي گرفته
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 فرنگيان در تبريز
و شايد تنهـا شـهر غيـر از تهـران بـود كـه، هايي از سده نـوزدهم در برهه، تبريز از معدود شهرهاي ايران

و  و فعاليـت و اتباع خارجي ديگر در آنجا به كـار و، عملكـرد، تـأثير آرا. زنـدگي پرداختـه بودنـد فرنگيان
و فرهنگي شهر و، تعامل آنان بر فضاي سياسي مهـم در موضـوع تحقيـق ايـن هـاي بحثاز جمله نكات

ميكتاب به و فرهنـگ، طي چند گفتار آتي به تأثير تعـامالت فرهنگـي بـا روسـيه. آيد شمار نقـش زبـان
و تحوالت عثماني و تأثير تنظيمات . اجمال اشاره خواهيم كردبه فرانسه

 تعامل فرهنگي با روسيه
و آراي سياسي، مراد از اين گفتار درخصوص تأثير فرهنگ هـاي اجتماعي سرزميني كه در سـده-و زبان

و نوزدهم روسيه خوانده شده و مداخله، هيجدهم طلـب هاي ويرانگر حكومت توسـعه پرداختن به تجاوزها
ي تواند از كنار ضـديت روسـيه بي شك هيچ ايراني دلبسته به زادگاهش نمي.تتزاري در امور ايران نيس

و نتايج مصيبت و ايراني و آزادي بار مداخلـه تزاري با ايران طلبـيي آن كشـور در كشـاكش تجـددخواهي
اعتنا بگذرد؛ همچنان كه انبوهي شواهد در اين زمينـه وجـود دارد اين سرزمين به سود دشمنان مردم بي

و تأثرات فرهنگي را تا حدي از سياست. اند شاگر اين موضوعو اف هـاي جانبدارانـه ورزياما بايد بتوان تأثير
و ارزيابي كردو يا تعارض توان در قامـت حكـومتي تجـاوزگر روسيه را تنها نمي. هاي مرسوم جدا دانست

و تلقي كرد آن.و استعمارطلب نگريست و روشنفكران و كنش متفكران ، سرزمين به داليل متعـدد بينش
و مراوده،و مهمتر از همه و نيز تعامل و وجود مرزهاي طوالني بـه،ي مـردم ايـن دو سـرزمين همسايگي

و خويشاوندي ديرپاي واليات از دسـت رفتـه  ي نـوزدهم بـري ايـران در آغـاز سـده خصوص همبستگي
و سواحل درياي خزر تأثيري دير و به خصوص آذربايجان و خـاطره. پا ومؤثر بـوده اسـت ايرانيان ي تلـخ

و خواسـت هاي ايران از روسيه در ياد ايرانيان به منزله آموز شكست عبرت ي عـاملي محـرك در بيـداري
و روشـنفكران ايـن سـرزمين و نيز پرورش يافتن چند نسل از انديشمندان و اصالح پـاك شـدني، تغيير

و استعماري. نيست و سياست تجاوزگرانه و چيرگـي بـر ايـن براي دسـت برنامه و تسـلط بـه ايـران يـابي
و افريقا نفرتـي تـاريخي در حافظـه تـاريخي مـردم ايـران  و راهيابي مستقيم به شبه جزيره هند سرزمين

اهالي تبريز از اين بابت از همه بيشتر آزرده شدند زيرا مستقيماً در كام آتشين اين آفـت. حك كرده است
و ساختند م. سوختند و بابـت آن بهـاي گزافـي پرداختنـد اگر هم از. جالي يافتند ايستادگي كردند اينهـا

و برخوردار از حس مسـئوليت آذربايجـان جمله و روان فرزندان انديشمند ي عوامل مؤثري بودند كه ذهن
و ژرفـاي بيشـتري هـم يافـت را متأثر كرد كه با گذر زمان تـا آسـتانه نفـرت عميـق.ي مشـروطه تـداوم

و اقـدامات مداخلـه طلبان اصالح و تجددخواه از عملكرد روسيه ي عوامـل گرانـهو روشنفكران ميهندوست
و وابسته، آن حكومت از، هاي كنسولي آن دولـت در تبريـز تعدي آشكار مأموران حكومتي حمايـت آنـان

و خودكامه سياه و نفرتجملگي خاطره، ترين عناصر حكومتي در ايران ترين و ميـراث باري را از نـامي تلخ
يي پـرورش مراحـل اوليـه هاي ديرپا در نحوه اين خاطره. روسيه در ميان اقشار آگاه آن شهر برجاي نهاد

و ضـديت روسـها بـا. زاده نقـش مـؤثري بـازي كـرده اسـت هايي چون تقي شخصيت اقـدامات دشـمنانه
و آزادي مشروطه و تداوم داشته خواهان حمايـت سرسـختانه. استطلبان همواره به قوت تمام برقرار بوده

، شركت مستقيم در بمباران مجلـس اول توسـط قزاقـان روس،)محمدعلي شاه(از دشمن اصلي مشروطه 
ــهر ــان ش و بزرگ ــاالن ــتار فع و كش ــز ــغال تبري ــنگرهاي، اش ــين س ــخير واپس و تس ــدام ــرانجام انه و س

و تعطيل كردن مجلس دوم) اولتيماتوم(حجت خواهان در روند اتمام مشروطه كه بر پنج سال تـالش آنان
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و در صدر آنها و نظـام پارلمـاني نقطـه_ تبريزيان_ايرانيان ،ي پايـاني نهـاد براي تشكيل حكومت قـانون
بهو اقدامات حكومت روسيهها اي از كنش شمه و وابستگان آن ميي تزاري و يـارانش تقـي. آيـد شمار زاده

و مـؤثر داشـته، خودي خواهانهدر سراسر اين دوره در راه تحقق اهداف آزادي  . انـد همواره حضوري فعـال
و مراوده، رغم اين حضوربه را تأثير تعامل بـه ويـژه،ي فرهنگي بين مردم اين سـرزمين بـا اهـالي روسـيه

و مـاوراي، مناطقي كه در آغاز قرن نوزدهم به اشغال نيروهاي روسيه درآمـده بـود  واليـاتي چـون قفقـاز
و بعضاً زبـاني بـا مـردم آذربايجـان، هنگيقفقاز با اشتراكات فر تـوان ناديـده نمـي، پيوندهاي خويشاوندي

. انگاشت
و روسيه از ديرباز ارتباط تنگاتنگ برقرار بوده است در. زبان روسي در اين شـهر رايـج بـود. بين تبريز

و دهههاي پاياني سده دهه و دوران مبارزات مشـروطهي نخست سدهي نوزدهم و خـواي بيستم هي رفـت
و گسترده ي چند صد هزار كارگر ايراني كه حتي تا دورترين نقـاط روسـيه هـم سـاكن آمدهاي پيوسته

و روسيه به تجارت مشغول بودند، شدند از، بازرگاناني كه ميان ايران و مهمتـر از همـه سـكونت بسـياري
ك، اتباع روسيه در ايران و تأثر را بيش از همه بارز و تأثير دري روس نفوذ گسـترده. رده بوداين تعامل هـا

از، المللـي اول ايران چندان بود كه در آغاز جنـگ بـين  بـه ويـژه، هـزار تبعـه روسـيه در ايـران5بـيش
و سواحل خزر ]27[. سكونت داشتند، آذربايجان

و روسـي و انديشمندان تبريزي در ايـن تعـامالت نقـش فعـالي، بـه خصـوص در قفقـاز، روشنفكران
و افكار جديد پردامنه. داشتند و روزنامه خـود بـه زاده تقـي. اي از اين مسير به درون ايران راه يافـت كتاب

مي تأملنحو  : كند برانگيزي به اين نكته اشاره
و، مطبعه ابتدا از روسيه به تبريز آمد« و تفلـيس و اروپـا هـم از ادسـا و خط تلگراف كمپاني هند

- 1293تقريبـاً درحـدود سـنه.ر را بـا اروپـا مربـوط سـاختو ايـن شـه، جلفا به تبريز راه يافت
ق پس از برقراري خط تلگراف در ايران چند نفر از تبريز بـه تفلـيس فرسـتاده شـدند كـه 1295

و پس از تحصيل بـه اينجـا برگشـته كـه ظـاهراً يكـي از آنهـا صنعت تلگرافچيگري را ياد بگيرند
شد. ميرزاجواد خان بود، سعدالدوله گان قفقازيـه كـه فعاليـت مـدني آنهـا منشـأ اثـر در از تربيت

از اهل شـكّي كـه يكـي از اولـين پيشـروان مـدنيت، ميرزا فتحعلي آخوندوف بود، آذربايجان شد
او. جديد در ميان مسلمانان قفقاز بود و بسـيار شـيرين وي بـه فارسـي، عالوه بر تياترهاي تركـي

بر، بسيار چيز نوشت . واشعار فارسي وي در بـاب لـزوم تغييـر خـط الصفاءروضهمانند انتقاد . از.
از) برزگر( اكينچيهاي تركي كه در قفقازيه نشر شد روزنامه ترين روزنامهقديمي و مشـهورتر بود

و ترجمانآن روزنامه  منتشر در قرين بود به مديريت اسماعيل گايسرنيسكي كه سـالها دوام كـرد
و يـا قبـل از 1318روس در تفليس كه حدود سال بعد روزنامه بزرگ يوميه شرق. مشهور شد ق

و اشخاص شـاه تختـي و سالهاي بعد كه محمد آقا شاه تختينسكي از مالكين از توابـع-]28[آن
و از اولين روزنامه- نخجوان  و خيلي رونق گرفت .ي يوميه بزرگ مسـلمين روسـيه بـود نشر كرد

و ژاپن انتشار زيادي و محـررين آن ميرزاجليـل محمـد اين روزنامه در زمان جنگ روس داشـت
. در تفلـيس مالنصـرالديني فكـاهي بعدها صاحب روزنامه- نخجواني زاده تقي . و فـائق افنـدي.

و غير هم بودنـد نعمان . زاده . . و فـائق افنـدي روزنامـه. را مالنصـرالديني بعـدها ميـرزا جليـل
و بسي ار مؤثر بود در تبريز نيز بسـيار مرغـوب تأسيس كردند يكي از بهترين نشريات عالم اسالمي

]29[».و با اثر بود

و فهرستزاده در دنباله تقي و ارتبـاط معنـوي وار به نمونهي اين سخنراني مختصر هاي متعـدد تـأثير
و داغستانبه، بيداردالن آذربايجان با روسيه مي، ويژه با قفقاز مـا را بـا،ها پرداختن به اين نمونه. كند اشاره
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و كنش تبريزيان از جمله و تأثير بر بينش و عمق اين ارتباط يكـي از مـوارد. كنـد آشنا مـي زاده تقيابعاد
اش بـه تقـي صـدقي اردوبـاري همشـهري پـدرش اشاره، مهمي كه در ارتباط با شخص او قابل ذكر است

: است
. از اشخاص متجدد بيدار قفقاز . . بسيار تجدددوسـت مشهدي تقي صدقي اردوبادي از اشخاص.

بهو ترقي و نظر دواير باالتر را جلـب نمـود طلب بود كه در اردوباد مكتب را، طرز جديد باز كرده او
و بـه نشـر افكـار جديـده پرداخـت  و آنجـا مدرسـه خـوبي انداختـه او. به نخجوان دعوت كردند

و رساله و به تركي نيز مقاالت مي نوشتجاتي به فارسي داشت يكـي بـه مناسـب نوشـت كـه هايي
و يك مقاله او را با سوز كالم مـا در تبريـز بـه شـكل رسـاله چـاپ  جشن صد ساله پوشكين بود

]30[. كرديم

طي يك سـخنراني خطـاب، سال بعد از سفري كه پيش از مشروطه به تفليس كرده بود44زاده تقي
مي» عاميون«به اعضاي حزب نوبنياد  و جـوش تفلـيس بـا آورد كه در آن سفر در شـهر پـر به ياد جنـب

و دوستي« و ارمني معاشرت ي خـود هاي پراكنده او بارها در نوشته. داشته است]31[» انقالبيون گرجي
و برخـي ديگـر منـاطق، بدون ذكر جزئيات، هاي گذراو در اشاره و تفلـيس از تأثير آنچه در شهرهاي باكو

و همدوره و زاده تقي. سخن گفته است، هايش گذشته آن سوي مرزهاي آذربايجان بر او ي جـوان در سـير
بـا، رفـت اش بـه شـمار مـيي بـزرگ معنـوي در زنـدگي ها كـه واقعـه وجوي تازهاش در جستسياحت

و نوجوي روزنامه، هاي تجددخواه قفقازي چهره نگـارانو نسلي از روزنامـه مالنصرالديني با مدير هوشمند
و با آنان  و تعامـل پرداخـت، وگـو به گفتتجددخواه آن سامان محشور شد از ايـن طريـق بـاب. مباحثـه

و عوامل جريان نوگرايي منطقـه گشـوده شـد آشنايي ، وگوهـا همـين گفـت. اش با بسياري از ساير عناصر
اين سفرها بر شخصيت او تأثيري شـگرف.ي جوان را دگرگون كرد زادهو مشاهدات بود كه تقي، مطالبات

و هيجان زايدالوص. داشت آورد حـاكي از ايـنف او در ساليان بعد كه خاطرات آن زمان را به يـاد مـي شور
. امر است

 تصوير روسيه در ميان تبريزيان
و مراوده و آراي تعامل و تغييـرات و دريافت تحـوالت و قفقاز به درك ي نسبتاً مستقيم تبريزيان با روسيه

و شـناخت،ي تبريـز از همان آغاز كار دارالسلطنه. ها انجاميد آنان در اين زمينه تأملنوين در آن سرزمين
مي، تر روسيهدقيق از. در دستور كار قرار گرفت،شد كه دشمن عمده شناخته با پيوسـته شـدن منـاطقي

و فرايند قلمروگستري روزافزون روسيه و مقام پطر كبير كه پيشگام چنين سياسـتي فـرض، ايران منزلت
تـاريخو عظمت پطر كبير چنان پيچيده بـود كـه، اقدامات، آوازه. مورد عنايت ايرانيان قرار گرفت،شد مي

او، اثر ولتر زندگاني پطر كبير و حيات از اولين آثاري بود كه به دستور عبـاس ميـرزا، در خصوص كارنامه
كارهـاي عظـيم: قـرار اسـت هايي كه در آن كتاب آمده از اين برخي از فصل]32[. به فارسي ترجمه شد

و تربيت ملت، پطر و سياحت پطر كبير در فرنگستان، نظام دولت از، سير روانه كردن پطر كبير چنـد نفـر
و قـرار شـريعت، به ممالك فرنگ جهت تحصيل علـوم متفرقـه]را[نجباي روس  در بيـان قـانون دولـت

و برگزيداينها همه عنوان. گذاشتن پطر كبير هاي توانمنـد شـدنه بودند كه از ضرورتهايي حساب شده
ميايران هم به : آمده است، از جمله، در كتاب. آمدندشمار

و محافظت دولـت اعجوبـه زمـان« و تربيت ملت و صيانت ملك و متانت عقل پطر در رزانت رأي
از جمله عـزم خـويش، از اول سلطنت خود هركاري كه در واليات روسيه به عمل آمده است. بود
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. اندبعد مردم كه محض پيروي سلطان آن را ياد گرفته، نخست خود تعليم گرفته، بوده . و بايـد.
و درس نمياگر اول پطر خود متعلم نمي: دانست پطـر ايـن. كـرد كسي اقـدام نمـي، خواند گشت

. مرحله را درست دريافت . ي فرنگ را بـه زبـان روسـي پس حكم فرمود كه جميع كتب معتبره.
و از عموم علوم اطالع حاصل به هـم رسـانند ترجم و چاپ زنند تا جميع مردم بخوانند ».ه نمايند

]33[

و عامدانه دولت و شيوهمترجم كتاب آگاهانه ي مطلـوب اخـذ مـدنيت نـوين مردان ايران را به تدبير
رياسـت خسـروي هيئت عذرخواهي ايران به مناسبت قتـل گريبايـدوف بـه در سفرنامه. كند هدايت مي

و روس پس از جنگ، پسر عباس ميرزا، ميرزا مي، هاي دوم ايران : خوانيم در احوال پطر
مي« مي آنچه از اوصاف او مذكور قطـع. آيد بسيار قابل مـاده بـوده اسـت شود از كارهاي او معلوم

و قانون نظام كـه امـروز نتـايج افكـار او باعـث وفـور  و تدبير امور سلطنت و نظر از تمشيت قـوت
و رونق امور دولت روسيه شده و صنايع عجيبيه هم مسـلم، استحكام سلطنت در اكثر علوم غريبه

.ي علوم مشاهده شدهبعضي چيزها از صنايع او در مدرسه. بوده است ..«]34[

و علوم نداشتند و ترقـي. در همين سفرنامه آمد كه مردم روسيه هم بهره چنداني از دانش پيشـرفت
ز و نمسه«ماني آغازيدند كه را از بنـاي، هـا آورده معلم) اطريش(پطر كبير استعداد بهم رسانيده از فرانسه

. دانيم كه اولين مدرسان دارالفنون به دستور اميركبير از اتريش فـرا خوانـده شـدندمي».مدارس گذاشت
و«: افزايد گزارشگر سفر به روسيه مي و فنـون و حـرف در مملكـت از آن زمان تاكنون اقسام علوم صـنايع

و از علـوم همـه ملـل جهـان در آن تحصـيل ها مدارس بنا كـرده در تمام واليت. شود روس توليد مي انـد
و هوشـمندانه سـخنان نويسنده پس از شرحي بر وضعيت مملكت».شود مي و ذكـر آگاهانـه داري روسيه

ع«: نويسدمي» اهل سياست روس« و ادراك تفـاوت بسـيار اسـت مردم اين قرن را با قرن سالفه در و. قل
و آرامش و، منافع امنيت و چـه در سـاير ممالـك ديـده و ازدحام را چه در مملكت خود و مفاسد شورش

و» مزيد ادراك اهل مملكت شـده«اي كه در روسيه اجرا شده در ايران استوار شودو اگر رويه» اند دانسته
مي« آ امر صنايع آن قدر رونق . گـرددن بـالمره از سـايرممالك منقطـع مـي يابد كه احتيـاج . . و از شـرّ.

».ماند همسايگان محفوظ مي

و زيركانه هشياري نويسنده هـاي همـه تماشـاخانه غـرض دولـت روس از ايـن: نويسـدمي برانگيزنده
و اشاعه و عشرتمتعدد و خيـاالت بـراي، عالوه بر تفريح ملت،ي اين همه اسباب سرگرمي ايجاد مشـغله

و دل از عيب» گوييزبان بر عيب«وقتي مردم بيكار نباشند. دم استمر ]35[. بندند جويي برميبسته
و مفيـدي نامِ اين هيئت به روسيه كه در رويدادهاي سدهاز همراهانِ به ي نوزدهم ايران نقـش مـؤثر

. سـاله بـود23بـود كـه در ايـن زمـان جـواني، اميركبير بعـدي، خان فراهانييكي هم ميرزا تقي، داشت
و ايران، مشاهدات در روسيه ذهن هشيار اين سـفر تـأثيرات ژرفـي بـر ذهنيـت. اش را درربود خواهتيزبين

و مملكت ، اي كـه در ايـن سـفر حضـور داشـت ديگـر شخصـيت برجسـته. داري وي برجاي نهاد سياسي
]36[. محمدخان زنگنه امير نظام آذربايجان بود

و رويدادهاي مهم بعدي نقش فعال داشـتند دارالسلطنهعمده اعضاي هيئت در دستگاه بـي.ي تبريز
و بيداري ذهن آنان مؤثر بود كـه» طيـاتر«مسافران ما به روسـيه بـا. شك مشاهدات اين سفر در پرورش

كه. آشنا شدند» ترجمه آن تماشاخانه است« و«كـه» هنرمندان صاحب سواد«محلي در فنـون محـاوره
و غنا مهارت كامل مي» دارند رقص و پسران در مدرسـه بـا. كنند هنرنمايي گزارش دادند كه اين دختران
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و فصحا«مدرسان مي» اهل طرب و كشـتي، مهندسي، نقاشي،طب از مدارس. شوند تربيت و چاپ سـازي
و تجارت سخن گفتند . صد شاگرد داشـته مالحظـه كردنـد را كه هفت»ي دخترانمدرسه«. ديگر صنايع

و زبان دختران در آن و موسيقي و حكمت طبيعي و جغرافيا و علم حساب هاي اروپايي را در كنار دوخـت
و سه مدرسـه گزارش دادند كه در پطرزبورگ تنها براي دختران ده مدرسه. آموختند دوز مي يي كوچك

و ربط فرانسـه هـم بـه آنهـ، اند؛ مدارسي كه عالوه بر دروس عادي بزرگ تأسيس كرده و خط ا حتي پيانو
و پرسش زا بود، آگاهي آفرين همه اشاراتي. آموزندمي تاثير فضـاي سياسـي براي فهم بهتر. برانگييزاننده

و نوآوري  .ي برجسته اشاره كنيمزمانه به چند نمونههايو فرهنگي روسيه در ميان اهل انديشه

 خان مستشارالدولهميرزا يوسف
و زبان فرانسه در ميان ايرانيـان سـخن خواه تجددطلب دوران قاجار از اين قانون  در ارتباط با تأثير فرهنگ

ميجا به رابطهدر اين. گفت خواهيم و تحوالت روسيه ي مستشـارالدوله در رسـاله. پـردازمي او با فرهنگ
و مشـاهده يك كلمه و آبـادي«ي خود به اقامت چهارساله در تفلـيس و آسـايش و اقتـدار لشـگر انتظـام

دا» كشور مي«همواره از خود پرسيده: در همان زمان نوشت.رداشاره شد كـه در مملكـت ايـران نيـز چه
و آبادي حاصل مي و اين آسايش و اقتدار ]37[» گرديد؟ اين نظم

ق به مدت هشت سال كـارپرداز حـاجي 1278تا1270ي سالهايخواه در فاصله قانوني اين فرهيخته
و سپس به منصب كارداري ايران و سـرانجام كنسـول در تفلـيس ترخان بود در پطرزبورگ ارتقـاء يافـت

يي او در قفقـاز بـه واسـطه تحـول انديشـه.ي روسيه بودق در مناطق تحت سلطه 1283او تا سال. شد
و روسي آغاز شد و آراي انديشمندان قفقازي دوسـتي پايـدار او بـا ميـرزا فتحعلـي. آشنايي با روشنفكران

و رويكردهاي او مؤثر افتادآخوندزاده در تفليس در رو ي او الدولـه كمـال آفـرين پرسش مكتوبات. ند فكري
كه در زمان اقامت پاريس نوشته بـود بـراي اظهـار نظـر،را» يك كلمه«ي رساله. را به فارسي ترجمه كرد

. به نقد آخوندزاده بر اين اثرجاي ديگراشاره كرديم. به تفليس فرستاد، آخوندزاده،اشدوست
و اسـتبداد حكـومتي مستشارالدوله در اواخر عمر طي نامه ي مفصلي از تبريز به شاه نسبت به فسـاد

و مـدنيت و تأكيد كرد كه اگر زمامداران ايران در پي قانونمند كردن نظام بر نيايند اجبار زمانه هشدار داد
و نامه. نوين تحميل خود را مجري خواهد داشت و درفش - زندان براي ايـن روشـن اي كه حاصلي جز داغ

و او را زمينگير كرد هاي پايـان عمـر در تبريـز مستشارالدوله در سال]38[. ضمير بال كشيده به بار نياورد
و آراي تجددخواهانـه. اقامت گزيد و آشنايي با تحوالت عصر جديد و،اش حاصل تجربيات چـه مسـتقيم

و ديگـر هموطنـان]39[، استانبول اخترهاي چاپ خارج چون چه از طريق روزنامه اش در ميان تبريزيـان
. تأثيرات بسيار نهاد

 تبريزي) زاده طالب(طالبوف
و بـه. در كوي سرخاب تبريز به دنيا آمد)ق 1330- 1250(عبدالرحيم طالبوف در نوجواني به قفقاز رفت

و به بازرگان خوش  و تالش خود ثروتي اندوخت بـه زبـان.و با نفـوذي بـدل شـد نام اتكاي استعداد ذاتي
و مدنيت عصر نو آشنا شد و از اين راه با فرهنگ جواني شـانزده سـاله بـود كـه بـراي. روسي تسلط يافت

در كنـار. قـرار داد، مركـز داغسـتان، سپس مقر خود را در تمرخـان شـوره. زندگي بهتر به تفليس رفت
و عالقه، هاي تجاريفعاليت و آگـاهيي فـراوان بـه به دليل عشق و بـه مطالعـه، كسـب دانـش ي كتـب

ــه ــه روي آورد روزنام ــاي تجددخواهان ــگ. ه و فرهن ــه ــدامات خيري ــا اق ــتانهب ــه، دوس ــه منزل از ب ــي ي يك
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كـه انـديش روشـن ايـن بازرگـان. مطـرح شـد، هاي مهاجر ايراني مورد احتـرام سراسـر قفقـاز شخصيت
و آثـار مـؤثري با گذر از مياني خود را طلبانه آراي اصالح،ي شيخي داشتاپيشينيه سـالي بـه قلـم آورد

و مؤسسات فرهنگي در قفقاز. آفريد و گسترش مدارس جديد و حتـي درون، با حمايت از ايجاد عثمـاني
و. ايران به عنوان شخصيتي محبوب در محافل تجددخواه ايران جلوه كرد طالبوف چندان در سـير فكـري

فعاالن سياسي آذربايجان تأثير نهاد كه بـدون حضـور در تبريـز بيداري پيش از نهضت مشروطه در ميان
در.ي مردم آذربايجـان در مجلـس اول مشـروطه انتخـاب شـد در مقام نماينده كسـروي مـورخ تبريـزي

هـاي نـوين اروپـايي بـه دسـت مندي به دانش نخستين كتابي كه در آغاز عالقه: نويسد خاطرات خود مي
و خواند : آورد

كه« و تاكنون چند بار چاپ يافتـهبه كتابيست را. نام هيئت طالبوف شناخته گرديده ايـن كتـاب
و شـيريني كـه ستاره. نام فرانسوي نوشته به فرانسه فالماريون دانشمند به شناسي را با زبان سـاده

و طـالبوف ترجمـه بـه سپس آن را به روسي ترجمـه كـرده. آموزگار توان فهميد باز نموده بي انـد
مـن از خوانـدن آن لـذت. اش نيز استادانه بوده چنانكه كتاب استادانه نوشته ترجمه.دهفارسي كر

و يكايك زمينه و بارها آن را از آغاز تا انجام خواندم و از ايـن بسيار برده كـه ها را به انديشه سپردم
و شادمان گرديدم، چنان راه روشني افتاده در اروپا دانش به ]40[.»خشنود

اي يـاد العابدين مراغـه تأليف زين نامه ابراهيم بيك سياحتزاده در خاطراتش از تأثير ژرف كتاب تقي
در. كند مي نشـان از تـأثير او بـر، ايـن كتـاب در مقـام منتقـدي اجتمـاعي هـاي روايـت حضور طالبوف

عصر مشروطه انداختـه كتابي كه به قول كسروي ولوله اي در ميان ايرانيان. اي داردچون مراغه پيشرواني
و تنها كساني كه خود در رويدادهاي زمانه حضور داشته و گستره آن را در يابنـدمي، اند بود . توانند عمق

ي در چاپخانـه)م1895و 1894(ق 1312ــ 1311هاي در سال سفينه طالبييا كتاب احمددو جلد اول
بيو روايت گفت، كتاب. اختر استانبول به چاپ رسيد و فرزندي استگوي سـنج احمد فرزنـد نكتـه.ن پدر

و زياده و پرسش كنجكاو و همه جا طرح مـي خواهي است و پـدر هاي متعدد از همه چيز ، نويسـنده، كنـد
و ساده و رويـدادهاي، گويي فهم در تالش پاسخ با زباني سليس و مسـائل و فنـي از تحوالت نـوين علمـي

و فرهنگي به روش تطبيقي ميان ارو ميسياسي و ايران سخن و آگـاهي را مـي. گويد پا ، سـتايد پدر دانش
و تربيت بر مبناي مقتضيات زمانه را راه رسيدن به آن مي و: گويدمي. خواند تعليم بدون آشنايي بـه علـوم

و مهارت و پيشـرفت توان از عقب هاي جديد نمي فنون و بـه ترقـي و جدا شد ماندگي جاري در ايران دور
و  نوشـته اميـل طالبوف ظاهراً بـه تـأثير كتـاب. مطلوبي كه در اروپا تحقق يافته است دست يافتسزاوار

و ايجـاد مـدارس جديـد، روسو و ضـرورت تعلـيم عمـومي و نوجوانان سـير، در تأكيد بر آموزش كودكان
و. روايت خود را در اين اثر تنظيم كرده است ايـن تاسـي دركتاب ديگري در كارنامه ازليان ايران به تـاثير

و زبان فرانسه نمـي طالبوف.ام فروغي در روزنامه تربيت اشاره كرده- ميرزا كاظم- از رساله كتاب دانسـت
بـراو تـأثير آراي متفكرانـي چـون. كتاب فالماريون فرانسوي را هم از روسي به فارسي ترجمه كرده بـود 

و ذهنيت تجددخواهاني چون تقي و پـرورش مبني بـر تأك، زادهفضاي زمانه يـد ضـرورت تحـول آمـوزش
و ايجاد مدارس  -ي الئيك بـا گـرايش زاده هرچند ميان آراي تقي. ترديدناپذير است، نوين ترازسنتي ايران

و اختالف بسيار وجـود دارد كـهو كنشو بينش، هاي سوسيال دموكراسي زمان مشروطه طالبوف تفاوت
ي جـوان تـأثير فراوانـي زاده ايي طالبوف بر ذهنيت تقـي اما آثار ابتد، در جاي خود به آن اشاره خواهد شد

. نهاد



و گهواره  29ي تجدد تبريز زادگاه

تبريـز مجاهـدو الحديـد هاي كه در انتشار روزنامه) ابوالضياء(طالبوف با كمك سيد محمد شبستري
دانيم كه شبسـتريمي.ق منتشر كرد1306در سال شاهسونيك شماره نشريه فكاهي به نام، سهيم بود

و يـاران او را در كنار تقـي. زاده قرار داشت تجددخواه تبريز با حضور تقيي چهار نفره در حلقه اش در زاده
و تدريس زبان تأسيس مدرسه تربيت براي پايه و تربيت . يـابيممي، هاي خارجي گذاري اصول جديد تعليم

بـه شبستري به عنوان مدير مدرسه اعالميه تأسيس را امضاء كرد ولي از ترس جـاهالن متعصـب نـاگزير
و تقـي. تهران گريخت زاده را در تأسـيس كتابفروشـي تربيـت جاي پاي فعاليت مشترك بعدي ابوالضياء

و همراهي اين فرد اخير بـا تقـي، به هرحال. سراغ داريم هـاي زاده بـراي سـال ارتباط طالبوف با شبستري
و مراوده طوالني مي .ي نامستقيم براي آن دو به شمار آيد تواند زمينه تأثير

و اقدامات طالبوف از جمله شخصيت آن. اسـت شـان داراي ابعـادي چندگانـه هايي است كه آرا او نـه
انـد اش معرفـي كـردهو نـه چنـان كـه مخالفـان، گونه كه آدميت مدعي است مبشر عقالنيت ليبرال بود

از او همچون اكثر متفكران ايران زمانه خود آميزه. مدار بود ساالري شريعت ايمان و ايـده ديدگاه اي هـاي ها
و ناهمخوان را در آراي خود عرضه كرده است و بعضاً متضاد . متفاوت

و جوان29ي زاده تقي در زماني طـالبوف كهنسـال را در خانـه، پيش از ورود به مجلس اول، ساله اش
و آتي ايـر خواهانه هردو باورهاي ترقيكه داغستان مالقات كرد؛  در. ان داشـتند اي نسبت به نظام مطلوب

در صفحه70ي زاده رساله اين زمان تقي را در مصـر » تحقيـق حـاالت كنـوني ايـران«اي معـروف خـود
و منتشر كرده بود ضمن نقد اوضاع ايران عنوان كرده بود كه بايد با شـتاب هرچـه، در اين نوشته. نوشته

و غيرت واقعيتمام و عزم كامل و، تر و از تجربـه نمـودن مجـرب تمدن جديد اروپايي را قبول ، اجرا كـرد
ق در داغستان بـه 1324زاده درخصوص اين رساله در مالقات خود با طالبوف در شعبان تقي. دوري گزيد

ديگـر، وقتي رساله شما را خوانـدم«: طالبوف با تحسين از اين نوشته ياد كرده وگفته بود. بحث پرداخت
مي، از مرگ ترسي ندارم از زيرا آن اين افرادي به وجود آمده بينم پس چـه صـالح ملـت اسـت بيـان اند تا

]41[».كنند
به تقي و ملتـي كـه مـدنيت زمانـه زاده در همين رساله ي خـود را صراحت تأكيد كرد كه هـر دولـت
و و علوم عصريه«نپذيرد و محـو پايـان محتـوم، را راهنماي خود قـرار ندهـد» اصول جديده اش انقـراض

. شدن خواهد بود
از تقي و روز مشـغول، بـه مأخـذ خـاطراتش، آن چهـار روزي كـه هاي بحثزاده اطالع ديگري شـب

، از آنچـه چنـد مـاه بعـد در كشـاكش حـوادث مجلـس اول روي داد. دهـد صحبت بودند به دست نمي
.ي ايـران رويكردهـاي متفـاوتي داشـتند توان پي برد كه اين دو نفر براي پيشبرد امور سياسي جامعه مي

ي پيروزي جنبش مشروطه بـه اتابـك را در آستانه، المحسنين مسالك، طالبوف يكي از مهمترين آثار خود
و بدنام پيش ازمشروطه تقديم كرده بودامين ها بود كه او بـراي مدت، در واقع. السلطان صدراعظم مستبد
و انتظام امور ايران، ترقي و توسعه يافتـه بـود بر مبناي فهمي كه از الگوي ژاپن درترق تعالي بـه اتابـك،ي

اي در دسـت اسـت كـه نشـانه،ق1325ربيـع الثـاني، اي از دوران مجلـس اول نامه. معزول دل بسته بود
و مدبر و شيفتگي او نسبت به اين صدراعظم مدير و طمـاع بـه شـمار، شفاف از نگرش مثبت اما مسـتبد

و كفايت معرفي كرد. آيد مي در پـيش، اش بـه دور دنيـا كه حاال پس از مسافرتاو اتابك را مظهر درايت
]42[. خواستار بر پايي نظام قانونمند شده است، از مشروطه

و اسناد اين دوره از زندگي طالبوف گيـري شـفاف او در برابـر برخـي جملگي نشان از جبهه، ارتباطات
و اقدامات تقي و توصيه، به بياني مختصر. زاده دارد آرا دهـد كـه واشارات تاريخي نشان مـي ها اعم مطالب

و الئيك مشروطه به رهبري تقي به، زاده در اوج مخالفت جريان راديكال صراحت جانـب اتابـك را طالبوف
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آن. گرفته است و نشانه، عالوه بر و جريانهـاي راديكـال هاي اختالف طالبوف با سوسيال دموكرات از رد ها
. زاده مخالف بوده است تقي سوسيال دمكراتيك زمان با آراي توان پي برد كه او در اين قفقازي نيز مي

ميطالبوف انجمن و مرج و احزاب نوين را مسبب هرج و تصريح داشتها ، ايران يك مملكـت: دانست
و منــافع،يــك ملــت كــه احتيــاج مــذهب اســت از]43[.شــان واحــد اســتيــك او همچــون بســياري

و وحدت مطلـق بـه هـر خواه كه تمركزشهاي تماميتناسيوناليست هرگونـه، اسـت بهـائي ان يكپارچگي
و حزبي را مانع وحدت ملي مي - او ايران زمان مشروطه را شايسـته]44[. پنداشتتشكل مدرن سازماني

و خواهاني دموكراسي پارلماني نمي و در عمل استبداد دانست و مـدبري منور حاكميت رجال مسـتبد
: انتخاب كنند مشروطه اگر او را به نمايندگي مجلسحتي كما اينكه نوشت. چون اتابك بود

و مجلسعقيده« و دهـل زدن اسـت،ي من باز همان است كه ايراني در همـين نامـه» حكايـت گـاو
و تطبيق كرد ]45[. تأكيد دارد كه مقتضيات زمان را بايد در بستر حفظ موازين اسالمي پيش برد

و داليـل امتنـاع او از تصـدي متفاوت سـير مـي طالبوف در اين برهه در مسيري گـري وكالـت كـرد
و باورهايش بوده اسـت  گرچـه بـي ترديـد تكفيـر، مجلس اول بيش از هر موضوع ديگر آزردگي شخصي

مي. اش به ايران مؤثر گرديدآفرين علماي متشرع هم در نيامدنهراس ، رسـد كـه او نتوانسـته بـود به نظر
و چندي بعد با هيئت نمايندگي تبريـزو مالقات با تقي پس از انتخاب به نمايندگي كـه، زاده در داغستان

و آراي خود جلب كند، در مسير رفتن به تهران با آنها مذاكره كرده بود تنهـا، درواقـع. آنها را به سوي نظر
بـه.دمسلك روحانيون آذربايجان را به سوي خود متمايل كنـي شيخيتوانست ميرزا فضلعلي آقا نماينده

اي اسـت كـه در ميـان همين دليل هم بود كه در مذاكرات مجلس اول ميرزا فضـلعلي آقـا تنهـا نماينـده 
. وكالي تبريز از او دفاع كرده است

و مجادله بررسي دقيق مباحثه دهـد كـه طـالبوف در ايـن هاي قفقازي هم نشـان مـي هاي روزنامه ها
و مخالف جريانات راديك مرحله در جبهه و سوسـيال دمـوكرات آن منطقـه قـرار داشـتي مقابل در. ال او

و ميرزا فضلعلي آقا ش در ايران، قفقاز و همفكر بودنـد شـيخي مسـلكي مـدار در واقع باورمنداني دين، يار
و مـوازين شـرع در مقابلـه بـا، خواه كه ضمن مخالفت با روحانيون مشروعه و صيانت از احكـام براي حفظ

بههاي نوين اروپايي انديشه ي راديكـال جنـبش در جريان مخالف جبهه، ويژه رهروان الئيك آن در ايرانو
و عملـي طـالبوف از اتابـك بهتـرين دليـل ايـن جانبـه هواخواهي همـه. مشروطيت قرار گرفتند ي قلمـي

. مدعاست
ي آشـنايي دوبار در باكو به واسطه،ق1320طالبوف در جريان سفر مظفرالدين شاه به خارج در سال

مظفرالدين شاه در خاطرات دومين سـفرش بـه فرنگسـتان. به حضور شاه رسيد، صدراعظم وقت، اتابك با
مي از اين مالقات مي. كند ها ياد ي طالبوف با اتابك چنـدان ربطـي بـه ادعـاي دهد كه رابطه شواهد نشان

و مراوده، خواهي اين دولتمرد نداشته استبعدي مشروطه . انـد پا بـا هـم داشـته اي ديربلكه اين دو مبادله
ي صـدراعظمي او در دوران مجلـس ها پيش از طرح مسـئله سال، اينكه پيش از پيروزي جنبش مشروطه

و بدنام قاجار، اول خـود شـاهد ديگـري، تقديم شده است، مهمترين كتاب طالبوف به اين رجل خودكامه
و يا همدلي آن دو خواهان راديكال او را بـه به همين دليل هم بود كه مشروطه. است بر وجود نوعي رابطه

و سازش با رجال مستبداعيان« اش بـه ميـرزاي محرمانهطالبوف خود در نامه. متهم كرده بودند» پرستي
مي،]46[فضلعلي آقا  و احمـد با گـرايش پـان حياتي روزنامه دفاع جانانه. كند به اين امر اشاره اسـالمي

و انديشهاز طالبوف كه به شدت تحت تأثير سيد جمال)م1938- 1870(آقايف  ي اتحـاد الدين اسدآبادي
بنـدي را نمونه ديگري از ايـن صـف، اسالم او در تقابل با مجاهدين سوسيال دموكرات قفقازي قرار داشت

. دهد نشان مي
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و نماينده ميهايي از عنصري ليبراليسم با گرتهفريدون آدميت طالبوف را مدافع خوانـد سوسياليستي
بديهي است كـه. بايد گفت كه طالبوف چنين آدمي نبود، هاي تاريخي ايشان همچون ساير مبالغه]47[. 

و برخي مفاهيم واشـاره او با انديشه و فرهنگ روسي آشنا بود و آراي متفكران اروپايي از طريق زبان هـا ها
، در برهه اي مشروطه را نظامي مطلوب دانسـتن، اش با خودكامگي فردي مخالفت، پيرامون ضرورت قانون

از بنتـام. در بستر اين آشنايي در آثارش عرضـه شـده اسـت، خواهيترغيب ترقي، ايرانماندگينقد عقب
و اصالح و رنـان، روسو، ولتر، هنري توماس باكل مورخ انگليسي، گذاري انگليسي گر قانون متفكر اجتماعي

و .از انديشمندان فرانسوي امـا بـرخالف ادعـاي. شـده اسـت نام بـرده جملگي در نوشتارهاي طالبوف..
و بر مبناي اين آشناييصرفاً توان مورخ مشروطه نمي و- هـا يـادكردن هـا كـه عمـدتاً از صـافي ذهنيـت

و حتـي متمايـل بـهي ليبراليسم ترقياو را نماينده- هاي سطحي روسي آنان پذيرفته بود ترجمه خواهانه
. سوسياليسم خواند

و روشن است كه آن آشنايي سرشت انديشه بري طالبوف مذهبي بود او تـأثير جهـان بينـي دينـي ها
و موجب تأويل و احكام نهاده گرايـي بـود طالبوف عمل. در آراي او شده بود قدسي هاي جديدي از متون

و سازگاري احكام شريعت با  ميكه در پي سراب نافرجامي در تطبيق البتـه، گشت كـه از غـرب مفاهيمي
ميچنان او. دريافته بود، كرد كه خود او تصور برابـري بـه مفهـوم بهـره بـردن از تمـام، مساوات در نگـاه

اسـالمي حقـوق هـا در سلسـله مراتـب او چندان ناآگاه نبود كه نداند انسـان. داد معني نمي، مواهب آن
و امكان وجـود بنيادي،آزادي انديشيدن. صاحب حق مساوي نيستند و اجتماعي ترين مؤلفه آزادي فردي

آزادي در نـزد طـالبوف بـه معنـاي حـق. در رويكرد طالبوف نقش مهمي نداشت،و گسترش دموكراسي
و آزادي را بـه صرف. مساوي در مقابل قانون بود قانونمند شدن نـزد طـالبوف در جـوهر خـود مسـاوات

و مشـاركت مـر. همراه داشت او قـانون. دم در سرنوشـت خـود بـراي او جايگـاهي نداشـت حـق نظـارت
و مي و مـدبر چـون اتابـك را الزم و براي اجراي آن هم مديراني اليـق خواست از نوع قانون اساسي ژاپن

. پنداشت كافي مي
و انديشـه،ي ايـران شناسـاند طالبوفي كه آدميت به جامعه اي متشـكل از دو عنصـر ليبراليسـم از آرا

و  و آراي او نشان مـي. سوسياليسم به مفهوم عام برخوردار استسياسي دهـد كـه اما دقت در ژرفاي آثار
و آنچه را هم كه از افكار غربي ـ عقالنيت انتقادي تـأثير، طالبوف فردي مذهبي است يا به تفسير آدميت

و بلكـه همـواره بـر همخـو، ديـده نه تنها در تعارض با باورهاي ديني خـود نمـي، پذيرفته و همراهـي اني
و مـراودات شـيخي او در ايـن امـر مـؤثر گرديـد بـي. سازگاريشان تأكيد داشته است در. گمـان پيشـينه

مي المحسنينمسالك فقـط حقيقـت، ديـن پـاك. فقـط قـرآن اسـت، كتابِ منزل اعتقاد«: نويسد صريحاً
و اساس تعيين آن كلمه مي»ي توحيد استاسالم بـدعت، معني احكام را بـدانيم«: گيرد كه بايدو نتيجه

و تكميل فرق بدهيم ]48[».و تحريف را از اصالح
و پيروي، بنابراين و احكام كتاب مقـدس را متنفـي مـي نكردن او بدعت و از موازين و تأويـل دانسـت
به، تلقي جديد و كما اينكه بدون هيچ پـرده. شناخترا با آن يكي نمي،»معني احكام«قول خود يا پوشـي

ي سياسـي كه مهمترين اثر او در فلسـفه» ايضاعات در خصوص آزادي«اش رسالهترين همي در معروفتو
: نويسدمي، خوانده شده است

و منبع قوانين اسالم قرآن شريف ماست كه مادام« و، الدهر بر ملت ايـران اساس حـالل او حـالل
اهللا. حرام او حرام است نوشـتن كتـب، در دسـت اسـت در اينجا حق داريم بگوييم چـون كتـاب

مـا. داننـد ديگـران نمـي، قوانين ديگر چه الزم است؟ يكي چون معاني آيـات قـرآن را جـز علمـا 
و همـه بهفمنـد، خواهيم او را در دسترس بكنيم مي از آن جهـت توضـيح معـاني. تا همه بداننـد
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و لزوم حفظ، گوييم قرآن را در فصول متعددي كه او را قانون مي حوزه اسالم واجـب اقتضاي عمر
]49[».شرعي نموده

و گونـه ابهـامي تأكيـد مـي بدون هيچ، وي برخالف طالبوفي كه آدميت معرفي كرده ورزد كـه احكـام
و سرشت جهان از. بيني اوست قوانين كتاب مقدس منشأ قانون بـراي او همـان احكـامي اسـت كـه بايـد

و روشـن كـردن معـاني طلبي در واقع او اصالح. درون معاني قرآني استخراج شود ديني است كـه تفسـير
و اقتضاي عصر به شيوه ميوظيفه،ي خاص خويشقرآني را براي تنظيم مناسبات اجتماعي  دانـدي خود

كه. و امري و بسط يافته بـود ، امـروز پـس از قريـب صـد سـال پيش از او توسط پيروان سيد باب طرح
و كساني كه خود را روشنفكر و خواننـد مبنـاي جهـان طلـب دينـي مـيو اصـالح متفكران اسالمي بينـي

و آفـرينش منزلـه او تدوين قوانين جديد را نـه بـه. اندي سياسي خود قرار دادهفلسفه در،ي بـدعت بلكـه
و موازين قرآني ممكن مي و سسـتي عقـب بـراي بـرون. دانست تفسير جديد از احكام - رفـت از خمـودي

مي روزآمد كردن تفسير احكام، ماندگي و، بيـاني بـه. كند را پيشنهاد يكـي از اولـين پيشكسـوتان متفكـر
به اصالح ميگر ديني مسلمان ايران كه با تأكيد بر امكان سازگاري احكام شريعت بـا مقتضـيات، آيد شمار

و مفاهيم نوين غربي انديشه هـاي ليبـرال او در زمـاني كـه انديشـه. هاي خود را عرضه كـرده اسـت عصر
و نظام كنندهجذابيت خيرهاروپايي  و توانمنـدي خـود متفكـران اي داشته هاي برآمده از آن با كارآمـدي

و سرشـت شـريعت، شرقي را تحت تأثير قرار داده بودند  خـواهي از لـزوم سـازگاري ضـمن حفـظ جـوهر
مي باورهاي ايماني خويش ي بي گمان در اين نگره تـاثير دگرانديشـان دينـ. گفت با مقتضيات عصر سخن

گرچه او همچون ديگر برآمـدگان شـيخي از آنهـا دوري، غير مسلمان به ويژه ازليان زمانه محسوس است
. مي كرد

را ناشـي آنهـا قـدرت حكومـت، امپراطـوري ژاپـن، طالبوف بر مبناي تصوير خود از الگوي مطلـوبش
ي انسـان قدسـي بـراي اراده ناپذير او به اسالم موجب شد كه منشأاما ايمان تزلزل. خواندمي ملت ارادهاز

و مبنـاي خـود را هاي قانوني كه در انديشه محدوديت. قائل باشد ي ليبراليسم غربي وجود دارد كه منشأ
و ازلي احكام مقدس با محدوديت، گيردي ملت برمياز اراده تحت عنـوان اصـل، هايي كه در جوهر قدسي

و نهي از منكر قائل است و ماهوي داردتفاوت بني، امر به معروف . ادي
و خلـط پوشـي در پـرده. در عمل مذهب را بـا سياسـت در هـم آميخـت، طالبوف برخالف نيتش هـا

و دموكراسـي نـوين پوشاندن تفاوت، آشكارش در مفاهيم و موازين انديشه آزادي هاي بنيادي ميان مباني
و داراي ريشـه در همـان دومـي معرفـي، با احكام شريعت در سرشـت. كـرد مـي يكي را مـتمم ديگـري

حريـت قرآنـي بـه معنـاي رفـع. حضوري انكارناپذير دارد، مدار از آزادي قرائت شريعت،ي طالبوف انديشه
مي، ظلم را بنـا بـر، آزادي به مفهـوم غربـي آن بـه مثابـه يـك حـق. شناخت از ضروريات شريعت اسالم

و اجـازه داده مـي به اين معناست كه آدمي هر كاري را كه قانون، هاي مونتسكيو گفته توانـد انجـام دهـد
و تكليـف مـذهبي مقـدم اسـت. آنچه را قانون منع دانسته مجبور به انجام آن نشود . چنين حقي بر اصل

در. آيـد بر اين گمان استوار است كه انسان آزاد به دنيـا مـي. حق قانوني مبنا بر حقوق طبيعي انسان دارد
و تكليف مبتني بر اصول حالي انسان نـه آزاد. اند هاي آزادي انساني سازِ محدوديتزمينه، قدسيكه اختيار

و نه مختار استبه دنيا مي  نـويني حقـوق اين باور هيچ سنخيتي با مفهوم فلسـفه. بلكه مكلف است، آيد
حق، انسان ندارد و برون از محدوديت كه امري از، يكـي. هاي ناانساني است مدار و نهـي امـر بـه معـروف

و با و نبايدهاي پرسشمنكر و ازلي را آغاز تعريـف خـود قـرار مـي يدها و ديگـري ناپذير بـر مبنـاي، دهـد
و، در اولـي. خود را عرضه مي كنـد تعريف مباحث فلسفي پيرامون حقوق انساني حـق براسـاس مـذهب



و گهواره  33ي تجدد تبريز زادگاه

و محدود مي نچنـانآ، اصالت با خود حق آزادي انساني اسـت، در دومي. شود احكام تغييرناپذير آن تعيين
و توانايي انتخاب را بدون مداخله كنش، كه آيزايا برلين ي عوامل بيرونـي تعريـف كـرده هاي خودمختاري

و اصالت احكام آن را نه تنها ضروري بلكه اجتناب. است و غيرقابل چشـم اولي دخالت امر شريعت - ناپذير
و اراده، داند پوشي مي و اصـالح انعكـاس يافتـهي مردم را كـه در قـوانين قابـلو دومي خواست ، تغييـر

. مبناي تعريف خود قرار دهد
به طالبوف از پيشكسوتان انديشه ميهايي و بحـث آيد كه دين را از معرفت ديني جدا مـي شمار كننـد

و بسط نظري شريعت را طرح مي كنند؛ كساني كـه بـر مبنـاي سـطح آشـنايي خـويش بـا دانـش قبض
و انطباق هرمونتيك نوين غربي به تأويل اصول .انـد پـذير كـردن آن بـا مقتضـيات زمـان برآمـده شريعت

و گسسـته تـوان از جملـه حلقـه هـاي طـالبوف را مـي انديشه ي انديشـه«اي دانسـت كـه هـاي گمشـده
و پختـه. اند را ساخته» طلبي ديني اصالح از شكل پرداخته تـر آراي التقـاطي طـالبوف را در نـزد بسـياري

تـوان وضـوع مـي بـه، انـد گران دينـي خـود را معرفـي كـرده تحت نام اصالح هاي اخير كساني كه در دهه
. بازشناخت

و توانستن از هم جدا باشد«به گمان طالبوف و. معني مشروطه اين است كه خواستن يكـي بخواهـد
و سوسيال دمـوكرات تقـي]50[».بكند بتواندديگري  زاده كـه اين انديشه در بنياد خود با نگرش دنيامدار

و شـركت در آن مردم بر مبناي اراده و بـا نهادهـاي مـدني ي خويش توانـايي تحقـق مشـروطه را دارنـد
. تفاوت ماهوي داشت، مستقيم خود در سرنوشت سياسي جامعه در اين جهت حاضرند

خي جوان به گفته زاده تقي ق در تبريـز بـه 1315تا 1309ي سالهاي در فاصله، ودش در خاطراتشي
و آنها را عالقه و آراي طالبوف دسترسي يافته را، ها بعـد اما سال. مندانه پيگيري كرده است كتب طـالبوف

و عوامكم« .]51[خواند كه گرچه آدم نيكي بوده اما علم وفضلي نداشته استمي» پسند مايه

آ  خوندزادهميرزا فتحعلي
مبتكـر اصـالح، مصلح اجتمـاعي، مورخ، نويسنمايشنامه)م 1878- 1812/ق 1295- 1228(آخوندزاده

و الفباي ملل اسالمي و اجتمـاعي، خط او در كنـار. در شـهر نوخـا در قفقـاز بـه دنيـا آمـد، منتقد ادبـي
خـدمت حـاكم هـاي شـرقي بـه در تفليس در سمت مترجم زبان. زبان روسي آموخت، تحصيالت رسمي

سن. روسي منطقه در آمد و تـا درجـه23از ي سـرهنگي سالگي تا پايان عمرش در اين مقام بـاقي مانـد
و فرهنگي روسي منطقه. ارتقاء يافت و هنـر، او را با زبـان، اقامت طوالني او در تفليس مركز ادبي ادبيـات

و از مسير اين آشنايي ي روس آشنا كرد و نقـاد او كـه بارهـا بـر. افتها به مدنيت اروپايي راه قلـم تيـزبين
و دلبستگيايراني و آينده ايـن كشـور تأكيـد مـي تبار بودن خود در ميـان ايرانيـان، ورزيـد اش به شرايط

و واپـس. ويژه در تبريز تأثير بسيار برجـاي نهـاد فرهيخته به ، خرافـات، گرايـي جوامـع اسـالمي او معايـب
و، تعصب و بزرگـان جامعـهو مقاومت در مقابل تحوالت و نظـام عقـب، علوم جديد در ميان مردم  فسـاد

مي مانده و نميي سياسي را مشاهده بي توانست نسبت به همهكرد در. توجـه باشـدي اينها بـا هشـياري
كه زمانه مي«اي و ترقي و علوم و ينگي دنيا بر اسب تيزپاي دانش خـورد چـرا افسوس مـي،»تاخت يوروپا

بيهموطنانش به اي و هنوز در قصـهن تحوالت و يـا كتـب خرافـي اعتنايند هـاي عاميانـه چهـل طـوطي
و نويسـندگان وي در نتيجـه]52[. سـرگرمند» مصائب الزار يا ابـواب الجنـان« ي آشـنايي بـا شـاعران

و متفكران نهضت پوپوليستي دموكرات، دكابريست و نويسـندگان فعاالن سياسي و هنرمندان هاي روسيه
ب و ترقي پي بردو روشه مزاياي انديشهتئاتر ي واليتـي قفقـاز مدتي نيز در مدرسـه. هاي نوين در بيداري



و نقش تقي 34  زاده نهضت مشروطيت

را سه مكتـوب كمـال الدولـهم اثر مشهور خود 1865در سال]53[. در تفليس زبان فارسي تدريس كرد
و نقد تعصـب و خودكـامگي، در مقابله با خرافات هم. نوشـت، جهالـت و ايـن اثـر را بـراي دوسـت  فكـر

آخونـدزاده بـه نحـوي. اش ميرزا يوسف خان مستشـارالدوله فرسـتاد تـا بـه فارسـي ترجمـه شـود آزاده
و فرهنگي ايرانـي در راه نفـوذ هاي متعدد براي شخصيتو نوشته ناپذير با ارسال نامه خستگي هاي سياسي

ميگرانهو گسترش آراي اصالح ق 1286در، ارالدولهميرزا يوسـف خـان مستشـ.]54[كردي خود تالش
مستشـارالدوله در مـتن ايـن اثـر. خود را براساس اصول حقوق بشر فرانسـه نوشـتي يك كلمهيرساله

و مخالفان قـانون، پيشگام حقوقي سده نوزدهم در، گـذاري عرفـي براي سست كردن مقاومت متشرعين
و يافتن ريشه و اشتراك توجيه سازگاري را. تـالش بسـيار نمـود هاي اسالمي با اين اصـول ها وقتـي آن

، يـك كلمـهي آخوندزاده بر رسـاله. دريافت كرد سنجه ونقددر جوابي، براي دوستش آخوندزاده فرستاد
و توصيف اصـول. نوشت، به قول خودش كريتيكا، نقدي يا و تحسين تالش نويسنده در شرح ضمن تأييد

و افـزود» ايـد لت به احكام شريعت تمسك كـرده شما در باب اجراي عدا«: با صراحت نوشت، حقوق بشر
و غيرمسلمان ذمـي بـا مـرد مسـلمان يكـي نيسـت، كه در محاكمات شرعي و مرد درمـورد. حقوق زن

و نتيجه گرفت،و چند اصل ديگر رساله نيز» حريت شخصيه« : ايراداتي را منظور كرد
و، اي كه شما از يوروپا آورده بوديد رساله« احاديـث را نيـز بـه تقويـت مـدعاي خـود درآنو جمعي آيات

زعـم شـما چنـان بـود كـه اتخـاذ آن بـراي.ي خياالت يوروپائيان استنتيجه، رساله دليل شمرده بوديد
و فعلـي. تحصيل مراد كافي است و خيالي بـه ايـن ترقـي صـوري ، اما غافل بوديد از اين كه ترقي معنوي

و تقدم نجسته است دياتخاذ تجربه. سبقت وقتـي كـه انسـان بـه اسـواد، گران حاصلي نخواهد بخشيدي
و طرح . اندازي عقول ارباب تجربه پي نبرده باشد خيال . . بايد مردم به قبول خياالت يوروپائيان اسـتعداد.
و. به هم رسانند و مصـنوعات يوروپائيـان سـبقت بايد خياالت يوروپائيان در عقول مردم ايران به تجـارت

]55[».تقدم داشته باشد
و فهم بنيان و يـا بـه فكريهاي آخوندزاده با باورهاي اروپامدار خود بر ضرورت شناخت مدنيت نـوين

و ترقـي،ي نخستين گـام در بيـداري منزلهبه» خياالت يوروپاييان«قول خودش  و ناسـازگاري، خالقيـت
. تأكيد ورزيدي دوست خويشدر نقد رساله، اصول حقوق بشر انقالب فرانسه با احكام شريعت

به، آخوندزاده را پيشگام نقد ادبي »ي قرتيقـاي رسـاله«او. اند دانسته، قول خودش كريتيك يا قرتيقا يا
پس از شرحي بر تجربه انديشمندان اروپـايي. نوشت)ق 1287محرم15(م 1871مارس25خود را در

و زمايم از طبيعت بشر«منبي بر دفع  و موعظـهكـ،»كريتيكا«توسط» قبايح دره بـا نصـيحت ي مرسـوم
و اندرزها در چند سال اخيـر موجـب بيـداري، ايران متفاوت است و اشاره به اين موضوع مهم كه اين پند

: نوشت، مردم نشده است
از اين جهـت شـما از ايـن قبيـل چيزهـا. فن كريتيكا در منشĤت اسالميه تا امروز متداول نيست

همنهايت براي. كنيد وحشت مي و تهذيب اخالق و اصالح و براي نظم دولـت تربيت ملت كيشان
و نواهي آن نافع .]56[. اي نيست تر از كريتيكا وسيلهو اتخاذ اوامر

و مشخص ديگر آخوندزاده بر فرهيختگان تبريزي ي او بـا ميـرزا آقـا تبريـزي از رابطـه، در تأثير مهم
هـاي نمايشـنامه، اند نويس فارسي زبان ايران دانسته نمايشنامهميرزا آقا كه او را نخستين. توان ياد كرد مي

و از آنها تأثير فراوانـي پـذيرفت  و خوانـده ميـرزا آقـا درس. معروف آخوندزاده را خواند ي دارالفنـون بـود
و آشنا به زبان روسي هـاي خـود بـه فارسـي بـا آخوندزاده براي ترجمه نمايشـنامه. مسلط به زبان فرانسه

. مكاتبه داشت ميرزا آقا
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را«: ميرزا آقا در رد درخواست آخوندزاده نوشت چنـان كـه خواسـته بوديـد بـه، خواستم كتاب تياتر
مي،ي لفظ به لفظديدم كه ترجمه، زبان فارسي ترجمه بكنم و مالحت كـالم حسن استعمال الفاظ را برد

و ترجمه را موقوف داشتم. پوشاند را مي را ميرزا آقـا نمايشـنامه.]57[» در حقيقت حيفم آمد هـاي خـود
از از وقتي نمايشنامه: همراه نامه براي آخوندزاده فرستاد وتأكيد كرد نكـات«هاي تركي او را مطالعه كـرده

و تربيت است بصيرت حاصل كرده و عبارات دلنشين آنها كه موجب انواع عبرت و لـذا بـه پـاس» شيرين
ويدر اين شيوه«: بيند آن بر خود الزم مي و سياق پسنديده به آن سرور معظـم تقليـد و سبك خجسته

به ميرزا آقا در نمايشنامه».پيروي كند و بـي، مانـدگي عقـب، تبـاهي،اش جـا مانـده هاي قـانوني اسـتبداد
و نكتهاجتماع دوره آخونـدزاده بـا تـذكرهاي.]58[كشـد سنج به تصوير مـيي ناصري را با طنزي گزنده

را، دقيق .]59[در فهم نمايشنامه نويسي مدرن ياري رسانيد ميرزا آقا
و شعر كالسيك فارسي از. نوشـت تأمـل چند نقد قابل، آخوندزاده بر ادبيات امـري كـه بـر دو نسـل

و تبريز تأثير بسيار نهاد و بـازآفريني او به تـأثير رئاليسـت. فرهيختگان ايران هـاي هـاي روسـي خالقيـت
مي هنري آثار كالسيك فارسي را كه آخونـدزاده بـه زبـان فارسـي تسـلط. به نقد كشانيد، شناخت كمتر

و الزم هـم، نگاري با ايرانيان به اين امر معترف است خود در نامه، كافي نداشت و از اين رو شناخت كـافي
و غني كالسيك فارسي نداشت يك. از ادبيات وسيع و حضـور رويكرد فردگراي اروپامدار آخوندزاده از سـو

و، پندار، از نوشتگان سرشار از خرافه انبوهي و ريايي كـه بـدون توجـه بـه واقعيـات تـاريخي و تزوير مدح
و و سـاير كشـورهاي آسـيايي رواج صرفاً نيازهاي اجتماعي زمانه به تقليد از گذشتگان همچنان در ايـران

اد مجموعـه هاي نادرست او در ارزيـابي گيري موجب نتيجه، از سوي ديگر، داشت . بـي ايـران شـد ميـراث
و فعاالن سياسـي ايـران نسـل همين امر مؤلفه هـاي بعـد چـوني بسيار مهمي است كه بر انديشمندان

و كسروي مؤثر افتاد . ميرزا آقا خان كرماني
كه آخوندزاده به صراحت تأكيد مي ]60[؛» قوانين نتيجه نخواهد بخشـيد، بدون تربيت ملت«: ورزيد

و تـداوم قـانون دانـش، تربيـت، به بياني ديگر و مسـئول را الزمـه ترقـي و پيـدايش ذهـن آگـاه آمـوزي
مي،ي او به برخي منورالفكران ايراني بوداشاره. شناخت مي و معضـل اصـلي كه بر اين پندار پاي فشـردند

و تحديدات خوبسـت ولـي«: از اين رو نوشت. دانستندمي» قانونيبي« صرفاً ايران را . جمعي تنظيمات . .
بيايپ و شد. امر موقتي است، دوام است بست ندارد و معـارف. بعد از چند روز فراموش خواهد . بايد علـوم

. ]61[».عموميت پذيرد.
و نهادهاي قانوني در نظـام مملكـت دانشـي رهبـران داري خـود از بـي به باور آخوندزاده فقدان قانون

و عملباوري كه تأثير گسترده. كشور است و برخي ديگر از همـدوره كرد تقيي آن بر آرا هـايش قابـل زاده
. مشاهده است
از جز زبان روسي هيچ زبان اروپايي ديگري نميبه، آخوندزاده و آشـنايي او بـا مـدنيت فرنگـي دانست

و متفكران روسي بود و فرهنگ ، فرهنگي آن زمان روسـيه- او به تأثير از رئاليسم غالب ادبي. طريق زبان
ميبه آثاري اهم و واقعيات يت و راهگشاي خواسـته روزمره داد كه بيانگر مشكالت و آمـالي اجتماعي هـا

و جامعه باشند، تجددخواهان در بيداري و بررسي. ترقي مردم به، نقد را» فـن كريتيكـا«قـول خـودش يا
بر تأكيد دائمي تقي. هم در همين راستا مد نظر داشت و تتبـع طريقه«زاده از، اروپـاييي تحقيـق دوري

و بازي با كلمات بي، لفاظي و جوهر موضوع تحقيق اجتناب از حواشي و پرداختن به كنه در تكامـل» ربط
و بررسي نوين و. اسـت تأملدر اين ارتباط قابل، رويكرد نقد ش بـر ضـرورت تأكيـد ضـديت او بـا خرافـه

و پرهيز از خرافه و پرداختن به ريشـه، دوري و بررسـي مـدرنو،ي معضـالت تزوير ، آمـوختن فـن نقـد
وي چنين جملگي در ادامه . ذهنيتي بودپيشينه
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و تركي را طرح كرد، آخوندزاده در آغاز و خط فارسي بعد از مـدتي بـر تغييـر خـط، لزوم اصالح الفبا
او. عربي به التين تأكيد ورزيد و الفبـاي فارسـي، به گمـان و تربيـت، بـا تغييـر خـط سـهولتي در تعلـيم

و بيداري مردم رفع مـي كو و پرورش و مانع اصلي آموزش و مشكل رو. شـود دكان فراهم پـذيرش، از ايـن
و مـاوراي قفقـاز پذيرفتـه ولـي در  و برخي مناطق قفقاز الفباي التين را پيشنهاد كرد؛ امري كه در تركيه

به تأسي از آخونـدزاده بـه،ي ايران زاده همچون بسياري از منورالفكران اوليه تقي. ايران با آن مخالفت شد
. اين مؤلفه توجه خاصي مبذول داشت

و پرحرفـي مرسـوم در ميـان اغـراق، نويسـي آخوندزاده را بيش از هر چيز منقد صريح مغلـق گـويي
مي تاريخ و اديبان ايراني تحليل علمـي، نويسي او بود كه توجه ايرانيان را به فن نوين تاريخ. شناسيم نگاران

و بر وعلّي تاري و درهپردازانه آثار لفظ«خ جلب كرد ]62[.»ي نادري تاختي تاريخي مانند تاريخ وصاف
و خودكـامگي، تعـدي، رويكرد انتقادي آخوندزاده به مسائل اجتمـاعي همچـون فسـاد ، جهـل، جـور

و تعصب در ايران سده نوزدهم و انديشـمندان نيمـهبي، خرافات وي دوم آن سـده شك بـر منـورالفكران
و، او نقد اجتماعي نسبت به ناروايي. زمانه مشروطه مؤثر بود و خرافـات را همچـون سـالحي برنـده فساد

و ساختن جامعه مي محرك در بيداري مردم و بـه اي مطلوب ي دوره«: كـرد صـراحت مطـرح مـي شناخت
و زينت ]63[.»امروز اين قبيل تصنيفات به كار ملت نمي آيد، المجالس گذشته است گلستان

ايزين العابدين مراغه
پس از چند سـال اقامـت نايـب كنسـول شـهر. اي از جمله آذربايجاني هايي بود كه به تفليس رفت مراغه

مي. كتائيس گرجستان شد و هـم تـاجر«: نويسد خود و ملـت و هـم رئـيس قـوم آن وقت ما هم كنسول
و مراغه.]64[» شديم ق كـه تقاضـاي تـرك 1321تـا سـال اي در روسيه بـه تابعيـت آن دولـت درآمـد

در پس از دهه. ماندي آن كشور باقي تبعه، تابعيتش پذيرفته شد و ها اقامت در روسيه به اسـتانبول رفـت
و تبعيديان ايراني آن شهر قرار گرفتزمره از آن پـس بـه نوشـتن.ي فعاالن محفل روشنفكري مهاجرين

و براي بيداري مردم زادگاهش م، پرداخت كتـابي كـه بـه. نوشـترا سياحتنامه ابراهيم بيكعروف كتاب
بر، گواهي تاريخ زمانه و باسوادان در تحـرك سياسـي عصـر مشـروطه شـد ندهانگيز از عوامل ايـن. مردم

و فسـادي ايراني در مصر است كـه بـه ايـران مـي زاده كتاب سرگذشت يك جوان بازرگان و تبـاهي آيـد
و تاريك م حكومت و نابسامانيانديشي متعصبان و فرهنگـي را مشـاهده، هـاي اقتصـادي ذهبي سياسـي

و همه مي و قابل فهم عوام به قلم مـي كند كسـروي بـه بهتـرين وجهـي. آوردي ماجراها را با زباني ساده
]65[.ـ فكري تبريزيان را بازگفته است اي بر فضاي سياسي تأثير مراغه

ت . ديگر قابل اشاره استامل ايرانيان با روسيه چند گفتارعدر

و ژاپن 1904جنگ )الگوگيري از ژاپن(روسيه

و پيشـرفت كننده ظهور خيره المللـيي بـين اش در عرصـهي ژاپن در مقام يك كشور توانمنـد آسـيايي
و دهه بهي آغازين سدهسالهاي پاياني قرن نوزدهم . خود جلـب كـردي بيستم توجه بسياري از ايرانيان را

و اختـرو المتـين حبـل تصويري كه عمدتاً از طريق نشريات خارج از كشور چون بـه درون راه يافتـه بـود
و آرزوهـاي خـود ايرانيـان بـود، هاي اين كشور آسيايي باشـد بيش از آنكه بيانگر واقعيت . نمايـانگر آمـال
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و روسيه طي گزارش المتين حبل م اين امـر سـهمي هاي مفصلي در ترسي كلكته در طول جنگ بين ژاپن
]66[. مؤثر داشت

را،هادر اين تصويرسازي و خـود ژاپن كشوري شرقي چون ايران وانمود شد كه توانسته قـد برافـرازد
و بـر قلـه  كشـد و قـدرت بايسـتد در مدت كمي از چاه ذلت بـرون اي كـه دولـت گونـه بـه،ي پيشـرفت

مي قدرتمندي چون روسيه تزاري را ــ كه دشمن اصلي ايران و در اين زمان شمرده شد ــ شكست دهـد
كم. خوار كند كم، وسعتكشوري آسيايي اي در جهـان در كمتـر از نـيم قـرنو ناشـناخته، جمعيـت-و

و فنون فرنگي به سرعت شگفت با بهره توانسته بود و تحول علوم انگيـزي از يـك نظـام گيري از تجربيات
و مؤثر در عرصه . جهاني بدل شودي كهن به نيرويي پرقدرت

و اسـتعماري بـا ژاپن بـه منزلـه،ي نوزدهم هاي پاياني سدهدر سال ي يـك قـدرت توانمنـد نظـامي
و اشغال اين سرزمين و چين و خواسـته،هاشكست دادن كره هـاي رو بـه منابع جديدي را بـراي صـنايع

و ژاپـن. دسـت آورد گسترش خود بـه  و تعارضـات روسـيه ف، كشـاكش كـه 1904ي وريـه سـرانجام در
پـس از چنـد مـاه. عيـار كشـيده شـد به جنگي تمام، هاي جنگي ژاپن به پورت آرتور حمله بردند كشتي

و دشـمن اصـلي دولـت، جنگ خونين و عثمـاني در مقابـل روسيه قدرت بزرگ نظامي عصر هـاي ايـران
و پرتوان آسيايي به زانو درآمد و مهم ايـن كشـاكشي مستقيم نخستين نتيجه. دولتي كوچك اما مصمم

و رويداد يكشنبه خونين بود 1905يي ژانويه انقالب گسترده،و شكست . در روسيه
و كاميابي روس ها را كه قريب يك سده ادامـه ژاپن با اين پيروزي تاريخي توانسته بود روال گسترش

و به قهرمان بي و الگوي مردم آسيا داشت قطع كند و عثمانيـان بـدل شـود ويژه در ميان ايربه، بديل . انيان
و اخترهايي چون تصوير ژاپن در روزنامه و نيز برخي جرايـد عصـر مشـروطه، كلكته المتين حبلاستانبول

و تحسين بسيار نسبت به پيشرفت يك ملت كوچك آسـيايي بـه همـراه قيـاس و، بيانگر حيرت حسـرت
و نابه، افسوس از درماندگي جا سامانيانحطاط امري كه تداوم ترسيم تصـوير. معه ايران بودهاي موجود در

و پيشرفت در راه دستيابي به مدنيت فرنگي در دهه، آن كشور ي نـوزدهم هـاي پايـاني سـده الگوي ترقي
و منورالفكران ايراني ژاپن در تمام اين دوره در ذهن اصالح. قرار گرفت و مردمـاني بـا اراده، گران سرزمين

ميو شگفت و پيروزيو علل پيشرفت كرد آور را تداعي ره دغدغـه،اش هاي نظامي هاي اقتصادي جويـاني
. ايراني شده بود

 كتاب احمد تصوير ژاپن در

و رؤيـايي از ژاپـن بي ، عنـوان الگـوي زيسـت بـه، گمان طالبوف تبريزي در آفرينش تصـويري پنداربافانـه
و حكومت مطلوب ، پسـنداش در عصـر مشـروطهو عامـه در كتاب مؤثر، دارند آنچه خوبان همه، پيشرفت

مي. تأثير به سزايي داشته است، كتاب احمد آن، الجزايـر آسياسـت ترين مجمـع زاپن بزرگ: نويسد وي در
ميكـادوي، ولي از آن تاريخ مطابق قانون اساسي، حكومت مطلقه بوده 1888ي دولتي تا سال كشور اداره

و مشروط نمود، حاليه ون ايـن كشـور آسـيايي يكـي از ممالـك متمدنـه دنيـا اكن، حكومت خود را مقيد
مي. شود محسوب مي دانـد تـا سـي سـال ديگـر بـه كجـا كسي نمي. رود اين طفل يك شبه ره صد ساله

مي طالبوف در جاي ديگري حتي پيش.]67[خواهد رسيد  و سـخن خـود را از زبـان امپراتـور تر هم رود
و در گفتگوي خصوصي با يكي از مقربي مقـرب از امپراتـور. كنـد براي خوانندگان خود بيان مـي نش ژاپن

 چرا حق خود را مشروطه نمودي؟: پرسيد
و من چون حـق« شـناس هسـتم قـرض فرمود اوالد اجداد من آزادي مردم را به وام گرفته بودند

و يقين كردم كـه تبعـه مظلـوم. موروثي را ادا نمودم دوم چون معايب سلطنت مطلقه را فهميدم
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و بـه البته فضاي آسماني بـه معاونـت مظلـومين برمـي، نمودم اگر اصالح نمي، شوند مي خواسـت
]68[».رسيد اخالف من كيفر بدي مي

مي حكومت غيرمستقيم، منتقد اجتماعي و از آنهـا مـي گران ايران را به كيفر الهي هشدار خواهـد دهد
حق، همچون امپراتور ژاپن، براي اجتناب از اين عقوبت و نظام خودكامه ايـران به دادن مردم پايبند شوند

. را قانونمند نمايند
و از آن سرزمين، مداران طالبوف در پندآموزي دولت از، ژاپن را الگو قرار داده و كـردار نيـك امپراتـور

و رعايت  مي پروري دانش و در خيال اش سخن مي پردازيگويد راز موفقيت آنهـا گذشـتن: افزايد هاي خود
ش«از  و اثبات غرض نوعيغرض ]69[. است» خصي

هـاي امپراتـور ژاپـن بـدي: اسـت تأمـل گيري طالبوف از علل شكست روسيه از ژاپن هم قابـل نتيجه
و پس از رخدادهاي بد مكرر به رفع معايب همت گماشت اما تـزار روسـيه ايـن، فرمانروايي خود را فهميد

در، ندا را نشنيد و هر كس شدخودكامه باقي ماند و مرگ روبه رو كـه نتيجه ايـن. برابر او ايستاد با زندان
بر» علم آزادي«،ي جنگ در زمانه و ظلمت سلطنت مطلقـه«ژاپن نويسـنده. روسـيه غلبـه كـرد» جهل

و جنگيدن تا سرحد مرگ ژاپني و ناراضـي توانايي نيروي دريايي ژاپن و گرسـنه ها عليه سـربازان خسـته
ق بـه اسـتبداد، طار روباز از اقصي نقاط روسـيه بـه محـل جنـگ آمـده بودنـد روسيه را كه شش هفته در

و آزادي و ژاپنحاكميت بودنهخوا حكومتي روسيه و نتيجه تشبيه خواسـت اي كـه خـود مـي تقليل داد
و براي عبرت بزرگان ايران به قلم آورد و تقليل اين ساده. برگرفت ره، گرايي گويي جـوي بـر ذهـن عناصـر

و حكومـت خودكامـه ايراني كه  و عصبيتي ديرپا از روسـيه و مشـتاق بـرون آمـدن از در نفرت ي خـودي
بهاوضاع نابه ميسامان سرزمين خويش . داشت در آستانه مشروطه تأثيري برانگيزاننده، بردند سر

و بازگويي غالباً افسانه در پردازانه پيروزي تاريخي ژاپن بر روسيه آني مبتنـي بـر وجـود دموكراسـي
و توانمنـدي و وابسته دانستن علل ترقـي در، اش بـه ايـن امـر كشور جملگـي بـه اجـزاي يـك گفتمـان

شد نوشته و خويشاوند آسيايي محسوب شـد،ها ژاپن در اين بازپردازي. هاي ايرانيان بدل ، كشوري خودي
و فطري شرقيان را ــ كه ما هم از جمله، كه حقانيت و انرژي نهفته هستيم ـــ شـناختهي آناناستعداد

بيو به و دستاوردهاي مفيـد فرنـگ را جـذب همتا كه توانسته همه عنوان الگوي و،ي مزايا ولـي فرهنـگ
شد، معنويت خود را حفظ كند ]70[. معرفي

مي تقي و تحرك عصر مشروطه : نويسد زاده در عوامل بيداري
و دادن امتيازات متـوالي« و دول ديگـر پس از استقراضات پي در پي از روس نـاراحتي، بـه روس

و بي و هيجان باطني و خود صـدراعظم فكري و، الدولـه عـين، حسابي عمال دولت و جنـگ روس
و شكست فاحش روسيه كه نسبت به ايران بزرگترين قـدرت جبـار بـود و، ژاپن انعكـاس عظـيم

و ايجـاد دومـاي دهندهتكان و بالفاصله انقالب داخلي روسـيه و، روس اي در ايران داشت آخـرين
]71[».مؤثرترين عوامل بالفصل در ده سال ماقبل مشروطيت بودند

 روسيه 1905انقالب
و در ايـراني تزاري از كشور كوچك آسيايي ژاپن پيامدهاي دوران شكست روسيه سازي در روسيه داشت

ن سـرباز بـه مـدت عوارض جنگي پردامنه كه قريب يك ميليـو. به شمار آمد همچون نيرويي برانگيزاننده
و نارضـايتي براي جامعه، چند ماه درگير نبردهاي خونين آن بودند و هشيارسـاز بـود ي روسـيه سـنگين

به، گيري ميان سربازان همه و مهم حتي افسران تـر از همـه ايـن نارضـايتي در منـاطق كـارگري بار آورد
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و اعتراض عمومي مردم تبـديل شـد ف. روسيه به شورش شـورش ملوانـان، والدسـازي اعتصـاب كـارگران
دري قهرآميز سـربازان تـزار بـه يكشـنبهو قيام عمومي مردم با مقابله، ناوگان درياي سياه 22ي خـونين

و 1905مردم روسـيه در سراسـر سـال. در سن پترزبورگ انجاميد 1905ژانويه و اعتصـاب بـا اعتـراض
هاي اجتماعي برپايي مجلـس اصل اين تالطمح. دولت تزار را به پس نشيني واداشتند، هاي پياپي شورش

و، در واقـع.و شركت نماينـدگان مـردم در تعيـين سرنوشـت كشـور شـد 1905دوما در اكتبر  حقـارت
و مناسـباتي عبرت ضربه و فهـم ضـرورت تغييـر در نظـام و بازنگري در علـل آن انگيز شكست از ژاپن
و حضور گسترده، به خشم، كشور در اعتراض تشـكيل مجلـس.ي سياسي جامعه انجاميـد صحنهي مردم

نشـين هـاي مسـلمانو شـركت نماينـدگان بخـش 1906ي پارلماني روسيه در مه نخستين تجربه، دوما
و مباحثهبه، روسيه و جدل ويژه در قفقاز آن ها را، هاي پيرامون و توجـه بسـياري در ايـران بازتـاب يافـت

ر. اين مجلس چندان نپاييد. برانگيخت و، وي كارآمدن استوليين مستبد در مقام رياست وزراييبا منحـل
و فضـاي پليسـي دوره. بيشتر اعضايش تحت پيگرد پليسي قـرار گرفتنـد  و شـرايط خفقـان ي اسـتوليين

و تبعيـد بسـياري ازآنهـا بـه، هـاي قفقـاز ويژه سوسيال دمـوكراتبه، پيگرد فعالين سياسي بـه مهـاجرت
» گـذرگاهي انتقـالي«هاي روسـيه از تبريـز همچـون سوسيال دموكرات. اميدويژه تبريز انج آذربايجان به

و ايجـاد دومـاي«زاده تقي. براي ورود نشريات خود از اروپا به روسيه بهره گرفتند انقـالب داخلـي روسـيه
]72[. شمارد را از جمله عوامل مؤثر در بيداري مردم ايران برمي» روس

 تولستوي
بهبه پراكنده اما، زاده تقي و انصاف در روسيهبزرگ«عنوان كرات از تولستوي ياد كـرده» ترين منادي عدل

را. است در«كه ندايش، خواندمي» ترين انسان دوران اخيربزرگ«او صـد ميليـون نفـوس آن مملكـت را
قلـم«زاده به روايت تقـي. به هيجان آورد» هاي جامعه بشري دفع بزرگترين ظلم«و» راه عدالت اجتماعي

در تقي.]73[ي دنيا ولوله برپا نمود نه تنها در روسيه بلكه در همه» آن انسان بزرگ زاده ايـن توصـيف را
و آراي پيشين خود به  و مالكيت زارعـين نسـبت بـه زمـين«كنار شرح خواست در. نوشـت» آزادي رعايا

ا 1905همين نوشته تأكيد كرد كه او به تأثير از انقالب ي مالكـان ول در مقابل نمايندهروسيه در مجلس
. از حقوق زارعان دفاع كرده است

شد تقي در، سـخنگوي انجمـن تبريـز، ميرزا جواد ناطق. زاده پيش از مشروطه با افكار تولستوي آشنا
هم تقي«: نويسد خاطرات خود مي و و تني چند از ياران قصـد داشـتند» علـيهم«فكرانش در محفـل زاده

بهتمام اموال خود را  و و دهي خريداري نمايند صورت كمون در آن زندگي كشـاورزي بـا اصـول بفروشند
و مطلـوب بـراي تولستوي را از جمله رمانيآنا كارنينازاده كتاب تقي]74[».تازه برپا نمايند هاي مفيـد

و انتشار ميان مردم توصيه كرد ]75[. ترجمه
و دوستان محفل عليهم زاده تمايل تقي و ديدگاه برابريبه،ي جوان و سـاده تولستوي - گرايانـه خواهانه

اوي ايده و بيـداري مـردم تهـي، آليستي روستايي و سوادآموزي -و نيز تأكيد مكررش به ضرورت آموزش
به، دست روستايي و رويكردهاي بعدي آنها برجاي نهادتأثير . سزايي در آرا

مي درخاطرات تقي از مالنصـرالديني زاده مـدير روزنامـه خوانيم كه ميـرزا جليـل محمـد قلـي زاده و
زاده بـه تولسـتوي قلـي، افزايـد جـا مـي همـان]41ص[».عاشـق تولسـتوي بـود«زاده نيـز دوستان تقي

اش را ميـان دهـات او زمـين: نويسـد در توصيف تولسـتوي مـي، در همين متن. ها شهرت داشت مسلمان
و تنها در نصف يك ده  او عقيـده«:و در ادامـه افـزود، كـرد خود زراعت مـي روستاييان تقسيم كرده بوده
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از، از تمـام نقـاط دنيـا. شـود او را كشـت نمي، كسي كه آدم كشت. شود دفع كرد داشت شر را با شر نمي
و غيره به ديدنش مي . رفتندآمريكا . . اش بود ميرزا جليل هم عاشق. . . كه اول نويسـنده روس بـود چون. .

مي. ]42و41صص[».انستندد او را مثل امام
سوسيال دمـوكرات، زادهمحمدامين رسول، زاده منتقل كرد چهره ديگري كه آراي تولستوي را به تقي

و نشريهبرجسته و همراه او در حزب دموكرات ،ي مجلـس دوم در دوره. بـود ايـران نـويي آن زمان قفقاز
و نوشته و نظريه آثاري از تولستوي ، ارگـان حـزب دمـوكرات، ايران نوهاي او در روزنامه هاي پيرامون افكار

شد به سردبيري رسول . زاده منتشر
و اديبان سده تولستوي از جمله برجسته را، نابـاكف. رودي نوزدهم روسيه بـه شـمار مـي ترين متفكران او

مي ترين داستانبزرگ ي بيسـتم زيـر بـار اش در سـده بزرگي كه تصوير مبهم]76[؛ناسدشنويس روسيه
و به دور از سياسـت بـود، اش رام گونه كه ايدئولوژيهمان. اش كمر خم كرده است تعاليم هنـرش«: مبهم

و زندگيمتفكري كه درباره،»قدر قوي بود كه درخشش ببروار داشتآن اين دو مضـمون اصـلي،ي مرگ
به، بشريت و صلح. دارد وامي تأملما را . انـد اش حاصـل چنـين كنكاشـي آثار جاودانـه، آنا كارنيناو جنگ
]77[. شماردبرمي» هاي خالقيت باالترين قله«را آناكارنيناناباكوف

در،ي سده نوزدهم در اروپاهاي ميانه شكست قيامدر حالي كه بناپـارت و ظهـور حاكميـت نـاپلئون
را، نشيني نهضت چارتيسم در انگلستانو عقب، بيسمارك در پروس، فرانسه و نوميـدي فضايي از بـدبيني

و متفكران  ي ششـم ايـن ويـژه از دهـه بـه، در اين زمان،ه بوداروپايي مستولي كردپيشرو بر نويسندگان
و پوياي روسيه سر بلند كرد كه عالي، سده تـرين مظهـرش در وجـود تولسـتوي تجلـي پيـدا ادبيات زنده
ســرمايه پــي. كـرد  نماينــدگان، داري پيشـرفته در برخــي از كشـورهاي اروپــاي غربـيش از آن مناسـبات

و.ـ ادبي خود را مطابق روح زمانه به صحنه آورده بود درخشان هنري و سـكون اما زمان بحران فرا رسـيد
مي. ركود ادبي را به همراه آورد در مناسبات سرمايه، كرددر روسيه شرايط فرق حـال تكـوين داري تـازه

و بـرزخ.ي غالباً روستايي آن چيره بـود وار سرواژ بر جامعه هنوز مناسبات برده. بود ماننـد خصـلت دوگانـه
موجـب،)هانظام فئودالي مبتني بر كار سرف(دوران گذار از ادغام ناهمخوان مناسبات نوين با نظام سرواژ 

و پيامدهاي تكان و شـهر شـد؛ ايـن امـر تـا انقـالب دهنده در روسـ تالطمات اجتماعي گسترده  1905تا
ايـن.ي نـوزدهم روسـيه الغـاي نظـام سـرواژ بـودي دوم سـدهي كانوني نيمـه مسئله. روسيه تداوم يافت

و دگرگوني و درخشـش دوره به پيدايش جريان، خواست محوري تغيير ي نـوزايي هـاي متعـدد سياسـي
و، زمان خودشي روسينقد تولستوي از جامعه. ادبي روسيه منجر شد در مقام يك پدرسـاالر روسـتايي

ره، مصلح اخالقي و در ميان بسياري . جويان شرقي از جمله ايرانيان برجاي نهاد آثار ماندگاري در روسيه
و سمبوليسم فرانسوي بگذريم ــ كه به بحـث ايـن اگر از تأثير ديرپاي تولستوي بر ناتوراليسم آلماني

و مكتـب گفتار چندان ارتباطي ندارد و رويكرد تولستوي بـه مبحـث دهقـاني روسـيه ــ تأكيد من بر آرا
و آينه. اوست) رئاليسم(گراي ادبي واقع ي از دهـه، سرف،ي اعتراض دهقان اسير روسي او به نوعي تجسم

شد 1905ي نوزدهم تا انقالب شصت سده . روسيه
و زدوده شـدن روح انسـاني نـاگزي فرايند تكامل سرمايه زيـرورو،ر آن در قالـب رواج ماشينيسـم داري

و استثمار روزافزون دهقانان، رنج،ي كهنشدن روسيه و واقع، فالكت گراي طبقـات بـاالي توصيف جاندار
بي، اجتماع و فساد جملگي در آثـار تولسـتوي بـه واالتـرين، روسيه» آسيايي«داري پايان سرمايه استبداد

شد شيوه بهي مناس غلبه.ي هنري نمايان و نهادهايي كه هرروز دسـتان را بـه تهي،تر نحوي غيرانساني بات
و فالكت سوق مي و ذهن درخشان او را به تالطم واداشته بود، داد رنج گـراي طنـين انسـان. روح حساس

و تقليل آنها به بردگاني در جهت بهـره  و تحقير انسان وري اعتراض روستايي زمانه عليه انحطاط اجتماعي
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چه، را مي رساتر در آثار رئاليستي هر رهبي. شد شنيداش و ي او ربطـي پردازانه هاي خيال جويي شك پاسخ
و انسان و به اين انعكاس درخشان و تـأثير آن بـر اذهـان حسـاس و اعتبـار و چيـزي از ارزش گـرا نـدارد
و تـرويج. كاهد نوجوي منورالفكران ايراني نمي يي فلسـفه دهنـده تولستوي مـدافع اصـالحات اجتمـاعي

و زنـدگي مرفـه. او زماني دراز از عمر خود را در قفقاز گذرانـد. اخالق بود از، بـا وجـود خاسـتگاه اشـرافي
و همدردي با تهي هـاي مسـلمان دمـوكرات اي بـر سوسـيال تـأثير پردامنـه، دستان روسـتا طريق همدلي

و هـا تحت تـأثير همـين گونـه نوشـته،هزادي تقي طلبانه اوليه هايي از باورهاي مساوات گرته. قفقازي نهاد
. بود رويكردها

و ايرانيان توجه خاصـي داشـت و فرهنگ فارسي و ترانـه، او بـا فولكلـور فارسـي. تولستوي به زبان هـا
قائـل، گلسـتان ويژهبه، اي براي آثار سعديجايگاه ويژه، در رويكرد اخالقي خود. موسيقي ايراني آشنا بود

و اندرزهاي پيام برخي كلمات قصار. بود آثـار كالسـيك.ي خود به كار بسته است گونه سعدي را در نصايح
مي شاعران فارسي به و حافظ را ارج . گذارد ويژه فردوسي

و مبشـر او خـود را موعظـه. تولستوي نماد عصري بود كه به پايان راه خود رسيده بـود گـري مصـلح
ـ  و فارغ از آل و واالي روستايي و. دانسـت هـاي مـدرن مـي ودگياخالقيات ساده آثـارش سرشـار از حـس

و نكـوهش بـي. انـد ذهنيت حماسي و رياكاريهـاي اجتمـاعي در مخالفـت بـا را، عـدالتي قهرمانـان خـود
و مناسبات موجود را برنمي. كشيد برمي و خواهان برقراري جامعـه قوانين و پيـرو مـوازين تافت اي آرمـاني

و آسماني بود ب عشق عميق. پاك و خشونت كرده بود،ه انساناش محبـت. او را مخالف هرگونه اعمال زور
ميو دشمني،و نفرت،و دوستي را ستايش بي. كرد خشونت را نكوهش هـا بـه نقـد عـدالتي در مخالفت با

و مناسبات مرسوم آنها پرداخت، حكومت، سنت و مناسـبات نـامطلوب آن را بـه نقـد. كليسا او حكومـت
و ضمن عدم با و محبـت تبليـغ آمـوزه، ور متعارف بـه مسـيح كشيد هـاي او را در چـارچوب خيرخـواهي

او. كرد مي و، تعاليم مسيح براي و كاربردي زميني براي بهبود وضع مـردم  هـا بـا نـابرابري مقابلـه تحمـل
و انسان زاده از اين انسان تقي. داشتمعنا تـأثير، ويـژه در قبـال دهقانـانبه، دوستي ژرف تولستوي گرايي

. بسيار پذيرفت
در از اين،ها تولستوي به تأثير از نارودنيك و رعايت معيارهـاي اخالقـي كه ثروتمندان بدون هيچ رحم

و تهي و تجملي خود مشغولند دستانقبال فقرا و معترض بـود به زندگي اشرافي بـاور داشـت. خشمگين
و محنتي كـه تهـي  و روسـتاييان ويـژه بـه، دسـتان كه ثروتمندان بايد از رنج در روسـيه تحمـل،زارعـان

و شرمندگي دچار باشند، كنند مي به. به احساس گناه تدريج در اين رويكرد خود چندان پـيش تولستوي
و كـار جسـمانيو هر جلـوه تفريح، هنر، رفت كه حتي علم ي تجملـي زنـدگي را در ازاي زنـدگي سـاده

و كارگران نفي كرد و پوپوليسـتي او بر مبناي رويكر. دهقانان بـاور داشـت كـه روشـنفكران، دي روحـاني
از وظيفه . بكاهندها عدالتيبي فضاي غالب اي اخالقي دارند تا

و داوري صلح1862ـ1861هاي تولستوي در سال شد،م به حكميت فردي بود كـه، داور صلح. مأمور
و دهقانان برگزيده پس از فرمان آزادي سرف تا فاصله وتـنش طبقـاتي،شدميها به حكميت بين مالكين

و جدل سوسياليست. ميان آنها را كاهش دهد و اروپـا را پيگيـري تولستوي بحث هاي قرن نوزدهم روسيه
و انگلـس آراي هاي سوسياليستياو از گرته. كردمي . پرودون بيشـتر تـأثير پذيرفتـه بـود تـا از مـاركس

به پرودون مالكيت را دزدي مي و مالكين را دليل وارد آوردن ستم بر روسـتائيان مـورد حملـه قـرار خواند
و رابطه. داد مي و مقابله با قدرت دولتي سـخن هرچند كه بعدها در ضرورت مالكيت ي آن با آزادي فردي

و الكسـاندر هرتسـن پرودون در مراوده با باكونين ــ نظريه. گفت از، پـرداز بـزرگ مكتـب آنارشيسـم ـــ
و اديبان سوسيالي و نظـري بـا آنهـا،ي روسيه سم اوليهفعاالن و سـتدهاي فكـري و داد ،و با كارل ماركس
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ي آراي اي شـد بـراي عرضـه هاي ماركس با پـرودون بعـدها وسـيله جدل.ه بودباورهاي خود را شكل داد
و با ارائـه، پرودون در اواخر عمر. جديد ماركسيستي از،ي آراي جديـد ناپلئون را تحسين كرد راه خـود را

بهس اي از پيـروان او شـش سـال پـس از مـرگش در كمـون وقتي عـده. كلي جدا كرد وسياليسم راديكال
تولسـتوي. تأثير دير پاي او در نهضت سوسياليستي قرن نـوزدهم دريافتـه شـد، پاريس مصدر امور شدند

و مخالفت و نـام شـاهكار ادبـ اش با سلطه مفتون رويكرد پرودون به عدالت اجتماعي ي خـودي پـول بـود
و صلح . هاي او پيرامون جنگ ايتاليا برگرفت از عنوان يكي از نوشته،را جنگ

و  زاده تقيپوپوليسمِ تولستوي
و رويكردهـاي تقـي نوعي عوام، گمان بي امـا ايـن.ي دوران مشـروطه وجـود داشـت زاده زدگي در باورهـا

و نيـز تولسـتويي هـاي اوليـهو عمدتاً انديشـه، زدگي با نوع مسلط روسي عوام . تفاوتهـايي دارد، پلخـانف
و مردم زاده با عوام تقي مي گرايي زدگي را اي كه و دهقانـان سوسياليسـم خواست با دلبسـتگي بـه روسـتا

و ربطي نداشت، برقرار كند نه. هيچ تشابه در، زده به آن معنا نبود تنها عوام او بلكـه متحـدين مشـروطه را
ق و و روشنفكران وميان نخبگان وجـو شـهري جامعـه جسـت» صـاحب كـاراكتر«قول خودبه، شر باسواد

و دهقانان، كرد مي را او هيچ توهمي نسبت به توده. تا كارگران پنداشـتمي» تمدنبي«اي نداشت كه آن
و بـا. داشـتي آنها انتقاد روا مـي»نسنجيده«و به اقدامات  هرچنـد در تمـام دوران مجلـس اول قاطعانـه
و تعديات آنها ايستادگي كرد، حكام، كال در مقابل متنفذينرويكردي رادي رغم دفاع در تمـام علي. مالكين

و رفتـار آنهـا  و حتي توجيـه برخـي رويـدادها و عملكرد مجاهدين تبريز ، دوران استبداد صغير از اقدامات
طه در محافـل تبليغي در دفـاع از مشـرو-ي سياسي جانبهضمن تالش همه، ويژه رهبر آنان ستارخان به

و بسيج افراد در بسط جنبش در آذربايجان، تدارك مالي، اروپايي و، مهمات و اسـتانبول و اصـفهان گيالن
و اقدامات شتابرده، قفقاز و ترتيب اصـولي لگام، نسنجيده، هرگز در مقابل تندروي و فاقد انضباط گسيخته

و پس ننشسـت  و مـردم عـوام. كوتاه نيامد زاده كمتـر شـباهتي بـه نـوع تقـي) يسـم پوپول(گرايـي زدگـي
و روسي آن داشت و تجددخواهان هوادار مـدنيت اروپـايي، او ائتالف با اقشار ميانه. نارودنيكي ترقي جوي

و ترقي جامعه ضروري مي بي. دانست را براي پيشبرد اصالح زاده تـاي تقـي ترديـد پوپوليسـم اوليـه گرچه
و دهقاني حدي از رويكرد انسان . تولستوي متأثر بودگرا

و رويكردهاي تولستوي گرته تقي و تعديلزاده از باورها هـايي هايي برگرفت كه برخي از آنها را با جرح
و باورهاي فردي چون تولسـتوي بـا. تا پايان عمر حفظ كرد بايد توجه داشت وقتي از تأثير يك شخصيت

و نما، پيشينه مت، محيط نشو و ذهنيت گـوئيم ممكـن زاده سـخن مـي بر تقي، فاوتو باليدن خصوصيات
بعدي كه گويا هر چـه تقـي گرايانه نگرش تقليل. هاي بسيار شويم است دچار سردرگمي زاده انجـامي يك

و اگر شباهت و اقدامات تولستوي داشته ضرورتاً به تأثير از او بوده داده نگرانـه تواند سـادهمي، هايي با افكار
و.و نادرست باشد و شخصيت انسانتحول ، تـر از يـك تقليـد سـاده اسـت ها امري پيچيدهتغيير ذهنيت

و پيچيده هم روبـه ويژه وقتي كه با فردي چون تقي به و بلندپرواز بـه نظـر. رو باشـيم زاده با ذهني نوجو
ي نـوزدهم در وتأثير شگفت اين انديشـمند نامـدار سـدهي زاده به تولستوي تقي شيفتگي اوليه، مي رسد

و ذهنيت تقي هاي شكلالس و تأملزاده حاوي نكاتي قابل گيري شخصيت در بازبيني رابطه ميان باورهـا
. عملكرد اين دو باشد

و رواني آن براي مردم، زاده به زبان فارسي در ضرورت نگرش تقي او اعتنـايي شـگفت بـي، سادگي آور
و ادبيات، به هنر عمي اوليهكم در چهار دهه دست، شعر حماسي اشـعار، توجه به كارآيي سياسي،رشي
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و غيرت ملي رنـج، فقيرانـه، سـاده، زندگي زاهدانـه، شاعراني چون فردوسي در برانگيختن حس هشياري
و جامعه و غرق شدن در رسالت خدمت به مردم حـس همـدردي بـه، انـدوزي اعتنايي بـه مـالبي، بردن

ومظلوميت تهي . دستان . و. آينـد در ايـن زمينـه بـه شـمار مـي تأمـل جملگي مواردي قابل. تولسـتوي
بي پيروانش تبليغ مي و ظلم و برخـي مالكـان بـزرگ بايـد، نهايت حكام كردند كه در مقابل تعدي دولـت

و امكانات خود و با استفاده از پول و آبادي خاصي را برگزيد اي آرمـاني اي مطلـوب جامعـه گونـهبه، روستا
نه. برپا كرد و روستائيان تعديل شودت فضايي كه .ي حكومت نيز رها شـوند بلكه از سلطه، نها رنج دهقانان

و، نـوعي وارسـتگي از آنچـه را آلـودگي بـه پـول، تولستوي با تحسين سادگي زندگي روسـتايي منزلـت
و اشرافي مي و مناسـبات مسـلط جامعـه. كـرد توصيه مـي، پنداشت امكانات رفاهي ي روسـيه او بـه نظـم

و مظاهر ستمگرانهمي سخت نفرت مي ورزيد . كردي آن را نكوهش
و باورهاي اصلي تولسـتوي وجـود دارد زاده تفاوت البته در منش تقي هايي محسوس با برخي خصايل

و متنفـذي چـون پزشـكان قشر تحصـيل، متخصصان، تولستوي نخبگان. اشاره استي ستهكه باي ، كـرده
و طبيعيدانشمندان علوم اجتما، وكالي دادگستري اديـب تـا، هنرمنـدان بـزرگ از نقـاش تـا شـاعر، عي

مي موسيقي و حتي فالسفه را تحقير و تـاريخيبي، همه را گمراه. كرد دان و فاقد جذابيت اجتماعي اعتبار
و نگرش. شمرد مي هـاي اين شخصيت زاده نداشت كه جمله هاي تقياين رويكرد هيچ شباهتي به رويكرد

و شـعور بشـريت مـي را در حكم برگزيدگان و آمـوزش. سـتود دانـش و پويـايي، وي فراگيـري خالقيـت
مي اجتماعي را ثمره تولستوي هرگز خود را روشنفكر بـه معنـاي جديـد يـا. دانستي حضور اين نخبگان

و در واقع هم چنين نبود نه تقي، اما. انتلكتوئل ندانست بلكـه فراگيـري، تنها از ابراز آن واهمه نداشـت زاده
و كمال مؤلفه و تـرويج مـي هاي مهم مدنيت غربي را با صراحتي جسورانه تمام و آن را بـراي تبليـغ كـرد

و پيشرفت جامعه ضروري مـي  و. خوانـد ترقي و پيـروي از اخالقيـات سـاده او بهـروزي را نـه در روسـتا
و رويكرد مدرن، ابتدايي روستاييان و به كار بستن رفتار و با پذيرش . دانسـتو امـروزي مـي بلكه در شهر

و نكـوهش بـه هاي تولستوي گرته در كنه انديشه و با هـراس اي از ضديت با مناسبات جديد وجود داشت
و جلوه و فناوري مي فن . نگريست هاي زندگي جديد

مي در يك كالم تقليل و دوم مشـروطه سـخت زاده توان ادعا كرد كه تقي گرايانه ي دوران مجلس اول
و بـاور داشـته بـود مبادي آداب را.و رعايت مناسكي بود كه از غرب فـرا گرفتـه » كـاراكتر«خـودش آن
او در حالي، ناميد مطلوب مي در. دانسـتي آنهـا را مطـرود مـي همـه، كه تولستوي معبود سالهاي جـواني

و همـدوره، زاده تقي، مجموع و تأييـد دوسـتان رين تولسـتوي را از بزرگتـ، هـايشاي به اعتبار خـاطراتش
و انصاف هـاي سوسـيال در اخـذ ايـده. شـناختو انسان ارزشمند بزرگ قرون معاصر مـي، مناديان عدل

بهدر. اش از افكار تولستوي تأثير پذيرفت دموكراتيك اوليه و تقسيم زمين بـين روي آوردن موضوع ارضي
و انسان و فيلسوف بزرگ روسيدهقانان .ه بوددوستي عميق خود متأثر از اين نويسنده

و تشكل انديشه، تأثير آراء  هاي سياسي روسيه در تبريز ها
و سير تحول انديشه، نفوذ از،و بعدها ماركسيستي، هاي سوسياليستي تأثير در روسـيه حكـايتي متفـاوت

و تحت سـلطه اي عقب جامعه. كشورهاي اروپايي داشت ،ي ارضـيي مناسـباتي بـه شـدت ظالمانـه مانده
و سـركوب خشونت هاي سرزمين شورش و حـذف فيزيكـي، بـارتر هـاي خـونين بـار سـرزمين زورگـويي

آني گروه گستره، مخالفان گـراي اروپـايي بـرده كه بهـره از سوسياليسـم انسـان هاي افراطي كه بيش از
و سازش، در پي فيصله دادن قاطع، باشند و راديكال بي افراطي و نابـه عدالتي ناپذير . هـا بودنـد سـاماني هـا

و گوناگون نيهليستي وآنارشيستي در روسـيهج در پـي نـابودي نظـام،ي نـوزدهمي سـده ريانهاي متعدد
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ي هفـتم در دهـه) عوام پروريـ زدگي عوام(پوپوليسم.و حذف فيزيكي دولتمردان آن بودند، نابرابر حاكم
گرونده به ايـن رويـه هاي گروه. اي يافت در ميان فعاالن سياسي روسيه نفوذ گسترده،و هشتم همين قرن

و ترور شخصيت هـاي هـاي حكـومتي بـر انديشـه با تكيه بر خواست محوري تقسيم اراضي بين دهقانان
گرايـان هـاي عـوام كـه در انديشـه، سوسياليسم روسـتاگراي روس. سوسياليستي آن دوره سيطره داشتند

ميو نارودنيك)ها پوپوليست( شه، يافت ها تبلور و انگلس تفـاوت مـاهوي با سوسياليسم مدرن ري ماركس
و برآمده از شرايطي متفاوت با روسـيه بودنـد،ي اروپاي غربي هاي اوليه سوسياليست. داشت . از جنم ديگر

و خواسته هاي اوليه انديشه، در انگلستان . شـان بـود طلبانه هاي اصالحي آنها زير تأثير فرايند صنعتي شدن
و بهره برآمده از مناسبات سرمايههاي كند كردن برندگي نابرابري هاي مـادي تر از نعمت وري عمومي داري

و انگيزه،و اجتماعي مي خميرمايه و انسـان: دادي آراي آنان را تشكيل گرايانـه در رويكردي عمدتاً اخالقي
و ثروت ضرورت استفاده هاي جهـان تحـت تـأثير آرمانشـهرباوران روزگـاراني عمومي بشريت از امكانات

ها در روسيه به باورهاي آنارشيستي بعدي نزديك شـدندكه هـدف در حالي كه غالب اين گرايش. يشينپ
و تندروانه و حاكمان را در دسـتوركار خـود قـرار دادنـد افراطي ، ايـن سوسياليسـم.ي آن خذف حاكميت

و خيزش طبقات محـروم باشـد بيش از آن و تجسم آمال و نمايـانگر تمـايالت انسـان، كه بيانگر دوسـتانه
بي خيرخواهانه ي گـذار اروپـايي سوسياليسـم سـده بنيـان. قرار خواهان آرمانشهرخود بـودي منورالفكران

و منتشـر مسيحيت نـوين اش را به نام آخرين اثر برجسته،)1825- 1760(سن سيمون، نوزدهم نوشـت
و براساس رويكرد اخالقي و شبهـ انسان كرد خو آموزه، مذهبي گرايانه وجـو در جسـت.د را عرضه كردهاي

مي گذاران اوليه انديشهآراي بنيان آن هاي سوسياليستي نشان كـه خواهـان محـو دهد كه آنـان بـيش از
ي آرايـي كـه مـاركس آنهـا را در زمـره. قصـد عمـومي كـردن آن را داشـتند، مالكيت خصوصـي باشـند 
. بندي كرد سوسياليسم تخيلي دسته

و انگلس در فوريـه نيستمانفيست كمورغم انتشار به و تغييـر يـافتن شـعار 1848ي توسط ماركس
از متعارف سوسياليست آن،"پرولتارياي سراسر جهان متحـد شـويد"به، ها همه برابرند انسانهاي پيشين

و تكامل نظري خود ادامه دادند انديشه . ها با تفاوتهايي كماكان در اروپاي غربي به حيات
و كنش ميخائي از) 1876- 1814(ل الكساندرويچ باكونين انديشه كه در كنار مـاركس در مقـام يكـي

و سوسياليست سده شخصيت تبلـور، كـرد الملل سوسياليستي فعاليت مـيي نوزدهم در بين هاي راديكال
آن. روشني از نوع نگرش ساختاري به سوسياليسم بود و كشـاكش ميـان و بـاكونين اختالف بين ماركس

از، دو ،ي ششـم آن سـده باكونين در دهـه.ي نوزدهم را پديد آورد آراي سوسياليستي سده بخش مهمي
و فعال آنارشيسم زمانه جلوه كرد عنوان نظريه به مي. پرداز و انديشـه او دولت را نماد شرارت هـاي شـناخت

او. تافتي سوسياليستي ماركس را برنمي سازانه دولت متكـي بـر دولـت تواند قـانوني برابري نمي، به گمان
به رو وظيفه از اين، باشد را عنوان يك انقالبيي خود . دانسـت نابودي هـر نـوع دولـت مـي،ـ سوسياليست

و ساده هـا بـه حـال خـودي اين پندار استوار بود كه اگـر انسـاني او بر پايه لوحانه ذهنيت آرمانشهرخواه
ي شـرها دولـت همچـون حـافظ مالكيـت زيرا منشأ همـه، گذاشته شوند به نحو مطلوبي خواهند زيست

ابتدا به كلكتيوهاي روسـتايي ـــ، گئوركي پلخانف، پيشگام نامدار سوسياليسم در روسيه. خصوصي است
به، ها ــ دل بست نارودنيك و بـا ترجمـه هرچند كه ي روسـي تـدريج از باورهـاي پيشـين دسـت كشـيد

ــت ــد مانفيس ــاركس گروي ــه م ــ. ب و نارودني ــانف ــان پلخ ــاكش مي ــداييككش ــس از ج ــا پ در آراي، ه
از، هاي پوپوليست جدايي پلخانف از نارودنيك. روسي تأثير بسيار برجاي نهاد» هاي سوسياليست« عمـدتاً

و امكـان بـالقوه اعتقاد او بر اين امر ناشي مي ي تشـكيل حـزب انقالبـي را ندارندـــ شد كه دهقانان تـوان
در واقـع. سوسيال دموكرات روسيه تأثير به سـزايي يافـت كه در رويكرد حزب، باوري به تأسي از ماركس
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ي خواست آراي رهبران سوسياليستي اروپاي غربـي را ـــ كـه بـر بسـتر مناسـبات پيشـرفته پلخانف مي
ـ با شرايط روسيه سرمايه و قوام يافته بود و اي سازگار كند كه در برزخـي ميـان سـرمايه داري شكل داري

و پـا مـي مناسبات ارضي به شدت ناع و اكثريت مطلـق دهقـاني دسـت و.زد ادالنه امـا آراي پوپوليسـتي
و نفوذ خود در جامعه، گراي نارودنيكي دهقان در.ي روسيه ادامه داد به حيات كشـاكش پيـروان مـاركس
و منشـويك- كه بعـدها در قالـب بلشـويكها تجسـم يافتنـد -- روسيه و نيـز بـا رهبـران بـا پلخـانف هـا

و روشـنفكران تبريـزي بـه در ميان سوسيال دمـوكرات، ني همچون كائوتسكيسوسياليسم آلما ويـژه هـا
به،ي اين شهر ارامنه گونه كه در بخـش سوسـيال دموكراسـي ايـن كتـاب اينها همان. سزايي داشتتأثير
و جدل، آمده و وسواس عجيبي اين بحث مي به دقت و بـا مطالعـه ها را پي وي نشـريه گرفتند هـاي آنهـا

و سـاير سوسياليسـتي نامهحت و كائوتسـكي و تماس شخصي مستقيم با پلخـانف و نگاري هـاي اروپـايي
و نظـرات آنـان را سـرلوحهمي، روسي و آرا و جنبش ايران از آنها بهـره گيـرد ي حركـت خواستند نهضت

. خود قرار دهند
و روسيه و عمدتاً بازپردازي شده ميان شرايط ايران و، بـا تعـامالت فرهنگـي، تشابه بعضاً واقعي رفـت

و بازرگاني نيز بر گسـتره، آمد مهاجران و برخـي ديگـر از رهبـران.ي ايـن تـأثير افـزود كارگري پلخـانف
و تفـاوتي ويژگي درباره، سوسياليسم روسي در هاي استبداد آسيايي حاكميـت روس هـاي آن بـا آنچـه

در ري با تفاوتي تزا مردم روسيه. قلم زده بودند، اروپا گذشته بود هايي در ذهـن ايرانيـان مصـداق رعايـا
و نابودي حاكميت، جدايي اينان از دولت. ايران جلوه داده شدند و خشونت در مقابله فقـدان، خواست قهر

و پيامـدهاي نـاگزير روند مستمر اصالح و تماميـت افـراط:آن طلبي ليبرال فقـدان حضـور، طلبـي گرايـي
ضـرورت، حاصل جلوه نمودن اصـالحات از بـاالبي، ساالري حكومتي از ديوان توانمند قشر روشنفكرِ برون

و دگرگوني بنيادي و تشابه جملگي تفاوت، انقالب هايي بـا ايـران را در ذهـن برخـي هايي با اروپاي غربي
و فعاالن سياسي ايرانـي بـازپردازي كـرده بـود  آن جـذابيت نظريـه. منورالفكران و تحـوالت سياسـي هـا

مي سرزمين و رشت بيش از هر جاي ديگر ايران مشاهده .شددر تبريز
و نظريه و اديبـان روسـي آرا و بعضـاً انقالبـي، هاي پوپوليستي سياسـيون و تمـايالت روسـتايي گـري

و تجددخواهي آنان و خشونت مقابله، ضدمدرنيستي بارشـان بـا موانـع سـر راه رسـيدن بـهي تروريستي
تشكيل محفـل. ناپذيري برانگيخته بود مقاومت ايرانيان عصر مشروطه كشش جملگي در ميان، شان آمال

ـ عاميون ايرانيو شعبه و فـداكار، هاي اجتماعيون ي كشـاكش ميـان ارامنـه، از تعـدادي مـؤمن انقالبـي
و وظايف سوسياليستسوسيال دموكرات تبريز بر سر مرحله كـه، ها در قبـال نهضـت مشـروطهي انقالب

و ياري رساندن اقليت آن در تشكيل حزب دموكرات به رهبري تقيسرانجام به  ، زاده انجاميـد انشعاب آنها
و شـعار برخـي جنبه. نماياندميهايي از اين تأثير گسترده را باز جملگي نمونه و مملـو از شـور ي خطـابي

و بنيان، هاي روسي نوشته . ناپـذير سازش،يگر انقالبي، فرنگي) تجددطلبي(هاي مدرنيته دوري از فلسفه .
به. و عـاري از روح مـدارا عنوان عوارض يك جامعه جملگي و مسـالمت،ي استبدادزده تـأثيرات، تعامـل

و منفي تعامل با جامعه. ديرپايي در ايران برجاي نهاد دو در ارزيابي پيامدهاي مثبت ي روسيه بايد بـه هـر
و پذيرش قابل پژوهش در اين زمينه. جنبه نگريست ، روشنفكران روسيه همچون سياسيون فعـال تأملها

و مناسب اين زمينه را مي و انقالبي در ميان ايرانيان خود جاي فراخ . طلبد متعهد

 هاي تاريخي بدفهمي
و قلم و انگيـزه آنچه مورخان رسمي و زنـان تـاريخي دو سـوي مرزهـا بـر مبنـاي منـافع هـاي سياسـي

و ايدئولوژيك خود در رابطه و قفقاز نوشتهي ايران در عمدتاً آميخته به پيش، اند روسيه و يـا توجيـه داوري
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و انگيزه و سوي اميال و يا حكومتي است، گروهي، هاي شخصيسمت وارد شدن به ايـن عرصـه.و مرامي
و خواست اين نوشته نيست، در توان بي سازي تاريخ. حوصله ارتباط با آنچـه گذشـت پاسـخي مفصـل هاي

و غالب مي هايي از حقيقـت گذشـته را ترديد هر يك از اين آثار گوشهبي.اً آب در هاون كوبيدن استطلبد
و بعضـاً دروغ اند؛ امري كه با بزرگ كردن يكسـويه آشكار كرده و پنـدار ، نگـري در ميـان انبـوهي افسـانه

و سنجش را دشوار كرده است و سياست خارجي روس با دول غربي، تقابل منافع. تشخيص سـند، اهداف
ماو هيزم، هاي هر دو طرف سازيو پرونده هـا مـؤثر بـوده در رواج برخي از اين كژفهمي، كشي بومي خود

و رواج بـه، با روي كار آمدن حاكميت بلشويكي بر آن مناطق هـم. است ويـژه از زمـان اسـتالين بـه بعـد
و جهت نويسي تاريخ آن هاي سفارشي دوي جلوه دادن خود همچون فرشـته، دار مشخص نجـات مردمـان
و زمـان موجب شد كه پيشينه، سوي و. زدايـي شـوند ها همه در اين راستا دستخوش بازپردازي واقعيـت

و قصه، افسانه و دروغ درهم آميختند، تاريخ و غالباً خرفـت مورخان حاكميت. حقيقت پـرور هاي خودكامه
ويـژه بـه. آثـار تـاريخي وارد كردنـد ارزشـي را بـه خود ما هم در اين زمينـه تـا توانسـتند هـر پشـيز بـي 

و رعيت كه همواره از عدالت، نويسان چاپلوس درباري تاريخ و پروري نوازي شاهان ايـران سـخن بـه گـزاف
و هـزاران ترفنـد، قلمروگستري، هر لشكركشي. اند ياوه گفته ،و جنايـت لشـكريان ايـن سـو را بـا توجيـه

و رهاسـازي از قيـد زنجيـر اسـارت دي و آزادسازي ورود آراي. جلـوه دادنـد» عـدالت انوشـيرواني«رپـاي
و پان و قفقـاز هـم بـر) هـاي هـواداري(هـاي ناسيونال شووينيستي و عثمـاني و مـذهبي در ايـران ملـي

. پيچيدگي موضوع افزود
و آگاهانـه يكي از بدفهمي زيـر تـأثير فضـاي،ي بيسـت شمسـي بـه بعـد از دهـه، هايي كه عامدانـه

آننگاري تاريخ و منافع زنـان وتحليلگـراني روسيه به ميان قلمو نگاه آنان به گذشته،هواداري از شوروي
و فرهنگ روسيه سراسر ميراثـي، معاصر ما راه يافته اين است كه گويا تا پيش از انقالب اكتبر صـرفاً مردم

و بلشويك و فالكت بوده و مملو از ستم در. انـد نايـل آمـده»همتمدن كردن روسـي«ها به افتخار نامطلوب
مي حالي و پژوهشـي جهـان آن را مـي كه و امروزه در مراكز معتبـر دانشـگاهي ي آموزنـد كـه سـده دانيم

و توانسـت نوزدهم در كشوري كه تا آن زمان كمتر سنت ادبي متعلق به خود داشته فضايي آفريـده شـد
آن،و از هر نظر داشتهادبياتي خلق كند كه از لحاظ ارزش هنري تأثيري پردامنه  بـا ماحصـل، مگر حجم

آن؛كند باشكوه فرهنگي انگلستان يا فرانسه برابري مي را كه آنها كـار خلـق شـاهكارهاي جاودانـه با شـان
. تر آغاز كرده بودند خيلي پيش

بـا همـان سـرعت غيرعـادي بـه، هاي رشـد معنـويي قرن نوزدهم عالوه بر تمامي شاخه اگر روسيه
و فرهنگ كهناي از فره درجه ايـن جريـان، ترين كشورهاي غربي برابري كنـد نگ نرسيده بود كه با زبان

. شناختي در تمدني به اين جواني به راه نمي افتاد هاي زيبا آساي ارزش معجزه
و تكامل تفكر ليبرال در روسيه و تكوين هـا در ايـن بـازپردازيي پـيش از انقـالب اكتبـر ميراث ادبي

ش كم دسـتانو تنها تصوير اكثريت عظيم ملت روس در قالب فالكـت زنـدگي تهـي. ده استرنگ يا محو
و قشون وي شهرت يافـت بي و تجاوزگري تزار و خشونت و هنـر درخشـان. شمار رويكـردي كـه ادبيـات

را سده و از پشت شيشـه» بازي اسباب«ي نوزدهم روسيه  هـا روزيي كبـود تيـرهو تجمل بورژوازي خواند
و هنـري ميـراث آن سـده را نيافـت،ي شكوه تخيلمشاهدهتوان و زيباشناسي ادبي آن. خالقيت غالـب
و هوشمندي كه آن آثار روسي را آفريدند روح و فالكت تيرهبي هاي حساس روزان كشـور ترديد بر خفقان

و آن را در آثارشان نشان دادند و، داستايفسـكي، تولسـتوي، پوشـكين. خود آگاه بودند . گوگـول . آن. در
يــك ظرافــت و بــا هــزار و ابلــه حكــومتي مــزدور و حضــور مميــزان قــول نابــاكفو بــه،فضــاي مســتبد

مي،»آفرين هاي شادي خرابكاري« مي، زدند به حكومت تزار سيخ با چنان زيركـي، گرفتند آن را به استهزا
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مي ورزانه انديشه و دسـتگاه اجرايـ اي كار و خودكامـه و چـاپلوس از كردند كه حكومت كـودن ي متعصـب
و رويكرد تماميـت.ي مقابله با آنها برنيايد عهده را، خـواه راديكـال با ذهن شـايد كسـاني چـون تولسـتوي

و مستقل خـود آثـار ادبـي باشـكوهي. كوچكتر از آن بيابيم كه بود اما از ياد نبريم كه او با خالقيت فردي
، تفنگ بر دوش براي ترور تزار به قصـر او تونـل نـزدي خود هاي زمانه شك او همچون نارودنيكبي. آفريد

و و پرداختـه«اما از آنجا كه جسارت نشان داده بود را، كـرد»ي خـود را تـدوين ايماني ساخته كليسـا او
. طرد كرد

ي امر مهم ديگري كه بايد در تعامل ايرانيان با روسيه مدنظر قرار گيرد ايـن اسـت كـه رابطـه چند
و ايران و سلطه روسيه وو ديگر اين. جويي نبوده است همواره در ستيز كه حاكمان ايران نيـز هرگـاه تـوان

و مصيبت آفريدنـد، فرصت يافتند بر آن مناطق تاختند و غارت كردند ي تلـخ كشـتارهاي خـاطره. ويران
بهي وحشيانه ن، ور شـد عنوان آخرين شاه ايراني كه به گرجستان حمله آقا محمدخان قاجار ي اول يمـه در

هـا دانسـته شـده رويي مردمان آن منـاطق بـه سـوي روسي نوزدهم يكي از علل آغوش باز وگشادههسد
و كينه، خود از اين ميراث تلخ، مسافران ايراني همان زمان. است . اند زا سخن گفته دشمنانه

ا عقب، در كنار ناتوانينكته سوم اينكه و ناكارآمدي قواي نظامي يرانيـان در تقابـل بـا ماندگي سياسي
و قلمروگستري تزاريسم روسيهو سلطه، موانع عصر جديد و، جويي و مـؤثر ديپلماسـي بايد به عامل مهـم

و ستم ساير دولت و تيرگـي اوضـاع نظـر افكنـيم، ويژه انگلستانبه، هاي استعماري جور ورود. در وخامـت
و آگاهي صـورت نگرفـت، غربيمانند برخي دولتهاي، الملليي سياست بينايران به عرصه ، بنا بر ضرورت

و تحميل قدرت و با حضور هـا هـم چنـدان تـوجهي بـه آن دولـت. هاي اروپايي پيش آمـد بلكه ناخواسته
و سرنوشت آن نداشتند و رقابت با يكديگر، منافع ايران ويژه دسـتيابيبه، بلكه از منظر قلمروگستري خود

و مراكز ثروت  و به دخاير دربار فتحعلـي شـاه قاجـار نـه از رمـوز سياسـي. به ايران آمدند، افريقاخيز هند
و پادشـاه غالبـاً وجـه بين و معاهدات طرفي بست؛ اين دربـار و نه از روابط ي آن المصـالحه المللي آگاه بود

و بـا شناسـايي دو سه قرن بود كه راه، دولتهاي فرنگي. ها قرار گرفت قدرت  وكار جديدي را در پيش گرفته
و سرزمين آن هاي اين نقطه كشورها و منـافع سياسـي ناشـي از ي جهان در پي پيشبرد منافع اقتصـادي

. براي خود بودند
بيبي و هايي كه روسـيه تـزاري چنـدي بعـدي سرزمينگران ايران در اداره تدبير حكومتصالحيتي

و بـه آنها را به قلمرو خود افزود در كنار نارضايتي عمومي از حكام دسـت  و مسـتبد نشـانده غايـت ظـالم
بهي اول سده هاي سه دهه قاجار در آن مناطق نيز در شكست معرفـت بـر. سـزا داشـتي نوزدهم نقشي

و شناخت آنها بي و شور ملي اين عوامل در گرايي غبار تيره بر ارزيابي ما افكند مـي آنكه شووينيسم توانـد
گي اول سده سنجش آنچه در نيمه و مـاوراي قفقـاز. ذشت روشنگر باشدي نوزدهم تازه فقط مردم قفقاز

خـود ايرانيـان هـم بـه، در واقـع. نبودند كه بعضاً شادمانه به استقبال استعمارگران بعدي روسي شتافتند
و غالباً ستمگرانه نوعي دست به اعتراض به حاكميت بي و يا دست صالحيت . نشاندگان آن زدنـدي ايراني

و تبريـز از حكومـت جـابرگر شواهد از روي و نارضايي مردم آذربايجان ، هـاي ناشـي ازآنو فالكـت، داني
. ها ـــ بـا روسـيه حكايـت دارنـدي جنگ كم در دومين دوره عنوان يكي از علل شكست ايران ــ دست به

و بـارز پيچيده وخيم، نقش حاكميت فتحعلي شاه در تشديد و ايران بسـيار مـؤثر  تر كردن مناسبات روس
و اطرافيـانش بـرخالف هشـياري نسـبتاً قابـل اعتنـاي جانشـينان، است؛ به خصوص از آن منظـر كـه او

و ناصرالدينبعديشان چون محمد از ديپلماسـي،ي تبريـز تـر از همـه بزرگـان دارالسـلطنهو مهم، شاهشاه
به. دانستند نوين مدنيت فرنگي هيچ نمي ا او و بهبود قسـمت، مور جامعـه جاي تمركز بر پيشبرد اصالحات
و فرصت اعظم توان كشور را در جنگ و نابرابر هدر داد . ها را سوزانيدهاي بيهوده
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جدا از اين واقعيت نـاگزير امـروز كـه.ي فرهنگي ميان مردم دوسو بگويم سخني هم در پيوند ديرينه
و حكومت، مردم آن سوي مرزها و مرزها مي با حد و تعامـل، زيند هاي خود و سياسـي ارتبـاط فرهنگـي

و اين سو و كارآمـد تـداوم داشـته اسـت، همواره پرتحرك، ميان آنان و واكـنش مردمـي بـا. مؤثر كـنش
و فرهنگي به، پيوندهاي تاريخي و زباني در تـاريخ ثبـت، هـاي فـراوان رغم وجود تـنش خويشاوندي ديني

سو، هايي گرچه در زمان. است ين مناسبات به خشـونت آلـودها،و عمدتاً از سوي حاكمان كشورگشاي دو
.ـ اجتماعي جريان داشته استي فرهنگيمراوده، اما در مجموع، شده

 همبستگي پرشكوه
و روسيه سرانجام اين گفتار و مهـم زمانـه را با بحثي پيرامون پديده در تعامل ايران  مشـروطهي برجسـته

و انسـاني نمي. برم به پايان مي و كينـه، توان از كنار اين عامل پرشور هـاي زايـيو بـه دور از تمـام غوغاهـا
و مردمان آن سوي مرزها گذر كرد، آفرين دشمن آن. در تعامل ميان ايرانيان ، كـه قـدرت حاكمـه به رغـم

و ديپلمات و هرجـا اي از تقابل با مشروطهي تزاري لحظههاي روسيه قشون خواهي ايرانيـان غافـل نشـدند
و ضربه آ توانستند نيشتري و اي بر و اتمـام حجـت مجلـس دوم را تعطيـل و سرانجام با زور ن وارد آوردند

و برخي نقاط ديگر را تا مدتها به اشغال سالدات و فعـاالن، هاي زورگوي خـود در آوردنـد تبريز انقالبيـون
و روسي فارغ از مليت و مذهب خود با رشادت در تبريـز محاصـره شـده، سياسي سرزمين قفقاز در، قوم

و مجاهدين شهر در مقابل دشمنان مشروطه ايستادندكنار مرد .م
و تنگنـا قـرار كه تبريزيان مشروطه، در دوران اسبتداد صغير و تهـاجم خواه از همه سوي در محاصـره

و شادي اي حيرت به گونه: عامل مؤثري سر برآورد، گرفتند ، ارمنـي، انبـوهي از جنگجويـان قفقـازي،زا آور
ي، گرجي و روسي به و تـا، زخمـي شـدند، همراه آنها جنگيدند. اري تبريزيان شتافتندآذري جـان دادنـد

و همـدلي پـا پـس وقتي قشون متجاوز روسيه تزاري وارد دروازه هاي شهر نشـده بـود قـدمي از حمايـت
از. نكشيدند و سـختي تازه آن زمان هم خود رهبران مجاهد براي دور كردن اين يـاران صـديق روز نبـرد

دسـتور، ور شدن انقالب ديگري در قفقـاز هاي تزار كه در هراس از شعله جويي سالدات تقامآتش خونين ان
و روانه را، هـاي تـزار در آن سـوي مرزهـا كننـد چـالي سـياه داشتند هرجا آنها را بيابند دستگير آنـان

و شبانه از شهر خارج كردند و، بسياري از آنان به رشت،ي اين احوال با همه. مخفيانه . قـزوين . شـتافتند.
و همسـويي حركت مشروطهو در ادامه و احيـاي مشـروطه همـراه خواهي در آن مناطق تا فـتح تهـران

و مبارزين ايراني ايستادند و ساليق زبانيبه. مجاهدين و فرهنگي بعضـاً متفـاوت، قومي، رغم عاليق ، ديني
گ و مرارت از مرزهاي روسيه و با هزار رنج و با گذر از محاصرهاينها مخفيانه و توپ بـه، ذشتند آتش گلوله

و فداكارانه يافتند و در سنگرها حضور مؤثر و بيمـاري در حالي، تبريز وارد شدند ، دسـتگيري، كه گرسنگي
و اعدام در انتظارشان بود و باشـكوه. زندان ي ايـران هـاي نهضـت مشـروطه تـرين پديـده يكي از زيباترين

اي كـه از مـردم در زمانـه. بود كه فراتر از قفقاز به ساير نقاط ايران هم رفـت المللي همين همبستگي بين
خواهـان تبريـز ـــ كـه بـراي كسي به كمك مشـروطه، شمار اي انگشتديگر مناطق درون كشور جز عده

و آينده و نبرد تا سرحد مرگ داده بودند ــ نشـتافتي بهتر همهبهروزي ايـن،ي ايرانيان تن به گرسنگي
و ميراثـي، آتش،ي خونان سرزمينهاي قفقاز در درون مهلكهمرد و نبرد در كنار تبريزيـان ايسـتادند رنج

و يادآوري است پرافتخار از همبستگي انساني آفريدند كه همواره شايسته .ي ثبت
و رفت با مناطق تحت كنترل روسـيهكه داشته باشيم اشاره اي هم به ايرانيان ارمني و به دليل آمد

و مراوده ميان ايرانيـان نزديكي با هم آيينان خويش در آن سوي سرحدات كانال ارتباط مهمي در انتقال
و اراي آن سرزمين به شمار مي رفتند .و تحركات
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ي تبريزارامنه
و ورود مؤلفه و مـؤثري ايفـا، هاي مدنيت نوين در روايت تجددخواهي ايرانيان ترسايان ايـران نقـش مهـم

و مراوده. كردند و سهولت رفت وآمد و مطلـوب،ي آنان بـا فرنگيـان اشتراك مذهبي تـري موقعيـت برتـر
و يـا بازرگـاني در صـحنه حضـور يابنـد هايي بـه كرد تا در برهه نصيبشان مي . عنـوان سـفيران سياسـي

و حرفه گشاده و صنايع را، هاي نوين فرنگي رويي آنان به پذيرش علوم و مـاهري در ميـان نيروي كارآمـد
و آشـوري در آذربايجـان حضـور،ي مشروطيت در آستانه. آنان پديد آورد و مـؤثر ارامنـه دو اقليـت مهـم

و تجـددخواهي دليل اهميتبه، اي كوتاه به اين افراداشاره. داشتند و معرفي مظـاهر نـوآوري شان در ورود
ص حضـور انكارناپـذير ارامنـه ويژه در خصـوبه. كند منطقه به روشن شدن هرچه بيشتر موضوع كمك مي

و تعامل تقي و مراوده ايـن امـر را در اطالعـات.ام زاده با آنان در ايـن كتـاب بـه بحـث پرداختـه در تبريز
و اقدامات او با همه و هنچـاك تـا، هاي ارمنيي دسته وگروه پيرامون چگونگي رابطه وتأثير آرا از داشناك

ي آشـوريان در گفتـاري بـر كارنامـه دربـاره.ام دسـت دادهبههاي مستقل ارمني تبريز سوسيال دموكرات
و الزم را كـرده هيئت مذهبي آمريكايي پروتستان در جاي ديگري اشاره و بـه.ام هاي گذرا دليـل اهميـت

و ياران تجددخواه تبريزي ديگرشي پيشرو با تقيي ارامنهي گسترده رابطه و تـأثير تأمل، زاده ي بر حضـور
. منطقه روشنگر استارامنه در آن

و گشاده رويي آنان براي پذيرش مؤلفه و رواج بسـياري پيشگامي ارامنه هاي نوين فرنگي در آشـنايي
و تـأثير بـر، همچنـين در تبريـز، در ميان ايرانيـان،ها از اولين نشـان از اهميـت ايـن اقليـت در راهيـابي

.ي عصر جديد داردمنورالفكران ايراني در آستانه
و با آنان مراوده داشـت ده از همان اوان جواني با ارامنهزا تقي ي تنهـا يـك نمونـه.ي تبريز دمخور بود

و شرح تعامل او با ارامنه ي فعـال سياسـي تبريـز را بـه فصـول ديگـر كتـاب واگـذار مهم را در اينجا ذكر
ره تقي. كنم مي و ، محمـدعلي تربيـت ميـرزا، گشايي با جلب نظر يـار ديـرين خـود زاده در مسير نوجويي

و با وارد كردن داروهاي فرنگي از آلمـان داروخانه در پيشـبرد پزشـكي جديـد، اي در تبريز تأسيس كرد
ايـن پزشـك. او در كار داروخانه از همكاري دكتر پاشـايان ارمنـي برخـوردار شـد. در تبريز مؤثر واقع شد

و طبيب حـاذقي بـه  و، رفـت شـمار مـي ارمني كه از مهاجرين عثماني به ايران بود در وارد كـردن كتـب
و با او ياري بسيار كرد داروهاي فرنگي با تقي ي آنـان بـه روزي چند ساعت هم در داروخانـه. زاده همراهي

به. طبابت مشغول شد و عمق اعتياد بـه مشـروبات الكلـي در تبريـز دكتر پاشايان انجمـن، دليل گسترش
دو. ضدمسكرات برپا كرد سال توانست با عضويت بـيش از سيصـد نفـر در مقابلـه بـا انجمني كه در مدت

. اعتياد به الكل تالش كند
مي تقي از«گويد دكتر پاشايان روزي به او پيشنهاد كرد از آنجا كـه زاده خود مسـلمانان تبريـز كمتـر

مي، خوردند ارامنه مسكرات نمي . خوردند بلكه بيشتر . » شـود مـيو در تبريز بيش از تفليس عرق خورده.
و خطابهجلسه،]33ص[ ميي نطق و او هم قـرار. پـذيرد اي در مضرات مسكرات براي مسلمانان برپا كند

و يكـي از سـخنرانان هـم تقـي شد اين مجلس در تاالر مدرسه . زاده باشـدي آمريكايي تبريـز برپـا شـود
و جگر همزمان با اين سخنراني قرار شد تصاوير روي پرده در مقايسه ي آدم سـالم بـا فـردو كليـهي قلب

بي. معتاد به الكل نشان داده شود و نشانه اين امر در نوع خود محمـدعلي ميـرزا.ي تجدد غربي بود سابقه
و متجدد و گردهمايي پيشرو و توسـط، وليعهد در مخالفت با اين اجتماع به تحريك متشرعين پرداخـت

و آمريكـايي«كـه حاج ميرزا عبدالكريم امـام جمعـه غوغـايي برپـا شـد  و ارامنـه هـا قصـد سـوئي دارنـد
اي كـه هرحال اين جلسه برگزار نشد اما مـتن خطابـهبه.]43ص[».خواهند مسلمانان را گمراه كنند مي

و ترجمه تقي . اي از يك رساله فرانسوي بود در دسترس برخي قرار گرفت زاده آماده كرده بود



و نقش تقي 50  زاده نهضت مشروطيت

و فرهنگ فرانسه در تبريز  زبان
مي تقي و مؤلفه آشنايي، نويسد زاده و اش با علوم جديد هاي تجـددگرا پـيش از هـر چيـز از طريـق كتـب

و فرهنگ فرانسه بود كه از اوايل نوجواني ترجمه بـه فراگـرفتن آن كوشـش- پـانزده سـالگي- هاي زبان
ك. نمود و نجوم را نخستين بار از زبان فرانسه تحصيل و فنون در طب .]78[رد بخشي از علوم

و فرهنگ آن سرزمين در سـده زبان فرانسه گشاينده اي روزافـزون بـه گونـه،ي نـوزدهمي راه مدنيت
و دانش جديد تا ميانه و مراكز معدود مروج علوم هاي حكومـت رضـا جاي پاي استواري در مدارس جديد

. وركار خـود قـرار داد نخستين مدرسه دولتي آمـوزش بـه زبـان فرانسـه را در دسـت، دارالفنون. شاه يافت
. اي ايفـا كردنـد در مدارس متعددشـان در ايـن جهـت نقـش برجسـته، هاي كاتوليك فرانسوي الزاريست

و مدارس آموزشكده .و، سـعادت، رشديه، جديدي چون لقمانيه ترازها . و. در تبريـز كـه عمـالً از كمـك
را، ياري فرانسويان برخوردار بودند و رواج زبان فرانسه . در اولويت قرار دادندتدريس

و نظارت هيئت و آليانس يهـود، هاي ميسيون الزاريست مدارس خارج از كنترل ، چون آليانس فرانسه
و مظفري در گسترش عمومي نيز در دوره گرچـه در گرمـاگرم. تر اين زبان مؤثر واقـع شـدند هاي ناصري

مس، نهضت مشروطه دولتمردان هواخواه آلمان و بعضـاً آلمـاني، تشاران بلژيكيبا پروبال دادن به اتريشـي
مي»تر طرفبي«كه ظاهراً كشورهاي  تالش كردند از پيشـروي روزافـزون حضـور فرانسـويان، كردند جلوه

در صـدر، زبان فرانسه در بسياري از نهادهاي آموزشي قابل اعتناي موجـود، اما در اين زمان،]79[بكاهند 
. هاي تدريس قرار داشت برنامه

و آشنايي ايرانيان با فرانسويانپيشينه و فرهنگ فرانسه ي زبان
بي، توجه فرانسويان به ايران و دوريپس از مدتها او در تالشـهاي. از زمان ناپلئون سرگرفته شـد، توجهي

و متصرفات انگليس بود شـاه رو در پي آن شد كه فتحعلـي از اين. قلمروگستري خود در فكر حمله به هند
و اتحاد خود جلب كندرا به حم .ي ايـران شـدندـ نظامي با مقاصد مشخص روانـه هاي سياسيهيئت. ايت

و انگليس راه به جايي نبردند و توانمند روس و رفت، گرچه در حضور پر زور و بعضـاً تعلـيم اما اين آمد ها
ز،و آموزش نظامي قشون ايران توسط افسران فرانسوي و، بـان ناخواسـته ايرانيـان را نسـبت بـه فرهنـگ

و آشنايي با آنها را گسترده هاي حكومتي فرانسه آگاه حتي شيوه هـا در بسـته شـدن اين آگاهي. تر كرد تر
و قوام آن در سده نطفه و فكـري مشـروطه نقـشو فراهم آوردن زمينه،ي نوزدهمي بيداري هاي ذهنـي

. مؤثري ايفا كرد
ر عباس ميرزا پس از شكست در جنگ پي، وسيههاي اوليه از و در » راز«جويي علـل شكسـت خـودي

و جنگ، هاي دشمن پيروزي و قلمروگسـتر فرانسـوي توجـه نشـان داد به ناپلئون . هاي اين ژنرال جسـور
و پيروزي در هاي ناپلئون عليه روسـيه قيـاس عباس ميرزا ناتواني قشون نظامي ايران را با توانايي و كـرد

و راي به پي اين رايزني و فـن آوري جويي و تعلـيم فرانسه براي به سامان آوردن امور نظامي هـاي جديـد
و در همـين راسـتا فرانسـويان را بـه گرمـي در دارالسـلطنه. سربازان ايراني دل بست ي تبريـز پـذيرفت

و سرمشق خود . خواند ناپلئون را قهرمان
و همراهي با جريان و همياري و طلـب دارالسـلطنه اصالح در واقع فرانسويان با ورود به ايران ي تبريـز

و خواهان تجدد در رفع وامانـدگي به منزله،ي نوزدهمهاي آنان از آغاز سده نوآوري هـايي جرياني پيشرو
و خوش. در اذهان ايرانيان جا يافتند، ايران خيالي ايرانيان نسبت بـه فرانسـه از زمـان عبـاس ميـرزا رنـگ

. بويي ديگر يافت
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افاگوست بن م بـراي تعلـيم نظـامي جديـد بـه نظاميـان ايـران تحـت 1807سر فرانسوي كه در تان
و عالقه، فرماندهي عباس ميرزا آمده بود و علـوم غربـي وليعهد را مردي اهل مطالعه . يافـت مند به ادبيات

و روشن ضميري كه تمايل بسيار دارد بداند كه چه عواملي موجـب ترقـي غـرب بـه ويـژه فرانسـه گشـته
و رغم به و مذهبي سنتبرخي موانع در راه پيشرفت ايـران خواهـان ايجـاد تأسيسـات بازدارنده هاي ملي

و غيرنظامي به سبك غرب است . نظامي
در دانيم كه عباس ميرزا دستور داد منابع مربوط به چگونگي جنگ در تأييد اين امر مي هـاي نـاپلئون

و به ترجمه اروپا جمع ي محمدرضـا بـا ترجمـه » حـوادث نامـه«مـثالً.م شـود آنها اقدا ترين مهمي آوري
و]ـ اتـريش پـروس[هـاي نمسـهق بـا دولـت 1220تبريزي كه گزارش نبردهاي ناپلئون بناپارت به سال

و خـوش خيـالي طلبان دارالسلطنهاصالح.ي تبريز قرار گرفتروسيه در اختيار دارالسلطنه ي تبريز تصور
ا و ياري .ز فرانسه پروراندنددراز دامني از مراوده

و نادانيمي، در واقع و انگليس و زور روس خـود مـا فرصـت چنـين هـايو بدفهمي دانيم كه دخالت
و مـدنيت پيشـرفته اما رواج زبان فرانسه دريچـه، دورنمايي را نداد ي آن كشـور بـه روي اي بـه فرهنـگ

ن، در مجموع. ايرانيان گشود سلي از منـورالفكران ايرانـي فـراهم آورد تـا اين فرصت گرانبها امكاني را براي
. هاي زمانه دسترسي يابند ترين تمدن واسطه به دستاوردهاي يكي از درخشان بي

و بسط زبان فرانسه در تبريز بپردازم پيش از آن يي مهـم ديگـر بايـد از نكتـه، كه به فعاليت فرهنگي
و نـوزدهم بـه اسـتعماري سـده هـاي ها يكي از قـدرت بي گمان فرانسوي.ميياد كن شـمار هـاي هجـدهم

توانـد نمـي،ي مدنيت نوين فرانسوي بر ايرانيان وارد نيامـد كه آسيب مستقيمي از اين رويه اين. آمدند مي
و بخشـي از آسـيا را بپوشـاند  و امريكـا را، افـزون بـراين. عملكرد سياه اين دولـت در افريقـا فرانسـوياني

سد مي و تزيين مـوزهي نوزدهم در راستاي يافتن گنجينههشناسيم كه در سراسر هـاي هاي باستاني ايران
و يافتن آثار ايران باسـتان در هرجـاي وطـن  و در اشتياق كشف اسرار كهن متعدد پاريس در تكاپو بودند

و پس از دسـتيابي  و ترفنـد، ما به كندوكاو پرداختند و بـا هـزار بهانـه و مخفـي و از ميـان راه، علنـي هـا
بي هاي صعبوهك و و بهـره. ميراث ملي ما را به خارج بردنـد،ي ايرانجاده العبور و سـرقت بـرداري از آثـار

و ادامه فرانسويبه دست اشياي باستاني ايران  كـه سـرانجام بـا،ي آن تا زمان رضا شاهها در قرن نوزدهم
و قاطع دولت ايران خاتمه يافت و اعتراض صريح ن چشم، دخالت . يست پوشيدني

وم در دوره1857هـا در سـال دانـيم كـه ميـانجيگري فرانسـوي در اين ميان مي ي كشـاكش ايـران
شد، انگليس بر سر هرات و روس در امـر كشـورهاي، نيز. به زيان ايران تمام وساطت فرانسه ميان انگليس

م انجاميد كـه ايـران را بـه 1907عمالً به انعقاد قرارداد،و ايران، تبت، پيرامون هندوستان چون افغانستان
و انگليس تقسيم كرددو منطقه و تقويت بـيش از پـيش نفـوذ.ي نفوذ ميان روس اين امر اسباب دخالت

و بـه  و يكي از عوامل اصلي و دوم مشـروطه ويـژه ناكـامي مجلـس روسيه در ايران را فراهم آورد هـاي اول
. شود محسوب مي

و، برانهمتك، خشن برخي اسناد تاريخي از رفتار از توقع آمرانه هاي نابجاي فرانسويان از ايران به تأسـي
و انگليس نيز حكايت دارد دخالت و انگلـيس در پيشـبرد منـافع، امـا. هاي روس در حضـور مسـلط روس

و از ايـن. ها نيافتند فرانسويان جا پاي محكمي در اين حوزه، سياسيشان- اقتصادي رو بـه گسـترش زبـان
بايـد اعتـراف در مجمـوع. همت گماردند تا شايد جاي پايي برايشان در آينده فراهم شودفرهنگ فرانسه 

]80[».هاي فرهنگي در ايران بودند فرانسويان پيشگام فعاليت«كرد كه 
و بحث بـوده، بار نهادهاي فرهنگي كه آنان برپا كردند پيامدهاي سودمند يا زيان همواره مورد مناقشه

و سوي آشنايي ايرانيان با مؤلفهحرك، در مجموع. است هـاي نـوين مـدنيت مـؤثرت اين نهادها در سمت
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و هدفشان همچون ساير قدرت. اند بوده و پيشـبرد، هاي استعماري هر چند انگيزه و منـافع بازرگـاني سود
نسلي از فرهيختگان تجـددخواه پيشـگام فرهنـگ، با هر نگاهي كه بنگريم. سياست كشور خود بوده باشد

ه و فرهنگ آنان برخاسته استو و رواج زبان و نهادهاي فرهنگي بايـد تصـريح. نر اين سرزمين از مدارس
و جنبه كرد كه مدارس فرانسوي در ايران غالباً فراتر از اهداف هيئت هاي عرفـي هاي تبليغي مذهبي عمل

.]81[بيشتري عرضه كردند 

ي نوزدهمها از زبان فرانسه در سده نخستين ترجمه
.ي متون از زبـان فرانسـه اسـت بيش از هر چيز ديگر مديون ترجمه،ي نوزدهمنشر پيشگام در ايران سده

و آثـار تـاريخي از زبـان فرانسـه در تبريـز يـا بـه قلـم، داستانبرعمدتاً، توجه ما در اين گفتار نمايشنامه
بهمي، در ميان غيرتبريزيان پيشگام در اين زمينه. تبريزيان است اعتمادالسلطنه وزير ناصري كـه بـه توان

و بر اداره ميي ترجمهزبان فرانسه مسلط بود و مديريت طبيـباو. اشـاره كـرد، كردي دولتي هم نظارت
.ي خاص خود به زبان فارسي برگرداندرا به شيوهو آثار ديگري مولير اجباري

و فارسي، ميرزا حبيب اصفهاني ج دان برجسته متفكر ملـه فعـاالن محافـل روشـنفكراني زمانه كه از
و از دوستان ميرزا آقاخان كرماني بود را از فرانسـه بـه سرگذشت حاجي بابـا اصـفهاني، تبعيدي استانبول

و روان اين اثر در حكم تجربـه، نثر پيشگام. فارسي ترجمه كرد و سليس اي نـو در زبـان فارسـي امكانـات
را نيـز از فرانسـه ترجمـه سرگذشت ژيل بـالس او رمان. پيش روي ادبيات فارسي گشود،اي افق گسترده

و يافتن معادل، با اصالحات. كرد و نوآوري خاص ميرزا حبيب و خلقيـات هاي ايراني براي نـام تغييرات هـا
اثر مولير را نيز به فارسـي) گريزمردم(ميزانتروپ، ميرزاحبيب]82[است تأملشايان، شخصيت داستان

. ترجمه كرد
و غالب نمايشنامه ان به نمايشنامهايراني از هاي ترجمه شـده هاي فرانسوي عالقه نشان دادند ي پـيش

ميـرزا، نويسي فارسـي درايـران گذار نمايشنامهبنيان. مشروطه از زبان فرانسه به فارسي برگردانده شده بود
و مدتي سمت كارمندي سفارت فرانسه را دا در. شـت آقا تبريزي به زبان فرانسه مسلط بود زبـان فارسـي

شد نمايشنامه و مضامين دوران جديد آشنا . هاي او با فرديت
و تجـددخواهي بـود و در راستاي اصالحات و دستور عباس ميرزا در تبريز داير شد چاپخانه به ترغيب

بـه از زبـان فرانسـه، نام محمد عليبه،ي تبريزي متعدد به قلم يكي از مستوفيان دارالسلطنههاابكه كت
و اقـدامات نخستين ترجمه. فارسي برگردانده شد و شـرح حـال ها از زبان فرانسه عمدتاً روي امور نظامي

و يا فرمانروايـان توانمنـدي چـون پطـر كبيـر قهرمانان جنگ و، شـارل دوازدهـم، هاي بزرگ . نـاپلئون . .
به صحت اين ادعا پـي،ي تبريزهي آثار ترجمه شده در دارالسلطن توان با نگاهي به سياههمي. متمركز بود

. برد
و اقتباس برخي مـواد درسـي،ي آموزشي نوين ايراني اولين نهاد برجسته به منزله، دارالفنون ترجمه

و در دوران سـلطنت محمـد شـاه. را در دستوركار قرار داد ميـرزا آقاسـي،)ق1264- 1250(پيش از آن
از، مسلك آن زمانصدراعظم درويش و فنيهاابكت فهرستي مفصل و حتي علوم انسـاني عصـر،ي علمي

.]83[روشنگري فرانسه به محمد علي خان سفير اعزامي ايران به پاريس سفارش داده بود
و يكــي از برجســته. در ايــن ســالها محصــالني هــم بــراي تحصــيل بــه فرانســه اعــزام شــدند تــرين

ـ الدوله بود تأثيرگذارترين اين محصالن ميرزاملكم خان ناظم ق ـــ در پـاريس بـه 1259كه از ده سالگي
و گيزو وزير امور خارجه وقت فرانسه از او به و كوشا در تحصيل يـاد مدرسه رفت عنوان شاگردي هوشمند
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.و علـوم فرنگـي آشـنا شـد، دانـش، از نوجواني با مدنيت، هفت سالي كه در فرانسه بود.]84[كرده است
و هم بـا پسـر انديشـه،ننگار معروف فرانسوي آن زما روزنامه و سياسـت كه هم با ميرزا يعقوب ، بـازش ورز

به، دوست بود، ملكم خان . ترين مرد آسيا ياد كرده است عنوان برجسته از پدر ملكم
و حتي ناصرالدين و سپس اميركبير همه به مترجمان فرانسـوي در دسـتگاه، شاه در آغازعباس ميرزا

در. خود پروبال دادند و عالقـه بـه دههاما هاي پاياني حكومـت ناصـرالدين شـاه اوضـاع ايـران در تمايـل
و زبان فرانسه برگشت و فرهنگ فرانسـوي خطـري ناصرالدين. فرهنگ شاه را ترساندند كه گسترش زبان

و رواج آزادي و دوام حكومت است از. طلبي در آن ديار را شاهد آوردند براي مطلقيت شاه هـم در هـراس
هـراس شـاه بـيش از آنكـه. درصدد برآمد تا پاي فرنگي را از ايران كوتـاه كنـد،ن عنصر محركحضور اي

و ضداستعماري داشته يا بيانگر راه حل كارآمدي براي مشكالت ايران باشـد جنبه ، نشـان از عجـز،ي ملي
و سرگرداني اهل حكومت در چاره و نافرمـان، جويي ناتواني آنو هراس از رواج مناسـبات فرنگـي سـازي

و فرهنگ فرانسوي هراسـيد كـه حتـي از اعـالن تـدريس ناصرالدين. داشت شاه چندان از گسترش دانش
و معترض شد و آگـاهي. زبان فرانسه هم خروشان فرمـان بـه بسـتن» رعايـا«شـاه در وحشـت بيـداري

فر. هم داد، به عنوان محل تبليغ نافرمانيها خانه قهوه و به ناصرالدين شاه در سفر بـه نـگ گوشـزد كردنـد
و فرهنگ فرانسه خطر  و آشـوب«هشدار دادند كه رواج زبان راو افكـار آزادي» فتنـه و نافرمـاني خـواهي

مي مي و مطلقيت حكومت را اروپايي هم به شـاه قاجـار» منتظم اما مطلقه«برخي سران دول. كاهد افزايد
و طريقه تعليم حكومت . پرهيز كند» طلب آشوب«ي اين مردمان داري دادند كه از روش

و ديـدن ايـن و كـه مـردم آن سـرزمين ناصرالدين شاه پس از مسـافرت بـه خـارج هـا چقـدر گـوش
و بـه فرمـانرواي چشم و خواهـان چنـدان وقعـي نمـي» شـان بيچـاره«شان بـاز اسـت در» سـهم«نهنـد

و توصيه. خطر را احساس كرده بود، اند حكومت و از تبليغات انگلـيس هـم نبايـد هاي مكرر سـفراي روس
. آنها ترساندند» انقالبي«يو رويه، فرهنگ، چشم پوشيد كه هر وقت فرصت كردند شاه را از فرانسويان

 دستاوردهاي رواج ترجمه از زبان فرانسه
و ايرادهاي فضاي آن زمانه را برشمرديم رغـم جوانـب گونـاگونبه. به دستاورهايش هم اشاره كنيم، عيب

و اقتصادي موفقيت چنـداني در ايـران ها در زمينه كه تالش فرانسويو اين موضوع اين گفتار هاي سياسي
و مراوده، نيافتند و گسترش زبان ، زبـان. دسـت آمـد هايي نسبي بـه توفيق،ي فرهنگي اما در امور فرهنگي

و علوم فرانسوي تـا پـيش از جـايگزين شـدن زبـان انگليسـي يـاني دو سـه نسـل از ايران عالقـه، ادبيات
كت.ي ايران را به خود جلب كردسوادآموخته و يـا ترجمـههاابنگاهي به ي در دسترس به زبـان فرانسـه

ميفارسي آنها در سده هـايي آشـنايي ايرانيـان بـا مؤلفـه دهد كه گسترش دامنـهي نوزدهم ايران نشان
. دار آن سرزمين است جديد تا حد زيادي وام

و راه، ويـژه در تبريـز بـه، از روسيه توجه ايرانيان آموز شكست ايران پيامدهاي عبرت حـل بـه علـل آن
و اتخاذ رويه مي توانمند شدن تـوان در انبـوه آثـاري كـه بعضـاًي متفاوت در صورت بروز جنگ ديگري را

و خطي به زبان اصلي در دسترس است و برخي به همان صورت دستنويس قريـب. مشـاهده كـرد، چاپ
ي كـاربرد رويـه،ي قشـون طـرز اداره، هـاي فرانسـه بـا سـاير دولتهـاي اروپـاييي جنـگ اثر دربـاره 27

و،ي سه دهه پس از جنگ فرانسـه بـا روسـيه افزارهاي ارتش آن دولت در فاصله جنگ توسـط محـررين
گـزارش، حجم گسترده ومتنوعي از مقالـه، عالوه بر اين متون. مترجمين دارالسلطنه تبريز تهيه شده بود

. دركاران حكومتي در تبريز آنها را ارزيـابي كارشناسـانه كننـد تا دست، در دسترس قرار گرفتو يادادشت 
كتترجمه،ي نظاميهاابعالوه بر كت و برخي مدارسهاابي ترجمـه، نوين ديگـر ترازي درسي دارالفنون
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و ادبيات، هايي چون تاريخ در رشته و نمايشنامه -- سياست و تحـرك -- رمان از زبان فرانسـه بـه بيـداري
و عملي ايرانيان انجاميد : ذهني

از سـبك نگـارش گرفتـه تـا، هاي فرهنگ ايراني وجود اين قبيل كتابها رفته رفته بر تمام جنبه«
]85[».موقعيت زنان درجامعه تأثير گذاشت

و معرفت صد سـاله حاال كه از پس يا انباشت نظري ي نـوزدهم فتـه در سـده اي بـه ايـن آثـار انتشـار
و غريب از ايدئولوژيدليل مالحظهبه، نگريم مي و عجيب و تـاريخ، پردازي خيال،ي انبوهي آميخته ، قصـه

و اصالح نقشـي كـه ايـن، شايد آنها را جدي نگيريم؛ اما با توجه به نياز ايران آن زمان به نوسازي بازسازي
چند نمونه بحـث مـا را روشـنتر. بتوان آنها را منصفانه سنجيد شايد، اند قبيل آثار از نظر تاريخي ايفا كرده

. مي نمايد
كـه عالوه بر ايـن، به قلم ميرزا حبيب اصفهاني از متن فرانسوي حاجي باباي اصفهانيي كتاب ترجمه

و وجهي خيال تأملهاي اين كتاب داده و يا نسبت برانگيز است اي هاي نـه چنـدان منصـفانه پردازانه دارد
و رفتار ايرانيان آن عصر داده به كم نمونه، خلقيات نظير از كاربرد امكانات نو در بازپردازي زبـان فارسـي اي
ميبه .]86[آيد شمار

و توصيف شد شرح و، نقـش مهمـي در آرا، هاي متفاوت از انقالب فرانسه كه به فارسي ترجمه انگيـزه
فاترجمه. هاي نهضت مشروطه ايفا كردبازپردازي عنـوان بـه، بلژيـك 1831رسي قـانون اساسـي سـالي

در سندي در پيش مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت،ق به تصويب رسـيد 1324نويس قانون اساسي ايران كه
]87[.

و سردرگمي كه در زمينه جنبش مشروطه ضمن اين وي فرهنگي ابعادي از واقعيت هاي منـورالفكران
مي خوانده درس را اما تالش در زمينه،كند هاي زمانه را ترسيم رغـم بـه، سازي يك نظام حقوقي غيرشرعي

هـاي سـطحي آثـار بـه ترجمـه صرفاً نشان داد كه جريان روشنفكر زمانه، هايشو تناقض كژروي، كاستي
و تأكيد نداشته است و الفونتن توجه گمان بايد با اين نظر برخي منتقدان همراه بود كه آن شـوربي. دوما

ميبو كوشش مي و ژرفاي مؤثرتري جهت و سو ي مهم ديگري هم بايـد اما به نكته. يافت ايست در سمت
كت: توجه كرد و ترجمه از زبانهاابوقتي به فهرست ، نگـريم هاي بعد مـي هاي اروپايي دههي انتشار يافته
و انبوهي شرايط متفاوت زمانه با سده با مقايسه و، ايـن سـرزمين درصدي بيسواد آن زمـان95ي نوزدهم

و عدم آشنايي مجموعه و تعصب يـابيم درمي،ي جامعه با آنچه در آن سوي مرزها رخ داده بودرونق جهل
و سو برگزيده شده بودند تا ايرانيان را با انديشـه،هاو پاورقيهاابكه آن كت ، هـاي نـو عمدتاً در اين سمت

و تحوالت دنياي جديد آشنا كنند ها كه امروز از پس يـك سـدهي كاستي غم همهرعلي. مكتبهاي فكري
:بهتر است توجه كنيم، شناسيم تجربه مي

و ترجمه هاي قديم ميان ترجمه« تـوان مـي، هايي كه از جنگ دوم جهاني تـاكنون رواج داشـته تر
به،ي اولدر دوره. تمايزي قائل شد شـمار ترجمه بهترين شيوه براي آشنا ساختن ايرانيان با غرب

سـازي سـوي امـروزي اي براي تسريع حركت ايرانيـان بـه مترجمان نوعاً ترجمه را وسيله.مدآ مي
را. كردند تصور مي و چه تاريخي، چه ادبي، آنان ترجمه ابزاري براي تحـول اجتمـاعي، چه فلسفي

و ابزاري بـراي ترجمه در نظر آنها اساساً وسيله. پنداشتندو فرهنگي مي و پرورش اي براي آموزش
و انسجام فرهنگي بود ]88[».توسعه كشور

ميهاابنگاهي به مجموعه كت كهي انتشار يافته نشان توان آنها را به ذكـر چنـد مثـال نميصرفاً دهد
و سطحي الكساندر دوما تقليل داد هاي سرگرم از پاورقي و جهـل ضمن اين. كننده كـه در عـين بيسـوادي
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و غيرقابل فهم بودن آثارسنگين اي بـراي ايجـاد گـاه بـه هـر وسـيله،ي اروپـايي صاحبان انديشهعمومي
و آگاهي به ضرورت تغيير متوسل مـي، تحرك و كاسـتي. شـدند بيداري اي فرهنگـي هـاي ريشـه موانـع

و آنـان را نكـوهشي سدهي انتخاب آن پيشگامان ترجمهتوان به نحوه جامعه را نمي ي نوزدهم تقليل داد
قر. كرد و هـاابي كتـ كماكـان ترجمـه، يب يك سـده از آن زمـان پس از سپري شدن و مقـاالت علمـي

و آمريكايي درجامعه كت. كمتر تأثير ديرپايي دارد، ژرفانگر اروپايي -ي آثار منورالفكران سـدههااببرخي از
و انگيزه، يا هنوز ترجمه نشده يا اگر شده،ي نوزدهم . ورزي نشده اسـتي انديشهمورد عنايت قرار نگرفته

و غالباً سرگرم كننده«هاي نبايد از ياد برد كه همين ترجمه، ضمناً و» سطحي فرانسوي به گسـترش افـق
امكانـات، رويكردهاي نو در جهت بازآفريني.ي عصر جديد انجاميد امكانات زبان فارسي در گذار به آستانه

و جمعيـت وسـيعو افق گسـترده  بـ تـري بـراي زبـان فارسـي فـراهم آورد .ه كتـابخواني كشـاند تـري را
و تصنعي پيشـين در زبـان فارسـي ساده و نثر پيچيده و پرهيز از واژگان كـه عمـدتاً در انحصـار، نويسي

و نخبگان بود مي، ديوانيان ( ميزانتـروپو طبيب اجباريي نمايشنامه،شكبي. يافت حاال در جامعه رواج
و از مضـموني انقالبـي مشـروطه سـازي كمتر ربطي به زمينـه، مولير فرانسوي)مردم گريز طلبـي داشـت

و اقتباس اما مفاهيم اجتماعي مطلوبي را با دستكاري. برخوردار نبود هـاي عامدانـه وآگاهانـه مترجمـان ها
و.ي اجتماعي زمانه عرضه كردبه عرصه،اش فرهيخته و موانـع بسـيار سانسـور حكـومتي حضـور عوامـل

و عرضـه ترجمـه. شـت شرعي هم در روح زمانه تأثير اساسي دا عمـالً،ي عمـومي آن در جامعـهي رمـان
درآن بـي. هاي پيشين بودي سنتي قصه هاي كهنه ساز حضور فرديت انسان مدرن خارج از قالبزمينه كـه

ـ بايد بگوييم كه وقتي به فضاي بسيار سـنگين سياسـي، دوما ترديد كنيم سه تفنگدارسطحي بودن رمان 
و سلطه بيمذهبي محرمات سنتي سده چوني بـريم كـه حتـي پـي مـي، نگـريمي نوزدهم مـيو چراي

و انتشار چنين رمان و روح نوآوري پردامنه ترجمه مي هايي جسارت ، گرايـان زمانـه برخي سـنت. طلبيد اي
ها همچون يكي از ابزارهاي مهم آشنايي با آنچه در دنياي بيـرون از ايـران رخ داده با خواندن همين رمان

. انـد نسبت به جهان پيرامون خود دست يافتـه متفاوتي به آگاهي،ي تجددخواهي را موجب شده يشهو اند
و انتشار و دست به دسـت چرخيـدن همـين كتـاب، چاپ ي مشـروطه در آسـتانه سـه تفنگـدار خواندن

و مـي چندان دشوار بود كـه آن را پنهـاني مـي حكايـت شـيخ ابـراهيم زنجـاني وكيـل. خواندنـد يافتنـد
و دوم زمان مشروطه از اين موضوع خواندني استهاي مجلس : اول

». . و طـرز نوشـتن . . . . سه تفنگداركتاب. و وضـع غريبـي در اداي مطلـب را محرمانه خوانـدم
و رمان كنت مونت كريستوبعد كتاب. ديدم . هاي كوچك ديگر را دادند خواندم . هـا بعضي رمـان.

و جلب به و ترقي تأثير كرد بسيار به بيداري من ]89[» علوم

كت در نمونه نخسـتين كتـاب فارسـي كـه، نمـاي جديـد جهـان كتاب،ي فرانسويهااباي از توجه به
و حتـي جزايـري كشورهاي پنج قطعهي اطالعات عمومي بسيار دقيقي راجع به همه مجموعه« ي جهـان

.ي اقيانوسهاست دورافتاده . و» هاي فرنگي تدوين گشـتهي تأليفو به شيوه. و براسـاس منـابع فرانسـوي
و منشـي ميـرزا تقـي خـان اميركبيرــ ـ دبيرالملـك بعـدي انگليسي توسط ميرزا محمد حسين فراهاني

و نظـام جديـد فرنگـي چـون ملـت، در اين كتاب. شايان ذكر است ، پارلمنـت، با اشاره به مفاهيم مدنيت
: در ضمن مطالب آمده است كه در فرانسه، قانون آزادي،ممجلس شوراي اعظ، وكالي مملكت
. طريق سلوك پادشاه با رعيت به قانون آزادي است« . نه پادشـاه زيـاده از آن دسـت تطـاول بـر.

]90[».نديم قاعده ديگر تواند آغاز نمود،و نه رعيت از آن قرار، رعيت تواند دراز كرد



و نقش تقي 56  زاده نهضت مشروطيت

و فهمهمين اشاره و آشكار سـاز زمينـه، خوانش گاه متفاوت ايرانيان از ايـن اثـر فرانسـويو هاي نهان
و بازآفريني انديشه، تفسير و تحركـات سياسـي بازخواني در- هاي نو و فرهنگـي ديـار فرنـگ اجتمـاعي

. ميان ايرانيان شد
و مفصـل همـه، هـاي دقيـقي فرهنگي مشروطه نيازمند پژوهشارزيابي كارنامه، به هرحال تـر جانبـه

بي، است و شور مشروطگيترديد در آن فضاي سنگين سده اما و قال و بعد قيل كمتـر مجـال،ي نوزدهم
شد پرداختن به  و فرهنگي يافته در يـك بررسـي زاده خود در دو دهه پـيش از مشـروطه تقي. امور علمي

و نكوهش كت اسهاابفشرده به نقد و چگونگي برگزيدن انواع آن پرداخته ]91[.تي انتشار يافته

و تأثير فرهنگو زبان فرانسه  روشنفكران پيشگام تبريزي
خـواه تـرين منـورالفكر قـانون در خصوص مستشـارالدوله برجسـته: ميرزا يوسف مستشارالدله تبريزي.1

و كنش تأثيرگـذار او بـراي. در بسياري صفحات كتاب مطالبي آمده است،ي نوزدهمسده شناخت بينش
 1239در،ي تبريـزي شـدهي شـناخته در خـانواده، ميرزا يوسف خـان. ضروري استفهم فضاي آن عصر 

و در همانجا هم زبان فرانسه آموخـت در اواخـر سـال: نويسـد خـود مـي. قمري در همين شهر متولد شد
مـدت سـه سـال در پـاريس.»به شارژ دافري پاريس سـرافراز گشـتم«شاهق به فرمان ناصرالدين 1283

قـول خـودش المللـي پـاريس يـا بـه با بازديد از نمايشگاه بين)م 1867(ق 1284سالبه. اقامت داشت
و تعالي آن سرزمين قرار گرفت شدت تحتبه، اكسپوزيسيون سال بعد در شـهر پـاريس]92[تأثير ترقي

يك را به رشته يك كلمه،و مشهور خودحقوقي سازي دورانرساله و آن را بعـد در سالي تحرير درآورد
. تهران منتشر كرد

و محوري خود بود و چرا اينطـور از عـالم چرا ما چنين عقب«: او در پي پاسخ به پرسش اساسي مانده
و ترقـي فرنگسـتان«ايرانيـان بسـياري: نوشت، در همين زمينه» ايم؟ ترقي خود را دورتر داشته را» نظـم

و تصور كرده ص ديده و و كشتي«نايعي چون اند كه اينها همه به سبب علوم و عراده تلغراف و ها هاي بخـار
و نـه» نتايج«ي اينها اين كه همه، يابند آنچه اينان درنمي.»آالت حربيه است ي ريشـه.»مقـدمات«است

و ترقي در واقع حفظ يك كلمـه اساسي همه مفهـومي كـه براسـاس. اسـت » قـانون«يعنـي،ي اين نظم
. فرانسهي هيچ فردي از سكنه«پيروي از آن  . به» التصرف نيست مطلق. هواي نفس خود عمـل نمـي«و

و سـتم نبينـد«تا» تواند كرد و بررسـي قـوانين دوران.»هيچ كس ستم نكند مستشـارالدوله بـا مطالعـه
را رفت ايران از عقب راه حل برون، ناپلئون و درماندگي و اجراي قوانين مـدني دانسـت، ماندگي وي. تدوين

القـوانين مشـتمل بـر مجمـع، فرانسـوي ) Loi( را مطـابق لـوآي-- قانون– يك كلمهي نوشت كه رساله
)code(،مي. عرضه داشته است كُـدها مجمع«افزايد كه روح دائمي وي و جـان جملـه قـوانين» القوانين يا

و اصـول كثيـره» كونستيتيسيون«ي اول فرانسه مشتمل بر نوزده فقره است كه در فقره دري آن نام دارد
و اساس حقوق عامه فرانسه قرار گرفت 1789سال » كـود فرانسـه«مستشارالدوله پنج تفاوت ميـان. مبنا

و شدخودي» كتاب شريعت«با احكام ديگـر نگوينـد فـالن«كـه براي اين: اما به آخوندزاده نوشت، قائل
و سويليزاسـيون از قـرآن مجيـد  و احاديـث صـحيح چيز مخالف آيين اسالم است به جميع اسباب ترقي

و براهين پيدا كرده .]93[»ام آيات
گرايان متشرعي است كـه هـري ميرزا يوسف در تقابل با سنتورزانه وآگاهانه تالش انديشه يك كلمه

و مخالف اسالم مي و جعل و در واقـع نـوعي اقدام در تدوين قوانين عرفي را بدعت جـويي در راه خواندنـد
و مفـاهيم جديـد تأكيـد اقناع تجددخواهان دنيامدار ي است كه به ضديت مـوازين اسـالم بـا مقتضـيات
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به دوستان تجـددخواهش)م 1871(ق 1287اش را همان سال هايي از رساله ميرزا يوسف نسخه. داشتند
و تني چند از اصالح .]94[گران حكومتي رساند چون آخوندزاده

در به گزارش ناظم دانيم كه كتاب ميرزا يوسف براي اعضـايمي، نيانتاريخ بيداري ايرااالسالم كرماني
بـه اهميـت تـاريخي.]95[» در واقع دستورالعملي بود كه از آن قرار رفتـار شـد«انجمن مخفي مشروطه 

و ضروري است به محتواي آن كه در عصر مشروطه در حكم راهنماي قـانون  خـواهي اين اثر اشاره كرديم
.]96[هايي بشود اشاره، مورد نظر بود

در فهـم آراي او بايـد تأكيـد كـرد كـه يـك.ي خـود مستشـارالدوله بگـوييم پيش از هر چيز دربـاره
و باورمند دين و توجيهات ديني براي اصـول قـانوني مترقـي. خواه بود دگرانديش تالش او در يافتن منشأ

ميباوري در دين فرانسه را نه به سست  ك مداري او و نه آنچنان اش پـيه در مـتن نوشـته توان نسبت داد
و اجتمـاعي آن بـوده، بريم مي و مبـاني فكـري و چگونگي مدنيت فرنگـي ناشي از ناآگاهي او به چيستي

. است
گـري ميرزا حسين خان مشـيرالدوله اصـالحي وزارت عدليهق در دوره 1288مستشارالدوله به سال

عل، به خدمت آن وزارتخانه درآمد، دان آن عصر فرانسه هاي بسيار براي اصالح امور قضـايي رغم برنامهياما
ـ محرمانه نوشـت به دوست ترقي. در تنگناهاي خودكامگي حكومت گير افتاد، ايران ـ آخوندزاده : خواهش

مي به ميان كاري افتاده« و نه خياالت عاليه خـود را بـروز بـدهم ام كه نه نخسـتين.]97[» توانم در بروم
دو طرح  و رايزني اين سال پيش از پيروزي نهضت مشـروطه46قريب، قانون اساسي ايران هم با همدلي

و روزنامهتشكيالت عدليه. نوشته شد شد وقايع عدليهيي جديد را بنيان گذاردند و. منتشر فضاي زمانـه
و اولياي شريعتفشار همه مي آن مـتن امكـان انتشـار بيرونـي يـا طـرح رسـ، جانبه خودكامگي سياسي

كه، پيشرو را نداد و بدعت خالف شريعت«چرا در پيش.]98[» بدعت بود و طـرح قـانون اساسـي نـويس
ق نوشـته 1288در اواخر، رسد اين زمان كه به تأييد تاريخ در نوشتن آن سهم عمده به مستشارالدوله مي

و در ميان اسناد متن يافته شده. شد متني كـه. خود او پيدا شده استي اين قانون به خط مستشارالدوله
و تا پيدا شـدن آن در ايـن اسـناد  .]99[خبـر بـوده اسـت تـاريخ از آن بـي، به تصويب شاه قاجار نرسيد

و«ي قاجار مستشارالدوله براي قبوالندن اين متن به شاه خودكامه و مـال طرح قانون حفظ امنيت جـان
سرا از ميان همه» آزادي مذهب و عنـوان، خواسـته بـود يك كلمهياسي كه در رسالهي حقوق اجتماعي

. كرد
و، چنـان كـه در ميـان روشـنفكران-- خـواهي مستشـارالدولهي قـانون اساس انديشـه انديشـمندان

ـ همان رساله دولتمردان اصالح از.ي آن اسـت گانهو اصول نوزده يك كلمهي طلب حكومتي پراكنده شد
و و نهان اين آرا نوپراكندن آشكار - ايـن:ي روحاني زمانه به آسمان برخاسـت فغان عالم برجسته، مفاهيم

و داروغه كه مي را خواهند حكام و زمينـه را بـراي آزادي خانه«ها اصـالح امـور"خـواهي كـه نشين نمايند
بــالد و انتظــام و نافرجــامي اصــالحات كوتــاهكارنامــه.»فــراهم نماينــد، دهــد را بربــاد مــي"عبــاد مــدت

و اوضاع به روال سابق بازگشـتخ قانون را امـا تـأثير پردامنـه. واهي زمانه به سرانجام مطلوبي نرسيد ي آن
. بر عصر نهضت مشروطه شاهديم

از هـايي در نشـريه نوشـته، ميرزا يوسف با وجود حضور مستقيم در وزارت عدليه هـاي فارسـي خـارج
و اصالح امور منتشر كرد كشور در ضرورت قانون اسـتانبول اختـر هاي او در روزنامه يت نوشتهحكا. خواهي

و زنـداني كردنـد،و او را به اين اتهام از كار بركنـار، علني شد ،ي اعتمادالسـلطنه طبـق نوشـته. دسـتگير
را مشيرالدوله نويسنده فـرداي آن روز.]100[ميرزا يوسف گـزارش كـرد،ي اين مطالب بي امضاء به شاه

و چندماهي زنداني بودميرزا يوسف را به زنجير كشيدن و كـارگزاري.د چندي بعـد او را در وزارت خارجـه
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ق به اتهـام همكـاري بـا محفـل 1308باز هم در سال. مهام خارجه آذربايجان به نوعي تبعيد فرستادند
و پخش روزنامه . دستگيرش كردند قانوني بيداري تهران

و مـدنيتي اصلي تأثيرپذيري ميرزايوسـف جلوه، يك كلمهي رساله منبـع. اسـت فرانسـه از فرهنـگ
قـرار»ي فرانسهاساس حقوق عامه«اعالن 1789است كه در سال»اي كبيره«اصول » يك كلمه«اصلي 
و اساسـيه«ي منـدرج در ايـن اصـول فقره19او. گرفت ي آنچـه در مقايسـه. كنـد را ثبـت مـي» كبيـره

و اصول اعالميه حقوق و بعضـاً تنـاقض بـه تفـاوت، بشر فرانسهميرزايوسف ذكر كرده با متن در هـا هـايي
پيو بازپردازي رساله،و خوانش، مفاهيم قانون اساسي فرانسه بارهـا از اولـين عرضـه. بريمميي يك كلمه

و اصالح شده بود تا زماني كه ميرزايوسف به تحرير نوشته حتي مـتن اعالميـه حقـوق، اش پرداخته تغيير
ا عنوان ضميمه بشر به و خـود، البته. ين قانون نيز چند بار تغيير يافته بودي او بي اطالع از ايـن امـر نبـود

كُـدهاي«كند كـه در صفحات نخستين رساله ذكر مي و تفتـيش در اجـزاي ) القـوانين مجمـع(تجسـس
بي» فرانسه و . قابل تغييراند» قوانين دنيويه«ي حاصلي است؛ زيرا آنها همچون همه كار بيهوده

بييم كه اعالميهدان مي و پوشي ملت را منشأ قدرت مـي پردهي حقوق بشر و مبنـايي غيرزمينـي دانـد
و مقدس آسماني نمي و قابـل تغييـر و قوانين بر اساس نظارت نمايندگان منتخـب مـردم تـدوين شناسد

و اصالح و حقوق طبيعي دانسته شده. اند حك عنـايتي مستشارالدوله در اين نوشته به آنچه نظام جديد
و ابتكار ميرزا يوسف در برخي مباني نوين حقوق در تطبيـق بـا. ندارد ووهـا محـدوديت دستكاري الـزام

، تـرين مبنـاي ايـن حقـوق كه اصلي كما اين. به عيان پيداست، آنچنان كه او مدنظر داشته، مصلحت زمانه
و مذهب(يعني آزادي وجدان و«،»حريت شخصيه«از. كشدراپيش نمي) عقيده و نگـارش حريت چـاپ

و نواب«حق،»حريت سياسيه«،»حريت عقد جامع«،»طبع خيال - ديـوان قـانون«بـراي،»انتخاب وكال
مي» گذار و عرضهي زمينه گويد؛ مواردي كه همه سخن و جرايـد بـه هاي بروز شـماري عمومي در نهادها
و مذهب اشاره، آيد مي و مـال«به امنيت رساله. اي ندارداما به حق آزادي عقيده و عـرض توجـه» نفـس

و طبيعـي ناشـي، ترين اصل نظام جديد اما از مهم، دارد و امنيت آن كه ازحقوق فطري يعني حق مالكيت
. آورد سخني به ميان نمي، شود مي

و حسابرسي مردم از طريق قوه، حق انتخاب وي قانوننظارت گذار كـه بـه تفكيـك از قـواي قضـاييه
مي،داجرايي حضور دار يابد؛ در واقـع حاكميـت كماكـان از آنِ در اين رساله به سطح نوعي مشاوره تنزل

و دولت است . پادشاه
و عام در اعالميهي مهم ديگر موضوع مساوات است كه به منزله مؤلفه ي حقوق بشـري يك حق ابدي

در«به صرفاًي مستشارالدوله اما در رساله، به رسميت شناخته شده و در اجـراي قـانون مساوات » محاكم
مي،و اخذ ماليات به تناسب ثروت و دقيق مستشارالدوله براي قرائتي سـازگار تالش همه. يابد تقليل جانبه

و مصلحت و تغييـرات ديـده مـي وضوح در اين تفاوتبه،هابا موازين شرعي او بـا ايـن ادعـا كـه. شـود ها
و عظمـت«در» جهـاد«و بـه قصـد،»النـه نيسـتي اسالم ابداً منافي قوانين عاد شريعت مطهره« اقتـدار

و اسالميان و اديـان الهـي كه همهو اين،»اسالم و مقصد اولياي اسالم ي قوانين نظام جديد فرنگي غرض
ي خـود بـه از آنجـا كـه او در كنـه انديشـه، اما. دست يازيد يك كلمهي به تدوين رساله، را مد نظر دارند

ب دو،ا احكام الهي آشناستتفاوت قوانين دنيوي وحـدانيت، اوالً. ورزد مـي تأكيـد بر پنج اختالف ميان اين
و مداخلههاابكت و دولت در تدوين آنهاي فقهي كُد در حالي، نداشتن ملت فرنگـي) القـوانين مجمـع(كه
و ملت نوشته شده نه براي رأي واحد« و، ثانياً.»به قبول دولت احـدي قـانون فرنگـي در هـر مـورد حكـم

و آراي متفاوتي در هر مورد آمده است دارد؛ در حالي متـون فقهـي، ثالثاً. كه در كتب فقهي اسالم احكام
و غيرقابل فهم عمومي نوشته شده نوشـته» زبـان عامـه«كه قانون فرانسه بـه در حالي، اند با زباني پيچيده
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و حاشيه بي و مفهوم آن از شرح و مقصود و معاني بي شده و روشن بـود روي سـخن بـا. واسطه استنياز
و اتبـاع كشـور فـارغ، رابعاً.ي اولياي مذهب غالب استمداخله قانون فرانسه مصالح دنيوي را شامل است

آميختـه كه كتاب شرع مسلمانان مصالح دنيا را با امـور اخرويـه درهـم در حالي، گيردمياز مذهب را دربر
و اين امر براي  ، در ممالك اسالمي كه با اين مذهب موافق نيستند عملـي نيسـت»ملل غيرمسلمه«است

و عـادت در متون شـرعي، پنجم. ساز است مشكل» سياست عامه«رو برايو از اين مقرراتـي بـراي عـرف
كُد فرانسه درحالي. ها ثبت شده است تدوين نشده بلكه عمدتاً در سينه و عاديـه را نيـز«كه قوانين عرفيـه

».جامع است
و پاداش تالش او را با اسـارت خواهانه طلبي ترقي قانون ي مستشارالدوله را خودكامگان زمانه برنتافتند
و محروميت از حقوق اجتماعي دادند، در زنجير .]101[زندان

و تحـوالت آن بـر نسـل، رويكرد ميـرزا يوسـف بـه نظـام جديـد فرنگـي و نيـز، هـاي بعـدي قـوانين
ميـرزا آقاخـان،اي العابدين مراغه زين، تجددطلباني چون طالبوف. اي نهاد جانبهخواهان تأثير همه مشروطه

.و، كلكته المتين حبل، استانبولاختر كرماني؛ نشريات تأثيرگذاري چون  . و دوم هـم وكالي مجـالس. اول
و تأويل، از ابداعات ن«تأكيد او بـر ضـرورت اخـذ. هاي ميرزا يوسف تأثير پذيرفتندآرا و اصـول ظـم بنيـان

از،»فرنگي و اخـروي كـه اولـي همـان،»كُد فرانسوي«و تأسي و جدايي قـوانين دنيـوي باور او به تفاوت
و مقـررات دينـي اسـت  و دومـي احكـام حريـت، مسـاوات در اجـراي قـانون، قوانين نظام جديد اروپايي

و شكنجه، شخصي و اجتماعات، منع آزار بر، تأسيس مدارس جديد، آزادي مطبوعات و جملگي متفكـران
تفكيك قوانين دنيوي از موازين مذهبي كه بستر گذر از فقه سـنتي بـه. تجددخواهان پس از او مؤثر افتاد

به عمده، حقوق جديد را ممكن ساخت ميترين تأثير او بر مجلس اول مشروطه . آيد شمار
مانده در ميـان منـورالفكراني برجسته اما گمنام اين چهره:پيشگام تئاتر در ايران، ميرزا آقا تبريزي.2

و در عصـر مشـروطه را تـا سـال  مرسـوم نگـاري شمسـي در تـاريخ 1334تجددخواه پيش از مشـروطه
. الدوله ثبـت كـرده بودنـد هاي او را منسوب به ميرزا ملكم خان ناظم تا اين زمان نمايشنامه. شناختيم نمي

شدامري كه در زمانه آن،ي مشروطه دانسته از همچون بسياري از فراموشياما بعد از هاي تـاريخ معاصـر
. انظار عمومي پنهان ماند

و مرگش را نمي. از زندگي ميرزا آقا اطالعات جامعي در دست نيست از او دو نامه بـه. دانيم زمان تولد
و چند نمايشنامه باقي مانده است مي بر مبناي اين نوشته. آخوندزاده دانيم كه آمـوختن زبـان هاي خود او

و نامش» طفوليت«فرانسه را از  و از اهـل تبريـز«در تبريز آغاز كرده جـاي ديگـر.]102[» ميرزا آقاست
. خواندمي» آقاي ابن محمد مهدي تبريزي«خود را 

و همچنـين ميرزا آقا به بـراي خـدمت در مراكـز عنوان مترجم اسـتادان اتريشـي مـدرس دارالفنـون
و بغداد معرفي شده اس عنـوان قالـب از نمايشـنامه بـه اين تبريزي پيشـگام.تسياسي ايران در استانبول

و افق گسترده ، كنـدو بيداري ايرانيان مهيا مـي، تحرك،و تخيل، تري براي زبان فارسي جديدي كه امكان
آمهاي شيوه او نسبت به كمبود محدوديت. بهره گرفت وي و مكتب سنتي انتقـاد داشـت و پرورش وزش

و تالش در جهت نوآوري  و اطفـال دبسـتان«و آفرينش مواد تحصيلي نو اي را وظيفـه» درخور فهم خـود
و حضـور، هـاي فارسـي عمالً بـا نوشـتن نخسـتين نمايشـنامه.]103[دانستمي» تكليف ملي«اخالقي

و ظرفيت گفـت. فراهم آورد، هاي سنتي گوييو قصه فراتر از حكايات، فرديت مدرن را در اين قالب نو وگـو
و گسترده، تبادل فكري در نمايشنامه و افقي متفاوت تر را بـر روي زبـان فارسـي مباحثي نو را مطرح كرد

به. گشود و بـدعت ميرزا آقا تبريزي و انتسـاب، دليل مقاومت متعصـبان در مقابـل نـوآوري از انتشـار نـام
مي ها به خود نمايشنامه كه خود او در نامه. كرد پرهيز چند وقتي ايـن كتـاب«اي به آخوندزاده تقاضا كرد
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ي جديد به نـام به هرحال ورود نمايشنامه.]104[» از بعضي نظرها پوشيده بماند تا وقت اشتهار آن برسد
جا به پيشگامي ارامنه. مديون تبريزيان تجددخواه است، تئاتر به ايران ي ديگـر اشـارهي شهر در اين حوزه

. ايمكرده

و ايرانيان  انقالب فرانسه

و تكرار خاطره و يادآوري آشنايي ايرانيان با انقالب كبير فرانسه آن هاي هرباره ها هـاي از جملـه مؤلفـه،ي
و نشـريات برجـاي مانـده مهمي است كه در آستانه و در آثـار هـاي جلـوه،ي پيروزي جنـبش مشـروطه

ميي حضور فرانسويا برجسته . كندن در ايران را بيان
ـ آميـز نظـامي كـه مناسـبات اربـابو استقرار موفقيـت، داري مدرن فرانسه ساز سرمايه انقالب دوران

و بـه، كرديـ اقتصادي آن كشور ملغي سياسيرعيتي را قاطعانه از صحنه ويـژه در نـزد در سراسر جهـان
و ايرانيان سده و دسـت دخالـت. انگيزاننـده داشـتي نوزدهم انعكاسي تأثيرگذار و انـدازي هـا هـاي روس

را، انگليس ايرانيان را به ستوه آورده بود چنان كه در آفريقـا در مقـام يـك نيـروي اسـتعماري، اما فرانسه
و شناخته شده بود رفـت شـمار مـي خواهـان بـهي مشـروطه اين انقالب كعبـه. شناختند نمي، عمل كرده

و]105[ و منـورالفكران ايرانـي سـده پندارهاي پردامنهو منشأ اميدها و نيز فرهيختگـان يي دولتمردان
در ايـن.ي بسياري از جرايد دوران نهضـت مشـروطه نقـش بسـته بـود كه در سرلوحهچنان، نوزدهم بود

و به علت زياده اوضاع چنان پيش رفت كـه رويـدادهاي، خواهان آميز برخي مشروطه هاي اغراق روي زمينه
و شخصيتمشروط و سران آن وانمود كردنـده و همخوان انقالب فرانسه روزنامـه. هاي مؤثر آن را همسان

و ولتـر ايـران تراززاده وكيل تقي نداي وطن و سخنگوي جريان الئيـك مشـروطه را ميرابـوي زمـان اول
و همسان.]106[خواند  آن بيني اين بازنمايي را ها بيش از آرزوهـا، نشان دهد كه معرفت به انقالب فرانسه

و سـاده خيالي همين خوش شايد به علت. كردو آمال خود نويسندگان ايراني را بيان مي هـا هـم انگـاري ها
مي، ولتر، بود كه سراغ دانتون برخـي حتـي آشـنايي. گرفتندو روسو را در ميان فرانسويان حاضر در ايران

. به زبان فرانسه را عين فرانسوي شدن تلقي كردند
و حتـي برخـي مـردم انقالب فرانسه از رويدادهاي استثنايي ديار فرنگ بود كه بر عناصر تحصيل كرده

و بازار هم تأثير نهاد و هـر كـس گرتـه. كوچه . هـايي از آن را برگرفـت البته ايـن تـأثيرات چنداليـه بـود
و اصطالحات مسيح و آرايش در قالب زبان شـدي بيان نمـي نخستين خيزش بزرگ اروپايي بود كه عقايد

ميو پاره و شـائبهبي.]107[دادند اي از هوادارانش آن را حتي ضدمسيحي جلوه ي گمان همين ضـديت
و تـرويج، از سوي ديگر. آفريده بوداستثنايي در شرق جذابيت، غيرمسيحي بودن فرانسـويان بـراي نشـر

ويـژه آمريكاييـانو بـه، الئيـكهحضـور فرانسـويان نيمـ. افكارشان در ميان مردم منطقه بسيار كوشـيدند 
. در آذربايجان نيز در اين امر تأثير فراوان داشت، هواخواه انقالب فرانسه

آنبه، پندار ضديت انقالبيون فرانسوي با مذهب در بيان ايرانيان چنـدان ربطـي بـه، ويژه نوع مسيحي
ميآن و بيشتر از ذهنيت مسيحي چه در فرانسه و. شـد ناشـي مـي ستيز خود مـا گذشت نداشت جـدايي

و ديني ضرورتاً نمي نگـاهي اجمـالي بـه ايـن. توانست ضديت با اساس دين باشـد استقالل قواي سياسي
در كما اين. پيشينه ياري گر خواهد بود و شـهروندي فرانسـه 26كه آزادي وجدان در بيانيه حقوق بشـر

بههيچ«: در ماده دهم از اين قرار تدوين شده است 1789اوت حتـي،اي خاطر بيـان عقيـده كس را نبايد
در».مـورد آزار قـرار داد، به شرطي كه مخل نظم عمومي تعيين شده توسط ايـن قـانون نباشـد، مذهبي
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بـه بيـان. نظم عمومي را مالك آزادي وجدان اعـالم كردنـد،ي عمومي از خصوصيبا جدايي حوزه، واقع
م حد اين حوزه،تر روشن و قانون . دني با باور مذهبي را به رسميت شناختندهاي حقوقي

ديـن، در يـك معنـا. آزادي ديني به رسـميت شـناخته شـده اسـت، فرانسه 1791در قانون اساسي
و پرورش را از كنترل كليسا به در آوردنـد. رسمي را ناديده گرفتند امـا بـا. سال بعد از آن بود كه آموزش

آ، روي كار آمدن ناپلئون و اولياي او.ي خود را تـا حـدي بازيافتنـدن مجدداً موقعيت از دست رفتهكليسا
به 1801در سال را تأييـد عنوان مذهب اكثريـت فرانسـويان مذهب كاتوليك را و آمـوزش ابتـدايي كـرد

و اداره و كنتـرل كليسـا، البته.ي كليسا قرار دادهمچنان تحت نظارت و عالي از چيرگـي آموزش متوسط
و رسـمي كشـور اعـالم،هاا بازگشت سلطنت بوربونب 1814در. خارج شد مذهب كاتوليك ديـن دولتـي

در امور چنان در مسير واپس. شد حرمتي به مقدسـات دينـي مشـمول مجـازاتبي، 1825روي افتاد كه
. مذهب اكثريت فرانسويان مورد تأييد قرار گرفـت، با برافتادن اين سلسله، پنج سال بعد. اعدام دانسته شد

.و تأسيس جمهوري دوم فرانسه از متن قانون اساسي حـذف شـد 1848ي كه پس از انقالب فوريهامري
به، دراين زمان به، ويژه پس از روي كار آمدن لوئي بناپارتو . دسـت آورد كليسا برخي امتيازات گذشته را

و جـدايي حكومـت از كليسـا تصـو، گـذاري فرانسـه قريب يك دهه بعد بود كه در مجلس قانون يب شـد
و پرورش به طور كامل در اختيار دولت قرار گرفت . آموزش

و، با صدور حكم آزادي وجدان) 1871(كمون پاريس و قدرت حكـومتي خواهان جدايي كامل كليسا
شدمهمتر از همه لغو بودجه ي جانبـه رغم تالش همـه علي، پس از شكست كمون.ي اديان از سوي دولت

در 1905دسامبر9تا، هواخواهان نظام الئيك و كليسـا و رسـمي جـدايي حكومـت كه قـانون تـاريخي
آزادي، در ايـن قـانون. اي بـود كليسا كماكـان صـاحب قـدرت پردامنـه، پارلمان فرانسه به تصويب رسيد

و امور ديني در عرصه و دولتـي وجدان و اجتماعي به رسميت شناخته شـد؛ مـذهب رسـمي ي خصوصي
وو در يك كالم پايان مداخله،ي دولتي حذفبي از بودجههزينه نهادهاي مذه، لغو ي دو نمـاد حكومـت

و تحـوالت آن در فرانسـه توجـه. كليسا در كار يكديگر اعالم شد اما ايرانيان كمتر به اين مسير رويـدادها
و كماكان انقالب فرانسه را در ستيز با كليسا فهميدند و پندارها هرچه بـود. داشتند ازاي، اين تصوير رانيـان

و اميد فراوان به آن سرزمين،ي نوزدهمهمان سده و انقالبـش بسـته بودنـد، فرهنـگ، دلبستگي .و زبـان
و مساوات شهروندان در مقابل قانون، حقوق طبيعي و مشاركت عمـومي، فردي نظام سياسي دموكراتيك

ملگي تحـوالتي بودنـد كـهج، لوئي شانزدهم، ويژه كشته شدن پادشاه فرانسهبه، مردم در سرنوشت كشور
و تطبيقي آفريده بود، در ذهن ايرانيان سده نوزدهم فرانسـه، تا مدت زماني نسـبتاً طـوالني. چالش فكري

و منزلـت محسـوبو آزادي طلبي اصالح، ترقي، علوم، منبع دانش و دسـته در ميان ايرانيان از هر گـروه
.شد مي

از سفرنامه و انقالب آن سخن گفتندهاي ايرانيان فرنگ رفته كه و در سـده، فرانسه ي نـوزدهم چـاپ
و در دسترس همگان قرار نگرفت و شناخت پيام«: اما. منتشر نشد و ميـان هاي آنها بر سر زبان ها هـا بـود

و جمهـور«،»جمهور خلق«،»جمهور ملت«سان مفاهيمي چون بدين. ايرانيان رواج يافت ،»اركان عدالت
ع« و وكالي دولت واگذاردنامر واليت را به و حريت«،»هده جمهور ملت و«،»قانون آزادي رسـم حريـت

و اجتمـاع وكيـل كـردن«،»وكالي خلق«،»مشورت عام«،»مشورت عموم«،»آزادي ،»به طريق مشورت
وارد ميـدان معنـايي زبـان» مورخ مشـهور ملتـي«،»دارالشوراي فرانسه«،»ملت فرانسه«،»سالم ملتي«

و  ]108[».گيري بافت گفتماني نو را ممكن ساخت شكلفارسي شد
و نوشته و اسـناد دسـت،ي چاپي يا خطي هاي مختلف ترجمه شده انبوه آثار ، نـويس مختلـف شواهد

و تأثير گسترده و فرهنـگ فرانسـه در سـده نشان از نفوذ هرچنـد ارزيـابي.ي نـوزدهم ايـران داردي زبان
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و گسترده ، دهخـدا نامـه لغـت با نگـاهي بـه، تري داردي فراخ نياز به حوصلهي اين تعامل فرهنگي عميق
و مفاهيم فرانسوي را مي و ژرفاي نفوذ زبان فرانسـه در زبـان حجم گسترده كلمات يابيم كه نشانگر قلمرو

و امروزه به هرحال بخشي از فرهنگ ما به ميفارسي است .]109[رود شمار

آن از دستبرد برخي فرانسويان در آثار و به يغما بردن و، ها سخن گفتيمو ميراث باستاني ايران امـا نبايـد
و خواندن سنگ نبشته نميتوان از سهم ارزنده هـاي ويـژه نبشـته بـه، هاي كهـن ايـراني فرانسه در كشف
و هخامنشي بي و اين امر بر حافظـه. قدرداني گذشت ميخي ي تـاريخي تجـددخواهان ايرانـي در جسـت

.ن ملي تأثير نهاده استجوي هويت نوي
و فضــاي مســاعد نطفــه)م1805- 1731(1انكيتيــل دوپــرن تــأثير تحقيقــات هــاي ابتــدايي تحــت

و بـا مسـافرت بـه هندوسـتان توانسـت به مذاهب ايـران باسـتان عالقـه، شناسي در اروپا شرق منـد شـد
و فارسي، هاي خطي زند نسخه ارزشمندي پيرامـون زردشـت را تر از همه متون سانسكريتو مهم، پهلوي

و اين مجموعه را به كتابخانـه  و 1771وي در سـال.ي سـلطنتي فرانسـه تقـديم كنـد گرد آورد م مـتن
هـاي نشـريه فرهنگسـتان ادبيـات عمده نوشته. ترجمه كتاب مقدس زردتشتيان را در فرانسه منتشر كرد

ا. در آن زمان به قلم دوپرن است» شرق«فرانسه پيرامون  ادامـه)م1823- 1807(2و را اوژن بورنـوف كار
و اين زبان فراموش شده را احيـا كنـد، بورنوف توانست از طريق زبان سانسكريت. داد . متون زند را بخواند
و برجسته در دهه» تفسير يسنا« شـمار شناسي ايران بـهي او در تاريخ زباني چهارم قرن نوزدهم اثر مهم

و توصيف دانشمندا. آيد مي ون زبانشرح و احيـاي زبـان شناس فرانسـوي كـه از آن پـس در بـازآفريني
و رسوم ايـران باسـتان راه را بـراي پـردازش نـويني از تـاريخ ايـران فـراهم آورد  و آداب در ايـن، مذاهب

. گنجد هاي گذرا نمي اشاره
و ارزنده و نوزدهم عبارت بـود از شناسـاي ديگر فرانسويان در سده كار بزرگ ندن ادبيـاتي هجدهم

ي سـفرنامه، فردوسـي شـاهنامه، سـعدي گلسـتانو بوسـتان.]110[غني كالسيك ايـران بـه فرنگيـان 
و، الملكي خواجه نظامنامه سياست، ناصرخسرو . ديوان عمر خيـام . جملگـي بـه زبـان فرانسـه ترجمـه.

متون خط ميخـي فـراهم زمينه را براي خواندن، سيلوستردوساسي،ي تاريخ ايران باستان در حوزه. شدند
- 1798(نگـاري هـم لـوئي دوبـوي تـاريخ در زمينه. هاي هخامنشي را گشود بورنوف رمزهاي لوحه. آورد

بـابِلن بـا نوشـتن تـاريخ مشـرق قـديم راه.ي دقيق تاريخ ايران را به دست داد نخستين نوشته)م1863
و كلمـان هـوارت. را منتشر كرد نگاهي به تاريخ ايرانجميز دارمستر كتاب. اي را گشود نرفته رنه گروسـه

.ي بيستم كار آنهارا تكميل كردنددر سده
پيي تحقيقي سكه فرانسويان شاخه مارسـل ديوالفـوا توانسـت قصـر. ريزي كردند شناسي ايران را نيز

و بشناساند و خشيارشاه را از زير خاك بيرون كشد و حرفـه. داريوش و مينياتور صـ تاريخ نقاشي و نايع هـا
و سـتاره. ايران قديم جملگي در پيشگامي اوليه مديون فرانسـويان اسـت  شناسـي نـو را هـم علـم نجـوم

به. فرانسويان به ايرانيان شناساندند و برخـي ديگـري تقي مندي پردامنه دليل عالقه در متن اين كتاب زاده
كباز درباره، از تجددخواهان ايراني به اين مبحث .ردي آن صحبت خواهيم

1. Anquetil Du Perron  
2. Eugen Burnof  
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و فرانسه زاده تقي

مي تقيكه آورديم در آغاز اين گفتار گويد سهم بيشتر آشنايي او بـا علـوم جديـد از آن زبـان زاده خود
و اصـلي تقـي. از همان نوجواني به فراگرفتن آن اهتمام ورزيدوفرانسه بوده  زاده بـه زبـان گـرايش اوليـه

و، فرانسه و رياضي بود، نجوم، تجربي آن يعني پزشكيعمدتاً فراگيري علوم جديد - شدت عالقـه. فيزيك
و پيرو علـوم قـديم خـود هاي نو چندان بود كه دور از چشم پدر سنتي او به فراگيري اين حوزه بـه، گرا

و علوم نو رايج در آن سامان پرداخت هـاي در حـوزه زاده تقـيي فراگيري مخفيانـه. يادگيري زبان فرانسه
و پزشكي با يادگيري زبان فرانسه به عرصه، ندسهه، حساب، نجوم و جغرافيا ي سراسر متفـاوتي وارد شـد

بــه روي او گشـود دريچـه نــويني را و نوشـته هــاابكتــ.ي دنيــاي وي فرانســوي هــاي ايرانيــان متجــدد
به كرده تحصيل و آزاديي فرانسه و افكار سياسي . طلبي متمايل كرد تدريج او را به امور

. تبريز تـدريس كـرد) مظفري(ي دارالفنون عنوان معلم فيزيك در مدرسهبه)ق1316(سالگي21در
آني تربيت را كه زبانحكايت تأسيس مدرسه و فنـون جديـد را در برنامـه تـدريس و علـوم هاي فرانسه

و در زير آتش مخالفت متعصبين خشك و در نطفـه خفـه شـد خـود حـديث گنجانده بودند مغز سوخت
. استديگري 

و تمرين او در زبان فرانسه نوشته اي بود در مضـرات مسـكرات كـه بـه يـاري انجمـن نخستين تجربه
شد ضدمسكرات دوست ارمني عجايـب كتـاب. اش دكتر پاشايان در ميان بعضي برخي اهالي تبريز توزيع

فرانسوي بـه زبـاني كاميل فالماريون منجم نامدارنوشته les merreilles celestsي كتاب ترجمه آسماني
مي، فارسي و آراي جديـد، افكـار، زاده در آشنا كـردن ايرانيـان بـا علـوم توان نخستين تالش موفق تقي را

به. شمار آوردفرانسويان به و حكايت شدت به نجوم عالقه كتابي كه او را اش را در گفتـاري مجـزا مند كرد
. خواندخواهيم 

در جديـد طـب فرنگـي عالقـه زاده بـه علـوم در همين سالها تقي و فراگيـري جـدي آن را منـد شـد
طبيـب مخصـوص اميـر- كـرده فرانسـه تحصيل- حضور دكتر كفري كرمانشاهي. دستوركار خود قرار داد

اوزاده بتوانـد بـا حضـور در حـوزه موجب شد كـه تقـي، پيشكار آذربايجان در تبريز، نظام علـوم،ي درس
و پاتولوژي، تشريح، جديدي چون فيزيك .و نيـز زبـان فرانسـه را فـرا گيـرد،)شناسـي آسيب(فيزيولوژي

به كتابخانه و همراهان تجددطلبي تربيت كه به همت او و تدريج با جمع اش برپا شد و عرضه كتـب آوري
. نقشي مؤثر ايفا كرد،نو هاي بحثبه نيت رواج، نشريات فرانسوي

ي فارسي كتـاب فيلسـوف زاده پاورقي ترجمه تقي،ق 1320در سال گنجينه فنونيبا تأسيس مجله
در آن منتشـر، تمـدنات قـديم را تحت عنوان) 1931- 1841(و متفكر روانشناس فرانسوي گوستاو لوبون

.]111[كرد 
و نهضت التهاب،ي متعددي در روانشناسي مردمهااباز گوستاو لوبون كت هاي احتماعي باقي مانـده ها

و غيرعلمـي خوانـده شـده اسـت عدالت.]112[است  از تقـي. اجتماعي در تفكر او تخيلـي زاده در يكـي
و دولت مشروطه«هايش با عنوان آخرين نوشته تهـران چـاپ اطالعات ماهانهكه در » حكومت استبدادي
و آفـرينش تحـرك در عوامل محركه،و منتشر شد ي نهضـت مشـروطيت از رويكـرد لوبـون در بيـداري

و آثـارش تقي، به هرحال.]113[ه است تاريخي ياد كرد زاده از نخستين كساني بود كه لوبـون فرانسـوي
د«اصـطالح بعدها آراي اين متفكر فرانسوي در ميان تجددخواهان ايران بـه. را به ايرانيان معرفي كرد مـ«

مي در پاتوق«و، شده بود و بدل و مـي روشـنفكرها.شد هاي روشنفكري تهران نام لوبون زياد رد نشسـتند
و آثار او فنجان و يا بحث در اطراف او مي به نام لوبون . كشيدند ها سر . ايي انديشـه او مـزه چـون ميـوه.

پـس از سـپري،ي چهل شمسياين كه در دهه.]114[» انداخت داشت كه دهان هر متجددي را آب مي
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و مشق60شدن آثـار ايـن فرانسـوي بـه دهـان،هي جـوان در ترجمـ زادهي تقي هاي اوليه سال از تجربه
. است تأملقابل، متجددان روشنفكر آن زمان هم شيرين آمد

و نوشته زاده تقي ، اي از متفكران فرانسوي برگرفته بـود هاي ملكم خان كه تأثير پردامنهي جوان به آرا
دا، زاده از همان آغاز جواني تقي، در يك كالم. اشتدنيز عنايت خاصي و آزادي فرانسه را مهد ، نـش نـوين

و سياسي جهان نـو شـناخت او.و انقالب كبير آن را سرآغاز تحوالت اجتماعي پـيش از انقـالب، بـه بـاور
و نوشـته«: فرانسه و تكامل بود و فلسفي عظيمي در كار نضج آن نهضت فكري هـاي نويسـندگان بـزرگ

و مونتسكيو تأثير بزرگي در افكار عامه نم و ولتر و مبارزهملت مانند روسو ي شديد نيرومندي بـر ضـد وده
و انقـالب و روحانيون كاتوليك برپا ساخته بـود و روحاني يعني حكمرانان ]مشـروطه[استبداد جسماني

ي سياسي آن كسب حقوق براي طبقات پايين عامه بـود مرام عمده. تا حدي نتيجه اين انتباه عمومي بود
ميدر همين.]115[» كه كاميابي حاصل شد انقالب كبير فرانسه تكاني به همـه دنيـا داد«: افزايد نوشته

و به تدريج در آفاق ديگر نيز درخشيد ».و نوري بود كه از افق فرانسه تابان شد
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 تبريزيانشناسي فرنگ

و چاره و ثـروت و غنـا و شـوكت و جـاه و مكنت و قوت و سعادت و رفاه و عزت اي براي زندگاني
و  و رواج تجارت و رونـق عمـران و و صـون ديـن و محافظـت ايمـان و ترقي صنعت وفور زراعت

و دسـت بـاالي ديگـران  و شـهرت و تحصيل نام و فوز و كسب ظفر و رفع ناداني حيات جاوداني
و تدبيري غير از اين به و غيـرت كه به شتاب هرچه تمام، شدن جز اين نيست و عـزم درسـت تر

و بـه را قبول كنيم تمدن جديدواقعي  و به كـار انـدازيم و آن را به عين همان اصول اجرا نموده
 . تجربه مجرب نپردازيم

ق 1323، زاده تقي

 نخستين اشاره به فرنگو فرنگيان
و يادكرد مستند كتبي به فرنگ . گـردد بـازمي)م1347(ق 748شناسي تبريزيان به سـال نخستين اشاره

يعنـي اميـر مبارزالـدين،ي مظفـري گذار سلسـله كه به بنيانناشناسي تبريزي در كتابي در باب جغرافيا
شد،)ق759- 713(محمد بن مظفر  و فرنگيان اشاره، تقديم هـاي اشـاره]116[. هـايي آورد پيرامون فرنگ

به اين تبريزي بي و دستاوردهاي آن و نشان به فرنگ و ذره نام بـين شـايد نخسـتين يـادكرد ويژه عينـك
]117[. كاالها واختراعات فرنگيان باشدمكتوب ايراني به 

بهدوره و فرنگيان در ايران تا آن زمان و فعاليت مسيحيان ميي صفوي اوج حضور و. آيد شمار تمايـل
و جلـب دوسـتي دولتهـاي فرنگـي، ويژه ارامنهبه، گيري از مسيحيان ايراني گرايش شاهان صفوي به بهره

و فعال، براي مقابله با عثمانيان و هيئت، هاي سياسي يت هئيتورود هاي مذهبي مسيحي به ايـن بازرگاني
. سرزمين را تسهيل كرد
باورمنـدان، تجسـم فرنـگ در نـزد ايرانيـان،ي نوزدهمي سده هاي اوليهو تا دهه، در تمام اين دوران

ن  و زبانهـاي اروپـايي توجـه چنـداني و جذب فرهنگ و يا آشنايي و به تحوالت فرنگ شـان مسيحي بودند
و حتـي سـفرنامه حاصل جست. دادند نمي و شواهد ايرانيـان هـاي فرنگيـان تـاكنون واجـد وجو در اسناد

هاي درخوري نبوده كه نشان از توجه ايرانيان به چيزي باشد كه در ايـن دوران در فرنـگ در شـرف اشاره
و تحول بوده است و ژرف، در واقع. تكوين ي فرنگيـان نسـبت بـه نگرانـه بـا آغـاز كنجكـاوي كاوشـگرانه

و ايرانيان با اتكا به انديشه،»شرقيان«شناختن فرنـگ،ي مـذهبي خـويش خواهانـه هاي اصالت مسلمانان
و توجه نيافتند . مسيحي را اليق شناسايي

و زبـان پژوهشگري غيرايراني مـي آن را زبـان فرشـتگان نويسـد بـراي كسـاني كـه ديـن خـود را واال
و همتايي به ذهن خود راه نميو هرگز هماو، شناختند مي راو از آنجا كه شـيوه، دادند رد ي زنـدگي خـود
مي بي و كاست مي، يافتند كم كمتر دانشـمند مسـلماني. توانست براي ارائه داشته باشد فرنگ چه چيزي

آن شناسيم كه به شيوه را مي و يـا سـاير زبانهـاي جانشـين و پيگيـر بـه آمـوختن زبـان التـين اي جدي
هـاي اروپـايي بـه شناسيم كه از سوي انديشمندان مسـلمان از زبـان هيچ اثر مهمي را نمي. پرداخته باشد

]118[. عربي يا فارسي برگردانيده شده باشد 
و مورخ بزرگي چون رشيدالدين فضل در بايد توجه كنيم كه وزير دانشمند خـود جـامع التـواريخ اهللا

كم كه برخي مورخان اروپايي آن را دائر و بـي المعارف رغـم بـه، شناسـند همتـاي قـرون وسـطا مـي نظيـر
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اي بـه تحـوالت آن سـامان هـيچ اشـاره، موقعيت حساس وزارت خود در دستگاه حاكمان مغول در تبريز
و همسـويي بـا ايرانيـان  و رهبران سرزمينهاي فرنگ براي برقراري مـراوده و اقدامات پاپ همچنين تالش

و بررسي ندانسته است او نيز فرنگيان. كند نمي هاي نسـتباً قابـل رغم ارتباطعلي، ايرانيان. را شايسته اشاره
و تحوالت ممالك فرنگ آگـاه شـوند مالحظه و چيستي آرا در.ي زمان صفويان نيز نتوانستند از چگونگي

و داده حالي و مبلغان مسيحي اين دوره هرچه توانستند اطالعات و تـار، هـاي جغرافيـايي كه سياحان يخي
و به سرزميناجتماعي را از ايران جمع . هاي خود بردند آوري كردند

ـي حكيمي ايرانـي بـه نگراني جدي ايرانيان نسبت به فرنگ را در نوشته نخستين دل نـام بهاءالدولـه
ـ در كتابي با عنوان 916درگذشته به سال  نويسـد ايـن طبيـب محققي مـي. انديافته خالصه التجارتق

آورد كـه آن را زخـم ارمنـي يـا سخن بـه ميـان مـي) ظاهراً سفليس(اي جديددر اثرش از بيماري ايراني
مي آبله مي. خواندي فرنگي گويد كه ايـن بيمـاري ابتـدا در اروپـا شـايع او ضمن هشدار به هموطنان خود

و ديگر سرزمين و از آنجا به استانبول ر 1498ها راه يافت؛ در سال شد و از آنجـا بـهم به آذربايجـان سـيد
و ديگر مناطق ايران سرايت كرد و اكثـر زبـان. عراق ـ كه در زبان تركـي هـاي ممالـك اسـالمي سفليس

به مرض فرنگي خوانده مي ـ در قرن هفدهم در منطقه . هـا افتـاد عنوان سـوقات فرنـگ بـر سـر زبـان شد
]119[

و ترغيـب در كسـب آگـاهي از ، تحـوالت آن سـوي داشـته باشـد هشداري كه بيش از آنكه اشتياق
و دوري هراس و پيگيـر شـناخت كه فرنگياني كـه بـه ايـران مـي در حالي. گزين بود انگيز آمدنـد مشـتاق

و چگونگي ما بودند و، مـذهبي، تـرين ابعـاد فرهنگـي از جزئي، برخي از آنان زبان ما را آموختند. چيستي
و يافته سياسي ما داده و انبوه ها هاي اين دوره را بـه فرنـگ بردنـد تـا هرچـه قابـل سفرنامه ها گرد آوردند

و بهره و آموختن در، در عـوض. برگيرنـد، وري باشد شناسايي ايرانيـان نتوانسـتند از ايـن فرصـت مغتـنم
و نوزايي لقب گرفت . بهره گيرند، شناسايي تحوالت دوراني كه رنسانس

و ابزارهاي نظامي در مقابله بـا عثمانيـانتهي صفويان با فرنگ به ياري گرفتن از برخي ساخمراوده ها
و كـاربردش را فـرا را در همـين زمـان از پرتقـالي- ويژه توپبه- سالح آتشين. خالصه شد هـا گرفتنـد

و به كار بردند و تفنگ را هم در زمان شاه طهماسب وارد كردند حتي همين ابزار جنگـي نيـز بـه. گرفتند
و توليد آنها نيا .و بعد از مدتي از نظرها افتاد، نجاميدتداوم دانش

و، دستگاه چاپ هم كـه بـه ايـران دوران صـفوي راه يافـت چنـدان عنايـت ايرانيـان را جلـب نكـرد
و فرنگيـان بسـياري- در تمام دوراني كه تبريز مركز سياسي. دستخوش فراموشي شد تجاري فعالي بـود

و اقامت بودند و آمد به فرنگيان مقـيم شـهر، وارداني سخنان تازهام ترجمهحتي در هنگ، به آنجا در رفت
و اطالع يك ايراني به زبانهـاي اروپـايي دردسـت نـداريم تكيه مي و ما هيچ ردي از عالقه و سـاكنان، شد

مي قديمي و فارسي دان را در مقام مترجم به كار . گرفتند تر فرنگي
و فـراهم آمـدن گنجينـه شان با هر چه سفر فرنگيان به ايران موجب آشنايي شناسـيي ايـران ايـران

و آشنايي با تحوالت جديد جهان مسـيحي، برايشان شد رفتن ايرانياني چند به فرنگ نه تنها راه به دانش
و ذهنيت اروپاييان از ايرانيان نهاد، نبرد فرنگيان مسافر چه در قالـب. بلكه بعضاً آثار زيانباري هم بر تصوير

و چه  و يا بازرگانبهسفراي سياسي و ايرانـي را تـدوين، عنوان مبلغ ديني حاصل مشاهدات خود از ايـران
و گنجينه و ميراث و كردند وبه، اما ايرانيان. خود انباشتند بعديهاي نسلاي براي جامعه رغـم كنجكـاوي

و دانشي براي هموطنان خود برجاي ننهادند،ي نوزدهمتا سده، شانحيرت وچ، تحوالت. شناخت يسـتي
و ديـار عجايـب چگونگي مدنيت جديد در فرنگ كماكان و زندقـه از در هالـه به عنوان سرزمين كفـر اي
و پوشيدگي در نزد ايرانيان باقي ماند ي نـوزدهمي سـده شناسي فرنگيـان تـا آسـتانه ايران، درعوض. ابهام
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و ايران مجموعـه و فرهنگ ايرانيان و مـداركا توانست با شناخت همه جانبه روحيه ي باكيفيـت از اسـناد
]120[. وشواهد دقيق برجاي نهد

و باورهـاي سـنتي، هاي فرهنگي ويژگي، درتمام اين دوران مـذهبي ايرانيـان مـانع اصـلي-- ذهنيـت
و ريشـه  و پويـا در علـل و كنجكاوي نقادانـه و هـراس دهشـتناك و تحـوالت فرنـگ بـود هـاي نـوآوري

م بازدارنده و يا از،رد، ديـده كمتـر سـند موجـب شـد ايرانيـان فرنـگ، ذهبيي تكفير سياسي و شـاهدي
و اخالقي بود. مشاهدات خود برجاي گذارند . اگر هم اشاره اي شد همه حذرآفريني ديني

،ي نـوزدهمي سـده هاي گـذرا را از آن رو آوردم تـا نشـان دهـم كـه در آسـتانه اين اشاره، هرحال به
و ايـن، از آنچه روي داده بود،»شناسي فرنگ«اي از دانش وشناخت مجموعه از ايرانيان در دسترس نبـود

آندپا و يا خود فرنگيان بودند كه فرنگ را و مبلغان مسيحي و كـافي مـي ريان در گونه كـه الزم دانسـتند
. ذهن ايرانيان بازپردازي كردند

كـ،ي مردم دركنار اين ذهنيت همگاني عامه و ژرف معدود منـورالفكراني هـم بودنـد ه بـا كنجكـاوي
و فرنگـي مـي /ق 1220- 1172(ميرعبـدالطيف خـان شوشـتري. نگريسـتند نگري بيشتري بـه فرنـگ

:]121[گويـد زباناني است كه با حيرت از پيشرفت فرنگ سخن مـي از نخستين فارسي،)م1805- 1757
و علوم آنها را مـيو انديشه» جماعت انگليسيه« و بـراي عبـرت هموطنـا ها و سـتايد ن خـود از تحـوالت

مي، هاي سياسي پيشرفت و فني سخن و نقش آگـاه. گويد علمي ي آن كـه بـه هـر گرانـه از وجود روزنامه
و رؤسـا هـم گوشه مي و بزرگـان و بتوانند قضـاوت كننـد فرستند تا مردم از حوادث مملكت مطلع شوند

و عمـل نـامطلوب دور، بترسند كـه اعمالشـان را بنويسـند  وي از وجـود]122[.ي گزيننـد لـذا از رويـه
و حضور خانه آزادي نظـام قضـايي،و حق رعايا در انتخاب نماينده، مجلس شورا،ي مشورت هاي اجتماعي

مي در سرزمين» تدبير مدن«و  . دهد هاي بيرون از ايران گزارش
و منورالفكر فرنگ، ايلچي، ميرزا ابوالحسن شيرازي سده نوزدهم كه هاي نخستين رفته دهه انديشمند

و شگفتي،)ق1224(م 1809به سال  در» انگريز«به وادي حيرت اش وصف»نامه حيرت«رفته بود
به نوآوري و ترغيب آن را و حمايت ي ها به شيوه اولين اشاره. دست داده است هاي مردم آن سامان

و بر ضرورت و وباست و گسترش امراض مسري طاعون  تأكيد) قرنطينه(» كرانتين«مقابله با شيوع
و تصميم مي و حق رأي مي ورزد؛ پارلمان و مجازات. دهد گيري با رأي اكثريت را شرح هايي نظام قضايي

و زنجير كردن مرسوم در ايران تفاوترا تحسين مي و غل و آزادي. ها دارد كند كه با شقه حضور
و كارآمدي مطبوعات را جانبدارانه داوري مي و ضرورت ميكند؛ چيستي ]123[. دهد آنها را توضيح

و در وصفمي» نامه حيرت«اين انديشمند ايراني سفرنامه خود به فرنگ را » سرزمين عجايب«نامد
يك. دهد گزارش مي مي» عجايب«سو برخي از و از ديگر سوي فرنگ را ،ي فساد آن را سرچشمه، ستايد

و زمينهو انحراف برمي، فتنه راي فرنگ شمرد ميستيزي ]124[. آورد فراهم
و تقابل دوسويه و منافع دولت،ي فرنگ با ايراندر تعامل هاي اروپايي عمدتاً بسط نفوذ سياسي

و صنعتي و بازرگاني و پرتوافكني برحيرت و از سوي برخي از ما نوعي كنجكاوي خود را در نظر داشتند
و يا تالش در برگرفتن برخي و راز تفوق آنها و فنون مورد نياز براي بقا در مناسبات افسون از علل ابزار

فرنگ نزد،ي دوم قرن نوزدهم ديدگاه مسلط بودكه تا نيمه، در اين رويكرد. المللي بوده است جديد بين
و عمدتاً كشاكش» غرب مسيحي«بعضي از نخبگان ما در قامت  شد تجسد يافت . هاي مذهبي برجسته

ودل، ويژه به و در پي استحكام اصالت رود مؤلفهنگرانان ايمان كه با خواهي هاي نوين احساس خطر كردند
و تكفير كردند خودي به موضع و هر نوآوري را نفي و مقابله با آنان برآمدند متفاوت بستر تنها. گيري

و قوام يافت در ميان ايرانيان غيرمسلمان  و محدود، گذشته از ترسايان. شكل ، در آن فضاي پر فشار
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و آيين بدعتن رهروا و خودينگر بابي با برداشتن مرز نجاست فرنگيان تا حدي در تغيير ذهنيت كافر
و بسط آن را در كتاب ازليان ايران پي گرفته. ستيز عمومي خدشه افكندبيگانه . ايمشرح

و متضاد كه بگذريم از روايت و گاه متفاوت دهم از نيمهآن، معدودي منورالفكر، هاي متعدد ومي
به» قانون«و» انتظام«با اين باور برآمدند كه راز تفوق مدنيت نوين داشتن، قرن نوزدهم و است

و ارائه چاره و پيگير فرنگيان. حل پرداختندي راهجويي و جويايي نقادانه علوم«تدريجبه، كنكاش
ما» شناسي شرق و كنش آنها به و رويكرد مدوني در بينش و به مبنا شدرا پي ريخت و. بدل كنجكاوي

و نمونهجويي برخي از فارسي پي و يادداشت هايي از آن را در سفرنامه زبانان گرچه وجود داشت هاي ها
و نهادينه نشد، توان ديد عمدتاً خطي زمانه مي معدود]125[. اما همچون بسياري موارد ديگر مدون

مي نمونه و خواست هايي يافت و فرنگي نگشت شماريا شود كه نشان از اين ذهنيت در شناسايي فرنگ
كم، دارد به اما و بعضاً به اخذ ظواهري ناكارآمد در.و نقاد انجاميد، جويا، آوري انديشيده جاي روياثر

و آراي در خور شدتأملمواردي هم كه اشاره هاي بعدي نتوانست در مقابل علوم با گسست،ي عرضه
دري شرق نهادينه و هم ريشه، شناسي فرنگ شناسي معرفت مشابهي هاي فلسفي كه هم خود را بشناسد

]126[. به حاصل آورد،و علل تجدد آنها را درك كند
و جگونگياينو بسط بستر فهم يابيفرنگيان نيز درصدد سبب آن چيستي و نظري تفكر فلسفي

و مأموران سياسي كشورها بازرگانان، گران مذهبيي بيستم را تبليغغالب فرنگيان تا سده. برنيامدند
و آگاه به ريشهشماري از فرنگيان با دغدغه هاي انگشت نمونه. دادند تشكيل مي و فلسفه هايي حكمت

و عالقه . كه تعدادشان چندان قابل اعتنا نيست، ها در ايران نيز بودند مند به بسط آن معرفت تفكر جديد
دو،ي اين دست انديشمنداني برجسته نمونه و دانشمند فرانسوي است كه كنت گوبينو سياستمدار

و فرانسه رئيس دفتر الكسي دوتوكويل جامعه 1848پس از انقالب  و سياستمدار مشهور فرانسه شناس
عنوان دبير اول سفارت فرانسهبه 1855او در سال. وزير امور خارجه دولت موقت جمهوري فرانسه بود

و حاصل اقامت سه ساله شد 1859بود كه در سال سه سال در آسيااش كتاب به ايران آمد . منتشر
به 1861در اكتبر، يكبار ديگر دوگوبينو. عنوان وزيرمختار فرانسه به ايران بازگشت از سوي ناپلئون سوم

و نشر به ايرانيان عالقه و در مقام بيداري آنان به ترجمه ي گفتار در روش راه بردن عقلرسالهمند شد
مي. دكارت همت گماشت و كالمي ايرانيان هاي بحثي افكار نو در فضايضهخواست باعر او ، فقهي

و تحرك پديد آورد با. تحول و چندان هم نداشت»اي دكارت ميانه«هرچند دوگوبينو فيلسوف نبود
به،]127[ مي اما دهد؛ از قرار» مقداري خوراك جديد فكري در اختيار ايرانيان«خواست قول خودش

او بر آن بود كه ايرانيان را كه چندين سده. رو آن رساله مشهور عصر روشنگري دكارت را عرضه كرد اين
و ريشه و تحركات جديد فرنگي بي هاي جوشش فلسفي از تحوالت و غالباًـ نظري آنها اطالع مانده بودند

ن و پندارهاي نه چندان استوار به و مشاهدات سطحي و جوانبي اشراف يافته بودند شانهاز طريق اخبار ها
. وا دارد تأملبه 

در ايرانياني كه در پي ضرورت و عمدتاً ـ و صنايع جديد و ترويج فنون هاي فوري خود چون آموزش
و هاي ناشي از شكست دليل ضربهبه، امور نظامي و چندي بعد از انگليس در خارك هاي نظامي از روسيه

علو تا اندازه، هرات و كشنده علت بيماريبه، وم پزشكياي اي مترصد راه چاره،ي همگانيهاي مسري
. بودند

و همبسته، هاي آنيضرورت، در واقع و تمدن جديد ي نوين نداشتن درك درست از مباني فرهنگ
و آسان و تقليل فرنگي در جويي و دولتمردان كشورمان گرايي ما موجب شد تا هشيارترين منورالفكران
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و شتاب به فراگيري هرچه سريعصرفاً،اصالحاتي چندپي و صنايع برآيند كه شايد تر زده برخي فنون
. گره از معضل فوري ما بردارد

و هيبت حيرت و تقابل توان گذاشت ما ايرانيان آور مدنيت جديد كه ديگر نمي شتاب رويدادها
و سهل نزديك،رو از اين. درحال خود باشيم نيز مزيد بر علت شد ترين راه را براي مقصود برگزيديم؛ ترين

و توانمندي نمي» الگوي غربي«راهي كه به  و پيشرفت نه. شايد هم نمي توانست بيانجامد، انجاميد ترقي
و عملي پيشگامان تجددخواه ايرانجانبه كه بخواهيم تالش همه اين و،ي نظري چه در ميان دولتمردان

و چه منورال فكران برون از دستگاه حكومتي در سراسر قرن نوزدهم را ناديده انگاريم؛ كما ديوانيان
مي. هايش را به دست داديم كه هرجا هم كه پيش آمد نشانه اين  تأكيدي مهم خواهيم بر اين نكته اما

و فضاي زمانه كه برشمرديم و مداخالت، توازن قواو با برقراري عدم، كنيم كه با آن شرايط تحميل
و نيست ما در راستاي منافعرو يك، اهداف، زافزون فرنگيان براي كنترل هست و باورهاي خودشان از

ما، زدگيو شتاب، سو و ديني و سرسختي استبداد سياسي و حيرت در هم آميخته به ناداني سراسيمگي
و تالش عملي فرنگي، از سوي ديگر و جذب چند سده كشاكش نظري و ظرفيت معرفت يافتن ان توان

كهـهاو پيگيريها عليرغم تمامي آن تالش. هاي جديد در نزد ما موجود نبود در دستيابي به مؤلفه ـ
و برشمرد و ريشهـبايد آنها را شناخت ي فلسفه ويژه در زمينهبه، هاي جوشش تحوالت جديدـ به عمق

]128[. راهي به اعماق نبرديم
و اندي سال پس از نشر تأملموضوع قابل گفتارـ»ي دياكرترساله«اين است كه بعد از قريب صد

ـ به كوشش دوگوبينو در روش راه بردن عقل : بسياري از ايرانيان)ق 1279(، اثر دكارت
بهآميز او را درباره اگرچه سخنان ستايش« و از تيزبيني، اند تفصيل بازگفتهي هوشمندان ايراني ها

بهدرخشان وي راجع به شيوهبررسي  باي تفكر ايرانيان ويژه درباره شيوه برخورد دانايان ايراني
و يا اصالً سخني نگفته انديشه ]129[».اند هاي غربي كمتر سخن گفته

مي همين محقق نكته را: نويسد سنج و ولتر از زبان گوبينو داستان شيفتگي ايرانيان به ناپلئون
و ارزيابي از درونايم ولي برجسته كرده و از برداشت و چون اين مايه اصلي كارهاي او در ايران اش از چند

. ايم شيفتگي چيزي نگفته
و خردگرايانه به ي روشنگر دكارت در وصف فرديتي آن رساله هرحال كنه روايت تجددخواه فرنگي
و تأملو انگيزش قابل در ذهنيت ايرانيان قرن نوزدهم چندان تحرك،»انديشم پس هستم مي«: مدرن
. هاي آن رساله مهم عصر روشنگري را سوزاندند دانيم نخستين نسخهمي. اي ايجاد نكرد جدي

 نوزدهمي هايي چند از برخورد علماي روحاني به فرنگ در آغاز سده نمونه

و روزافزون علماي روحاني در ميان عامهعلي،ي نوزدهماز آغاز سده و جامعهي رغم نفوذ گسترده ، مردم
و زمين و سهم امامو استقالل كمابيش مالي آنها كه با تكيه بر امالك و زكات و اخذ خمس هاي وقفي

و يا به آن دلبستگي بروز دهند از اين، تأمين شده بود ، كه رهبران مذهبي از سياست جهاني مطلع باشند
ام]130[. يابيم كمتر نشاني مي و تذكرات اخالقيمحور تمركز آنان رسيدگي در و عبادي ، ور ديني

و رساله در در آغاز قدرت. هاي فقهي بود نشر كتب و تجديد دستگاه توانمند آن يابي جديد روحانيون
و نوزدهمهايو چندي بعد در سده، دوران صفويه و توان علماي مؤلفه، هيجده ي مهم ديگري كه ذهن

و مجتهدين را به و اخباريون براي تسلط برفقه شيعه بلهمقا، خود مشغول كرد روحاني ي نهايي اصوليون
]131[. بود
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و روس جنگ آنبه خصوص دوره، هاي ايران و نفوذ گستردهزمينه،ي دوم دري حضور ي روحانيون
و سياسي را فراهم آوردعرصه و فرمانبري مقلدان از آنان.ي اجتماعي در، حكومت به حمايت روحانيون

و تهييج شرايط جنگي نياز داشت دستانبسيج تهي و روستا براي سربازگيري مجتهدان نيز. شهر
و با حكم جهاد به صحنه آمدند ي زمانه مال احمد نراقي مجتهد برجسته. فرصت را غنيمت شمردند

و عمق نفوذ روحانيون در اين بزنگاه بحراني. مشاور شاه بود و دامنه، بسط و توان ي عمل قدرت سياسي
ر و ناگوار شكست.ا به ميزان دوره صفويه ارتقا دادآنها بار به سود هاي فضاحت هرچند كه عوارض تلخ

و، دولتهاي خارجي، اما اين حضور گسترده به حكومت. تمام نشد، از جمله روحانيون، هيچ كس مردم
و قدرت اجرايي علماي روحاني در ايران را فهمانيد، مهمتر از همه خود روحانيون مال احمد.اهميت

يـ سياسي ايده هاي فقهي اي برآمد كه اولين زمينه نام زمانه درصدد تدوين نظريه نراقي از علماي به
. واليت فقيه عالم روحاني را فراهم آورد

و پذيرش اين امر كه هر مجتهدي مي تواند نظر اجتهادي خود را عرضه كند چيرگي باورهاي اصولي
بهو هر مؤمني بايد از يكي از  و راهنمايي ديني خود تقليد كند اين مجتهدين و نفوذ، عنوان مراد منزلت

. علماي روحاني را بيش از پيش بسط داد
و حامي خويش در مقابل حاكمان: نويسد ناظر خارجي اين زمان مي مردم مجتهدان را راهنماي دين

و احترامي برخوردارند كه بزرگتر. كنند تلقي مي و مغرورترين شاهان را به آنان از چنان منزلت ين
]132[. حتي اگر احترامي براي آنان قائل نباشند بايد به آن تظاهر كنند. همصدايي واداشته است

مال احمد، در ميان اين علما. مجتهدان بر همين مبنا در زمان جنگ با روس اعالم جهاد كردند
و هم نزد حكومتگران منز)ق 1345(نراقي  كه. لتي واال داشتهم در ميان مردم نراقي در شرايطي

آن، بخش وسيعي از كشور از دست رفته بود و يا رويه بيش از ي كه بخواهد يا بتواند جوهر مدنيت نوين
و بشناساند در وصف زمانه فتحعلي شاه نوشت : استعماري آن را بشناسد

». . ي رعايا را حاوي فنون دوران سعادت توأمانش مر قاطبه، مر كافه رعايا را جامع سعادات.
و معنوي را با هم قرين نموده، كماالت كشور سعادت جاودان را چون اقاليم، جهات صوري

و جان از لوث فرنگيان رذايل صفات پاك نموده و ممالك دل ديار ممالك، جهان مسخر ساخته
. اخالق را چون ممالك آفاق در قبضه تصرف در آورده ..«]133[

و لذا از اين» رذايل ناپاك فرنگيان«ني اصلي نراقي بيش از هرچيز نگرادل، در واقع كه شاه است
و موازين اخالقي اسالمي پايبند مانده» اخالقيات«قاجار مملكت را از لوث اين  و به مناسك پاك كرده

]134[. كند اظهار خرسندي خود را اعالم مي
و مجتهداندر دارالسلطنه د وجهه،ي تبريز نيز علما و طـرف مشـاوره امنهي --ي وليعهـد داري يافته

و حتـي. بودند-- عباس ميرزا عباس ميرزا نيز در زمان جنگ عليه روس به علماي روحاني متوسـل شـد
وي وليعهد اصـالح ترين دغدغه اصلي. ترغيب كرده بود» كفار روس«هاي دوم عليه آنان را به جنگ طلـب

و مناسـبات قشـون، ويژه در امـر تسـليحاتبه،]135[»نظام جديد«تجددخواه پذيراندن ضرورت  ، لبـاس
و بعدتر انگليسي،ها روس. بود، مشابه فرنگ . ها آمـوزش نظـامي ايرانيـان را بـه عهـده داشـتند فرانسويان

روشي اسـت كـه پيغمبـر اسـالم» نظام جديد«عباس ميرزا براي خنثي كردن مخالفت علما ابراز كرد كه
ن و با صف4شر آيه متداول كرده بود توسـط، در خصوص دوسـت داشـتن جهـادگران عليـه كفـار، سوره

و امضاي علماي تبريز رساند رعايـت، پوشـيدن لبـاس ارتشـي فرنگـي، نظام جديـد. خداوند آن را به مهر
و علي و دستورات افسران فرنگي ارتش بود و پيروي از تعاليم هـايي كوشـش رغـم همـه انضباط نظامي

و قائ و پيروي از دستورات برخي از روحانيون پوشيدن جامه،م مقامعباس ميرزا » كفـار فرنگـي«ي فرنگي
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ي عمـومي خـودي نظام وظيفهبرنامه، عباس ميرزا در هراس از ضديت علما. را مخالف اسالم اعالم كردند
و ايران. را اعالم نكرد ـ بـا خواه دارالسـلطنه وزير دانشمند ـ ميـرزاي بـزرگ فراهـاني وي تبريـز وسـاطت

و تبرئـه عبـاس ميـرزا از اتهامـات  نزديكي با علما در تالش خنثي كردن مخالفت آنها با اصالحات جديد
از سـوي ميـرزاي بـزرگ» كفـر روس«هـاي جهاديـه عليـه رسـاله.و همراهي با كفار بـود» مĤبي فرنگي«

و همراهي علما در مقابله با روس، از يكسو. كوششي دو سويه بود و از سـوي به كـار مـيها در بسيج آمـد
و بدفهمي و مخالفت نوآوري ديگر توجيه . داد را رواج مـي» نظام جديـد«هاي الزم درباره هاي تجددستيز

و مقـام بـزرگ نسـخه قـائم: نويسدمي)م 1805/ق 220(مفتون دنبلي اي در آداب جهـاد تحريـر كـرد
هر« و مجتهدين به و صاحب سوادان از جانب علما و بلـد تعيـين دانايان رفتـه كـه عـوام را رسـوم، قريـه

و بـه.]136[بياموزند» جهاد و مراجـع تقليـد بـزرگ چـون رسمي كه از حكومت برخاسـت تـدريج علمـا
و، ميرزاي قمي . كاشف الغطا . آن. و بيـداري مـردم هاي جهاديه رساله، به تأسي ي متعـددي در آمـوزش

بر تكيه. نگاشتند» كفار روس«براي مقابله با ،»هـاي جهاديـه رسـاله«ي سياست جنگي دارالسلطنه تبريز
و برخي شهرهاي بـزرگ -- ادبيات سياسي و مفاهيم مشخص بر مبناي تفسيري مذهبي در تبريز مذهبي
عنـوان اولـين كتـابق بـه 1233مقـام در رمضـان ميرزا بـزرگ قـائم احكام الجهادكتاب. ايران رواج داد

كشفارسي و نثر فارسي اين اثـر كـه از جانـب وزيـر اصـالح. ور منتشر شد زبان چاپ داخل و شيوه طلـب
، رسـوم فاسـد، فغان از بدرفتاري كفار با مردم گرجسـتان. است تأملشايان، جوياي نظام جديد اتخاذ شد
و نادرستي آيين و ضديت آن با موازين اخالق اسالمي در صدر متن خطابـه گونـه بـراي سستي دين شان

كه. ها قرار گرفت يزه در مقابله با روسايجاد انگ و عادات روسيان آمد و«در نقد آداب و زن در كـوي مـرد
. برزن مانند . بي. و مخلوطند دواب و حجاب معاشر و شـهور«،»ستر و ذكـور در عـرض سـنين هـر، اناث

و نظر با يكديگر آموخته و سحر چون لحظه و بيگـاه در بـزم«و» اند شام و حجـابشـ شـراب بـي، گاه رم
و خيزند و سماع نشينند و در رقص و ريزند و در وصف بربريت اين كفار آنچنان پيش رفتـه كـه.»خورند

. اين طايفه را حدودي چند«شود نويسنده مدعي مي . و انسـي ملتـزم آننـد. الزم، كه حيوانـات وحشـي
 چـون خيـل خـران تميـزي چنـد بـي«:و روسيان را مصـداق ايـن شـعر معرفـي كـرده كـه» دانند نمي

»آن بر اين افتاده بين اين بر آن
خيـزد تـاو ضديت آن با اخالق اسالمي به نقد طب فرنگـي برمـي»ي روساوصاف ذميمه«رساله در

و اسالم اسالم را از ميـان»ي زنان حاملـه قابله«روسيان: نويسدمي، گرايي خود را بيشتر نشان دهد خواهي
و طبيبان« و رواج زنـاي بـا محـارم. گزينند برميمرد» جراحان در وصف پايبند نبودن به اصول زناشـويي

: آنان همين بس كه
و كيش دانندمردان« و ملت زنان همـه شـاهد كوينـد نـه تـابع، شان جمله غيبت خويش جويند

، چون به كاري شفيع ارتكاب كنند از شفاعت آن اجتناب ندارند كه نه تهديـد عـرف باشـد، شوي
».ر شرعنه تعزي

ميكار خالف ، فرزنـد بـا مـادر، پدر بـا دختـر«: رساند گويي در وصف زناي با محارم روسيان را به اوج
و شرم نيارد برادر با خواهر بي و.»پرده خلوت كند و آزادي معاشرت يـك اجتمـاع فعـال در مـزارع مراوده

و بازار زنان با مـردان در فرنـگ  و هنر و مراكز تفريح و سـادهد، كارخانجات جـوي عـوامر ذهـن متعصـب
و الابالي ميگري يك جامعه همچون نشاني از فساد و مسـئلهي سراسر فاسد ترسيم اي شود كه گويي كار

و فحشا ندارند و. غير از زنا و دريافت علل رويكرد كشورهايي چون روسـيه بـراي منـابع افشاگري استعمار
به،و قلمرو گستري بازار جديد ي دهـد كـه سراسـر سـده مـذهبي مـي-ي ادبيـات سياسـ جاي خود را

مي ذهنيت فرنگ، نوزدهم و. سازد شناسي مردم را آكنده و لجـام گسـيختگي و زندقه فرنگ سرزمين كفر
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و ضديت با اسالم جلوه مـي اخالق وموازين، فاقد هرگونه اصول و سراسر در تقابل تـأثير ايـن. كنـد انساني
و تحوالت بر اذه و حتي ميان منورالفكران ايراني از اين نظـر قابـل ادبيات سياسي اسـت تأمـل ان عمومي

و زبان وزير بزرگ اصالح و دانش كه از قلم ميپژوه دارالسلطنه طلب . شودي تبريز عنوان
و غيراخالقي تقليل مي ي طـب يابد؛ دستاوردهاي مدنيت آن حتي در عرصه فرنگ به مسيحيت فاسد

ب ميجديد دستخوش ستيزي آشكار و تحول اي از تبـاهي پيروي از پزشـكي فرنگـي نشـانه. شودا نوآوري
و لگام و غالـب آثـار پيرامـون» جهـادي«ايـن ادبيـات]137[. كنـد گسيختگي جنسي جلوه مـي اخالقي

و روس جنگ ايدر هاي ايران و هشياري ملـي برهه و حضـورو كه بيداري ضـرورت مقابلـه بـا تجـاوز
هرااستعماري روسيه در اير بيش از هميشـه بـر بـدفهمي عمـومي، ديگر حياتي بود امرن زمانه بيش از

سازي فراگيري معرفت مطلوب از محتواي تحـوالت در آغاز هجوم فرنگ به ايران به جاي زمينه. مي افزود
و اصـالت دستاويزي شد براي شيوع همـه، غرب و انزجـار» خـودي«خـواهي گيـر آفـت تعصـب و نفـرت

ه و.ر نوآوري كه از جانب فرنگيـان كـافر عرضـه شـود روزافزون از و موضـوع شـايان توجـه ايـن مبحـث
و مناسـبات زنـدگي در سـرزمين، پردازي دروغ. تري است سنجش تاريخي گسترده و غلو عليه رويه گزافه

و مباني مدنيت جديد منجر شـد،»كفار« و دشمني با دستاوردها و، نه تنها به ضديت بلكـه در آن زمانـه
و روسـيه رههب و توانمندي دول استعمارگر اروپايي بـه،ي حساس تاريخي در شناسايي علل ضعف خودي

و نفرت كور به جاي شناسايي دقيـق انجاميـد  و پاشاندن خاك بدبيني و. انحراف اذهان در افشـاي پنـدار
و فاسد كردن مسلمانان كردار روس و شكنجه و ها آمد كه آنها تنها خواهان آزار درازي آنهـا بـه دسـت انـد

و اقتصـادي» ناموس مسلمين« و تسلط سياسـي را نه در افشاگري از رويكرد استعماري در بلعيدن منافع
ور بستبردر ايران  : ناتواني ما بلكه ناداني

و بـه، محض ايذاي مسلمين« و آب دهن بر فـرش مسـاجد انـداختن جـاي سگ به مسجد بردن
و سـنت، مسجد كليسا ساختن و گوسـفند در يـك دكـان. اسـت رسم و گـاو و گوشـت خـوك

. است»فروختن از قصاب مسلمان

و پديـد بر ادبيات برانگيزانندهصرفاً،ايجاد انگيزه در مقابله با تجاوز روس به قصد نويسنده ي مـذهبي
و كينه از روسيان تكيه دارد و نفرت هـاي درازي پيش از آنكه به باليي كـه در ايـن دسـت. آوردن دشمني

و برانگيزاند و كشور نهفته بيانديشد و همه، استعماري براي ملت و رسـوم ي تكيه بر از ميـان رفـتن آداب
و. باورهاي مذهبي است در واقع وانمود شد كه گويا هدف اصلي تجاوز استعماري روسيه مقابله بـا اسـالم

و تقابـل را جنـگ صـليبي مسـيحي  تصـوري. يم كردنـدـ مسـلمان ترسـ تغيير مذهب مسـلمانان اسـت
و قلمروگستري نظامي برآمده از رويه، خودفريبانه كه بهره كشي اقتصادي ي اسـتعماري را ناپيـدا سياسي

. مي كرد
و كشنده اي كه بيماري در زمانه ي متعدد جان هزاران هزار تن از مردم ايـن سـرزمين را هاي واگيردار

و ضرورت يافتن راهمي از مقابله بـا ايـن بيمـاري هاي جديد براي گرفت و حفـظ جـان مردمـي بـيش هـا
ايـن، افتادنـدي گنـدم از پـاي مـي هـاي درو شـده كه در هر مورد همچون خوشه، هميشه محسوس بود

با نوشته به، دانش،»كفار فرنگي«هاي ستيزنده و علوم جديد آن ويژه طب فرنگي را هـم مـورد كارشناسي
و ضديت قرار داد پژ. حمله  وهش گر مسلمان اين فضابه فول

آن شگفت« كه افزاتر و اقداماتي بـراي حفـظ جـان صـرفاً كه نويسندگان آن حتي از پيشرفت پزشكي
و از گام ها در روسيه چهره انسان هاي واگيـردار برداشـته هايي كه در راه ستيز با بيماري بسته انتقاد كرده

مي مي ق. اند برده شد سخت رنج ميبيحهآنان از جمله عادات ي انـد كـه در همـه دانسـتهي روسيان را اين
و جراح ميممالك ايشان مرداني كه طبيب كـه از ايـن. نمايند اند به جاي زنان قابله كفايت كار زنان حامله
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و زن در حمـام موقـوف براي جلوگيري از ابتالي مرض مسري دستور داده بوده اند كه سـتر عـورت مـرد
]138[.ابراز ناراحتي كرده» است

و مهم امراض مسري كه از عمده و كشتار جمعيت بـود را مـي ترين مصيبت ترين توانسـتند هاي جاري
و كارشناسي طب جديد غربي به حداقل ممكن كاهش دهند؛ اما حتـي سـتيز، با استفاده از تجارب دانش

شد» كفار«هاي كشنده هم از جانب با بيماري و، نه تنها ناروا شناخته و مذموم جلـوه بلكه لعن تكفير شد
و كماكان به منزله،ي بيستمهاي سده اين امر تا نخستين دهه. داده شد و آفت ذهنيت جاهل عـوام ي بال

. بعضاً خواص ما باقي ماند
و» شـرك«صـرفا اين ذهنيت كه هر چيز نامطلوب و دسـتاورد و هـر اقـدام و كفـر جلـوه داده شـد

با،ي فرنگي انديشه و ضديت و وسيله مخالفت و بـاور مسـلمانان خوانـده شـد اسالم ،ي سستي بنياد دين
و زيانباري در حافظه و تبريز بر جاي نهادآثار ويرانگر يـابي مقصريابي به جاي علـت.ي تاريخي مردم ايران

و دل از عيبو زبان بر عيب، نشست از. جـويي آكنـده كردنـد گويي گشوده شد علـت شكسـت ايرانيـان
زب روس انـد نقل كـرده، پس از شكست عباس ميرزا در جنگ دوم عليه روسيه. ان علما خواندني استها از

بـه خـاطر عـدم عالقـه: چرا در جهاد براي اسالم شكست خورديم؟ جـواب دادنـد: كه شاه از علما پرسيد
]139[. دروني عباس ميرزا به جهاد

و كـژ روي فرصـت فرنگ شناسي غالـب مـا در همـينها فضايي آفريده شد كه تادهه مـدار نـاداني
ها ايـران از روسـيه بـه ضـرورت ايراني كه در پي فهم علل شكست منورفكر نخستين. سوزي مي چرخيد

وي. بـود» مـĤب فرنگي«ملكم خان، در انديشه جديد فرنگي رسيد» علم تنظيم«و شناخت» انتظام امور«
و عدم فهم در بي م اعتنايي : مدنيت نوين نوشتيباني همبستهعمومي ما از

وزراي مـا، وقتي كه قدرت عساكر روس دولت ايران را به تفوق عسـاكر فرنـگ ملتفـت سـاخت«
و هيچ نپرسيدند كه اين يـك جـزء دسـتگاه فرنـگ، الفور في بناي تربيت افواج نظام را گذاشتند

و كل مراسم. چه نوع اجزاي ديگر الزم دارد حكمراني را از آيـين در حالي كه هنوز تركيب ديوان
و از بربرهاي سالطين تاتار اخذ مي ي عسـاكر متوقع بودند كه لشكر ايران به پايـه، كردند جمشيد

مي. فرنگ برسانند و افـواج را مـي ماليات را مثل چنگيز خواسـتند مثـل نـاپلئون مشـق گرفتنـد
مي. بدهند دا هنوز اسم پول كاغذي را نشنيده بودند ولي از. شـته باشـند خواستند قورخانه غافـل

را اين بودند كه قدرت عساكر فرنگ حاصل هزار نوع دستگاه ديگري اسـت كـه تـا جميـع آن  هـا
وزراي. ممكن نخواهد بود كه معني لشكر فرنگ در ايران ظهـور نمايـد، نقطه به نقطه اخذ نكنيم

ن ما بايد بدانند كه بدون اخذ اصول مملكت ، خـواهيم داشـت داري فرنگ نه تنها مثل فرنگي لشكر
آيين ترقـي همـه جـا باالتفـاق. بلكه محال خواهد بود كه بتوانيم مثل فرنگ آهنگر داشته باشيم

]140[».كند حركت مي

و مشاهده گرچه ملكم خان هم بيشتر از هر چيز در اثر شكست ي نابسامانيهاي دسـتگاه حكـومتي بـه ها
و ساماني نخواهد يافت، نشود» منتظم«اين ذهنيت رسيده بود كه تا دستگاه حكومتي امـا، امور تابعه سر

. است تأملاين توجه شايان 

 بنديجمع

و ايران به منزله و افتراق بين فرنگ و غيرقابل جمع ــ دارالكفر يـا دارالحـرب بـا تفكيك ي دو دنياي جدا
و پاسداري و منزه از هرگونه» خود«داراالسالم ــ سپري فوالدين براي حفظ هـراس. آلودگي آفريدپاك

يو چگونگي مدنيت نوپاي برخاسـته، چيستي، اي تاريك بر تحوالت پرده، آميزي نگراني از اين درهمو دل



و نقش تقي 74  زاده نهضت مشروطيت

و كژانديش معرفـي مسيحي سرزمينصرفاً فرنگ. فرنگي در پيش اذهان ايرانيان كشيد با ساكنان گمراه
و به همان طريق شد كه پيام نجات مي بخش اسالم را نپذيرفته فرنگـي. گذراند جهالت پيش از اسالم امور

و حتي ميراث يوناني، گمان غالب ايرانيانبه، كه و به دور از مدنيت مانده را وحشي ـ التينـي پربـار خـود
و آراي يونـاني را بـا نهضـت ترجمـه مگر نه اين. فراموش كرده بود و فنـون ي كه مسلمانان بودند كه علوم

و ارتقا و جانبه گرايي همه اخبار اروپاي قرون وسطا كه در واپس. بخشيده بودندخود حفظ كرده اي دسـت
به،زد پا مي و در گذر از صافي اولياي سنت و گريخته و. ايرانيـان رسـيده بـود معـدودي جسته ذهنيـت
مي» جاهالن«هر چه از اين. نخورده باقي ماند اي كه صدها سال دست انگارهپيش  رسـيد نـه تنهـا فرنگي

شد سودي به حال مسلمين نمي شناسي ما تـا آنجـا كـه فرنگ. توانست داشته باشد بلكه مضر هم خوانده
و نشاني داريم بهي دوم سدهكم تا نيمه دست، رد نام دنيـاي مسـيحيتي نوزدهم در هويتي تقليب شده

و به آن تقليل يافت خالصه مي ازدهم مـيالديي يـ كه تا حدي بتوان مـدعي شـد كـه تـا سـده اين. شد
و معرفي هم شد كـه تـا قريـب شايد پذيرفته شده باشد ولي اين، تمدن فرنگي همان مدنيت مسيحي بود

و صـرفاً شش سده بعد كماكان وجه تمايز خـود را از فرنگـي  و مسـيحي بـودن آنهـا در تفـاوت مـذهبي
و فرنـگ بـا به همين دليل هم رابطه فكري. است تأملشايان، مسلمان بودن خود مي شناختيم ميان مـا

شد جزئي تفاوت تا سده و پنداربافانـه. ها يك سويه فرنگيـان كماكـان در ذهنيـت، مـان در ترسيم واژگونه
و چيزي درخور نداشتند كه به جوامع  و پيشرفته«قرون وسطايي خود باقي ماندند اسـالمي»تر فرهيخته

آم. عرضه كنند و پديد و رنسانس ،و فرهنگـي، اجتمـاعي، دن تحوالت سياسـي حتي پس از دوران نوزايي
و علمي مي، انقالب صنعتي ي از تحوالت جديد سـده. بخشيدفرنگ اين تصوير را در ذهن ايرانيان تجسم

و دوران، دوازدهم ميالدي به بعد هم اگر بگذريم ي پـانزدهم بـه ساز سده ايرانيان حتي از تغييرات شگرف
ان بعد نيز بي و اگر هم و مهمتر از همه اين، شماري از آن باخبر شدند گشتخبر ماندند كـه اعتنايي نكردند

و ارزيابي ندانستند و سير تحوالت جديـد در مسـيحيت. آن را شايسته توجه و پروتستانيسم ، كاتوليسيسم
و روي آوردن هيئت پيدايش اعتقاد به كار به هاي مذهبي مسيحي با دو هـدف عنوان يك تكليف مذهبي

و زمينه» تمدن ساز«ش مذهب مشخص گستر و بهرهو شناخت وگسترش بستر وري كـه هاي سودجويي
و عنايـت مـا بـه دور مانـد،ي شانزدهم به بعد به سرزمين ما آمدنداز سده هـاي پايـاني در دهـه. از توجه

به سده و عمدتاً نوزدهم است كه و دانش«تدريج هاي هجدهم و سياحان  نگـار بـه پژوهـان فارسـي سفيران
و از نزديك با شيوه و عجايب فرنگ آشنا شدندفرنگستان رفتند رغـم بـه، تا اين زمـان]141[».ي زندگي

و پيش، هاي تاريخي كه در فرنگ روي داده بود تمامي آن دگرگوني ، هـاي پيشـين خـود انگـاره با برداشت
و كنش آنها را و بينش و رفتن فرنگيان و آنچـه داريـم نظاره كرديم تـا بـا حفـظ خـو صرفاً آمدن مـانع،د

و دولـت در حـال مجـزا كـردن حيطـه، اي كه در اروپا در برهه. آنها شويم» نجاسات«آلودگي به  ي كليسا
و نفوذ خود به سازماندهي كارآمد خود برآمدند در. هيچ توجهي بـه ايـن تحـوالت نشـان نـداديم، اختيار

و، همچون ميراثي رومـي، احكامدر فرنگ حضور قانون به جاي،ي دوازدهماز سده حالي كه رفتـه رفتـه
مي به و خودي و اسـتبداد فـردي بـر،شد تدريج جذب ما تحت تسلط كامل چون چراناپـذير خودكـامگي

و مانديمحوزه و عمومي بوديم و، نهادينه شدن مالكيت خصوصـي.ي خصوصي پيـدايش طبقـات جديـد
از، هـاي برخـي جوامـع فرنـگي ويژگـي منزلـهبه17و16هاي داري از سده قوام يافتن مناسبات سرمايه

و دقت ما بيرون ماند و حوصله كهدر. ذهن و گروه حالي ها نهادهاي خود را تشـكيل هريك از آن طبقات
و منافع مي ظل، شان برخيزد دادند تا به دفاع از حقوق هـا پارلمـان بـه در آن سرزمين. اهللا بوديم ما رعاياي

و مشاركت عمومي و نشـيب تر اين گروه صحنه آمد و بـه ها را با فـراز حقـوق.ه شـد تـدريج پذيرفتـ هـايي
و آزادي شهروندي در سده و فرديـت و هجدهم مطـرح ي حضـور آن تـا حـدي هـاي الزمـه هاي هفدهم
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و ضروري آن حكومت قانون، داري با چيرگي مناسبات سرمايه. شناخته شد تفكيك قـواي، عوارض ناگزير
و دولتــي قــوهپيــدا، سياســي قــانون يش و قضــايي مســتقل از حكومــت اجرايــيهــاي ي انگيــزه،گــذاري

و سودبري زياده و فنون، خواهي و دريـانوردي پيشـرفته انجاميـد، به دستاوردهاي جديد در علوم . فناوري
و توانسـت در محـدوده نمـي،اش بنا بر ماهيـت ذاتـي، نظام جديدي برپا شد كه ديگر ي خـودي بگنجـد

و جهان وسيعقلمروي گسترده مي تر و، پي بردند كه براي اين گسترش جهاني. طلبيد تري را بايـد از علـم
و راه، امكانات. اطالع برخوردار بود و كسب آنها را فراهم آورد و ابزار ارزيابي و سـودمند توان هـاي مطلـوب

و رواج يافـت شرق،رو از اين.و كارآمدتر را برگزيد و موشـكاف بـراي جان علمـي همـه. شناسي پا گرفت بـه
مي، شناخت مردمي كه بايد كشف و مطيع بي، اما. شدند فتح و در بهترين حالـت حيـران ما كماكان اعتنا

هاي كشنده بر مـا فـرود هاي روسيه چون هجوم بيماري انگيز جنگ نگران برجا مانديم تا بالي عبرتو دل
و حتي هجوم قبايل عرب، آمد و قحطي و ديگر نمي، ترك،باليي كه همچون زلزله و تاتار نبود شـد مغول

و مقدر داشت و اراده ازلي ]142[. آن را هم خواست
كهدر و كندوكاو در واقعيات عيني حالي وآن–گزارشگران فرنگي از ايران با دقت گونه كـه مشـاهده

و دادهو گذراندن اين يافته–دريافته بودند  شـناختي رسـيدند كـه بـه،ي ذهنيـت خـود هـا از پااليـه ها
مي هاي شرق پايه و دقت، ساخت شناسي آنها را وو اينها همه را با شكيبايي نخبگـان، گزارش كردنـد ثبت

و خطـرات» سراي فرنگحيرت«گرانو نمايندگان ما غالبا نظاره و مـردم را بـه مضـرات و جامعـه بودنـد
و كردار حيرت و فرنگگفرن. دادندميو حذر انگيز آنان هشدار رفتار هم ستايي و هـم ستيزي آوايـي زمـان

مي در سرتاسر اين سفرنامه و مردم را هشـدار مـي. شود ها مشاهده و اولياي دين از دولت دادنـد كـه بايـد
و بـارو آزادي بـي، هوسـبازان، مشـركان، فرنـگ سـرزمين كـافران. هاي آنـان پرهيـز شـود آلودگي بنـد

مه پري و بر پيكران و ايمان شد رويان هوش كـه وصـف،»نامـه شـب«ي ميرزا فتاح در رساله. باده معرفي
و آيين مذهب خـود«به، است را ثبت كرده نگران ايراني از فرنگستان شهوتبار مرد دل » حكم تكليف ملت

و قاطبهاز همه كهي علماي راشدين و مسلمين استدعا كرد :ي شيعيان
و الدهر از اين گروه نابكار احتراز كرده مادام و حيلـه و تحريـر و بـه تقريـر و هميشه بركنار باشند

و ملـت بـر مضـيع سبب وجههبي، تزوير آنها هرگز اعتماد نكنند كه هنگام فرصت ي مخرب دين
و تصرف ملك ايران چه رسد ]143[. آيين شريعتند تا با اخذ مايعرف مسلمين

از تا بيفرنگ مكاني، بار از روسيه هاي خفت شكستچند دهه پس و فاقـد بود كه جماعتي و بار بند
و ارزش به اخالق و روش زندگي فتنه، دليل ذات هاي واالي انساني حضور دارند كه و آلوده باور شـان انگيز

و در مـراوده مواظـب بـود نجاسـت بايستي از امت پاك دور نگـه  از. مـان نكنـد شـان آلـوده شـان داشـت
و چيسـتي فرنگسـتان را مطـرح كـردها شماري كه بگذريم كمتر كسي پرسش انگشت .ي مهم در چرايي

، پنـداريم در وادي ظاللـت هيچ يك به اين پرسش اساسي پاسخ ندادند كه اگر اين مردم چنان كه ما مـي
بي، تباهي و و باري بـي فساد و حصـر غوطـه بند و بـاده، ورنـد حـد وو كـاري جـز خوشـگذراني گسـاري

و صـنايع اند چگونه توانسته، راني ندارند شهوت و فنـون و انديشـه، تـر از همـهو مهـم، علوم هـاي توانمنـد
و تعالي خود بيافرينند؟ كسي در پي پاسخ به اين پرسش نبود كه علل چشـم بسـتن  كارآمدي براي ترقي

نظارت امـا در نيـافتنِ تحـوالت، گوش فرا دادن اما نشنيدن، گير ما در نگريستن اما نديدنو ناتواني زمين
 نوين چيست؟

و برخـي از انديشـهي نوزدهم كه بعضي از ما ژرفي دوم سدهاز نيمه و تر به فرنـگ نگريسـتيم ورزان
و تحوالتشان آشنا شدند و آرا » مفيـد«در مقام انتخاب بـه اخـذ جوانـب، نخبگان ايراني مستقيم با فرنگ

و تـازه آنهـا را بـا بـدفهمي مدنيت همبسته وي هـاي پنداربافانـهي فرنگي برآمديم خـود ادغـام كـرديم
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مي آميزه و اسـاس. توانست داشته باشد اي ساختيم كه كمتر ارتباطي با هر دو و توجه به مباني عدم درك
و ريشه و تداوم تحوالت جديد مدنيت نوپا و گسترش و كـژروي شـد، هاي جوشش موجب اين سردرگمي

و دستاوردهاي برخي ابزارهاي كارآمد كه گويا مي و در چـارچوب توان عوارض هـاي آن را دستچين كـرد
و حاصلي برچيد و از آن بر و دلخـواه خـود نرسـيديم. بومي خود به كار گرفت ، وقتي هم به نتيجه سـريع

از–غرب–هاي بعد يا به تعبير نسل، در مقام طلبكار از فرنگيان و تـواني در شرايطي كه كمتـر شـناخت
و كتاب خواست–ما برجا مانده بود  و لرزان ما هـر حساب و گرفتن دستان نحيف يم كه چرا به جاي ياري

و خواست خود بهره بردند و فساد نداشـت. چه توانستند به سود بايـد، تو گويي آن فرنگي كه جز آلودگي
و درست راه رفتن را در جهان جديدي كه نمـي به ايران مي . شـناختيم بيـاموزد آمد تا به ما توان ايستادن
ميكه مگر نه اين و با محروميت ما انبـان به ايران آمده بودند تا هر آنچه و به ديار خود برند توانند برگيرند

و جهان سيري و زمـين ناپذير و بيمـاري ديرپـا گيـري مـا فريـاد خواره مدنيت جديد را پر كننـد؟ نـاتواني
و آلوده. مان به عرش بردمظلوميت و توانايي مـي، از فرنگيان كافر و مـي اهداي دانايي . خـواهيم خواسـتيم

و هر روزنه ساده و پنجره اي را براي شناخت تحوالت دنياي فرنگـي بسـته لوحانه است ما كه هزار سال در
و معرفـت حـس مـي  و نه نيازي به اين دانسـتن و قربـي بـه آنچـه در كفرسـتان بوديم و نـه ارج كـرديم

ر، گذشت قائل بوديم مي و تالش سـده از آنان توقع داشته باشيم كه آنچه و زحمت و هـا يافتـها با رنج انـد
و جهانگشايي خود كرده و تـن بيمارمـان را شـفا دهنـد تـا از جـا، اند ابزار توانايي به رايگان به ما ببخشند

و كافرش مي و بيگانه و حساب او را برسيم كه فرنگي و.و بـر آنهـا هـم بتـازيم، شناسـيم برخيزيم نفـرت
و نكوهش ما سده، هراس و آنكـه. اي كشـاند كـه غـره در آنچـه خـود داريـم بـاقي مانـديم را به ورطهها

و چگونه بخواهد مي و ما را بيش از پـيش نـاتوان هر چه الزمه، دانست چه و برد و توانش بود يافت ي ذات
و درهم شكست .و نابسامان
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و انديشه اي كه دو گوبينو فرهيخته جهانديدهصوفي، مرشد محمد شاه ورزي ياد كـردهي فرانسوي از او به نيكي
هـاي متعـددي كـه شرحي مفصل از فرقه)ش1339، كتابفروشي سعدي، تهران( رياض السياحهدر كتاب، است

. دست داده استبه، در اين دوره سر بر كشيدند
62ص، همانجا- 23
و ساير مشايخ عظام اعلي اهللا مقـامهم، ابوالقاسم ابراهيمي- 24 ، كرمـان، فهرست كتب مرحوم شيخ احمد احسايي

تا، چاپخانه سعادت . 168- 305صص، جلد دوم، بي
او- 25 و سير تحوالت بابيـه پـس از و ادعاهاي سيد باب و بهـائي پيـدايش دو گـروه، براي اطالع از باورها و ازلـي

و، از سـوي مخـالفين نيـز. ها در دست اسـت خود باورمندان اين آيينآثار بسياري از جانب، اقدامات آنان كتـب
به. هاي متعددي منتشر شده است رساله آمـاده دست داده كـه بـه زودي نگارنده در كتابي كارنامه بابيان ازلي را
شد انتشار . خواهد

.73ص، يابي فرهنگي ايران در راه- 26
يف- 27 . 210ص، عبداهللا
او در سفر طوالني پيش از مشروطهزاده تقي- 28 و بـا اش در قفقاز با محمد آقـا شـاه تختينسـكي مالقـات كـرد

و از وي به نيكي ياد كرد به ايـن شخصـيت اختري بر روزنامه تأملهمچنين كتاب، در شرح آن سفر. محشور شد
.ام قفقازي پرداخته

در 1338بار در ارديبهشت خطابه وي اولين،ي مقدمات مشروطيت در آذربايجانتهيه، زاده سيدحسن تقي- 29
و در شماره اول در. درج شده است، نشريه كتابخانه تبريزتاالر كتابخانه ملي تبريز ايراد شد  مقاالتاين نوشته

. بازچاپ شده است 388تا 377صص، زاده جلد اول تقي
. 383صص، همانجا- 30
مقـاالت، عـاميون6بـه نقـل از نشـريه شـماره، 1327تير مـاه12، عاميونسخنراني در جمع اعضاي حزب- 31

. 169ص، جلد چهارم، زاده تقي
.17-30صص، 1346، سال هفدهم، مجله سخن، نگاري در ايران انحطاط تاريخ، فريدون آدميت- 32
و ايران، فريدون آدميت-36تا 33 . 181تا 163صص، اميركبير
و يك نامه- 37 .36و35صص، يك كلمه
در- 38 و تاريخي را ثبت كرده است، 186ص، تاريخ بيداري ايرانيانناظم االسالم كرماني . اين نامه مفصل
تك- 39 هاي مستشارالدوله در اين روزنامه اشاره كـرده به نوشته،ي بر روزنامه اختر استانبولتأملنگاري نگارنده در

و،ها او به جرم نگارش اين نوشته. است شدمغضوب و دربنـدي 1308در سال. زنداني قمري در زنـدان قـزوين
و بيمـاري ناشـي از فشـار،ق 1313، چند سـال بعـد. مشترك با حاج سياح محالتي زنداني شد و در انـزوا هـا

و عقايد مغربـي زاده در شرحي پيرامون نخستين تقي. هاي زندان درگذشت شكنجه  ادوار پاشيده شدن تخم افكار
هـاي او كه كتاب،ي از پاشندگان تخم ترقي در ايران ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي بوديك«: نويسد مي

جلـد، زاده مقـاالت تقـي(»و غيره در زمان خود بسيار خـوب بـود، االرض طبقاتو، گنج دانش، يك كلمهبه نام 
.)379ص، اول



و گهواره  79ي تجدد تبريز زادگاه

، پندنامـه مـاركوس قيصـر روم، ايـن كتـاب طالبوف عـالوه بـر.45و44صص، زندگاني من، احمد كسروي- 40
. امپراتور رواقي مشرب روم باستان را از زبان روسي به فارسي ترجمه كرد

و بياض، ايرج افشار- 41 .52ص، 1344، تهران، سواد
. 417- 413صص، اسناد سياسي دوران قاجار، صفايي- 42
ال5مورخ،ي طالبوف به امين السلطان اتابكنامه- 43 از،ق1325ثاني ربيع . 417ص، اسناد سياسيبه نقل
از،ق 1325جمادي االول،ي طالبوف به ميرزا فضلعلي آقانامه- 44 ص، بحران دموكراسي در مجلـس اول به نقل

54 .
و سياست، عبدالرحيم طالبوف- 45 ، 1357چـاپ اول، انتشارات سـحر، تهران، به كوشش ايرج افشار، كتاب آزادي

.26و25صص
. بحران دموكراسي در مجلس اول،ق1325جمادي االول21نامه- 46 . .53ص،.
. هاي طالبوف تبريزي انديشه، فريدون آدميت- 47
.49ص،تابي، چاپخانه خاور، به همت محمدرمضاني، مسالك المحسنين،ـ عبدالرحيم طالبوف48
و سياست،ـ طالبوف49 . 122ص، آزادي
مي، واقعدر.66ص،ـ همانجا50 و سياسي را از هم جدا خواسـتن. كرد طالبوف دو فعل الينفك تحوالت اجتماعي

ميآن:و توانستن ـ مردم خواهد يعني مشروطه كه آن انجمن، خواهان و ـ و مجلس تواند يعني حاكمـان كه مي ها
و دولتمرداني چون اتابك و اراد،تر به عبارت روشن. مقتدر ها در توانستن محلي از اعـرابآنيهدر تفكر او مردم

و منشأ تغيير و مدبران حاكميت نهفته استصرفاً نداشت . در مديران
بلكـه،ي اروپايي آشنا نبـود هاي زنده طالبوف نه تنها با هيچ كدام از زبان. 252ص، جلد سوم، زاده مقاالت تقيـ 51

و ادبيات فارسي هم  و اطالع بر اوضـاع دنيـاو، تبحر وتحصيالت كافي نداشت«در زبان تنها در اثر كثرت مطالعه
و بـي  و بيشتر در سايه انشاي سـاده و قريحه فطري و ذوق و ادبيات روسي تكلـف خـود توانسـت از دريچه زبان

و راه نـويني در ادبيـات فارسـي بـه وجـود آورد  . سبك تازه . . رمضـان16اي كـه بـه تـاريخ خـود او در نامـه.
ي1316سال .: گويدمي، الملك نوشته اعتصام خان وسفق به ميرزا . فرانسـه، بنده به زبان روسـي آشـنا هسـتم.
مي نمي و خط روسي را بسيار بد عربـي را هـيچ بلـد. تعريفـي نـدارد، خط ايراني طبيعي بنـده نيـز، نويسم دانم

مي، نيستم را فارسي را معلوم است چنان .)299و 298ص، جلد اول، از صبا تا نيما(».نويسم كه عرب فرانسه
و نقد ادبي، نژادـ ايرج پارسي52 .53ص، روشنگران ايراني
ص چهار، 1355، نگاه، تهران، حميد محمدزاده، مقاالت فارسي،ـ آخوندزاده53 . مقدمه
 هـاي ميـرزا فتحعلـي را بـه نامه«: نويسدمي،83ص، هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده انديشهـ فريدون آدميت در 54

ميـرزا عليقلـي، الملـك مـوتمن خـان ميـرزا سـعيد، المالـك مستوفي خان ميرزا يوسف: اين كسان در دست داريم
فرهـاد ميـرزا، ناصـرالملك محمودخـان، گروسـي خـان حسـنعلي، الدولـه نظام مقدم خان حسين، اعتمادالسلطنه

با پاشاخان امين، معتمدالدوله و چند نفر ديگر كه نام مخاطب را از بـه عـده. الي كاغـذ ننوشـته اسـت الملك اي
و ميـرزا يعقـوب، خـان ملكم، خان مستشارالدوله از جمله ميرزا يوسف: دوستانش نيز نامه مي نوشت پـدر ملكـم

.»ميرزا محمدرفيع صدرالعلماي تبريزي
 156- 165صص،ـ همانجا55
.8ص، 1341، انتشارات خوارزمي، تهران، داغي ترجمه محمد قراچه، تمثيالت،ـ ميرزا فتحعلي آخوندزاده56
و مكتوبات،ـ ميرزا فتحعلي آخوندزاده57 . 391ص، 1963، باكو، به كوشش حميد محمدزاده، الفباي جديد
هاي ميرزآقا نخستين بار به صورت پاورقي درروزنامـه نمايشنامه. چهار تياتر ميرزآقا تبريزي،ـ محمدباقر مؤمني58

شد. انتشار يافت،)م 1908(ق 1326،هتبريز در زمان مشروط اتحاد . با بمباران مجلس انتشار مابقي آن متوقف
و نقد ادبي، نژاد ايرج پارسي- 59 . 102-98صص، روشنگران ايراني
و مكتوبات،ـ آخوندزاده60 . 228ص، الفباي جديد
. 310و 309صص، همانجا، نامه به مستشارالدولهـ 61



و نقش تقي 80  زاده نهضت مشروطيت

. 197ص، نژادـ پارسي62
، 1961بـاكو،2جلـد، مجموعه آثـار، ميرزا فتحعلي آخوندوف،)م1871(ي آخوندزاده به ميرزا آقا تبريزيـ نامه63

.22ص، به نقل از منبع باال 372ص
. 305ص، جلد اول، از صبا تا نيماـ 64
. 114ص، تاريخ مشروطه،ـ كسروي65
و زوال آن،ـ ركسان هوگ ميكاچي66 ب: يك طرح ترجمـه منصـور، رخـي از متـون ايرانـي قـرن بيسـتم ژاپـن در

و جغرافيا، چهرازي و تير،57و56سال پنجم شماره پياپي، ويژه ژاپن، كتاب ماه تاريخ . 1381خرداد
. 137ص، جلد اول،ق1311، مطبعه اختر: اسالمبول، كتاب احمد،ـ طالبوف تبريزي67
.18ص، قمري 1324، مطبعه عبرت، تفليس، مسايل الحيات،ـ طالبوف68
. 117ص،ـ همانجا69

و ارزيابي ايرانيان بيرون ماندـ امري كه از دايره و ويرانگـر روسـيه بـا اين بود كه جنـگ،ي شناخت هـاي طـوالني
و، لهستان، عثماني، ايران . فرانسه . . در. در سده نوزدهم توان نظامي آن كشور را به شـدت تحليـل بـرده بـود.

و ناكارآمدي نظامي روسيه از نظرها پنهان ماند، مندي روزافزون ژاپنكنار توان . ناتواني
و جغرافيا70 و تير،57و56شماره،ـ كتاب ماه تاريخ و بررسي پيرامون الگـوي ژاپـن، 1381خرداد در مقاالت نقد

و آثار ايرانيان .ت مفيدي عرضه شده استتأمالنامه اين ويژه، در ذهن
، زادهـ تقي71 و مشروطيت، . 272ص، جلد اول، مقاالت، تاريخ اوايل انقالب
. 272ص، جلد اول، زاده مقاالت تقيـ72
و آدمـ 73 در، زاده نوشته محمد علي جمال، بر كتابي به همين نام مقدمه، خاك جلـد، زاده مقـاالت تقـي باز چاپ

. 165و 164صص، دوم
بـه نقـل از خـاطرات. 132ص،ه آذربايجان در انقالب مشروطيت ايـران گان سخنگويان سه،اهللا نصرت،ـ فتحي74

كه، ميرزا جواد ناطق عد«: آمده است مييهجماعت عليهم كه رسيد درصدد بـر آمدنـد آنها تقريباً به بيست نفر
و غيرمنقول دارند و خانـه، هر چه از مال منقول و با اين سرمايه يك ده ابتياع نمـوده را بـه هـاي خـود بفروشند

و يك نحو زنـدگاني فالحـي بـا اصـول، آنجا منتقل كنند تمام حوايج ضروري خود را با دست خود تهيه نموده
».تازه در آنجا داير نمايند

مي تقي.22ص، جلد سوم، زاده مقاالت تقي، چه نوع كتبي بايد ترجمه شود؟ـ 75 كنـد كـه زاده جاي ديگر اشاره
.و تحريـر فارسـي خـود نشـر كـرده اسـت، به ترجمه مينورسـكي، شته تولستوينو، سرحدوناي با عنوان مقاله

.؛ متأسفانه به اين نوشته دست نيافتم)208ص، جلد سوم، زاده مقاالت تقي(
. 231ص، 1371، نيلوفر: تهران، ترجمه فرزانه طاهري، ادبيات روسيههايي در بار درس، والديمير،ـ ناباكوف76
. 236ص،ـ همانجا77
. 237ص، جلد سوم، زاده مقاالت تقيـ 78
توان مخبرالسـلطنه هـدايت سياسـت ورز متنفـذمي، ترين دولت مردان آلمان خواه زمان مشروطهـ از برجسته 79

. السلطنه از روساي مجلس اول را نام بردو احتشام، آن عصر
.7ص، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران- 80
و مفيـد بـود.83ص، فرنگيكارنامه فرهنگي- 81 . عملكرد شاخه تبريز آليانس فرانسه در نهضت مشـروطه مـؤثر

يهزد نگـاري سياسـت در تـاريخ. مشمول فراموشي متعارف شده است، نگاري مرسوم مشروطه امري كه در تاريخ
فرهنگـي سـده رو بـه ميـراث ازايـن، تأكيدبرامورفرهنگي وتقدم آن برسياست نشانه انفعال شمرده شده است، ما

و توجه قابل  و عصر مشروطه چندان عنايتي نشده .ي را در آثار تاريخي جلب نكرده استتأملنوزدهم
بـه هـاي نـو در زبـان فارسـي تجربهفصل، مكتب تبريزو طباطبايي در كتاب، از صبا تا نيماآريانپور در كتاب- 82

و مستندي كرده سهم ارزنده ميرزا حبيب اصفهاني در نثر جديد فارسي اشاره در. انـد هاي مفيد ي تـأمل نگارنـده
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عنـوان يكـي از فعـالين همچنين كتاب ازليان ايران شرح مفصلي ازپيشگامي ميرزا حبيـب بـه، بر اختر استانبول
. است حلقه روشنفكران تبعيدي دگرانديش آورده

صصا-83و 84 . 244- 238يران در راه يابي فرهنگي
.29شماره، نامه مترجمفصل، ترجمه مجد كيواني، تاريخچه ترجمه در ايران، احمد، كريمي حكاك- 85
و عالمانـه اشـاره، مكتـب تبريـز در كتـاب، هاي نو در زبـان فارسـي تجربهفصل- 86 اي بـه نقـش هـاي سـنجيده

. هاي نوين به زبان فارسي داردو گشودن دريچه آفريني هاي سده نوزدهم در باز ترجمه
براي دسترسي به سياهه نسـبتاً كـاملي از آثـار فرانسـوي كـه بـه . تاريخچه ترجمه در ايران، كريمي حكاك- 87

تـأليف داوود، تاريخچه ترجمه فرانسه به زبان فارسي در ايران ــ از آغاز تـاكنون به كتاب، فارسي برگردانده شده
آن، 146ـ289صص، 1363، چاپخانه كاويان،انتهر، نوابي هاي خطـي معرفي برخي از نسخهمقاله،و نيز مكمل

و فرانسه در،و اسناد تعامالت فرهنگي در روابط تاريخي دو ملت ايران و شرحي تفصيلي بر منـابع معرفـي شـده
و تـاريخ ديپلماسـي وزارت امـور خارجـه، تاريخ روابط خارجيفصلنامه  و،25و24شـماره، مركز اسـناد پـاييز
و همـه، ما هنوز يك سياهه دقيـق، عليرغم اين آثار. مراجعه شود 286تا 245صص، 1384زمستان  تفصـيلي

و ترجمه و زمانه مشروطه در دسـت نـداريم جانبه از مجموعه آثار جـاي يـك. هاي زبان فرانسه در سده نوزدهم
عصبررسي عالمانه وهمه ر مشروطه خالي است جانبه كارنامه فرهنگي

 . همانجا، تاريخچه ترجمه در ايران، حكاك- 88
. 156تا 149صص، 1379، كوير، تهران، به اهتمام غالمحسين ميرزاصالح، خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني- 89
و ايران- 90 18ي جالب اين است كه در نسخه ديگـر ايـن كتـاب كـه در تـاريخ نكته. 184ـ186صص، اميركبير

و تبديل، نويس تحرير شدهق به خط رضا قلي تاريخ1273ذيحجه و حذف در ايـن. هايي راه يافتـه اسـت تغيير
و تحريك و مفاهيمي بيدارگر به. كننده استفاصله سانسورچيان پي بردند كه چه مطالب » قـانون آزادي«اشاره

راو محدوديت بي، هاي قدرت سلطان و به جاي آن شعر . آوردند، ربط حذف كرده
 چه نوع كتبي بايـد ترجمـه شـود؟ اي تحت عنوان در نوشته، زاده كمتر از دو دهه پس از انقالب مشروطه تقي- 91
و رويكرد خود در اين باره را بيان كرد،)19ـ22صص، جلد سوم، زاده مقاالت تقي( او. راي اساس مطلـب از نظـر

مي«پاسخ به اين پرسش بود كه  و دارايي را بيشـتر خواهيد چه نوع ملتي و اخالق و خواص و چه صفات بسازيد
مي اهميت مي و نسل آينده الزمتر و بر اين دوره فعلي ».شمريد دهيد

آن، به باور او آموختن استواري واستقامت و حب و فهم مزاياي تمدن و جسارت و كـار، شجاعت كسب طريقه تفكر
و دوري از بين، مغربي و شهودينزديك شدن به بينش يوناني و، فهميدن فوايد آزادي،ش هندي ميل به ثـروت

آن، فهميدن زندگي انساني در مقابل زندگي نباتي، ترقي اقتصادي و تلطيف . تـر اسـت از همه مهـم، اصالح ذوق
و پرورش اجتماعي تقي در ترجمه رومان كه امـروزه، زاده پس از شرحي پيرامون ترجمه كتب مفيد براي بيداري

بي«زيرا، خواهان دقت است،»مردم دنيا شدهغذاي يوميه« مي بغايت يا چـه ايـن، توانـد باشـد نهايت خطرناك
و اي بسا خط سير تمـام عمـر قسم ادبيات فوق و مؤثر در روح انساني نفوذ مخصوص سحرآسا دارد تصور جذاب

بر، دهد يك جوان را تغيير  رال از كتاباو در پايان چند مثا».انگيزد او را به زندگي داستاني هايي كه ترجمه آنهـا
مي، داند مفيد مي و روح زمانه است كند كه نشان از ژرفا بيان و شناخت همه جانبه او از جامعه . بيني

يك يك، ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي- 92 و ، تهـران، فـيض بـه كوشـش سيدمحمدصـادق، نامـه كلمه
و آراي.ام رساله را از همين چاپ برگرفتههاي اين قول همه نقل.36ص، 1382، صباح پيرامون رساله يك كلمـه

و تـأثير ژرف.ام مطلب نسبتاً مفصـلي نوشـته، اين متفكر تأثيرگذار تبريزي سده نوزدهم، مستشارالدوله ، حضـور
و به و خوانش او از نظام قانوني فرنگ ـ شـرعي بـه قـ نحوه دريافت وانين ويژه در تالش براي گذر از اصول فقهي

و ريشه و يافتن توجيهات و دوم مدني و مجـالس اول و مفاهيم پايه آن تا زمان مشـروطه هاي اسالمي در مباني
و جلوه داشت بيش از هر انديشه و منورالفكر ديگر ايراني بارز در. ورز و ارزيـابي تـاريخي از آنچـه بـراي دريافـت

خـواهيي مستشارالدوله كه از بنيانگذاران مـؤثر قـانون بايد به پيشگام، ها گذشت گذاري اين مجلس عرصه قانون
. توجه خاصي مبذول كرد، ايرانيان بوده
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از 1286الثاني جمادي29،ـ نامه مستشارالدوله به ميرزا فتحعلي آخوندزاده93 . هاي آخونـدزاده انديشهبه نقل . .،
. 155ص

و اسـفند،12تـا10هـاي پـنجم شـماره سال،ي آينده مجلهدر،»هاي يك كلمه چاپ«ي مقاله- 94 ، 1358دي
مي. 840ـ834صص اي كـه بـه آقـا نسـخه، يك كلمههاي چاپ يكي از نخستين: نويسد ايرج افشار در اين متن

در يـك كلمـه. در دسـت دارد،ق اهـدا شـده 1288ميرزا محمد رئيس وزارت امور خارجه در تاريخ دوم شعبان 
شدبار هم در عصر مشروطيت يك ق 1327در،ق آمـاده بـود 1324اين نسخه كـه در سـال. تبريز تجديد چاپ

و نويسنده روزنامه. چاپ شد . تبريز نشر شده است حشرات االرضاين چاپ توسط ميرزا آقا تبريزي مدير
. 169ص، جلد اول، تاريخ بيداري ايرانيان- 95
و قابل براي ارزيابي- 96 و هـاي توان بـه كتـابمي، مستشارالدولهدر شناخت آراي تأملهاي متفاوت فكـر آزادي

و، نوشـته بـاقر مـؤمنيو دولت مشروطيت دين،)فصل چهارم(تأليف فريدون آدميت، مقدمه نهضت مشروطيت
و مشروطيت در ايراننيز . مراجعه نمود40تا32صص، نوشته عبدالهادي حائري تشيع

و مكتوبات-98و 97 ص،ق1288ادي الثانيجم7نامه، الفباي جديد ميرزا يوسف مستشـارالدوله بـه آخونـدزاده
399 .

. انديشه ترقي- 99 . و واكـنش مخالفـان انديشـه قـانون. 197ص،. ، خـواهي آن عصـر براي پي بردن به روح زمانه
، مشيرالدولهخان كني را در اختيار داريم كه ضمن بدگويي از ميرزا حسين مواضع صريح منسوب به حاج مالعلي

و در عناد با آزادي قانون . كلمه قبيحـه آزادي«: پرده نوشت خواهي بي طلبي دستگاه عدليه او را قباحت خوانده .
و خوب. و عيوب، به ظاهر خوش نماست و.و در باطن سراپا نقص است اين مسئله برخالف جميع احكام رسـل

و حكام واالمقام است و جميع سالطين عظام .. اوصياء و. و شـديدي بـوده در هر زمان خود قيد محكم سـخت
و منكرات ننمايند مي و ناموس مردم نشوند، باشد كه ارتكاب مناهي همـان جـا صـص(»و هكذا. متعرض اموال

و هـوس» وحوش«آزادي بازگشت به حالت: نويسنده نامه افزود.)201و 200 و هواي هـايو مايه سلطه اميال
كه. شيطاني است بيامري مي موجب و مرج و هرج به روشـني پيداسـت. گردد كه كسي نتواند چاره كند نظمي

و مستشار ترقي تالش وزير اصالح، كه اصالحات وزارت عدليه و قانون طلب . طلب مورد خطاب است خواه
سه، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه- 100 . 196ص،ق1299ذيعقده12شنبه زير وقايع
م- 101 و پرغصـه،ق در زندان قزوين بود1309حالتي كه خود در سالحاج سياح در خاطراتش حكايت دردآلـود

و ايران اين پيرمرد روشن، به زنجير كشيدن مستشارالدوله و رنـج او را بـه تفصـيل آورده اسـت ضمير و درد خواه
و وحشت، سياح( ، 1359تهـران، اميركبيـر، تهران، اله گلكار به تصحيح سيف، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف

.)383ـ386صص
و مكتوبات- 102 ميرزآقـا. 389ــ 390صـص، 1357، نشر احيـا، تبريز، گردآوري حميد محمدزاده، الفباي جديد

و از اهالي تبريز هستم«: نويسد مي و روسـي. اين بنده اسمم ميرزآقاست از طفوليت بـه آمـوختن زبـان فرانسـه
و زبان فرانسه را به  و از زبـان شوق كردم و تكلم رفع احتياج شود تحصـيل كـردم و ترجمه قدري كه در نوشتن

و اسـالمبول بعد از خدمات چند ساله در معلم خانه. روسي نيز قدري بهره دارم و مأموريت در بغداد ي پادشاهي
ا در سفارت دولت فخيمـه، قريب چندين سال است كه به اذن اولياي دولت ولي فرانسـه مقـيم تهـران منشـي

».هستم
و رساله اخالقيه، ميرزآقا تبريزي. 103 . 191ـ192ص، چهار تياتر
جا. 104 . ملحقات8ص، همان
و آبادي، مساوات، عدالت«شعار نداي وطني روزنامه: عنوان نمونهبه. 105 شـعار صوراسـرافيلي روزنامه،»آزادي
آن» مساوات، عدالت، حريت«شعار نامه ملي صبحي روزنامه،»اخوت، مساوات، حريت« و بسياري ديگـر جرايـد

و تكـرار ايـن خواسـته. زمان در سرلوحه خود شعارهايي از اين دست را حك كردند و ثبـت هـا در كنـار جشـن
و آزادي در سالگرد اولين انقالب مشروطه و برابري و اعتراض فضـل، پايكوبي زنده باد مساوات واهللا خشم نـوري

به: چندان برانگيخته بود كه در لوايح ضدمشروطه خود آوردندخواهان را مشروعه ، جـاي زنـده بـاد مسـاوات چرا
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و نمي برابري يكي فرياد نمي لوايح شـيخ، هما، رضواني(زنده باد اسالم، زنده باد قرآن، باد شريعت زنده: نويسد زند
.)93ص، اهللا نوري فضل

اي كه به اسـتقبال نوشته.ق1327رجب21مورخ14شماره، نداي وطنروزنامه،»موكب بزرگ در طهران«- 106
. خواهان پرداخته است زاده به تهران پس از فتح مشروطه با شكوه مردم تهران از ورود تقي

، برنارد لوئيس- 107 . خاورميانه، . . 325ص،.
در، محمد توكلي طرقي- 108 و بازانديشـي تـاريخ بازخواني انقـالب فرانسـه در رويكـرد. 214ص، تجـدد بـومي

و، ايرانيان به انقالب فرانسه و فهم مفاهيم آن از اين نوشته توكلي بسـيار آموختـه و بازپردازي از خوانش دريافت
.ام بهره برده

و معرفي برخي نسخه- 109 و مستند در حسين متقي در نوشته سودمند و اسـناد تعـامالت فرهنگـي هاي خطي
و  شـماره، مركز اسناد وزارت امور خارجـه، تاريخ روابط خارجينامه در فصل، فرانسهروابط تاريخي دو ملت ايران

و زمستان،25و 24 و دسـتنويس ـــ بسـياري، 286تا 245صص، 1384پاييز سياهه تعدادي از آثـار خطـي
انـواع ايـن آثـار. هاي ايران در ترجمه از زبان فرانسـه را بـه دسـت داده اسـت چاپ نشده ــ موجود در كتابخانه

در، شـيمي، مطلـب پزشـكي، سفرنامه، تاريخ، متنوعي از رمان و نظـامي را و واژگـان صـنايع نسـاجي فرهنـگ
و فرانسـه را در سـده نـوزدهم نشـان اين سياهه تنها گوشه. گيرد برمي اي از گستردگي تعامـل فرهنگـي ايـران

و آثار به احتمال زياد استاد دهخدا از همين نوشته. دهد مي و واژه معادل، ها در هاي نـوين هـايي را برگرفتـه كـه
و فارسـي در قـرن. زبان فارسي پيش از او وجود نداشته است و زبـان فرانسـه و تأثير متقابل دو فرهنـگ تعامل

و پيامدهاي ماندگار آن در سده بيستم و سـودمند در شـناختمي، نوزدهم تواند مبنـاي يـك پـژوهش مفصـل
و جها .ن باشدتاريخ تجدد در ايران

در تاريخچـه ايـران"ي توان به مقالـهمي، شناسان فرانسوي به منظور شناختي موجز از تالش ايران- 110 شناسـي
مراجعـه، 367- 390صص، شمسي 1334، تهران، جلد سوم، زمين فرهنگ ايراندر، به قلم محسن صبا"فرانسه

. كرد
نـويس تخيلـي نامـدار نوشـته ژول ورن رمـان، دريـا هزار فرسنگ زيـر بيستدر همين نشريه بود كه كتاب- 111

مي البحر يا سفينه غواصه تحتتحت عنوان، الملك خان اعتصام فرانسوي به ترجمه ميرزا يوسف .شد منتشر
مياز جمله كتاب- 112  هـا شناسـي تـوده روان،)1898( شناسـي سوسياليسـم روانتوان هاي لوبون در اين زمينه
را يـاد كـرد) 1884( تمدن عـربو،)1916( شناسي جنگ بزرگ روان،)1912( انقالبشناسي روان،)1898(

و عـرب كه تحت عنوان  انتشـارات، تهـران، گيالنـي بـه ترجمـه سـيد محمـدتقي فخرداعـي تاريخ تمدن اسالم
از زبـان نواميس روحيه تطور مللدشتي كتابي از او تحت عنوان ضمناً علي. منتشر شده است، 1380، افراسياب

و منتشر كرد 1302عربي در سال  . شمسي در تهران ترجمه
. 406ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 113
فرهنـگ، تهـران، ويـژه صـادق هـدايت،6ج، نوشته هوشنگ اتحاد، پژوهشگران معاصر ايران، احمد، فرديد- 114

. 629ص، 1382، معاصر
. 258ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي- 115
94صـص،ش 353، انتشارات بنيـاد فرهنـگ ايـران، به تصحيح منوچهر ستوده، هفت كشور يا صوراالقليم- 116
.96تا
از جملـه مهمتـرين محصـوالت صـادراتي، در اشعار جامي اسـت» شيشه فرنگي«عينك كه احتماالً همان- 117

اجامي در منظومه عبدالرحمن. جمهوري ونيز به مشرق زمين بود و : گويدمي بسالسالمان
. تا گشته چهار» فرنگي شيشه«از دو چشم من نيايد هيچكار از

118  - HITTI, Philip K. , Islam and the west: A Historical CuLturaL Survey, New york, 1962, P. 62 
. خاورميانه، برنارد، لوئيس- 119 . 269ص،.
در- 120 ، تهـران، تمـدن بـورژوازي غـربيهگران ايـران بـا دو رويـ نخستين رويارويي انديشهعبدالهادي حائري

را، به بعد 158ص، 1372، اميركبير شرح نسبتاً كاملي از سفرهاي ناسودمند ايرانيان بـه خـارج در ايـن روزگـار
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ا، شيباني در اثر خود ژان. دست داده است به اعم ميـراث فرنگيـاني را كـه بـه ايـران سـفر، يرانسفر اروپاييان به
و تا آستانه سده هجدهم ميالدي را شـرح داده اسـت  فرنگيـان در ايـن مشـاهدات آنچـه آمـوختني بـود. كرده

و انگيزه، آموختند و راه را براي فرنگيان بعدي كه به هر دليل اي راهـي ايـن آنچه آگاه دهنده بود مكتوب كردند
با قياس ميراث نحيف فرنگ.ل كردندتسهي، شوند ديار مي وو يـا شـرق» شناسي ايران«شناسي ما شناسـي دانـا

. است تأملقابل، جوياي فرنگيان
و ذيل، مير عبدالطيف شوشتري- 121 . 1363، طهوري، تهران، به كوشش صمد موحد، التحفه تحفه العالم
جا- 122 . 298ص، همان
 . نامه سفراحيرت، ميرزا ابوالحسن ايلچي- 123

را سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، جيمز موريه از، با ترجمه روان ميرزا حبيب اصفهاني و تصـويرپردازي با الهام
و اقدامات او مكتوب كرده است، شخصيت و محافل سياسـي چهره. آرا پردازي ميرزا ابوالحسن شيرازي در جرايد

و روشنمدار انديشمنو فرهنگي انگلستان از اين سياست بهد و ضمير و چيسـتي عنـوان نمـاد خلقيـات ايرانيـان
شد، هاي طوالني چگونگي يك ايراني تا دهه و ارزيابي ايراني معرفي . معياري براي شناخت

و بازانديشي تاريخ- 124 . 166ص، تجدد بومي
كم محمدتوكلي- 125 و بازانديشـي حجم اما پرمحتـواي طرقي در كتاب از، تـاريخ تجـدد بـومي انبـوهي سـنجيده

و دگرديسي مفاهيم فرنگي در ذهن فارسي داده و تحليل كرده اسـت زبانان سده ها و نوزده عرضه بـه. هاي هجده
ما را تشـكيل شناسي زبانان هند كه آغازگران معرفت فرنگ هاي كمتر شناخته شده آثار مكتوب فارسي ويژه يافته

شناسـي را مفهـومي تـوكلي فرنـگ. اسي را من از ايشـان آمـوختمشن اصطالح فرنگ. دست داده استبه، اند داده
مي نوساخته براي نام و تمدن اروپـا پرداختـه اي به جستجو در باره داند كه به گونه گذاري كساني . انـدي فرهنگ

و تركـان شناسي را از اين قرار بيان مي شناسي به جاي اروپاشناسي يا غرب علت انتخاب فرنگ و كند كه ايرانيان
نـه نـامي » مغرب«در فرهنگ مشترك آنها. ناميدند ها تا اواخر قرن نوزدهم اروپا را اغلب فرنگ يا افرنج مي عرب

مي. هاي شمال آفريقا بود بلكه نام سرزمين، براي اروپا و مغـرب زمـين بـراي توكلي تأكيد كند كه كـاربرد غـرب
. انديشمندان ايراني استشناسي اروپا بيانگر چرخشي اروپامدارانه در جهت

ر هاي نكته براي دستيابي به اشاره- 126 و ژرف در اين زمينـه در.ك. سنجانه بـه سـخنان محمـد تـوكلي طرقـي
در گفت و جغرافياوگوي منتشرشده و«تحـت عنـوان، 1381اسـفند مـاه،65شماره، كتاب ماه تاريخ ايرانيـان

.13و12ويژه صفحاتبه،»مسئله تجدد
127- Buen zod, Janine, Ls formation de la Pensee de Gobineau, Lbrairie A-G. Nizet, Paris, 

1967, P. 337 
در به نقل از عليرضا منافي  ، شـماره، سال نهم، ايران نامه،»نخستين متن فلسفه جديد غربي به زبان فارسي«زاده

. 104ص، 1369زمستان
رو آشنايي اوليه روش دكارتگفتار در پيرامون ترجمه- 128 .ك.ي ايرانيـان بـا فلسـفه غـرب در سـده نـوزدهم

و خـرداد، فروردين(3و2و1هاي شماره،18سال، راهنماي كتابمقاالت كريم مجتهدي در مجله ارديبهشـت
و اسفند(12و10هايو شماره) 1354 كـريم مجتهـدي در مقالـه.12و11شـماره،19و سـال) 1355دي

شرح نخستين ترجمـه از آثـار فلسـفي اروپـا را بـه دسـت،»ستين ترجمه فارسي ــ گفتار در روش دكارتنخ«
و، در تهران منتشر شـد،ق1279به سال» حكمت ناصريه«مجتهدي اين ترجمه را كه تحت نام. دهد مي نارسـا

و مملو از عبارات مبهم مي و مترجم آن را ناآشنا به فلسفه اسالمي همچنـين، اطـالع از فلسـفه غربـيبيشناسد
و روش نگارش فارسي مي شـايد بـه.)48ص، 1354، راهنمـاي كتـاب(خوانـد فاقد تسلط بر زبان اصلي كتاب

و كاستي و دشواري زبان بوده كه در كنار عوامل ديگر دليل همين نواقص در ميان منورالفكران ايرانـي توجـه، ها
. چنداني را برانگيخت

ر129 و پژوهشگرانه عليرضا منافيـ درآمد بر وشنگر ص، در منبع ذكـر شـده بـاال نخستين متن فلسفه جديدزاده
99 .
.ها نخستين رويارويي، حائري- 130 . . 411ص،.



و گهواره  85ي تجدد تبريز زادگاه

و اصوليون- 131 و مباحثات اخباريون ي مهـم نكته. گرددي تكوين فقه اسالمي بازمي هاي اوليه به سده، كشاكش
ك و استقراء فقيه بر مبناي كتـاب از اين قرار است و قيـاس عقلـي علمـاي، سـنت،ه اصوليون بر اجتهاد اجمـاع

و روايت اتكـا مـي. روحاني تكيه داشتند گـذار مكتـب بنيـان. كردنـد اخباريون بر استخراج احكام دين از حديث
در. اند دانسته،ق1033، گري در شيعه را مال امين استرآباي اخباري هـاي پيشـينيان انديشه گرچه آراي او ريشه

و از اين. داشت و منطق خطاپذيرند و مـؤمنين بايـد بـه امامـان به باور او عقل رو راهنماي قابل اتكـايي نيسـتند
او بـر.)131ص، بيـت دارالنشر االهل،قم، فوايد المدينه، محمد امين استرآبادي(ها تكيه كنند معصوم واخبار آن

ك و سنت نبوي را ندارنداين باور است كه مردم توان فهم لذا بايد به اخبار پيشوايان معصـوم رجـوع، تاب مقدس
بـه. شناسـند از زمان غيبت كبراي امام دوازدهـم مـي، اي در دين مؤلفه اجتهاد را به عنوان تعبيه، اصوليان. كرد

و پيوسته مسائل جديدي  و به نقل از بوعلي آمده كه چون اوضاع زمان متغير است مينوشته مطهري ، آيد پيش
و اليتغير است و ايـام افـرادي حضـور داشـته،و از آنجا كه اصول كلي اسالم ثابت ضرورت دارد در همـه اعصـار

و خبر و با توجـه بـه مسـائل جديـدي كـه در هـر عصـر پديـد باشند كه با معرفت گي كامل در مسائل اسالمي
انتشـارات، قـم، ظـام حقـوقي زن در اسـالمن، مرتضـي، مطهري(گوي احتياجات مسلمين باشند پاسخ، آيند مي

اجتهاد را بـرخالف، در آغاز حكومت قاجار) وحيد بهبهاني(ميرسيد محمدباقر بهبهاني.)104ص، 1357، صدرا
و شيخ مرتضي انصاري را، پرداز مكتـب اصـولي نظريه- فقيه عصر ناصري- نظر اخباريون مشروع خواند عمـالً راه

.ن فراهم آوردبراي پيروزي نهايي اصوليو
132- K. S. , Ann, The Persian Ulma and ConstitutionaL Reform, p. 249  

. 413ص، به نقل از حائري،5ص، معراج السعاده، نراقي- 133 
در ميرزا فضل- 134 و ارشـاد اسـالمي، تهران، به كوشش ناصرافشارفر، تاريخ ذوالقرنيناهللا شيرازي ، وزارت فرهنگ

.77ص، به نقل از طباطبائي 616ص، نخست جلد، 1380
در 1789ي كل نظامي كـه پـس از انقـالب هاي عثماني درباره نخستين بار در نوشته،»نظام جديد«مفهوم- 135

و. به كار رفته بود، فرانسه پديدار شده بود اما اين مفهوم آن گاه كه بـراي وصـف نهادهـاي نـويني كـه در ايـران
س عثماني در دوره ي از محـدوده، شاه بنيان نهـاده شـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت لطان سليم سوم فتحعليي

و نهادهاي نظامي فراتر نمي و» نظامي«و» نظام«مفهوم كنوني. رود اصالحات در زبان فارسي كه معـادل ارتـش
از سـلطانيه مĤثرالدر» بنـاي نظـام جديـد«مفتون دنبلـي در بخـش. ارتشي است از دستاوردهاي آن دوره است

و پيكار« و نشانه«،»تعليم اعمال حرب و تيراندازي و قاعـده چابكي و سـربازيي خصـم زني و سـاختن» افكنـي
و ساير اسباب« و تفنگ مي» آالت جنگ چخماق هم. برد نام مي او كه چنين اعطـم- ديگر از جمله اركـان«افزايد

و مشق در 131- 138صص، مĤثرالسلطانيه(» اهالي ايرانست، اندازي نظام جديد ساختن توپ بـه نقـل از تـوكلي
و بازانديشي تاريخ .)235ص، تجدد بومي

و، 143تا 132صص، يابي فرهنگي ايران در راههما ناطق در در تفسيري تاريخي از نظـام جديـد در عثمـاني
و فرهنگي«ايران  و اصالح اداري در. را در اين راستا درنظر دارد» نوسازي در مكتـب تبريـز سيدجواد طباطبايي

در،»معناي نظام جديدي كه عباس ميرزا برقرار كرد« در، مĤثرالسـلطانيه در شرحي بـر فهـم عبـدالرزاق دنبلـي
. اشارات مفيدي دارد 107ص
. 376ص، همانجا، حائري- 136
و ضديت با فرنگ- 137 كتـاب، 374ــ 390را از صـص در رساله جهاديه قـائم مقـام، اشاره بر رويكرد تجددستيز

چنـد.ام تـأليف حـائري برگرفتـه، تمدن بورژوازي غـربيهگران ايراني با دو روي هاي انديشه نخستين رويارويي
و جهل عـوام در ذهـن. كند مثال در شناخت فضاي عمومي آن زمانه به فهم موضوع كمك مي توسل به خرافات

و ساير دولتمردان قاجار حضوري مؤثر داشت و بـا حكـم. شاه و استخاره سخت مـؤمن بـود فتحعلي شاه به دعا
و تسليحات مطلوب به جنگ روس» جهاد« و تدارك ص، المحسـنين مسالكدر(طالبوف. ها شتافت بدون نظام

و تجاوز انگليس به مناطق تحت كنترل ايـران دارد تأملذكر قابل) 198 :ي از رويكرد دولتيان در مقابله با مداخله
بنـدي ملكـه انگلـيس را ميرزا حسين گوهري بيايد دعاي زبـان: يكي از وزرا گفت. لبين شوري بود ذاتاصالح«

و فرانسه نيست، المعمول بگذردكار حسب. بنويسد و تراشيدن وسايط روس ».اينها قابل اين خياالت



و نقش تقي 86  زاده نهضت مشروطيت

ص و اجر جزيل گرفت«: كتاب آورد87همو در جغ، صفحه كتاب دين را بايد افزود و عقايد يونانيان بـت نه رافيا
را  شاه كه از شاهان پيشرو قاجار بود بـه دانشـمند وطنـي كـه در همين فضاي فكري بود كه ناصرالدين.»پرست

و پژوهش گذارده بود و صد حيف كه فكـر شـما در مقـام صـنعت صـرف«: گفته بود، عمري را بر تحقيق حيف
و، شود و مذهب بفرمائيدشما بايد اين هوش خداداد را مصروف دين ، جلـد اول، تـاريخ بيـداري ايرانيـان(» علم
.)148ص
جا- 138 . 394ص، همان
 ثمر جهاد علما چـه شـد؟ او علـت: فتحعلي شاه از مالي برغاني پرسيد، پس از انهدام ارتش ايران: اند نوشته- 139

و عباس اقبال(ميرزا خواند ايماني عباس شكست را بي .)ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه تاريخ: حسين پيرنيا
ني، تهران، اله اصيل به كوشش حجت،ها رساله، الدوله ميرزا ملكم خان ناظم- 140 .72ـ73صص، 1381، نشر

و بازانديشي تاريخ- 141 . 132ص، تجدد بومي
و بـدون غـرب را تمـدني از دسـ، گرايان جوامع اسالمي است هنوز هم بسياري از سنت تأملشايان- 142 ت رفتـه

و ارزش مي معيار اينان غالباً جوامع غربي ــ معادل امـروزي فرنـگ ديـروزي را ـــ. شمارند هاي اخالقي مطلوب
و فاقـد ارزش، بي ريشه، سطحي و انسـاني معرفـي مـي مادي در ذهـن ايـن بنيادگرايـان. كننـد هـاي اخالقـي

و دارالحرب كه اولي آرمان، جوي اصالت و ديگـري كماكـان همـان فرنـگ جهان به دارالسالم شهر صـدر اسـالم
و جاهليـت مـدرن. كنند داراي روح صليبي كه خواهان اضمحالل اسالم است تقسيم مي غرب را تجسم بربريـت

مي. شناسند مي ما. شناسند نقد از غرب را با ضديت با غرب همسان آن، در تقابل اين پندار بافي » غربيـان«براي
سد به و شرق ديگر سرزمين شگفت،ه نوزدهمويژه از نيمه دوم هـاي هـاي شـاهان داسـتان محل حرمصرفاً انگيز

و رويكرد شرق شناسان معني نداشت و، هزارو يكشب حداقل در بينش و كشورهايي بـا مشخصـات بلكه مناطق
و موقعيت ژئوپلتيك كه بايد هر چه دقيق و داراي منابع و همه جانبه خصوصيات تعريف شده ت تـا تـر شـناخ تر

و كنترل در آورد و سودمندي خود بهره گرفت، آن را در سيطره و سوي منافع سياسي .و يا حداقل به سمت
.ـ تحدد بومي 143 . . . 161ص،.

و آلودگي به عوارض و زندقه و زيستن در سرزمين كفر و رويـه زنـدگي فرنگـي از نظـر مسـلمين، سفر رفتن آرا
و  شدامري نا الزم بلكه مخرب اين پرسش اساسي طرح نشد كه چگونه است كـه غالـب مبلغـين. مضر شناخته
و برطرف- مسيحي به سرزمين اسالم مي كه بايد روشن كننده افق و گمراهي باشد ــ نه، آيند كننده غبار ناداني

و فراري نمي و آيين خود جدا آ، شوند بلكه باورمندانه تنها از دين و و رنـج گسـترش اعتقـاد راي خـود را مـرارت
و ضديت مقاومت، تمامي موانع رغم به مي ها از. كنند ها بر خود هموار ، خـود ندارنـد» آلودگي«آنها نه تنها هراس

و سعه مي، فرهنگ،ي صدر تمام بلكه با حوصله و رويه زندگي ما را و زبان و دين و مطـابق بـا آن كـار شناسند
از، ستيزي بيگانه. برند امر خود را پيش مي و دفاع كوركورانه در واقـع امكـان طـرح» آنچه خـود داريـم«تعصب

و شناخت غيرخودي پرسش و فرنگي را از ما سلب كرد، هاي بنيادي كه توانش را داشـتيم يـا نـه امـر اين. بيگانه
مي، ديگري است در ولي زماني كه هر گونه امكان را ناپيدا و در صورت يافته شـدن كورسـويي از معرفـت سازيم

مي، كنيم همان نطف اوليه محوشان مي  توانست بنشينيد؟ چه به حاصل
از- 144 هاي پاياني سده بيستم ما كماكان اين است كـه خـرد فرنگـي شـيطاني دهه» ورزان انديشه«پاسخ برخي

و و نابودي مسلمين است، در پي شركصرفاً است آن. نفاق بايـد بـه خـدا«غرب اهريمني مستكبر است كه از
و وضع كنـوني عـالم، رضا داوري اردكاني(.»بردپناه  انتشـارات مركـز فرهنگـي عالمـه، تهـران، انقالب اسالمي

.)267ص، 1361، طباطبايي



 فصل دوم

 تولد تا مشروطه: زاده تقي

و خانواده  تولد
در،)م1878سـپتامبر27(ق 1295هـاي نسـبتاً سـرد پـاييزي رمضـان زاده در يكي از شـب حسن تقي

و مذهبي بـود خانواده تقي.ي نوبر در جنوب تبريز به دنيا آمدي قنبرعلي محلهكوچه پـدرش. زاده سنتي
و پيشنمازي بود كه قريب چهار دهه قبل از  اي بـه تولد سـيد حسـن در قريـه سيد تقي اردوبادي روحاني

و توابع قصبه سيد تقـي همـواره خـود را ايرانـي.ي اردوباد نخجوان قفقاز متولد شده بودنام ونند از حومه
و با تالش فراوان توانست تابعيت ايران را به دست آورد مي او همواره ايرانـي بـودن را بـه فرزنـدان. دانست

و بـه تبريـز آمـده بـود پدر در خانواده. كرد خود يادآوري مي و زميندار بزرگ شـده تحصـيالت. اي مالك
و اوليه شدسنتي و در ادامه عازم نجف مدت هفـده سـال در محضـر شـيخ.ي خود را در آن شهر گذراند

و مـذهبي مشـغول شـد، مجتهد بزرگ عتبات، مرتضي انصاري حـدود سـال. بـه تحصـيل علـوم قديمـه
پس1289 و از آن . در آنجا زيستق به تبريز بازگشت

و مكتب اي روحـاني، سيد تقي. هاي اصلي او بوداز جمله مشغله، داري سنتي تا زمان وفات پيشنمازي
و» مقـدسي افراطي خشـكه طريقه«ي فرزندش گير بود كه بنا به گفته شريعتمدارو سخت بـا فرزنـدانش

تـر از بـرادر بـزرگ]20ص[. داشـت، معصومه خانم، با همسرش» مقررات شريعت«رفتاري در چارچوب 
مي پدر مي و مخفيانه در پي عاليق خود و از همان نوجواني به برادر كوچك ترسيد ، سـيد حسـن، تـر رفت

و مـي آنچـه مـي هم توصيه كرد كه پنهان از چشم پدر هر و. پـي گيـرد، پسـندد خواهـد فضـاي كـودكي
و رفتار تحكم ب نوجواني سيد حسن از تيرگي مناسبات هـاي پدر همواره آنها را از سـرگرمي.ودآميز آكنده

و ديگر اعضاي خانواده را مـي سايه. داشت جواني دور نگه مي تـوان از وراي همـيني سنگين پدر برسر او
. دريافت، اش نوشته چند سطري كه سيد حسن در وصف كودكي

همچـون.ه بـود رسيدگي به امور مسجد وقت او را اشغال كـرد.ي اصلي پدر خارج از خانه بوددغدغه
و مشغوليات ديگـري هـم داشـت،ي مردساالر زمانهديگر مردان سنتي جامعه از. دلبستگي او كـه پـيش

، بيـوه، عيـال ديگـري هـم«زمان با زنـدگي خـانوادگي رسـميهم، زاده يك بار ازدواج كرده بود مادر تقي
و جداگانه نگاه ]21ص[.»داشتميظاهراً به صورت متعه اختيار كرد ولي به خانه نياورد

و و آداب مبتنـي بـر شـعاير و مقيـد بـه رعايـت مناسـك در فضاي درون خانه مناسباتي پدرساالرانه
و مذهبي محكمي حاكم بود كسـي كتـابي غيـر از كتـاب،ي حضور سنگين پـدر در سايه. موازين سنتي

و ادبيات كالسيك نمي و مضر پنداشته. خواند ديني و نشاطي نامطلوب همين هـم بـود.شدمي هر تفريح
و مناسـبتي كه تقي و جواني به هر بهانـه و برادرش از همان نوجواني عالئـق خـود را خـارج از خانـه، زاده

و پزشكي غيرسـنتي پيشـه كردنـد زبان، به مكتب شيخيه رفتند. جستند مي شـايد. هاي فرنگي آموختند
به«دانست كه اين فرزند اگر پدر مي و مطيعسر او چه آتشي بر جان،»راه ها خواهد زد با شدت بيشـتري
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و خواسـت او زاده بـه كما اينكه وقتي پيش از مرگ پي بـرد كـه تقـي. پاييد را مي پنهـاني، رغـم مخالفـت
و مراودات  و. برآشـفت، داشـته» كفرآميز«مطالعات سـيد حسـن خيلـي زودتـر از آنكـه دنيـاي كـودكي

و بـازي شادي ت هاي ذهني و از بـه دنيـاي بـزرگ، جربـه كنـد هـاي آن را حـس و مملـو سـالي سـنگين
شد دشواري و روان او آثاري ديرپا نهاد. هاي زمانه رانده ، زاده تقي. اين اتفاق بر روح ، بـه گـواه اطرافيـانش،

و پيشرفتعلي و، عـدم امنيـت، هاي زمان كودكي آسيب. فرد شادماني نبود، رغم سرزندگي از آمال ترقي
و تفننفقدان دنياي كودكا . جملگي آثار ديرپايي بر او نهادند، هاي الزم نوجواني نه

و و چـرا و اجتماعي رشـد يافـت كـه هـيچ نـوع چـون سيد حسن از همان آغاز در فضاي خانوادگي
و  و آمـال پـدر بـراي صـالح آينـده در برابر خواسته» شكني حرمت«نافرماني و دسـتورات ي فرزنـد را هـا

و در پـي پذيرفت؛ وي عمالً مخا نمي و جـان خـود خريـد طرات بسيار را در اين محيط پر تعصب به تـن
و نوجو ، سـيد حسـن پـدر را شخصـيتي بـه افـراط زاهـد. راه خويش را در پيش گرفـت، فرديت مستقل

مي، قانع، پرهيزگار و مناسك مذهبي معرفي و امـام24سيد تقي حدود. كندو مبادي آداب سـال مرجـع
ميبيشت. جماعت مسجدش بود و امور مذهبي و از معاشرت بـا ديوانيـانر وقت خود را به عبادات گذراند

و منالي جـز دو خانـه. كردو اختالط با آنان پرهيز مي و مال و غوغا نبود ي مسـكوني كوچـك اهل مرافعه
و زميني موروثي در ده ونند رش ساله بـود كـه پـد19زاده جواني تقي. بر جاي ننهاد، زادگاهش، در تبريز

ي آمرانـه بـا رابطـه، ناپذير پدر با بـرادر هاي پايان كشمكش.ق به مرض حصبه وفات يافت1314در شوال 
و مخفيهاي زاهدانه سختگيري، مادر گمـان بـر بـي، گونـه روابـط ناپـذير ايـن هاي اجتنـاب كاريي سنتي
ـ سياسي او تأثيري ديرپا گذارد تقي و كنش اجتماعي و بينش ازچنان. زاده و رابطه نامه كه هـاي بعـدي ها

مي، آيد او برمي و محرمانـه همواره از مخاطب و پيش پا افتـاده را هـم پنهـان خواست حتي مسائل عادي
. نگه دارد

هم از مادر تقي و اطالعاتي در دسـت نيسـت دورهزاده همچون زنان ي سـيد بنـا بـه گفتـه. اش سخن
و مادر بر مبناي موازي، حسن تـوان پـي بـرد كـه بنـابراين اطـالع مـي.ن شريعت بـود مناسبات ميان پدر

و فداكار براي فرزندان بوده است، خانم يك زن سنتيمعصومه از. هشت فرزند زائيد. مطيع شوهر سه تـن
و بيماري زايمان. آنان چند روز پس از زايمان درگذشتند هاي ناشي از آنها معصومه خـانم را بـه تـدريج ها

و خانه و هـووي صـيغه. نشين كرد عليل اي سيد حسن فرزند ششم مادر بود كه دومين همسـر پـدر بـود
. كرد شوهر را بيرون از خانه هم بايد تحمل مي

و خواهران تقي سـيد. سال بيشـتر عمـر نكـرد28تر او سيد مرتضي برادر بزرگ، زاده در ميان برادران
و به علوم عقلي گرايش داشـت  آ. مرتضي زبان فرانسه خواند و بـرادر او بـه راي شـيخيه تمايـل نشـان داد

هـاي شـيخ از كتاب، شيخ علي جوان، ترش سيدحسن را ترغيب كرد كه با نزديكي به عالم شيخيكوچك
: نويسـد زاده مـي تقي]26ص[. احمد احسايي پيشواي شيخيه قرائتي دگرانديش از متون ديني فرا گيرد

و هم تلمذ در محضر استاد شيخي و توصـيه هم تعليم فرانسه تحـول.ي بـرادر آغـاز كـرد را به راهنمايي
و برخالف خواست پـدر نـزد مـدرس شـيخي فرسـتاد  . فكري او از زماني آغاز شد كه برادرش اورا در خفا

و پـس از طـالق از شـوهر اولـش بـه عقـد ميـرزا، ربابه،ترخواهر كوچك و هفـت سـال عمـر كـرد سي
سا، خان تربيتمحمدعلي و همراه . زاده درآمد هاي طوالني تقيليار ديرين

به تقي ، بـه عبـارتي.ق به دنيا آمد1300اآلخر ربيع17نام آقا ميرجواد داشت كه در زاده برادري ناتني
و همچون مريدي وفادار به سيد حسن وابسـته بـود پنج سالي از سيد حسن كوچك هـايي چنـد نامـه. تر

و سيدحسن مبادله شده است خطـاب بـه، از استانبول به كيمبريج انگلـيس،اشمفصلي از نامه. ميان او
]1[. در اين كتاب ياد شده است، زاده در دوران استبداد صغير تقي
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هايا دورههمو معلمان،ييابتداليتحص
اوبنا به نوشته، زاده تحصيل مقدماتي تقي و خـتم،ي خود در چارچوب رسم غالـب روزگـار بـه يـادگيري

شدقرآن از چهار پنج  و آداب شـرعي را فـرا. سالگي آغاز و نماز در چهار سالگي خواندن عم جزو را شروع
و به رسم آن دوره. گرفت هـاي خانه به خواندن كتـاب در مكتب،ي تبريز در پنج سالگي قرآن را ختم كرد

. پرداخـت تاريخ نادريو، ترسل، الصبيان نصاب، شيخ بهائي جامع عباسي، سعدي گلستانكالسيكي چون 
ي مالعبـداهللا بـرو حاشيه،و هشام در نحو، كتاب تصريف در صرف، آنگاه در هشت سالگي مقدمات عربي

و مطلول را آموخت، منطق تفتازاني و شرح مطالع در منطق پس از اين مرحلـه تحصـيل.و شرح شمسيه
و كتب مشابه نزد علماي تبريز را پي گرفت و مكاسب او ]2[. فقه انصاري

و ذهنيت سنتي خود، پدرش و به قـول، بنابر پيشينه سيد حسن را وادار به تحصيل علوم شرعي كرد
و استبداد خوفناك تبريز بزرگ شد -ي ميان نحـوه تأملدر قياس قابل. خود او در تنگناي محيط پرتعصب

و تربيت خانوادگي خود با محمدعلي جمال و پرورش ميي آموزش : نويسد زاده
و تجرد از تقليد كوركورانه تعبدي افتاده 1311ي اينجانب از سنه« از قيـل، قمري به شوق آزادي

و هر ماه آتش اشتياقم به نزديكي بـه آنچـه كـه  و به مرور زمان هر سال و قال مدرسه دلم گرفت
و بـيش بخش كمال مطلوب انساني شمرده مربيان اجتماع روشنايي و از ابتـدا كـم اند تزايد گرفت

و انساني استتدرك كردم كه  و جمال. حصيل هر كمالي منوط به آزادي فردي زاده از يك خميـر من
بي سرشته و محيط خانوادگي ما قسماً و. شباهت نيست ايم هـر دو از پـدري در مسـلك روحـاني

و در محضر او تربيت شده بي و جالل به دنيا آمده منتهـي والـد محتـرم. ايـم اعتنا به ارباب قدرت
و مبـارز آزادي بـود، منش نبود الدين تنها آزاده شادروان آقا سيد جمال، زاده جمال و. بلكه علمـدار

و حتـي در تمـام مـدت حرفـه پدر من خود را منزوي از ارباب مروت دنيا دور نگه مـي ي داشـت
و حوزه درس مقتدائيت داشت24روحاني خود كه يك بار هم بـه مهمـاني، سال در تبريز امامت
د و قبول و از كسي هم كمكي قبول نمي عوتي نمينرفت ولي سير زنـدگي عهـد شـباب. كردكرد

را جمال. ما به صورت يكسان نبود و آزادي و فرانسـه طـي مراحـل كمـال و سويس زاده در لبنان
و استبداد خوفناك تبريز ماندم و من در تنگناي محيط تعصبات و مـا. كرد او به مقصـدها رسـيد

قو هنوز آواره و به مـن.ل شاعر ترك عثماني با مجنون در يك كالس در مكتب درس خوانديمايم
و اين بيان حال ما دو نفر معكوساً صادق است و او در والليل ماند ]2[».عم جزو را ختم كردم

و شـيوهي اوليه احمد كسروي مورخ نامدار مشروطه در شرح حال تجربه وي محيط هـاي ناكـار آمـد
در تأكيـد بسـيار تقـي]3[. زمـان خـود در تبريـز شـرحي رسـا دارد نامطلوب تحصيل مكتبـي آن  زاده

و مدون مقـدماتي مـدرن در ايـران ناشـي از همـين سال و سازمان يافته هاي بعد بر لزوم آموزش اجباري
و وضعيت اسفناك فرصتتجربه همي دردناك و . هايش گذرانده بودنداي دورهسوزي بود كه او

و بلندپرواز تقي، هوشمند، حساس معضل ديگري كه بر ذهن و نوجو زاده نوجـوان تـأثير بسـيار نهـاد
و بهبود آن داشت در تمام عمر در تالش چاره و تأثير در تغيير وضع اسفناك بهداشت آن روزگـار، اندوزي

و بيماري. بود و نوجوانان و مير كودكان و غالباً زمين مرگ و كشندههاي واگيردار هـاي در سال، گيركننده
و بالندگي او و خواست الهي جلـوه مـي، پرورش و حتي مقدر و پيش پا افتاده بنـا بـر. كـرد امري طبيعي

و شواهد بـه علـت، هاي اوليـه بيش از نيمي از كودكان ايراني در آن دوره در بدو تولد يا همان سال، اسناد
مي بيماري و طب جديد جان و فقدان بهداشت و معم هاي واگيردار ميسپردند ، ماندنـد والً آنهايي كه زنده

و طاقت هاي جان چون از مسير بيماري به فرسا و جان و، در برده بودند فرسايي عبور كرده از نظر جسـمي
و مقاوم، روحي پرتوان و كودكـان امـري طبيعـي شـمرده. تر از امروزيان بودند كارآمد و مير مادران مرگ

ني بالفصل تقيدر خانواده.شد مي و از ميـان آنـان سـه تـن. يز چنين بودزاده مادر او هشت شكم زاييـد
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و چند روزي پس از زايمان درگذشتند؛ تنها تقي و ميـر بـر. داشت» طبيعي«زاده عمر طوالني اين مـرگ
و طب سنتي و تحول بهداشت و لزوم تغيير و عالقـه، ذهن او تأثير بسيار گذارد منـدي تحصـيل پيگيـري

شد يكي از دغدغهپزشكي جديد غربي به  زاده بـه هاسـت كـه تقـي در همين سال. هاي همه عمر او بدل
مي علم طب عالقه مي مند و چند سالي آن را پي . گيرد شود

يعموم افكارشيدايپ
و حيات تقي ي سـنجش كارنامـه. زاده در دوران سلطنت ناصرالدين شـاه گذشـت هجده سال اول زندگي

اي مختصـر بـه شـناخت بهتـر آن روزگـار اما اشاره، گنجند اجمال نمي نيم قرن حاكميت ناصري در اين
. رساند ياري مي
ازي سـدهي اوليـه هاي شكست پيـاپي سـه دهـه لرزهپس و حقـارت ناشـي و شـرمندگي ي نـوزدهم

و قائمدر دارالسلطنه، انديشيدن به علل آن و دستگاه حكومتي عباس ميرزا هـاي هـا در بـرگ مقامي تبريز
و ضـرورت نطفه. تاريخ ثبت است و تحوالت عصر جديد در هاي آگاهي از مناسبات هـاي تحميلـي حضـور

و تغييراتي چند در عرصه و مهـم، هاي نظـامي آن به انجام اصالحات و فرهنگـي تـر از همـه تغييـر اداري
و فراتـر ديـدن آن از چـارچوب جهـان  حي بينـي مسـي نگرش به خود در قياس با مدنيت جديـد فرنگـي

شد. انجاميد آن عالي. در اين محيط نسلي نيز پرورده ميرزا محمـدتقي اميركبيـر صـدراعظم، ترين تجسم
ي سـلطنت ناصـرالدين هم او بود كه در چند سـال اوليـه.ي تبريز باليدخواه است كه در دارالسلطنه ايران

و مؤلفه گذاريبنيان. شاه به اصالحات بنيادين توجه نمود وهـ هاي او الگو اي جديـدي را بـه صـحنه آورد
شدموجب تالطم و گسترش آگاهي. هايي مي در ارتباط با تكوين ترين دستاورد اميـر توان مهم هاي جديد

و تأكيد بر تربيت نسلي از دانش و اصـالح، آموختگان ايراني دانست را تأسيس دارالفنون كـه منشـأ ايجـاد
و فرهنگي شوند، هاي اجتماعي در عرصه بند. سياسي و علـوم جديـدر شكستن بايـد، بست ترويج دانش

. سهمي بزرگ را از آن او دانست
و مناسبات بين در دوره و. المللـي بـا شـتابي روزافـزون دگرگـون شـدي ناصري شرايط زمان اوضـاع

و متلون هر دم به طرفي متمايـل مـي. معرفت دروني همان نبود كه پيش از آن بود بـه، شـد شاه مذبذب
و  مي، توصيهتأثير و اصالحي را پيش و تعميق آن بـازمي، كشيد تغيير و هراسان از ادامه و اما شتابان مانـد

و آن سوي مـي  و نخبگان را به همراه خود به اين سوي سـلطان صـاحب، ناصـرالدين شـاه. كشـاند كشور
و در دارالسلطنهكه در نوجواني زير نظر ميرزا محمدتقي، قران آنكـه فرصـتي بـي،دي تبريز باليده بـو خان

هاي دگرانـديش اش با آييندر سرآغاز زمامداري. به حكومت رسيد، براي پرورش مقام سلطنت يافته باشد
و بابي روبه و هراسان در مقابله با نوانديشان بـابي بـه خشـونت روي آورد شيخي و كـنش. رو شد بيـنش

نوشكنانهسنت و بحـران، گرايان در اين برههي اين در دوران سـلطنت. زا آفريـدو شـك تحـرك بيداري
و حضـور گسـتردهي او با تحميل برخي ضرورتپنجاه ساله و تغييـر هـاي توانمنـد تـر قـدرت هاي اصالح

و واكـنش،و فرانسـه، روسـيه، ويژه سه دولت انگليسبه، فرنگي در تكـوين آگـاهي اوليـه هـاي پيامـد آن
گـذاري چـاپ بنيـان.ي عصر جديد فراهم آمدن به آستانهي ايراهاي انتقال جامعه زمينه،ي عموميعرصه

و، ورود تدريجي نشريات فارسي زبان چاپ خارج، روزنامه در درون كشور و فرنگيـان و آمـد ايرانيـان رفت
و فرهنگتر زبان ترويج گسترده، تعامل بين آنها و تحـوالت كشـورهاي همجـوار ها جملگـي، هاي اروپـايي

و زمينه شدساز گسترش فضا . افكار عمومي
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و بيدارگر فارسي و خواسـت ملتيـان زبان در خارج از كشور به منزلهبا نشر جرايد جاندار - بـه،ي صدا
و توجه تا حد زيادي دقيق و ژرف تدريج اين تغيير نگرش شد تر و آئـين. تر ، هـا پيش از آن اولياي مـذهب

و اهداف و مرادها بودند كه افكار مو» رعايا«مجتهدين ميو و سو در. دادند منين را سمت حاكميـت هـم
و سياهي لشكر بهره مي ي با به ميدان آمدن تدريجي عامـه. برد پيشبرد امر خود از آنها به عنوان باركشان

و تحرك و رواج عوامل بيداري شد، مردم به صحنه و انتقاد گشوده . در اعتراض
هـا همراه با تاخت وتاز اروپاييان در تمامي عرصه.تحولي روي نموده بود كه تا آن زمان ناشناخته بود

و تالش اصالح و تحميل زمانه و فرهنـگ فرنگـي، گراياني چندبه جبر و آموزشي افزارهاي ارتباط همگاني
و پست، تلگراف. تدريج به درون ايران راه يافتهم به و روزنامـه در قياسـي، چاپخانه، خانهتلفن نشر كتاب

آن، ايرانياني كـه بـه فرنـگ رفتنـد.و تأثير خود را نهادتر حضور يافت كوچك خبرهـايي از دسـتاوردهاي
و نوشته سامان دادند كه در كنار سفرنامه . افقي نو در برابر ديدگان برخي ايرانيـان گشـود، هاي فرنگيان ها

ن روزنامـه. سهم دارالفنون را هم جاي ديگر برشمرديم و ايرانيـان آن عصـر هرچـه و هـاي فارسـي قـص
و نويسندگانشان بـه توان كتمان كرد كه بنياني آنها يك واقعيت را نمي كاستي هم داشتند درباره گذاران

و دانش نو را نشر دهند هر حيله رهي مي و تـوپ در سرلوحه]4[. جستند كه فكر ي روزنامه نقش تفنـگ
واز. گفتنـدي يونـان سـخن مـي طلبانهو از نهضت استقالل، كردند ترسيم مي خواسـت مسـاوات حقـوق

مي اشتراك اموال فرقه و آلماني ياد و روسي كردند كه پيامي زيركانه بـه خواننـدگان هاي نيهليست يوناني
و اقدامات گروه،ها خواسته. هاي نويي مطرح است رساند تا بدانند در دنيا چه ايده مي هاي سياسـي شعارها

و اقـدام بـه تـرور. اندندرسـ را در بخش اخبار خارجه به گوش مخاطبـان مـي  تونـل زدن زيـر قصـر تـزار
و رفـع،ي روزنامـهي نويسندههايي كه به گفتهي مستبد روسيه توسط نارودنيكچندباره و عـدالت آزادي

و حذرآفريني غيرمستقيم بود، خواستند ظلم را مي و آبـاداني. حاوي پيام و ترقـي - از پيشرفت نظام اداري
و نـاپلئون از سـخن مـي خواهي بيسـمارك ايـران » عـالم قبلـه«گفتنـد تـا مـردم آگـاه شـوند كـه غيـر

و كشتي بخار كه صـدها بـار از راه. گراني از جنس ديگر هم ممكن است وجود داشته باشند حكومت آهن
و كالسكهسريع و قاطر و بهتر از االغ ما تر ، برنـد هاي هـزاران فرسـنگ مـي هزاران تن كاال را تا فاصله، هاي

يكي كارخانه درباره. گفتند سخن مي و از سـويي خـام مـي سو در آن پنبـه هاي شگفتي كه از اندازنـد
و نقـل، نوشتندمي، دهند ديگر ماهوت منچستري بيرون مي و، تا مردم پي ببرند كه وسـايل حمـل قـاطر

و كار پرزحمت  نـو تجـاري- سـاز رقابـت صـنعتي بسته ديگر چارهي دستان پينهساعته14اسب نيست
و ترويج مـي. تواند باشد نمي و مدارس جديدي را تبليغ و معارف ي كارخانـه«كردنـد كـه همچـون دانش

مي، آدم تربيت شده متخصص،»سازي انسان و دانا بيرون را. دهند كارآمد قياس مملكت مستبده عثمـاني
و  و شكست خـورده و با فرانسه بر كاغذ رقم زدند تا عامه بفهمد چرا اولي وامانده رو بـه اضـمحالل اسـت

و جهـان، نگـار روزنامـه. تـازد دومي پيروزمند بر اسب تندپاي پيشرفت بر اقصـي نقـاط جهـان مـي  بينـي
و ثبت احكام كيهاني سنتي را بـي كيهان و واكـاوي امـور بـر شناسي سنتي را يكسره موهوم خواند معنـي

و ترغيب كرد و. مبناي ارقام هندسي را مطرح و فوايـد طب جديـد فرنگـي مزايـاي آن را مطـرح كردنـد
و منـتظم شـدن دربـاره. ها را برشـمردند واكسن زدن براي پيشگيري از انتشار بيماري ي قانونمنـد بـودن

و حتي عثماني بحث كردند تا آينه و روسيه و فرانسه آن اي شود كه عامه نظام اداري انگليس ي مـردم در
و بفهمند كه همه جا در بر يك پاش ن. چرخدنه نميبنگرند بـ خـواهيي بهزيسـت مايـه قانون بـه عنـوان

و گرايش سياسي مطرح شد و پـرورش آن در ميـان ايرانيـان موجـب. آدمي و رواج روح انتقادي پيدايش
 . افكار عمومي: اي نو شد كه پيش از آن دانسته نبودپيدايش مؤلفه

در تكـوين، اختـر اسـتانبول بـه خصـوص،هاي نسبتاً آزادتر فارسي زبان خارج از كشـور سهم روزنامه
و پيدايش افكار عمومي شايان توجه است و حضـور فرنگيـان در تبريـز. آگاهي نو چـه در تركيـب، نقـش
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و چه ميسيون هيئت و تجاري چـون تأسـيس، هاي مسـيحي در رواج ابعـادي از مـدنيت نـو هاي سياسي
و گسترش زبان و تعليم در ايـم؛ از واگـويي آن گفتـهر عنوان كردههاي اروپايي را در جاي ديگ مدارس هـا

. كنيماينجا پرهيز مي
و جواني تقي و پنجاه هـزار نفـر يكـي تبريز در زمان باليدن نوجواني زاده با جمعيتي حدود صد تا صد

و مشـكالت،ي نـوزدهم هاي پيشين سـده از دو سه شهر بزرگ ايران با فضايي متفاوت با دهه بـا مسـائل
و فضاي سياسـي ايـن شـهر بزرگ. به گريبان بودفراواني دست  خيـزش، ترين رويداد تأثيرگذار در حافظه
در. زاده روي داد بـود كـه در زمـان نوجـواني تقـي) رژي(ي تنبـاكو عليه عهدنامـه  فضـايي كـه مـردم را

و مصالح كشور درگير كرد . سرنوشت

قايهاشهياند يكرمان خان ميرزا

و قرداد تنباكواز جمله عوامل مؤثر در و خيزش عليه رژي و، بيداري مردم تالش محفل ايرانيان تبعيـدي
و به خـان كرمـاني ميرزا قـا خصوص محفل بابيان ازلي با شركت فعال منورالفكراني چون مهاجر استانبول

هم. بود و او، مسلك آن محفلترور ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضا كرماني همشهري و سـفر مشـترك
و، خـان كرمـاني ميرزا قـا يار نزديك، استانبول به ايران در پوشش مستخدم برادر شيخ احمد روحياز

و يـارانش در ايـن تـرور و، سپس اصرار عوامل حكومت ايران مبني بر مقصـر بـودن او حكايـت دردآلـود
و بريدن سرشانپرآوازه در جملگـي در سـنين بالنـدگي تقـي،ي انتقال آنان به تبريز تبريـز بـر سـر زاده

. بودها زبان
قاي كارنامه بـه علـت ابعـاد،ي نوزدهم ايـران ورز ايران سده از منورالفكران انديشه، خان كرماني ميرزا

و كنش رغـمو بررسـي مفصـلي اسـت كـه بـه تأملشايسته، گاه متفاوت يا حتي متضاد، گوناگون بينش
يك. هنوز بايد نگاشته شود، آثاري چند وشخصيت ي مشخصي كه فريدون آدميـت در تعريف شده دست

قاهاي انديشهكتاب و ابعـاد چندگانـه، پرداخته خان كرمانيميرزا و زنـدگي او گويـاي جوانـب ي كارنامـه
قا. نيست دلميرزا و رهـايي سوختهخان كرماني از جمله فرهيختگان اي بود كه سـوداي سـرفرازي ايـران

دري سـده او در نيمـه.ي او را آسـوده نگذاشـتا كشور از چنگال حاكميـت خودكامـه لحظـه  ي نـوزدهم
و حضور فرقـه. بردسير كرمان به دنيا آمد و آيـين در فضاي پرتحرك كرمان و، هـاي متنـوع هـا بـا جـدل

شدها بحث حق. آنان آشنا و آيين، مكتب شيخيه، هاي صوفيه فرقه، اهل ،و زرتشـتيان بهـائي هـاي بـابي
و گفت وجملگي در بحث و كوشـاي او تـأثير نهادنـد وگو پـيش از مهـاجرت بـه. مراوده بـر ذهـن نوجـو

شد، عربي، هاي تركي با زبان، استانبول و انگليسي آشنا در اصـفهان، پـس از عزيمـت از كرمـان. فرانسه
اند كـه زبـان انگليسـي را هـم از هيئـت نقل كرده. زبان فرانسه را ادامه داد، نزد كشيش ژزوئيت فرانسوي

]5[. پروتستان فراگرفته استمذهبي 
و سـپس باورهـاي بـابي.ق به استانبول رفت1304خان حدود سال ميرزا قا ، گرايش او به اهـل حـق

و ديدار پيشواي باو، بهائيپس از سفري به عكا بـه تحركـي نـوين وگسـترده ازل در قبـرس صبحمذاكره
و دوست هميشگي. كشيدسر ، با گـزينش دختـران رهبـر ازليـان بـه همسـري، شيخ احمد روحي،اش او

در آن كتـاب بـا. را در همين جهت تحريـر كردنـد هشت بهشتكتاب. همراهي خود را با او اعالم كردند
. ان برآمدندبهائيستايش از بابيان ازلي به مقابله با آراي 

و ابتـدا در اداره ميرزا و نگـارش روي آورد  اختـريي روزنامـه آقاخان براي گذران زندگي به تـدريس
و مدتي بعد به نويسندگي پرداخت از. غالـب آثـار مهـم خـود را در اسـتانبول نوشـت. استخدام شد پـس
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آنو دريافت برخي شماره قانوني انتشار روزنامه و به هواخـواهي، هاي درم قـانون به آن دل بست حفلـي
در]6[. اي به ملكم خان آورده است استانبول برپا كرد كه جزئيات آن را در نامه مطالبي هـم بـراي نشـر

و بـه نـابودي با اوج. آن روزنامه به لندن فرستاد گيـري شـورش تنبـاكو عليـه قـراداد رژي بـه شـور آمـد
و قريب كرمـاني. به اجراي آن برآمـد الوقوع حاكميت قاجار دل بست وطرح خيزش عمومي را تدوين كرد

آقاخان با نوشـتن ميرزا.ي عوامل ممكن براي پيشبرد مقاصد سياسي خود بودبرداري از همه در پي بهره
و علل آن دست يازيد مقاله  زاده در آن زمـان نوجـواني سـيزده تقي]7[. هايي عالمانه پيرامون اين انحصار

با. ساله بود با» ستيزي فرنگي«در تبريز اعتراض عليه رژي دود كـردن تنبـاكو. در آميخـت» كفار«و نبرد
و با لحني تهديدآميز به مقابله با آن برخاستند  طرح شورش عمومي كـه شـرح. را عادتي فرنگي دانستند

و دسـتگيري فعـاالن محفـل ازلـي بيـداري تهـران بـه  آن را در كتاب ازليان ايران پي گرفته ام با پيگرد
قا، الدين اسـدآبادي بـه اسـتانبول ورود سيد جمالبا. شكست كشيد و انجمـن او ميـرزا خـان بـه محفـل

،»اتحـاد اسـالم«اين بـار بـه آرمـان، او كه به هر ترفندي براي تغيير شرايط ايران دست زده بود. پيوست
و با تمام وجود در راه پيشبرد كار آن كوشيد، طبق فهم خويش قا. دل بست  خان در علـل معضـالت ميرزا

مي جامعه و غفلت عمـومي مـردم تأكيـدي ايران عوامل فرهنگي را دخيل و بر ضرورت رفع جهل دانست
و خالقيت ايرانيان را فلـج مي و خصوصياتي كه به گمان او تحرك و رفع فساد اخالقي و به شناخت ورزيد

و دو ملـت كتـاب. داشـت كرده بود نيز توجه خاصي مبـذول مـي  ـ هفتـاد و حـاكي از خواسـت او ب ه اتحـاد
و مـذاهب مختلـف در راه برپـايي جامعـهي آيين همزيستي همه و دور از تعصـبات فرصـت ها اي انسـاني

و تقليل او با خوش. سوزاست را ترين، مهمگرايي بيني و حتـي جهـان و نكبـت مـردم ايـران علت بدبختي
و جدل زافرقه هاي جنگ و مصيبت و براي زمينهاي و يـا سازيي ديني تلقي كرد نظري انديشـه اتحـاد

اثـر هـانري برنـاردن دوسـن»سورات خانه قهوه«ي ها بر اساس مقالهحداقل همزيستي مسالمت آميز آيين
ازو بهره)م 1814- 1737(پير  و شـناخت خـود از آراي،او كلبه هندي گيري و ابتكـارات وافزودن اضـافات

اي. اين كتاب را تدوين كرد، مذاهب مختلف هـاي ميـرزا جـواد شـيرازي اسـتادن كتاب انديشهكرماني در
و در قيـاس بـا آراي ديگـر باورمنـدان مـذهبي آن را برتـر بابي مسلك خويش در كرمان را مطرح كـرده

و  مي» حقانيت«دانسته از زبـان عـالم، در اين كتاب» حق سخن«. داند ادعاهاي او را بر هر رأي ديگر چيره
]8[. آيد بابي بيرون مي

و كشـتار آنهـا زمان با شورش ارامنههم و سركوب . اي از آنهـا بـه ايـران پنـاه آوردنـد عـده،ي عثماني
و فرصت مناسبي پيش آمد كه دولت و عثماني براي معامله بر سـر تبعيـديان سياسـي دو سـو هاي ايران

. بـود عثماني نرسيدهي مطلوب سلطانهم به نتيجه انجمن اتحاد اسالمكار. استرداد آنها به مذاكره بپردازند
و روشنفكران تبعيديي كار نداشت؛ رابطهاي به ادامه الدين هم چندان عالقه سيد جمال و،ي او آقـا خـان

بـه. خـواه فـراهم آمـدي شرايط الزم براي قرباني كردن آزادگان ايرانهمه. به سردي گراييده بود، يارانش
و زنـداني، ير سفير ايـران در عثمـانيو تالش پيگ، السلطان اتابك صدراعظمدستور امين آنهـا را دسـتگير

و سـفير ايـران بـراي]9[. كردند و تأكيـد حكومـت و اصـرار تالش براي آزادي اسيران به جـايي نرسـيد
و شواهدي هم در دست بود كه پاي سيد جمال. تر يافت اي افزون استرداد آنها دامنه قا الدين و ميـرزا خـان

ميشيخ احمد روحي را در تر ، الدين دانسته شـد ميرزا رضا گرچه مريد سيد جمال. كشيد ور شاه به ميان
قااما پس از رهايي از زندان به استانبول به خانه و مـدتي نـزد آنـان ميرزا و شيخ احمد روحي رفـت خان

تر شـيخ احمـد روحـي به عنوان همراه ابوالقاسم برادر كوچك، ميرزا رضا به قصد قتل ناصرالدين شاه. ماند 
شد، كه در استانبول مي زيست و، در واقـع. عازم ايران ميـرزا رضـا بـراي حكومـت شـناخته شـده بـود

شد گذرنامه پافشاري عوامـل حكومـت ايـران موجـب]10[.ي او به نام نوكر همراه ابوالقاسم روحي صادر
قادولت عثماني،)1896مه(ق 1313حجه شد در ذي و يارا ميرزا نش را به حكومـت ايـران تحويـل خان



و نقش تقي 94  زاده نهضت مشروطيت

هم. دهد و در صـفر، دستي با قاتل شاهآن سه تن را به جرم 17(ق 1314يكسره به زنـدان تبريـز بردنـد
]11[. محرمانه در زندان به وضع فجيعي كشتند، چند روز قبل از اعدام ميرزا رضا) 1896ژوئيه

و در همان سال19زاده در اين زمان جواني تقي ترديـد رويـداد بـي. پـدرش را از دسـت داد ساله بود
قاقتل  و همگنانش تأثير جدي گذاشتميرزا و يارانش بر او را، او در سفر به اسـتانبول. خان كـه شـرح آن

و محفـل بيـداري ايرانيـان اسـتانبول در مـراوده، خواهيم آورد و محشور شد كه با كرماني با كساني آشنا
و نويسـندگان روزنامـه اي بـا دسـت مراغـه العابديني زيناو در خانه. بودند . آشـنا شـد اختـري دركـاران

قابرخي آراي، زاده تقي و افراطـي وطـن«چون، خان كرماني ميرزا و بـه،»سـتايي باسـتان«،»پرسـتي خـام
مي» ورود كلمات فرنگي به اصل فارسي«به زبان فارسي به دليلندآور خصوص روي او. كـرد را نكوهش

: هاي كرماني نوشتدر نكوهش نوشته» عربي ضد عجمتعصب«ضمن نقد
آنتعصبات شعوبي بعضي از مؤلفين قديم يا نمونه« و ميـرزا قـا مرحـوم،ي كامل خـان كرمـاني

و حتـي قسـمت اعظـم، بعضي معاصرين مدعي علم و تمدن اقوام ديگر عـالم كه اصالً تمام علوم
و فارسي داشتهزبان ]12[. شناسدمي نادرست،»اند شان را از ايران

و آلـودگي را در گذشـته، برخالف كرماني، زاده تقي و پاكي فـارغ از كاسـتي ي باسـتاني ايـران شكوه
و منظره نمي و ايران پيش از اسالم برايش آن جذابيت دليافت . كـرد فريبي را نداشت كه او روايـت مـيي

و بازپردازي مفهوم ملت و كاسـتيو شكوه اي خيالي گذشته، كرماني با بازآفريني مند فارغ از هر ناخالصـي
و وطن زاده چنين رويكردي را ميهن تقي. كرد را تصوير مي مي پرستي و افراطي بـاور. شـناخت پرستي خام

و اعراب مسببان اصلي عقب و بـي، اند ماندگي ايران بوده نداشت كه اسالم نقـص تمـدنو تصـوير باشـكوه
و ساساني با مـدن دوران و عظمتـي شـگفت هاي هخامنشي هـاي عـرب«انگيـز را كـه گويـا بـا آمـدن يت
و سامي باديه بي نشين وحشي و او نـه. پـذيرفت نمـي، به نابودي كشـانده شـد» فرهنگ هاي سوسمارخوار

هم تنها اين باور را نمي و زمـان بـا جنـبش مشـروطه بـه ترسـيم پذيرفت كه بسياري از روشنفكران پيش
از، عصر طاليي و فارغ بلكه هرجا توانسـت آن را نكـوهش، كاستي دوران باستان پرداخته بودند شكوهمند
و جنبه و انسان هاي منفي آن را در قياس با ملي كرد فـرض وجـود نـژاد. گرا نشـان داد گرايي دموكراتيك

و برتري آن بر نژادهاي ديگر چون سامي و حضور اين آرا در برخـي متـون فارسـي، آريايي ، با وجود ريشه
و ايدئولوژيك، يافته اي سازمانبه گونه و به ويژه نيمهدر سده، منسجم در اروپـا،ي دوم آن قرني نوزدهم

و ممتاز شمردن مفهـومي بـه آرتور دوگوبينوي فرانسوي با ارائه. سر برآورد ي نظر نابرابري نژادهاي انساني
اومي. نام نژاد آريايي در ميان ايرانيان تأثير بسياري نهاد و دانيم كه سفير دولت مطبوع خود در ايران بـود

و انديشه تكـاپوي او بـه فـراهم آوردن. هاي فلسفي نوين ميـان ايرانيـان تـالش داشـت در پراكندن آرا
و زمينه بستري كه زمينه و بعدها خاستگاه و قوام ملـي ساز روايتي از تجدد شد گرايـي دولـتي پيدايش

و دولتي. ياري رساند، پهلوي اول را تشكيل داد و كتاب، با حمايت رسمي و آثار هاي بسياري منتشـر شـد
حكومت پهلوي بر بستر فكـري همـين روايـت تـالش كـرد. ستايي گسترش يافتي مشرب باستان دامنه

و ايدئولوژي با گـرايش نـوگرايي متشـكل كنـد  و ساكنان غيرفارسي زبان ايران را تحت يك نژاد بـا. اقوام
و واژهبرپايي فرهنگستان زبا ون كوشيدند كلمات ي»بيگانـه«هاي مهجور پيشين را به جاي واژگان عربي

و تحركيزاده با همه تقي. مصطلح در زبان فارسي بنشانند و هـم هـا اين افكار بـه نـوعي مخـالف بـود
و كتباً اين اختالف و هـاي بنيـادي او زبان فارسـي را يكـي از مؤلفـه. نظر خود را اعالم كرد رسماً هويـت
مي فرهنگ اين سرزمين مي و دوام آن را ضروري و پااليش و حفظ بارها مطرح كـرد كـه. دانستشناخت

و برهم و مـراوده بـا كنش زبان فارسي امروز در فرايند تحول در بستر زمان و سـتد هـاي نـاگزيرش در داد
و مهجور زبـانو اروپاييان سر برآورده است؛ از اين رو پافشاري بر كلما،ها ترك، اعراب هـاي ايـرانت مرده
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و كاربرد اصطالحاتي كه عامه و، آورنـدي مردم از آنها سر در نمي باستان و مخـرب بـراي فرهنـگ زيانبـار
و گسـترش عمـومي دانـش روز اسـت  و مسـبب اصـلي تقـي. ادب ايـران و اسـالم را مشـكل زاده اعـراب

بـ هرچند مصيبت، شمرد ماندگي ايران نمي عقب و مـدنيت ايـن سـرزمين از طريـق هايي را كه ر فرهنـگ
و نكوهش مي و جهـل را عامـل تبـاهي مـي. كرد حمله اعراب پيش آمد در نظر داشت و خرافات دانسـت

و سنت و جهالت قشريون در حفظ موازين و تالش آنـان بـراي عقـب نگـاه تعصب داشـتن هاي بازدارنده
و خرافه را محكوم مي و جهـل ايرانيـان را در مقياسـي زاده عقـب تقي. كرد مردم در جهل مانـدگي ايـران

مي گسترده و عمدتا خودي نسبت و به عواملي چند ،ي اعـراب را بيمـار گرايي افراطي كه همـه ملي. داد تر
به، سوسمارخوار، شرمبي، رحمبي، زشت، كثيف بـراي، شناختمي»ي عربي زبان مشمئزكننده«و متكلم

و. درازدامن او با صادق هدايت شاهد اين مدعاستمجادالت. او هيچ كششي نداشت مخالفت او بـا خرافـه
و ديـن زرتشـت را در مقـام تعصب با روايتي از تجدد كه اسالم را به عنوان مذهبي بيگانه فرو مـي  كوبيـد

، او ايرانيـان پـيش از اسـالم را جملگـي شـجاع. تفاوت مـاهوي داشـت، بخشيد مذهبي خودي برتري مي
و فارغ از هر آلودگي نمي، فرهيخته، باهوش راهمان، پنداشت پاك ، افـرادي جاهـل صـرفاً گونه كه اعراب

و ذاتاً بدكردار نمي، ظالم و كثيف و فرومايه و بعضـاً تقي. يافت پست زاده علل از بين رفـتن مـدنيت كهـن
دري اعراب خالصه نميشكوفاي ايران پيش از اسالم را تنها در حمله و تباهي و ضعف اش را كـه ونـي كرد

و چادرنشين را فراهم كـرده بـود  و پيروزي جمع كوچكي اعراب مؤمن عامـل عمـده، زمينه اضمحالل آن
و تحـول علل عقب، ضمناً. دانست مي و تغييـر و توفيـق اعـراب را در تسـلط نشيني مدنيت پيش از اسالم

و فسادجامعه و جدايي قدرت،ي ايران ناشي از دورويي ااستبداد و جهل عمـومي مداران ز مردم ساكن آن
قاچون، زاده تقي. دانست خود مردم مي و ميرزا و برخي ديگر از روشـنفكران عصـر مشـروطه خان كرماني

ـ زرتشـتي به دنبال بازگشت اصالت، حتي پس از آن و بازيابي عظمـت پرشـكوه ايرانـي جويانه به گذشته
و كاستي در نزد او آن دوره با تمام برتري. نبود و. هايش گذشـته بـود ها وي رو بـه سـوي آينـده داشـت

و ضمن مخالفـت بـا رويـه. هاي مدنيت جديد اروپايي بود خواهان كسب مؤلفه ي اسـتعماري تجاوزكارانـه
و دستاوردهاي غـرب را در حكـم راه بيگانه،"پيشرفته"ي دنيايبازدارنده حـل مشـكل ستيزي را نكوهش

مي واپس را. كرد ماندگي تجويز - گرايـي افراطـي از يـك ملي، هاي ايدئولوژيك نظري كه بعدها زمينهآنچه
وو غرب، سو گم» زدگي غرب«ستيزي در آراي، شده در گذشته فـراهم آوردو بازگشت به خويشتن اصيل

. او جايي نداشت
در تقي بهزاده حتي در نخستين آثار خود و تجدد بر اين اصـل تأكيـد مـي نگاه ورزيـد كـه هـر غرب

و دوره و اخذ نمايـد ملتي كه نخواهد تمدن عصر از،ي خود را قبول و و انحطـاط اسـت محكـوم بـه زوال
و به دست ملت شد ميان خواهد رفت و منقرض خواهد ]13[. هاي متمدن زمانه محو

ش او از همان آغاز بر ايـن گمـان. ده استاين نظر او دو سال پيش از پيروزي نهضت مشروطه مطرح
و ايرانيـان از عقـب  و نـاب بود كه اخذ مـدنيت جديـد فرنگـي راه رهـايي شـرق . سـاماني اسـت مانـدگي

و بر اسـاس رويكـرد دوستي عنصر غالبي در آراي تقي ميهن زاده جوان بود كه بر مبناي خصوصيات مثبت
ي اوليه كـه بـه آن اشـاره در همان رساله.و قوام يافته بودشكل، به ويژه فرانسويان، خواهي اروپاييان وطن

ميخواهيم كرد ــ نگاه تقي و جويا ي ايـران را بـه هـيچ او تـاريخ گذشـته. يابيم زاده به تاريخ ايران را نقاد
و در هيچ دوره و ايراد نمي وجه و معضل مي اي فارغ از كاستي و خطاب به كساني كه چنين ، پندارنـد بيند

مي: يسدنو مي .«: پندارند در مملكت ايرانآنان كه . و هفـت. گنبـد فلـك قبـاب روي زمين مرتع دوابـش
. خرگاهش . و كيوان دربان آستانش. و دلكاسـه يا مردمانش بيسمارك خرام، ماليك پاسبانش ،ي عـزم اند

و ميرابـوي خط و گاريبالـدي فضـيلت و ايتـوي كياسـت و گالدستون تقريـر و پالمرستون تدبير . ابـت ..«
و محكوم به پيامد نـاگزير آن ـــ كوتـه فريفته آنـان را كـه در خيـاالت. نظـري ـــ خواهنـد بـودي خود
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ميرفتهچنان پيشخودپرستي آن ايـران» بردار فرمان«و» گذار عنقريب است ژاپن باج«: كنند اند كه تصور
و از شدت محبت اين خـاك قطـره  و شود » شووينيسـت«، پندارنـد صـحرا مـي ريگـي را دانـه اي را دريـا

و،»تـر نداننـد از پـدر خـود بـزرگ«،»چـون طفـل«كساني كـه]14[. خواند مي و مـدح مفـرط اغـراق
رويكـردي كـه موجـب شـده مـردم هـر ظـالم، گير شده استاي كه به دليل استبداد ديرپا همه اندازه بي

و هر جاهل را عالمه را،ي دورانخودي را عادل و زاده تقي. رستم بخوانندو هر جباري ي جـوان اغـراق
ميداند كه ملت را از جاده افراط در هر چيزي را عيبي مي ي پـيش تفصيل اين نوشته. كندي مطلوب دور

ترديـد تعامـل بـا آراي ميـرزا آقاخـانبي.امزاده را در پايان همين بخش آوردهي تقياز پيروزي مشروطه
. تأثير داشته استكرماني در انسجام اين باورها 

هيبابوهيخيشبه زادهيتق واكنش
ره،ي جوان زاده تقي و شوق و پر از شور و، جويي نوجو در فضاي پرتالطم مـذهبي شـهر در معـرض افكـار

و فرقه و قدرتمنـد. هاي منشعب از آن قرار گرفت عقايد شيخيه هواداران شيخي در تبريز آن زمـان فعـال
و سر كشيدن روح كنجكاوش به محضـر،و حضور پدر متشرعش تا نوزده سالگيي طلبگي پيشينه. بودند

و برخي علماي روحاني ديگر شهر موجب شده بود كه او از مقابله ي اصوليون با اخبـاريون در فقـه شـيعه
و رهبران اصـولي آشـنا شـود سابقه و متشـرع جـدل.ي مخالفت شيخيان با اجتهاد و نيـز، هـاي شـيخي
و گاه تا حدي خشونت هاي بحث ـ سياسـي، هـاي درونـي شـيخي آميز ميان دسته زنده فضـاي مـذهبي

و شـناخت بهتـر تقي. تبريز را آكنده بود و روح ناآرامش در پي راهگشايي هـا سـري نحلـه بـه همـه، زاده
و گروه. كشيد مي و سپس آيين ا پس از دعوت سيد باب وگسترش بابيه زلـي هاي برآمده از آن ــ بابيـان
و فعاليت بهائيو  و بعضـاً نظـامي آنـان كـه محـرك تحـوالت بسـيار ــ و اقدامات سياسـي هاي فرهنگي

ـ اجتماعي در جامعه  شدسياسي ي آحـاد ها ابعاد متفـاوتي يافـت كـه بـر همـه جدل،ي آن روزگار ايران
و به و منورالفكر ايران تأثير نهاد هاي درس خصوص گروهاجتماعي صـراحت بيـانه خود بـه زاد تقي. خوانده

- شيخ احمـد احسـايي مـي شرح فوايداز«ها نزد شيخ علي جوان كند كه پيش از بيست سالگي مدت مي
و انسان كامل پس از مرگ سيد كاظم رشتي بـه پيـدايش وعده]26ص[» خوانديم ي پيدايش امام زمان

شمسيد باب يكي از برجسته، مدعيان جديد انجاميد او بـا دعـوي آيـين. آمـد ار مـي ترين اين مدعيان به
و سپس. جديد توانست هواخواهان بسياري را گرد خود جمع كند و دعوي آيـين نـوين بهـائي ظهور بابيه

وي جدل هاي مذهبي شهر را به حوزه بندي دسته، حضور فعالشان در تبريز جديـدي وارد هـاي بحـث هـا
و سير رويدادهاي عصر مشروطه تأثير بسيار نهاد بندي اين دسته. كرد . ها در افكار

و بـده زاده كه با همـه ذهن فعال تقي، در چنين فضايي وـي ايـن محافـل ارتبـاط بسـتان فرهنگـي
و راه در پي يافتن ريشه، سياسي داشت و علل و آگـاهي دقيـق ها و جويي در تالش شـناخت تـر از باورهـا
آن. اهداف آنها بود و متأثر از مي طور همان، در ارتباط با افكار شيخيه شـواهدي، كند كه خود او هم اذعان
و دسته. در دست است و عملكرد بابيان و رد باورها و كـنش بندي اما يافتن رگ هاي بعدي آن در بيـنش

در. زاده پيش از مشروطه دشوار است تقي از يادمان باشد كـه اكثريـت بابيـان ازلـي فعـال زمانـه هـراس
و نـابودي فيزيكـي. تكفير متشرعين از اظهار آشكار باورهاي خود پرهيز داشتند در آن زمـان بـراي طـرد

از اين رو خودداري از اعالم هـر نـوع بـاور يـا. صرف متهم كردن آنها به باور اين باورها كافي بود، مخالفين
و يا گروه و وابستگي به انديشه ب گرايش . طبيعي است، اقي ماندههاي ياد شده در آثار
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و آشنايي خود با شيخي از ارتباط، هاي سياسي خود هاي بعدي فعاليتزاده در سال تقي و بابيـان ها هـا
اوشك پيشينهبي.ي فراوان گرفتازلي بهره و، تحصيل در مكتـب شـيخ علـي جـوان،ي ارتبـاط محلـي

ميهاي طوالني بعدي جملگها تا سال تداوم برخي از اين رابطه و، زاده افكـار دهد كه تقـيي نشان باورهـا
و عالقـه  ـ اجتماعي اين افراد را از نزديـك ي از رابطـه. كـرده اسـت مندانـه پيگيـري مـي عملكرد سياسي

شـاخه، دانيم كه پيروان شيخيهمي. تنگاتنگ او با بابيان ازلي فعال مشروطه هم شواهدي در دست است
و بـه گونـهي در جنـبش مشـروطهو بابيان ازل، السالم تبريزيثقه اي مـؤثر حضـور خـواهي ايـران فعاالنـه

ي اميرخيـز غالبـاً بـاور مجاهـدان محلـه.ي شيخي داشتستارخان پيشينيه، مجاهد بزرگ تبريز. داشتند
و پيروان شيخي ثقه. شيخي داشتند در. اي داشـتند اش در شهر نفوذ پردامنـه االسالم تبريزي ازليـان نيـز
ف و و چون آن را در كتاب ديگري پرداختهشهر حاضر زاده بـا بسـياري از ازليـان تقي. ايمعال بودند؛ چند

و يحيي دولت، الدين واعظ سيد جمال، المتكلمين چون ملك، فعال مشروطه در تهران . آبادي . از نزديـك.
و با آنها مراودات سياسي تـدريج بـا اده بـهز با وجـود اينكـه تقـي.و حتي تشكيالتي داشت، فرهنگي، آشنا

و خواست و دنيامدار باورها ي مـذهبي از سـابقه،و تأكيد بر ضرورت جدايي مذهب از حكومت، هاي عرفي
و اقدامات پيروان اين آئين، پيشين خود فاصله گرفت ي تـأمل مندي قابـل ها را با عالقه اما سير تحول بعدي

سـه عامـل مـؤثر در نهضـت]15[، انقـالب ايـران تـاريخ،ي معـروفش او خـود در خطابـه. كرددنبال مي
و دسته. كند مشروطيت ايران را معرفي مي و شكسـتن يكي از عوامل مؤثر را ظهور بابيه هـاي پـس از آن

و رواج تساهل مذهبي ناشي از فعاليت آنان عنوان مي : كند سد تعصب
». . ت تأثير عقايد بدعت. و انقالبات ديني مانند شيوخ و ظهـور بابيـه كـه ايـن آميز مذهبي صـوف

و. آخري از اهم اسباب قسم اخير بود از يك طرف بلواي بزرگ بابيه در اوايل عهد ناصرالدين شـاه
و غيره كه به شكست بابي جنگ و داراب و زنجان ي همـه، ها منتهي شـد هاي بزرگ در مازندران

و ادامه طبابيه را باطناً دشمن سلطنت قاجاريه و از ي آنها كه ديـن رف ديگر همهي حكومت كرد
و فسـاد، جديد را اختيار كرده بودند و خرابـي و بر ضد استبداد مالهـا از تعصب اسالمي رها شده

و قبـول مقتضـيات، دين در ايران شده و تمدن و مضرات تعصب اسالمي كه مانع ترقي از معايب
ي، فارغ گشته، عصر جديد است و هـود بـا كمـال خوشـي با پيروان مـذاهب ديگـر ماننـد نصـاري

و همچنين كثرت عده و هيچ نوع اجتناب نداشتند ي بابيه در ميـان مسـلمانان كـه آميزش كرده
و سطوت متعصـب هيئـت جامعـه، رفتند ظاهراً جزو هيئت مسلمين به شمار مي ي ملـت را قوت

و روز به يبهـائي مـذهب بعـد از غلبـه. كردنـد تـر مـيي تعصب را سستروز عقيدهضعيف كرده
و سلطنت از ميان شد بهائياگرچه ضديت با دولت لكن وجوب تحصـيل سـواد بـراي، ها برطرف

و معاشرت با همه و پسر و قلـع اكـره مهمـالت موهومـه آنهـا را دختر ي صاحبان مـذاهب ديگـر
و متمدن و معـروف بـه ازلـي. تر گردانيد بيشتر از سابق بيدار شعبه ديگر كه در مذهب بابي مانده

و ادارهباز به شدت هر چه تمامشدند  و در همـه جـا بـراي آزادي تر بر ضد دولت ي حكومت بوده
و ذوق هر چه تمام و ديني با شوق ميسياسي هـا بـه انقـالب فعلـي از اين قـرار ازلـي . كوشيدند تر

و]مشروطه[ و اخالقي كمك زيادي كردنـد بهائيسياسي و فكري و اقـالً صـد يـك ها به انقالب معنوي
هـاي فوس ايران از اسارت زنجير تعصب اسالمي خالص شدند كه اين قسمت چشم باز با قسمتن

و علي را ديگر صوفيه و، الهي يك قسمت بزرگي از ملت مسـتعد قبـول شكسـتن طلسـم محكـم
و استبداد سياسي كردند ».تاريك تعصب روحاني

و ديگـر گـروه تقي،تر به بيان روشن و زاده در تـأثير بابيـان ازلـي هـاي نوجـوي مـذهبي بـر تسـاهل
و تحـوالت نـوين تأكيـد  و آغوش گشـوده آنـان بـه مفـاهيم و معاشرت بيشتر با مذاهب ديگر همزيستي

بي مي وي او در زمان مشروطه از حقـوق اقليـت جانبهترديد در حمايت همه ورزد؛ امري كه هـاي مـذهبي
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ـپافشاري بر مساوي بودن همه ـ اصل هشتم متمم قـانون اساسـي ـــ مـؤثري آحاد ملت در مقابل قانون
. بوده است

او، زاده زاده در شرح حال سيدمحمد علي جمال تقي الـدينـ سيد جمـالـبه آشنايي خود با پدر ازلي
مي واعظ ــ مستقيماً اشاره مي و آن مرحـوم را در تبريـز، چند سال پيش از طلوع مشروطيت: نويسد كند

و مي و معاشرت پيدا كرده و مصاحب دائمي او بودم«شناخته ]16[».البته بعدها در تهران همقدم
و جدل و عمل تقي يك مورد مهم تأثير بحث ي او تواند رابطه دوگانـهمي، زاده هاي شيخيه در ذهنيت

و مواضع متفاوت دو گـروه عمـده شـيخيه احتماالً كندوكاو در كنه تعليم. االسالم تبريزي باشد با ثقه ، ات
و عملـي تقـيمي، كرده بودزاده در مكتب يكي از آنها تحصيل كه تقي زاده تواند بر برخي از تحوالت فكري

و دنيامدار خود در زمان نهضـت مشـروطه گرچه تقي. آن زمان پرتويي روشن بيافكند زاده با رويكرد عرفي
را گرته، كه گفتيم طور هماناما، خود فاصله گرفت از بسياري باورهاي پيشين مذهبي هـايي از آن باورهـا

و كنش بعـدي او يافـت مي او در زمـان مشـروطه بـا گـرايش عميـق خـود بـه سوسـيال. توان در بينش
و ائتالف با بسياري از كساني قرار گرفت كه در دسـته، دموكراسي در تعامل هـاي مـذهبي بنـدي همكاري
و دوستي ديرينه]17[. او قرار داشتند پيشين مقابل ياكنار انگليسـي، زاده بـا ادوارد بـراوني تقـي مراوده

و شگفتدوست آن دوره ــ كه عالقه ايران و بابيـهي پيگير و سـپس بابيـان، انگيزي به شـناخت شـيخيه
مي. است تأملازلي داشت ــ در اين ارتباط قابل هر از مكاتبات ميان اين دو دو طـرف بـا توان پي برد كه

ميي خاصي به اين آيينعالقه زاده بر پنهـان كـردن هرگونـه رد افكـار تالش فراوان تقي. اند كرده ها توجه
و عمل و بابي بر آرا و موقعيتاش در سال شيخي و جو سياسي و هاي بعد در شرايط تعصب هـاي رسـمي

و نظر او باشد، ارتباط، تواند نافي اين آشنايي اما نمي، دولتي او قابل فهم است بايـد تكـرار.و تأثير در عمل
و صاحبان قدرت سياسي شريعت، كرد كه در دوران نهضت مشروطه و باورمنـدان، مداران مخالفـان خـود

و غضب مردم متعصب قرار مـي  و بـه ايـن افكار جديد را همواره با تهمت بابيگري در معرض خشم دادنـد
سيترتيب آنها را از صحنه و ميي اجتماعي ومي. كردند اسي خارج دانيم كه حتي بابيـان ازلـي معـروف

، سيد جمـال واعـظ، المتكلمين ملك، آبادي كه رهبر ازليان معرفي شده اي چون يحيي دولت شدهشناخته
ميو ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل نيز باورهاي مذهبي خود را مي و تقيه  طـور همـان. كردنـد پوشانيدند

به زاده كه تقي ميخود ميها بحثتأثير اين، گويد صراحت و حمايت همه را و احترام - جانبـه توان در مدارا
و سياسي دگرانديش مشاهده كرد اش از اقليت و عقايد ديني زاده در تمـام موضوعي كه تقي. هاي مذهبي
و به آن عمل كرد عمر طوالني . اش همواره باور داشت

و پذيرش انديشه و مـذهب غالـب هاي جدي نوجويي زاده را بـه تـدريج تقـي بـه،د در مقابل فقه سنتي
و مداخله. افكار فرنگي متمايل كرد و نقش و مخالفت با تعصب ديني ي روحانيون در سـير تحـول جامعـه

و حكومت گرايش و ليبرال در خصوص جدايي نهادهاي دين و بـاور بـه، هاي الئيك و دوري از جزميـات
و آگاهي و عمـل هاي بحثلگي شواهد تأثير ديرپايجم، ضرورت علم و فكر و روان آن زمان تبريز بر روح

ميزاده در سال تقي . آيند هاي بعد به شمار
و نيمـه زاده در كنار واعظان ازلي در برخي محفـل عضويت تقي ي اول علنـي در مرحلـه هـاي سـرّي

در مـورد. يا بهتر بگـوييم اهـل بيـان اسـت مشروطيت شاهدي ديگر از ارتباط تنگاتنگ او با ازليان بابي
ورزي دوران جنـبش رغـم دوري از سياسـت صـراحت ذكـر كـرده كـه آنهـا را بـه زاده بـه ان هم تقيبهائي

و معارف، مشروطيت مي جرياني با فرهنگ و. شناسد پرور به دليل تبليغ حـق تحصـيل مسـاوي دختـران
و ترغيب در معاشرت با پيروان ساي و تساهل و مشوق پسران و اخالقـي«ر اديان و فكري ،»انقالب معنوي

و مثبت معرفي مي . كند نقش آنها را در شكستن جو متعصب آن زمان مؤثر
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از اي از براون به تقي نامه و در انتقـاد ان بهائيـ زاده در دست اسـت كـه بـا نگرشـي مثبـت بـه ازليـان
: نويسد مي

». . اي نوشته است كـه چـرا نامهشيباني به من مالمتدر اين اواخر كسي ميرزا محمدعلي خان.
و به عباس افندي نوشته]عتبات نامه[به مجتهدين]من[ ولـي بـه اعتقـاد.امننوشته) عبدالبها(ام

ان اگـر طرفـدار شـاه مخلـوع بهائيـ خودم خوب كردم كه از بعضي قـراين اسـتنباط شـده اسـت 
]18[»يت را نداشتندبه هر حال درد مشروط، هم نبودند]محمدعلي ميرزا[

.«: زاده نوشتي ديگري به تقيدر نامه براون در سال بعد . و. دومرتبه به خدمت عبدالبها نايل شـدم
]19[».اميـدوارم كـه بتوانيـد او را مالقـات بكنيـد. خيلي خـوش گذشـت، خيلي با ايشان صحبت داشتم

ميي ديگري از تقيبراون طي نامه، ماه بعدكمتر از يك تا به حـال عبـدالبها را مالقـات«پرسد كه آيا زاده
مي اين نامه]20[»ايد يا نه؟ كرده دو 1911زاده در دسـامبر دهد براون اطالع نداشته كه تقـي ها نشان ـــ

هـا تـا سـال،اش جانبه كاري همه زاده به عادت مخفي تقي. سال قبل از آن ــ با عبدالبها مالقات كرده است
از در آن زمان تقـي]21[. كند ان نميبهائياي به مالقات خود با رهبر بعد اشاره زاده مـدتي بـود كـه پـس

در، صدور حكم فساد مسلك سياسي عليه او از جانب مجتهـدين عتبـات  و ناچـار بـه تـرك ايـران شـده
اي بـهد هفتـه به دعوت سردار اسعد بختياري براي يك سـفر چنـ 1911در دسامبر. زيست استانبول مي

ميزاده در روايت مختصري به مالقات تقي. رود پاريس مي - بنابر وعـده، گويدمي. كند اش با عبدالبها اشاره
و چند ساعتي بـا هـم صـحبت كردنـد و ايشان او را به گرمي پذيرفت از جملـه.ي قبلي به ديدن او رفته

مي اطالعات كمي كه تقي او، دهد زاده : از عبدالبها پرسيده بوداز اين قرار است كه
و از اين جهت آيا سزاوار نيست كـه اتبـاع شـما« از قرار معلوم شما طالب آزادي در ايران هستيد

و مسـاعدت) بهـائي غير(طلبـان سياسـي ايرانـي به دستور شما در مواقع الزم به آزادي همراهـي
و غيره؟ جواب داد كه ما اصوالً آزادي را دوست داريم براي اينكـه نعمتـي كنند؛ مثالً در انتخابات

و انتشـار مـرام مـا  و نزد خدا مطلوب است ولي نه براي اينكه آزادي به پيشرفت از نعم الهي است
مي، كند كمك مي ]22[».نمايد بلكه بالعكس امر ما در محيط غيرآزاد بهتر پيشرفت

مي از ارتباط بعدي مستند تقي و زاده با بهائيان الدولـه خان نبيـلي او با عليقليمراودهتوان به آشنايي
- 1912هـاي ضرابي كاشاني كاردار سفارت ايران در واشينگتن در زمان سفرش به آمريكا در فاصله سـال 

و از سـران بهائيـ الدوله فرزند كالنتر ضرابي از نزديكان عباس افندي رهبر نبيل. ياد كرد 1914 ت بهائيـ ان
از. رفتمي شماردر آمريكا به ت بـه آمريكـا مهـاجرت بهائيق به دستور عبدالبها براي تبليغ 1319سال او

و اصالح نبيل. كرده بود و اعزام مورگان شوستر مستشار ي دوم مشـروطه گر مـالي دوره الدوله در استخدام
]23[. به ايران همكاري مؤثر داشت

و پـيش از رفـتن بـه آلمـان تقي الدولـه مـدتي بـا نبيـل،زاده در سفرش به آمريكا پس از مشروطيت
و رابطه. محشور بود و از زماني كـه تقـيي اين سندي در دست است كه از آشنايي زاده دو از مدتي پيش

مي، پس از صدور حكم فساد مسلك سياسي در استانبول تبعيد بود اي الدوله طـي نامـه نبيل. كند حكايت
و فرسـتادن مسـتر شوسـتر«زاده در استانبول نوشته كه در خصوص از آمريكا به تقي بـراي» اجير كردن

و  تجـارت آمريكـا«سروسامان دادن به امور مالي ايران اميدوار است دولت ايران از آمريكا مستشار بگيـرد
و دلسـوز ايـران نمـوده عامه«: افزايدمي».در ايران مفتوح شود راي آمريكا را حامي و جرايـد عمـده . ام . .
در نبيل.»ام حامي خودمان كرده خبـر]شـيكاگو[» شيكاغو«الدوله در همين نامه از جمع بزرگ آسوري

و در كارخانه مي مي«ها دهد كه از اروميه به آمريكا مهاجرت كرده كنند كه تحصيل يـك لقمـه نـان جان
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و تجارتي آمريكا محرومند و از فوايد تربيتي مي».كنند رنيـا براي ياري آنهـا داوطلبانـه بـه كاليف: نگارد وي
و رفته تا اراضي حاصل كنـد كـه فراهم آورد؛ اظهار اميـدواري مـي» تشكيل كلوني«خيزي را براي زراعت

و ثبات اين جمع  و شالباف چند نفر قالي«پس از استقرار و بناي ايراني و زرگر از ايـران بياورنـد تـا» باف
و آمريكا را شيوع دهند« ا.»تجارت مابين ايران دهـد كـه يران در واشنگتن اطـالع مـي از وضع بد سفارت

و فروش اشياي شخصي كار سفارت را  در» به آبرو گذرانده«پانزده ماه است با قرض ولي بـه عشـق وطـن
مي نمي» معترض«حال حاضر  و تحمل و صبر مي. كند شود هـا روي فشـار روس دهد كه بايد روبـه هشدار

زاده از تقـي. را دارنـد» قصـد دفـع مسـتر شوسـتر«هـا روس: گويدمي. آهن ايستادبراي گرفتن امتياز راه
و با اسـتفاده از نفـوذش در محافـل سياسـي تهـران او را بـه جـاي درخواست مي شـارژ«كند ياري كرده

.»قوه فعاليت خـود را در مركـز بـه كـار بـرد«به تهران بفرستند تا بتواند، سفارت ايران در آمريكا» دافري
ه اشاره ميهايي در اين عبارات دهد پيش از ايـن نامـه مكاتبـاتي ميـان اينـان برقـرار بـوده ست كه نشان
كه«: نويسدمي. است و همـه قسـم اسـباب كـار را حاضـر بنده مشغول بـوده، ايد نوشتهدر تمام مطالب ام
مي»ام كرده ».خواهيـد ديـد، باقي اقدامات بنده را هرگاه انشااهللا زود تشريف آورديـد«: گويدو جاي ديگر

و نبيـل زاده طي نامه يا نامه تقي،ه بياني ديگرب الدولـه هايي انجام يك رشته كارها را از او درخواست كـرده
و برنامه سـفر خـود بـه آمريكـا را بـه وي اطـالع دادهو ديگر اينكه تقي، اقدام كرده زاده از استانبول قصد

كه الدوله به محمد امين رسول نبيل،ها افزون بر اين. است هم زاده  سـالم، زاده اسـت خانه تقي در استانبول
مي]24[. رساند مي . زاده در استانبول مطلع بوده است دهد كه وي از وضعيت تقي اين موضوع نشان

رزايمنيمظفرالد زمانزيتبر
و ازلـي ايرانـي واقعه و با ياري محفل مخالفان تبعيـدي ي قتل ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضا كرماني

و ضربه. در تبريز طنين افكند، پيش از هر شهر ديگر ايران، پس از تهران، استانبول ي كشـته شـدن تكان
و در مقـام وليعهـد بـر ناصرالدين. تبريزيان را لرزانيد» صاحب قران«شاه شاه مدتي حاكم اين شهر بـوده

و برپـايي. مظفرالدين ميرزا به سلطنت رسيد، با مرگ شاه. شهر فرمانروايي كرده بود سلطنت او در تهـران
و دستگاه خودكامه و، محمدعلي ميرزا،ي وليعهدحاكميت در تبريـز دوران متفـاوتي را بـراي ايـن شـهر

و فعاالن سياسي رقم زد و تحرك نيمهتبريز مدت. تجددخواهان -ي اول سـده ها بود كه ديگر از آن رونق
پر.ي نوزدهم برخوردار نبود و سست عنصر واليتعهدي مظفري برقرار شـد از زماني كه دستگاه ، از تباهي

و تربيت و يافتگان دارالسلطنهاطرافيان وليعهد كه كمتر شباهتي به رجال ي تبريز در زمـان عبـاس ميـرزا
از بنديمصالح ملي را بازيچه دسته، محمد شاه داشتند و رونـق نسـبي پيشـين هاي سياسي خود كردنـد
از9ميرزا كودكي مظفرالدين. تبريز رخت بربست ق به حكمراني آذربايجان منصـوب 1277ساله بود كه

مي، پيشكاران متعدد. شد و بـه. كردند امور تبريز را اداره - مردم تبريز هر از گاهي در اعتراض به نابساماني
و نان سر به شـورش مـي و كمبود ارزاق عمومي و جانبـه بحـران همـه. گذاشـتند ويژه گراني ي اقتصـادي

غرامـت. يافـت تري مـيي گستردههاي پاياني پادشاهي ناصرالدين شاه دامنه اع وخيم نظام اداري دههاوض
نظـام مـالي.ي دولتـي از بانـك شـاهي انگلـيس انجاميـد لغو قرارداد امتياز تنباكو به رژي به اولين قرضه

و استواري ظاهر، قتل شاه. حكومت در اين زمان عمالً از هم فرو پاشيد داري حكومتي را خدشـه استحكام
و حاكميـت را گرفتـه بـود، مطلقيت حكومت فردي. كرد اوضـاع، از سـوي ديگـر. سرانجام گريبـان شـاه

و عقد عهدنامه و گسترش تجارت فرنگيان و اعطـاي امتيـازات متعـدد قرارنامه،هااقتصادي به ازاي قوام ها
شد وخيم گ نه تنها تهـي. تر و و روسـتا در فالكـت و پـا مـي دسـتان شـهر و، زدنـد رسـنگي دسـت تجـار
و در عرصه پيشه و حمايت ملـي وران شهري نيز در رقابتي نابرابر در آسـتانه ورشكسـتگي، اي فاقد امنيت
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كـارگران مهـاجر ايرانـي در سرتاسـر كشـورهاي،ي نـوزدهم مـيالديي پاياني سدهدر دهه. قرار داشتند
به هم و عثماني براي و آرامش پراكنـده بودنـد جوار تا اقصا نقاط روسيه كـاهش سـريع. چنگ آوردن نان

و روسي بر شريان، ارزش پول ايران و كاالهاي انگليسي سرازير شـدن، هاي اقتصادي جامعه تسلط تجارت
و فقـدان امنيـت تجـاري بـراي، قيمت اروپـايي انبوه كاالهاي ارزان سـير قهقرايـي روزافـزون كشـاورزي

ت و انگلـيس بازرگانان داخلي در قياس با در آسـتانه، وان نيروگرفته از حـق قضـاوت كنسـولي اتبـاع روس
اعتـراض بـه امتيـاز تنبـاكو بـه تجسـم. گير كرده بـود عمالً اقتصاد ايران را زمين،ي بيستم ميالديسده

و تجارت ايران بـدل شـد نارضايتي دست و بـا يـاري. دركاران اقتصاد تجـار فرصـت را غنيمـت شـمردند
و بازار برآمدند بهرهمنورفكران به  و اعتراضات مردم شهر . گيري از روحانيون

در ايـن شـورش.ق اتفاق افتـاد 1313هاي گسترده در تبريز شورشي بود كه در سال از جمله خيزش
اش بـه شـهر الدوله حاكم اروميه را با سواران مسلح عين.ي پيشكار را غارت كردندمهاجمان معترض خانه

و پس از چن و كشتارخواستند و جرح شد،د روز ضرب السـلطان دوران صـدارت امـين. شورش فرونشانده
و افـت روزافـزون ارزش پـول جانبهركود همه. در تهران بود و كاهش و تورم مايحتاج عمومي ي اقتصادي

و بي سـلطنت كـه بـه مظفرالـدين. انگيخت هر از گاهي اعتراضات شهري را برمي، توجهي حاكميت ايران
شد اوضاع وخيم، رسيدميرزا  . تر

شـدتو ذهنـي بـه، بسيار ترسـو، النفس با برخورداري از شخصيتي ضعيف، پادشاهي مظفرالدين شاه
و بي در. تر شـدن اوضـاع مـؤثر افتـاد در بحراني، داري توجه به امور مملكت خرافاتي پزشـك مخصـوص او

و هراس و اسفباري هاي دائمي اوحكايت وصف بيم و همـه«. ثبـت كـرده اسـت هاي بسيار از همـه چيـز
مي. ترسيد كس مي و صداهاي ناگهاني و برق و از كسـاني كـه بـراي از آدم. ترسـيد از رعد هـاي ناشـناس

مياولين بار پيش مي اش مي. ترسيد آمدند و مسئوليت وجداني . ترسيد از عذاب آخرت . حتـي از تجسـم.
.. ترسيد وقايعي كه هنوز صورت نگرفته بود مي . راو چون جداً عقيده داشـت كـه سـيد صـحيح. النسـب

و برق فوراً بـه زيـر عبـاي سـادات دربـاري، هنگام غرش هوا، زند هرگز صاعقه نمي و رعد يا ظهور طوفان
مي پناهنده مي و خود را به دامن آنها كم شد و و خـوردن بعضـي چسباند كم با خوانده شدن حديث كسا

و از زير عبا بيرون آمدگرف داروهاي مسكن آرام مي ]25[».ت
از: نويسدمي وزير مختار بريتانيا در تهران هم در خاطراتش، در تأييد اظهارات پزشك شاه مـردي كـه

و بـرق زيـر عبـاي خـود پنـاه  و نفوذ دارد سيدي است كه شاه را هنگام رعـد همه بيشتر در دربار قدرت
مي مي و برايش دعا هـا اكبر بحريني در دستگاه وليعهد در تبريز هـم سـال اين سيدعلي]26[. خواند دهد

و بـرق بـرايش روضـه. حافظ او از بالياي آسماني بود شاه پسر او را با خود به اروپا برده بود تا زمـان رعـد
و از مصيبت حفظ و اقتصـادي توان شرايط فالكتمي، با توجه به اين مختصر. اش كند بخواند بار سياسـي

و اجتماعي جانبهو بحران همه و ذهنيت شاه مملكت را دريافت، فرهنگي ي گرچه بايد بـه خصيصـه. توان
و وي علي، در دوران واليتعهدي مظفرالدين شاه در تبريز. ديگر شاه هم اعتراف كرد رغـم ذهـن خرافـاتي

و گاه  و رفتار غيرمسئول و بـه معـارف جديـد در مجموع فردي سليم،»گانه بچه«سستي عنصر نفس بـود
]27[.ي جلوه دادازهاج

زيتبردر روزنامه
و انتشار روزنامه در چند دهه زمـان بـا تولـد هـم.ي نوزدهم در اين شهر پـا گرفـتي پاياني سدهچاپ

شد تبريزاي به نام زاده نشريه تقي ي صـداي حكـومتي به منزلـه، تبريزي نشريه]28[. در اين شهر منتشر
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و انتق، در آذربايجان و اين نشـان مـي اخترادات از هشدار و اعتراض برآمد در شـهر اختـر داد كـه به ستوه
و. در مقـام پاسـخگويي بـه مطالـب آن برآمـده اسـت تبريزي تبريز مورد توجه بوده كه روزنامـه  مجادلـه

و آزاد بهتبريزو اختره ميانحثابم بود كـه در منـدرجات هـر دو نشـريه مـنعكس نوعي تقابل روزنامه دولتي
و صـريحاً متـذكر شـد كـه، پرداخت تبريزگردانندگان» خارج از تكليف«به نكوهش دخالت اختر.شدمي

]29[. را ندارد اختركسي حق قدغن كردن طالبان خواندن
ي بـه زبـانانامـه شـب، مخفيانـه، خواه تبريزي معارف، قلي صفراوف زاده پانزده ساله بود كه علي تقي

و با شيوه و فكاهي تحت عنوان تركي و توزيـع كـرد شاهسوني طنز صـفراوف شـش سـال بعـد. منتشـر
و مستقل در تبريز منتشر كردي نشريه را به منزله احتياجي نشريه هم. اي غيردولتي زمـان بـا همو بود كه

هـاي از روزنامـه]30[. را در تبريـز منتشـر كـرد آذربايجـاني روزنامه،ق1326، پيروزي نهضت مشروطه
مي يگري كه در جواني تقيد را تبريـزيدارالسـلطنهوي دارالفنـوني مباركهمدرسهتوانمي،شد زاده منتشر

مـديريت ايـن روزنامـه]31[.ق بيرون آمـد 1321الثاني ربيعي آن در پانزدهمبرشمرد كه اولين شماره
ي دارالفنـون تبريـز را هـم نيابـت مدرسـه بود كه ضمناً، ايرج ميرزا،ي شاعر نامدار زمان مشروطهعهدهبه

منتشـر»ي تبريـزي دارالسـلطنه مطبعه«ق در 1311هم كه در شوال ناصري نشريه]32[. برعهده داشت
مي، شد و زاده تقـي بـود كـه نگـاري بربستر اين پيشينه روزنامـه]33[.شد زير نظر مدرسه مظفري اداره

. برآمدندي فنونجينهگنو الحديدياران تجددخواهش به انتشار
و چاره بيماري زاده تقي و علل كشنده اي كـه گريبـان خـانواده هاي از همان اوان نوجواني به پزشكي

و تحركـات پـيش ازتـأمل. عالقه وافـري يافـت، بالفصل اورا هم گرفته بود ي در ايـن امـر يـاريگر بيـنش
. مشروطه اوست

ياجتماع مانيحكو ماريب وطنِ:يپزشكليتحص
و شيوه - هاي درماني آن به شيوع بيماري سـيفليس در ايـران بـه نخستين آشنايي ايرانيان با طب فرنگي

را. گـرددي آذربايجان برمي ويژه در خطه را"آبلـه فرنگـي"ايرانيـان ايـن بيمـاري و چـون آن خواندنـد
و وسيله، شناختند نمي ايـن. هم از خود فرنگيـان بياموزنـدي درمان آن را ناچار شدند بپذيرند كه بايد راه

- بهاءالدين رازي در اواخر سـده. هاي نفوذ طب جديد را بر روي ايرانيان گشود امر يكي از نخستين دريچه
و شيوع گسترده ميي نهم هجري قمري از ورود كهي نوعي بيماري سخن و"دانه ارمني"گويد نـام دارد

و از فرنگ منشأ"آبله فرنگي"به  و فـارس رسـيده مشهور شده و عـراق و عربستان و سپس به روم گرفته
]34[. است

و عالج برخي از بيماري،ي شناخت داروهاي گياهيطب سنتي ايران در زمينه ها با حضـور داروسازي
و، جرجـاني، ابـوعلي سـينا، طبيبان نامداري چـون زكريـاي رازي  . بيرونـي . و دسـتاوردهاي. معروفيـت

و داده اي كه تا چندين قرن يافته به گونه، درخوري يافته بود هاي آنها در مدارس طـب قـرون وسـطاي ها
و تدريس مي و.شد جهان مبناي كار بود همچـون سـاير مراحـل گسسـت، اما طـب سـنتي كـافي نبـود

و داروسازي گذر كندنتوانست از مراحل اوليه، تاريخي بـا آغـاز تحـوالت جديـد در چنـد كشـور.ي طب
پ، اروپايي نوو و راه ويژه تشخيص بيماريبه، يدايش پزشكي و كالبدشناسـي و شـناخت ميكـروب هـاي ها

و سرايت بسياري از امراض كشنده طب ايران كماكان در همان سطوح اوليه بـاقي، جلوگيري از پيشروي
. ماند 
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و بـه رغـم گـذر ايرانيـان از پزشـكي نسـبتاً پيشـرفته به ي علمـي خصـوص حـوزهي دوران ساسـاني
و بوعلي سينا گندي و نوزايي طب در دوران رازي و، شاپور و عدم انباشـت مبـاني نظـري به دليل گسست
و مذهبي، تجربي و در آغاز قرن نوزدهم همچون بسياري حوزه،و نيز ذهنيت سنتي هـاي ديگـر فرهنگـي

و حتي واپس، اجتماعي . روي شده بود طب سنتي نيز دستخوش انحطاط
پ و مايشدر ذهنيت سنتي و نيست، مدرن مردم و بـد، هست و تندرسـتي، خـوب و، بيمـاري عـالج

مي، ناعالجي و سرنوشتي شمرده و. شد كه از روز ازل رقم زده شده اسـت جمله تقدير از معـدود طبيبـان
و معالجه،و عمدتاً در پايتخت كه بگذريم، حكيمان درباري ، هـا غالبـاً بـه جـادوگراني بيمـاري امور طب

و سـحرآميز واگـذار شـده بـود،ها دالك، كيمياگران،انگير فال و حـامالن نيروهـاي غيبـي ايـن. عطاران
مي انگاره پيش و تعهد نداشـته باشـد شد كه بدنه ها موجب و بهداشت تأكيد .ي اجتماع چندان به سالمتي

نب توجهي نمي» رعايا«حكومت هم به سرنوشت و از اين بابت مسئوليتي براي خود قائل رعايا بـه.ودكرد
و اسباب راحتي، اين دنيا آمده بودند كه رنج برند و، كار كنند و شادماني حاكمان را فراهم آورنـد آسايش

و اطاعت كنند مي. از آنها امر ببرند و سرنوشت مقدر شناخته و مرگ برايشان حق ي جنبـه. شـد بيماري
بر ديگر اين ذهنيت سنتي موهوماتي را مي و طبابـت معمـوالً پراكند كه بنا  آنها صاحبان يا مدعيان طـب

و رمز شگفتمشكل و حامالن راز و معضـلي را مـي آوري گشايان و عالج هر بيماري و داروي اند شناسـند
. آن را به دست دارند

و انديشمندان علوم طبيعي ما در طول تاريخ به طب عالقه اي جانبـه منـدي همـه معدودي از متفكران
و كنكاش در واقعيت اينان دغدغه، اند نشان داده و در پـي دريـافتني علم و طبيعـي داشـتند هاي زميني

و پي بردن به پاسخ ي بسيار ميان ايـن معـدود با وجود فاصله. هاي مطلوب براي آنها بودند داليل رويدادها
و اكثريت بدنه و درخور احترامي براي اين انديشه،ي جامعه نخبگان .ن قائل بودندورزا جايگاه ارجمند

و حكيمان فرنگي پرشمارتر از پـيش،ي نوزدهمدر سده تـر امكـان آشـنايي گسـترده، با ورود طبيبان
و بعضـاً، هـاي سياسـي اين پزشكان كه همـراه نخسـتين هيئـت. جامعه با طب نوين فراهم آمد نظـامي

و دولتمـرد، هاي مذهبي به ايران آمدند هيئت . ان حكـومتي عنايـت داشـتند در آغاز به معالجـه درباريـان
و خدمات تخصصي ايـن بيگانگـان تـازه و بقاي سالمتي خود از دانش وارد عناصر باالي جامعه براي حفظ

و كارداني آنان ضرورت اعزام محصل به خارج را بـراي تحصـيل علـم طـب پـيش، بهره گرفتند؛ كارآمدي
. آورد

و حاكمان ر، در كنار اطباي دربار هـايو آن توجه هيئـت، واج طب نو ياري رساندعامل ديگري هم به
و راه يـافتن بـه ميـان مذهبي مسيحي به پزشكي در حكم وسيله و بازار اي براي جلب اعتماد مردم كوچه

و هراس به فرنگيـان تـازه آنان بود كه غالباً به ديده و نامسـلمان مـيي اكراه ورز سياسـت. نگريسـتند وارد
ي بـه گفتـه«: نويسـد از زبان يكي از مبلغان هيئت پروتستان انگليسـي مـي، دنيس رايت، نامدار انگليسي

دل، يكي از اعضاي هيئت مرسلين را هاي مرتجـع خدمات پزشكي كليدي طاليي بود كه  تـرين مسـلمانان
]35[».گشود مي

و متفاوت بـا راهكارهـاي سـنتي بيمـاران نخستين پزشكان فرنگي كه به شيوه، در واقع ي طب جديد
و فضاي پرتعصب در اين مورد را نرم حضـور. تـر كردنـد ايراني را درمان كردند اين هراس را كاهش دادند

و پاگير طب سـنتي  و باورهاي دست و نجاست و پايبندي به طهارت ويـژه در عـدم شـناخت بـه، تعصب
تـر از همـهو مهـم، عـدم رعايـت بهداشـت عمـومي، هـا ها چون ميكروب عوامل اصلي بسياري از بيماري

مي، هاي مربوط به آب جاري كژفهمي اينـان. آمدنـد جملگي عواملي بازدارنده در پذيرش طب نو به شمار
و گرمي نسبتي بيماريبا يك تجويز كلي علت همه . دادندميها را به دو عامل سردي
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 وطنيكالبدشكاف:ياسيسمِيحكو ماريب وطنِ
و بـازپردازي،و مفـاهيم جديـد هـا مانند بسياري مؤلفه، ورود طب فرنگي به ايران هـاي نـو بـا خـود آورد

و كل جامعه را ، عمـدتاً جايگـاه، وطن در ذهنيت پيش مـدرن. دستخوش دگرگوني كرد ذهنيت نخبگان
مي، خانه و راحت جان معنا و محل آرامش حب وطن شوري بـود كـه يـادآوري آن در ادبيـات. داد زادگاه

ميكالسيك فارسي آرامِ جان به البته رويكردي ديني از وطن نيز رواج داشـت كـه وطـن را بـه. آمد شمار
و  مي مفهوم المكاني و آراي متشرعان معرفي و. كرد برخورداري از ايمان در آثار مفهـوم اول مكـان رشـد

و زيستگاه را در نظر داشـت  و خانه و ولد و زاد و مفهـومي، نمو و دومـي وطـن را حقيقتـي از عـالم اعـال
و غايتي تلقي مي . كرد ايماني

و جديد به وطن تحت تأثير انقالب گمان رويكرد ملي بي و، فرانسه گرايانه مفـاهيم نـوي چـون دولـت
و عناصر تشكيل اما زمينه. مليت را رواج داد و در آثار مكتـوبي هويت ملي ايران قديميدهنده ها تر از آن

ميو ذهنيت برخي فارسي دانيم ايرانيان هرگاه در مقابل بحرانـي قـرار گرفتنـدمي. شده است زبانان يافته
مي تالش كردند هويت خود را در قبال ي نـوزدهم هـم يكـي سده. شد بازتعريف كنند آنچه بيگانه شمرده

و مـأموران سياسـي ديپلمات، ها بود كه مدنيت فرنگي در قالب قشون نظامي از اين برهه هـاي هيئـت، هـا
و مذهبي و سرنوشت آتي آن را در معرض خطرهاي جـدي قـرار داد، بازرگاني ايـن. موجوديت اين هويت

آن بار هم برخي از ايرانيان انديشه . بازپردازي كنند» ديگري«ورز بر آن شدند هويت خودي را در مقابل
مفهـومي از وطـن بـه عنـوان، ويژه در عصـر مشـروطهبه،ي نوزدهمدر ميان روندهاي بازپردازي سده

و انساني كه نشانه كاپيكري زنده و سالمت . مطرح شـد، لبد انساني بودي تغيير نگرش ايرانيان به پزشكي
و برخـوردار از شخصـيت، در اين نگرش جديد و نفس و تركيبي از بدن ، هويـت، وطن چون انساني ايراني

و خوي ايراني تجسم يافت ي اي كه پيش از مشـروطه در روزنامـه زاده در همان رساله تقي]38[.و خلق
و منتشر كرد حكمت مط مؤلفه، چاپ و زنـده. رح كردهاي چنين نگرشي را او ايران را چون پيكري انسـاني

و ميكروب و مداوا نياز دارد تا از باليا و پرستاري و كشنده محفـوظ نگـاه كه بيمار شده داشـته هاي مخرب
مي، شود . كند ترسيم

و آن را در چارچوب مفهومي مؤنث وطن را به انسان تشبيه مي تـدريج بـه، مام وطن يـا مادر سرزمين، كردند
و اعصار علي جا مي و محبت رغم همهانداختند؛ مادري كه در طي قرون و امـروز بـهي مهر اش بيمار بوده

و خصوصـيات، هـا در اين بـازپردازي. حالت نزار در بستر مرگ افتاده است بـه تـدريج اصـطالحات طـب
و نمونـه جسم انسان كه ريشه و هـا و فرهنـگ كالسـيك فارسـي حتـي هـايي همخـوان چنـدي در ادب

شد، هاي فقهي مذهبي داشت نوشته ايـران را در حكـم. براي توصيف وطن در مقياس وسيع به كار گرفته
و دواي مناسب هـا عـالوه بـر اين نوشـته. اش را يافت بيماري تلقي كردند كه بايد درد آن را تشخيص داد

هم، المتين حبل، ثريا، پرورشدر، اختر ميو ديگر نشريات فارسي خارج از كشور .شد منتشر
ي در روزنامـه) پـرورش(رسيم كه ميرزا علي محمدخان كاشـاني با اين مقدمات به رشته مقاالتي مي

و معالج، پرورش]39[. نوشت ثريا حكما چنين عقيده دارنـد كـه: مطرح كرد، همچون طبيبي دردشناس
و در نگره ماخون در عروق ايراني فاسد شده است و تـرك جـان از فساد اين خون،ي مرسوم جز با مرگ

و اصـالح نيسـت ديگر داروي مرگ چاره. اين جسم ناتوان اصالح نشود اهـالي«گونـه كـه همـان،ي كـار
و تمـدن پديـد آوردنـد كه خون» مغرب و اين همه ترقـي در. شان از ما فاسدتر بود اصالح شدند پـرورش

ميادامه به بررسي گذشته -ي خلفـاي بنـي گويـد در دورهمي. دازدپري تاريخي وطن مريض احوال ايران
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دق، عباس از استقامت انحراف جست و عالجبعضي اطباء گفتند او ناخوشي امـا برخـي، ناپـذير اسـت دارد
و دلـش از دسـت رفتـه اسـت  و گفتند جگرش آب شده برخـي. حكماي حاذق بيماري را دروني دانسته

و شفاپذير نيست ]40[اين وطن بيمار بـه انقـالب،ي صفويهدورهدر. ديگر مدعي شدند بيماري سل دارد
و حتـي بـه و مرض بر وجودش مستولي شد؛ پزشكان مرگ وي را مسلم شـمردند و اضطراب دائم گرفتار

و چـون، اما زماني كه همه منتظر مرگ بيمار بودند. قبر كندن مشغول شدند ناگهان نادرشاه سر بركشـيد
و غرب بتاخت و شرق و جنوب بـاز. خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود، هزار افسوس. شير بر شمال

و دواي  و برخـي از آن سـلب اميـد كردنـد؛ امـا حكـيم سياسـي تشـخيص و نزاري افتاد وطن به بيماري
وطن را بيماري وانمود كرد كـه بـه، هاي تاريخي در اين بازپردازي، پرورش. ديگري براي بيمار تجويز كرد
و كا و مداواي فوري و مقصـر پرستاري و از زبـان حكـيم سياسـي عنـوان كـرد كـه مسـئول مل نياز دارد

آن، بيماري وطن و شـريف و راه معالجه قطعـي تنهـا بـا پرسـتاري فرزنـدان غيـور و حكام هستند رجال
. پذير است امكان

و پيكره و وطن به عنوان يك انسان دري مريض آن بـا اسـتفاده از اسـتعاره بحث ايران هـاي پزشـكي
و عصـر مشـروطه رواج عمـومي زني نخبگان ايرانـي در اواخـر سـدهو قلم،هاساير نشريهميان  ي نـوزدهم
. يافت

و بـا » تحقيق حاالت كنوني يا محاكمات تـاريخي«ي زاده رسـاله تقي را زمـاني تحريـر كـرد كـه در مصـر
بي.)قمري 1322(پرورش در ارتباط بود  و ترديد از اين سلسـله مقـاالت تـأثير فـراو وي ان پذيرفتـه بـود

و كلمات آن نوشته و تشريحات در مقالـه ها عيناً براي توصيف حتي از برخي اصطالحات ي خـود بهـره ها
]41[. گرفت

و عالقـه منظور از ذكر اين مطالب آن است كه گمـان مـي و درك علـل رويكـرد منـدي رود بـه فهـم
اي.ي جوان به فراگيري طب نو ما را ياري كند زاده تقي در شك دغدغـهبي، مندين عالقهدر هـاي ذهنـي

و ياري به مردم مؤثر بوده است چاره . جويي معضالت ايران
ميو زيست، تشريح، علوم پزشكي آينـد كـه از آغـاز پيـدايش انسـان شناسي از جمله علومي به شمار

و عالقهآوري را به روي ذهن ورز فضاي شگفت انديشه كـه پاسـخگوي علـومي. مند گشـودند هاي كنجكاو
و طبيعـت پـيش روي او قـرار داشـته اسـت  . هزاران پرسشي بوده كه از آغاز تاكنون براي شـناخت بشـر

و فيزيـك نيـز توجـه بسـيار نشـان داد زاده در كنار عالقه تقي و طبابت بـه رياضـي در. مندي به طب وي
كر، ضمن تحصيل گـذر او از دوره]42[.دتدريس اين علوم در سنين جواني در مدارس تبريز را نيز پيشه

و تحصيل علوم سنتيو مرحله هـاي فراگيـري زبـان، سپس علم نجوم، آشنايي با آراي شيخيه،ي طلبگي
و عالقه او را به انساني تجددخواه تبديل كـرد كـه نـوآوري مـدنيت، مندي پيگير به پزشكي جديد اروپايي

و با انگيزه آن جديد را نه از منظر سنتي گـر جامعـه در جهـت حـل بلكه به عنوان عامل يـاري،ي تقابل با
و كشـور دريافـت، معضالت اقتصادي و كيفيت زندگي روزمره مـردم و بهبود معيشت و فرهنگي . سياسي

و رهانيدن جامعه چنين ذهنيتي موجب شد كه براي چاره رويكـردي،ي خودي از چنگال مشكالتجويي
و پذيرش ر. گر به غرب پيدا كند مثبت و دانـش او غرب شـناخت كـه هـاي جديـدي مـيا مظهر مـدنيت

و مشكالت جامعه، توانست با فراگيري دستاوردهاي مطلوبش مي .ي ايـران را چـاره كنـد بسياري از دردها
و بـا اسـتقالل و افقي فراتر از بسياري از نخبگان تجـددخواه آن روزگـار روايت تجددخواهي او با ذهنيت

تـرين به تحقق پذيرش مدنيت نو بـا كـم، ها به دست آورده بود اين تعاملانگيزي كه در روند رأي ستايش
. مقاومت در ذهنيت وي انجاميد
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نه، بنابر اين رويكرد و بلكه به منبعـي از مؤلفـه» كافر«و» ديگريِ مهاجم«و» دشمن«غرب هـاي نـو
و انديشه، مطلوب و بهزيست آرا و تعالي جامعه وي مردم جلوه مـي هاي محرك براي پيشبرد امر ترقي كنـد

ميبه ي توجـه بـه رويـه،ي پيش از مشروطه زاده در دوره تقي اين نكته جالب است كه در آراي. آيد شمار
و ذات تهاجمي مدنيت نو مالحظه مي مي. شود استعماري و ايرانـي بـا بهـره اما او از خواست ايـران گيـري
و امكانات غرب چنان بنياني  و دانش و توانمنـدي، تماميـت ارضـي، يابد كه بتوانـد اسـتقالل انباشت علم

و قوام بخشد و نشـي. خود را تأمين كند و بهائياين رويكرد اوليـه را بـا فـراز در تمـام ادوار تحـول فكـري
مي عملي تقي و مؤثر و تجددخواهانه، بينيم زاده حاضر ي پـيش از چه در زمان گرايش ليبرال دموكراتيك

در،و راديكال مجلس اول، الئيك، خواهي سوسيال دموكرات آرمان نمايندهو چه در قالب، مشروطه و چـه
و مغز متفكر ساختن ايرانـي نـو مقام نظريه و توانمنـد در روزنامـه، پرداز در، كـاوه بـرلني مسـتقل و چـه

و منقــد اجتمــاعي،ي اديــب زاده ذهنيــت تقــي و ادب ايــن ســرزمين، محقــق توجــه. پژوهشــگر تــاريخ
و طب ـــ مندي اوليه وعالقه و پذيرش آنها به ويژه گرايش پيگيرش به نجوم ي وي به نوآوري علوم جديد

و محيط زيست كه يكي هستي را مي و ديگري انسان ـ در شـناخت شخصـيت كاود و، اش را خصوصـيات
. عملكرد بعدي او ضروري است

و ره بوزاده جويي در تقي شوق دانستن و آسـاند كه لحظهي جوان چندان عميق جـو اي او را آسـوده
و، قمري 1322سال،ي نهضت مشروطيتاو در آستانه. گذارد نمي عازم سفر به خارج شد كه يـك سـال

.شدنوجويي او ديگر در فضاي تبريز سيراب نمي. نيم طول كشيد
و تأسـيس روزنامـه خود او انگيزه م اش از اين سفر را تحصيل طـب و آزاد در صـر عنـوان اي مسـتقل

مي اي به تقي در نامه. كند مي - من خواستار تحصيل طـب در مدرسـه«: نويسد يف بازرگان معروف قفقازي
و معتبر آمريكايي در بيروت هستم ]43[».ي بزرگ

آن تقي بيمـار، آيـد اش در آن زمان برمـي هاي بر جا مانده چنان كه از نوشتهزاده در اين زمان وطن را
و براي معال مي و نيـز تأسـيسجهداند و پزشـك و پرورش خود بـه عنـوان حكـيم ي آن به تحصيل طب

ي تجـددخواه در اشـتياق يـافتن دردهـاي زادهتقـي، در واقع. آورد روزنامه به عنوان حكيم سياسي رو مي
و روحاني« ي امـراض راه چـاره. كنـد قصد عزيمـت بـه خـارج مـي، چنان كه خود دريافتهآن،»جسماني

و چيره دست شدن درحوزهجسماني را با و چاره تحصيل پزشكي ي امراض روحاني را با انتشـاري طب نو
و و دانش و گستردن آگاهي ي زاده در مقالـه نكـاتي كـه تقـي. بينـد مـي» جهـاد عليـه تعصـب«روزنامه

و راهدر زمان اقامت» محاكمات تاريخي« و بيماري ايران وان هاي معالجـه آن عنـ اش در مصر پيرامون دردها
.ي مشروطه داردحكايت از چنين ذهنيتي در آستانه، كند مي

در تقي و نش،خويش در شرح اطرافيا خاطراتزاده و امـراض واگيـردار و ميـر از فضاي آكنده از مـرگ
مي مصيبت وي.ي بالفصل خودش چيـره اسـت گويد كه بر حيات مردم ايران از جمله خانواده زايي سخن

در بيماريي عالوه بر مشاهده و اوايـل قـرن بيسـتم و امراض گوناگوني كه در قرن نـوزدهم هاي واگيردار
و جـان بسـياري را مـي، به خصوص نبود آب سالم، ايران به دليل فقدان بهداشت عمومي - شيوع داشـت

در آثـار مـرگ، سـپرندو به قولي از هر ده نوزاد هفت تن پيش از هفت سالگي جان مـي، گرفت بـار آن را
و اطرافيان خود نيز لمـس كـرده بـود ميان پـدرش در هنگـام اقامـت در نجـف زن اول اختيـار. خانواده

مي، كند مي و هم اوالد او فوت زاده هشـت مادر تقـي، معصومه خانم. كنند اما قبل از ورود به ايران هم زن
حسـين. گذرنـد درمـيو يك پسر ديگر پس از چند روز، تقي، از ميان اينها مصطفي پسر اول. فرزند زائيد

مي. سپرد برادر ديگر در كودكي جان  مرتضـي بـرادر. كنـد پسر بعدي هم مدت كوتاهي پس از تولد فوت
ازبزرگ و ربابه خواهرش28تر كمتر زاده اثـرات تقـي، به بيـاني ديگـر. كندسال بيشتر عمر نمي37سال

و بيماري جد درد و پزشـكي و فقدان بهداشت يـد را بـا تمـام پيامـدهاي دردنـاكش هاي كشنده واگيردار
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از، قمـري 1298مادرش معصومه خانم پس از وضـع حملـي در سـال. تجربه كرده بود كـه فرزنـدش را
و به تدريج زمين، دست داد شد عليل ، يكي از امراض شـايع آن روزگـار، زاده به مرض حصبه پدر تقي. گير

هـاي كـه از چنـد صـفحه معـدود نوشـته اين تنها اطالعات مختصري اسـت.ق درگذشت1314در سال
و كشور تعمـيم دهـيم. اش برگرفته شده است زاده پيرامون خانواده بالفصل تقي و شهر ، اگر آن را به محله
و مصيبت ناشي از پيامدهاي بيماري مي و، حصبه، طاعون، اي چون وبا هاي كشنده توان عمق فاجعه . آبلـه
. پ. و و فقدان آب سالم با حضـور انـواع بـدفهمي در شرايط فقدان امكانات بهداشت ـ زشكي هـاي سـنتي

و راهكارهاي تقابل با امراض مصيبت زاده در مقام چاره تقي. مذهبي را برآورد كرد بار زمانـه جويي به طب
مي. روي آورد و درازش به خارج در سال: نويسد در خاطراتش مـرض، قمري 1322پيش از آغاز سفر دور

و در حال پيشوبا در جنوب  و كشتار به همه نقاط ايران بودايران شيوع يافت : روي
و غيـره در ايـران معمـول نشـده و طبي به واسطه منع مراوده چون در آن زمان جلوگيري علمي

چون تحصيل طب كـرده، وحشت زيادي داشتند، لذا در تبريز مردم منتظر رسيدن وبا بودند، بود
.ي خودمان را از سرايت مـرض محفـوظ بـدارم شبث شدم كه خانهبودم به تمام وسايل ممكنه مت

همـه نـوع. مجراي آب را بكلي مسدود كرديم كه يك قطره آب نيايـد. آب انبار را آب تازه بستيم
]37ص[. دواجات تهيه كرده بودم براي دفع ميكرب

طبليتحصيسابقه
و علمي به قلم تقي : نويسـد مـي راهنمـاي كتـابي خـودش در مجلـه زاده در شرح مختصر زندگي ادبي

و(االطبـا عمده تحصيالت من در علوم جديده در نزد مرحوم ميرزا نصراهللا سيف« كـه تحصـيالت علمـي
و انگليسي كامل كرده بود و پس از آن در مدرسه) طبي خود را به فارسي ي دارالفنـون مظفـري در تبريز

چ و همهتبريز كه نظير دارالفنون تهران ساليان و بـه معلـمي فنون علمـي را تعلـيم مـي ند داير بود - داد
و بعد درجه كمال اين تحصيالت من نزد مرحوم دكتر محمـد كرمانشـاهي، خانه معروف بود به عمل آمد

».معروف به كفري به عمل آمد
و مشروطه، ميرزا جواد ناطق به از سخنگويان انجمن تبريز از، نامخواهان دكتـر نيز در خـاطرات خـود

كند كه همراه با اميرنظام گروسي به عنوان پزشك مخصوص او بـه تبريـز آمـده محمدخان كفري ياد مي
مي. بود و رادي شـناخته«نويسد دكتر كرمانشاهي ناطق و مرد آزاده و طرف توجه والي بوده مظهر اعتقاد
زاده قـرار پـدري تقـي درسـت مقابـل خانـه) دايه بـاجي(ي مسكوني دكتر در دربند كوچه خانه.»شد مي

مي. داشت مي]اردوباري[پسر اين سيد تقي«: آورد ناطق به ياد شـد كـه بـه مناسـبت مير مرتضي ناميده
ميهم و مصاحبت با دكتر محمدخان پيدا و همسايگي رابطه معاشرت و بر اثر تلقينـات دكتـر جواري كند

ميكفري در مرحله و بيدار گشتن بوده كه فوت بعد از آن دو پسر ديگـر بـراي مرحـوم.دكني آدم شدن
و نام كوچكماند كه نام بزرگ ميرتقي مزبور باقي مي اين سيد حسـن. ترش سيد حسنترش ميرباقر بوده

شد همان است كه بعدها تقي هم. زاده شناخته هماين پسر نيز باز بر اثر همان و صحبتي بـا دكتـر جواري
ميخمحمدخان كفري كه به اتفاق محمدعلي و سياسـي، رفتند ان تربيت حضورش در مسـائل اجتمـاعي

]44[».كند كسب معلومات مي
را تقي مقالـه يغمـا خوانـد در مجلـه مـي» استاد عالمه خـود«زاده خود به ياد دكتر كرمانشاهي كه او

و اطالعاتي از رابطه خود با او به دست مي ]45[. دهد كوتاهي منتشر كرد
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 اختـري روزنامه. سال عمر كرد81قريب)ق1326- 1245(معروف به كفري دكتر محمد كرمانشاهي
در]46[. شـرح حـال مختصـري از او بـه دسـت داده اسـت» دكتور ميرزا محمد«تحت عنوان نويسـنده

ي دارالفنـون تهـران التحصيل شدن از مدرسه دكتر پس از فارغ: نويسد تحليل مقام علمي دكتر كفري مي
و يادگير و لشكر طبابـت كـرد در رشته طب -آن.ي زبان فرانسه مدت چند سال در مناطق مختلف كشور

و تكميل تخصص روانهگاه براي ادامه شدي تحصيل هاي مختلـف در مدت چند سال در رشته.ي پاريس
و دانايي ــ ديپلم طبابت را از مدرسـه طبـي پـاريس اخـذ پزشكي با باالترين نمرات ــ به نشانه ي مهارت

ي دكتراي او به زبان فرانسه نشان طاليي پالم را كسب كرد كه بـاالترين نشـان علمـي دولـتلهرسا. كرد
و تسلط او بر پزشكي به عضويت انجمن جراحـي پـاريس درآمـد. آمد فرانسه به شمار مي . به دليل مهارت

و بيماريكتابي از دكتر كفري به جا مانده تحت عنوان]47[به روايت بامداد  امراض اطفـال هاي مقاربتي
و تحصيالتش در فرانسه اطالعاتي به دست مي . دهد كه در مقدمه آن پيرامون خود

و بـه هاي ميكروب دكتر كرمانشاهي با آشنايي به يافته شناسي پاستور به عنوان افـق جديـد پزشـكي
الم، پيروي از اساتيد خود و و از اولـين ميكروسكوپ پزشـكاني بـود كـه در هاي ميكروبي را به ايران آورد

و تحقيقات ميكروب ايران برمبناي شيوه مي هاي پاستور ايـن عمـل او بـه شـدت. كـرد شناسي او تدريس
و نكوهش سنت ]48[. گرايان قرار گرفت مورد اعتراض

و سخنان بدعت و احتماالً باورهاي ديني غيرمسـلمان دكتـر او را معـروف بـه رويكرد آميز غيرمتعارف
و كافر ــ كرد لقب كفري ــ بي در. دين اش از او بـه عنـوان ميـرزا محمـد دكتـرت خاطرااعتمادالسلطنه

و سـخنان نوجويانـه]49[. كنـد دين يـاد مـي بي و خرافـاتو دگرانديشـانه آرا ي دكتـر در رد موهومـات
و زندقه متهم كردند و او را به كفر و متعصب نبود به. خوشايند جماعت سنتي و رغـم دكتر كفري را رفـت

و معالجه و خدمت در دربار از تقـي]50[. انـد داراي احساسات ملي قوي يافتـه،ي حكامآمد زاده دكتـر را
و ادبيات شرقي جمله دانشمندان بزرگ مي به مهـارت در فنـون، خواند كه عالوه بر تسلط در علوم غربي

آناحاطه. جديد شناخته شده است و ادبيات زاده سرزمين موجب شد كـه تقـيي كامل او به زبان فرانسه
و تحصيل چند ساله نزد او به فرهنگ فرانسه عالقـه  در. منـد شـود در روند تعامل احتمـاالً دكتـر كفـري

و نكوهش فساد اداري مـؤثر بـوده اسـت ضديت ديرپاي تقي و موهومات او مـي. زاده با خرافات دانـيم كـه
ايـن]51[.ي هجدهم را به نام خود منتشر كردسدهي مشهور فرانسوينويسنده1اي از اثر لوساژ ترجمه

و شـيادان اثر حكايت جواني است كه زادگاه خود را به نيت تحصـيل تـرك مـي  كنـد ولـي بـه دام دزدان
مي گرفتار مي و از راه راست منحرف مي آيد و نزد مرد شيادي طب بي شود و آنكه به كـارش مسـلط آموزد

و معالجه مردم مي مي باشد به طبابت و به هر كار پستي دست و سـرانجام بـا دسـت پردازد يـابي بـه زنـد
و رجال مـي كاسههم، مقامات باال از رفتـه كتـابي پنـدآموز در خلقيـات فرنـگ. شـودي اشراف هـاي فـارغ

و اصول اخالق مسئوليت و تـأثير حاجي بابادانيم كتابمي. شناسي نوشته جيمز موريـه از ايـن اثـر بهـره
بر: استبسيار گرفته  و نكوهشي غيرمستقيم ي ايـران كـه جـز از طريـق ارتقاي سياسي در جامعـه«نقد

كج كج و ]52[».رفتاري ميسر نبود انديشي
اش بـاي مخالفـت دكتـر بـه واسـطه: نويسـد در ياد استاد پيشين خـود مـي، در همان مقاله، زاده تقي

و كهنه و اوهام توسط متعصبين كف خرافات و از سعادت من بـود كـه«: ري شهرت يافتپرستان به كفرگو
و چنـد سـالي كـه او در  چون از چندي پيش از آن به تحصيل طب اشتغال داشتم به محضـر او شـتافتم

و همچنين علم فيزيك را فرا گرفتم، تبريز بود و پاتولوژي و فيزيولوژي آمـدن دكتـر. به زودي علم تشريح
».قمري بود 1314محمد به تبريز حدود سال 

1. Alain Rene Lesage 
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و دلبستگي عميق تقي وي جوان به طب جديد گرچه بـه داليـل درگيـري زاده عالقه هـاي فرهنگـي
و سپس پزشـكي نـوين را پـيش، سياسي به سرانجام دلخواه او نرسيد اما چندين سال تحصيل طب قديم

و داروخانه زد. اي نيز با كمك تربيت داير كرد گرفت در منـدي اين عالقـه]53[. به معالجاتي هم دست او
و سفر پيش از آن به خارجآستانه و،ي مشروطه و درگيـري در شـور به علل مختلفي از جمله فقـر مـالي

و جهـان. شر مشروطه ناكام ماند بينـي اما تأثيرت ديرپاي آن در نگره پذيرش گراي او بـه مـدنيت غربـي
. اش باقي ماند تجددخواهانه

 نجوم علم
و تقي و نجوم پيدا كـرد كـه تـا پايـان عمـر بـه عالقهزاده از چهارده سالگي شوق ي خاصي به علم هيأت

ي نجوم قديم يونان معمول در كشورهاي اسـالمي مشـغول ها به مطالعهاو تا مدت. گرفتنحوي آن را پي
و در همين رهگذر به علوم محاسـبه چـون هندسـه بود كه در كتاب و فارسي تدوين شده بود ، هاي عربي

م و فيزيك شدرياضيات ، تـأليف ماكسـول رايـد نجوم براي همـه اي بر كتاب خود او در مقدمه]54[. تمايل
و نجوم از زمان نوجواني يعني در حدود سـال و تصـريح 1310به اشتياق وافر خود به فن هيأت ق اشـاره

و زاده روحـي قاضـي شـرح چغمينـيو هيـأت فارسـي قوشـچي علـم هيـأت قـديم را از كتـاب: كند مي
و صـرف اوقـات زيـاد سي فصلو بهائيشيخ االفالك تشريع و به مرور زمان نصيرالدين طوسي آغاز كرده

و رياضيات مربوط به آن هم كشانده شـد  ي مهـارت او در ايـن حـوزه دامنـه. به تحصيل علم احكام نجوم
:را يافت» تقويم فارسي رقومي«چندان گسترش يافت كه از همان اوايل توان مراجعه به

ــ« از در تكميل معلومات در فن نجوم قديم يوناني ــ بسيار كوشـيدم وقتـي بـه اسـتخراج تقـاويم
هم، روي زيج و هندسه قديم و در علم حساب . مخصوصاً زيج الغ بيگ بصيرت پيدا كردم . اي بهـره.

]55[».پيدا كردم

و نوجو را به زادهي آثار نجوم قديم به تدريج تقي مطالعه ايـن كـار. كشاند» علم هيأت جديد«ي جوان
ي طـالبوف تبريـزي كاميل فالماريون منجم فرانسوي به ترجمـه» نجوم كوچك«يي رسالهرا با مطالعه

و در اسـتانبول طبـع شـده بـود آغاز كرد كه از ترجمه از.ي روسي چاركسوف بـه فارسـي ترجمـه پـس
و مقالهمطالعه بهي چند رساله ي وان ديك آمريكـائي در نوشته، آنها دست يافتي ديگر هم كه در تبريز

. علم هيأت كه به عربي در بيروت چاپ شده بود او را با جوانب مدرن نجوم آشنا كرد
و جسـت، زاده تقي هـاي كـه خـود خـأل نوشـته، وجـو در ايـن حـوزه پس از قريب شش سال مطالعه

و جديد متفكران اروپايي را احساس كرده بود ي سالگي ـــ بـه ترجمـه21ق ــ 1316 در سال، پيشرفته
و شاعرانه هـم بـود،1عجايب سماويكتاب نجوم فالماريون فرانسوي تحت عنوان دسـت، كه اثري شيرين

و آن را به فارسي برگرداند اين ترجمه هرگز به كسـوت چـاپ درنيامـد امـا در برخـي مـدارس تبريـز. زد
مي. تدريس شد د«نويسد وي و بدون انقطاع تا به امـروز بـه مطالعـه از آن تاريخ به بعد من و ائماً ي كتـب

و با شور مفرطي دنبال كردم ]56[»مقاالت نجومي هوس داشته
و پيگير كرد زاده را به فراگيري زبان فرانسه عالقه عامل مهمي كه تقي همين شور وافر بـه نجـوم، مند

امطالعه، در واقع. جديد اروپايي بود بـه دكتـر، در ايـن راسـتا]57[. نگيزه بخشيدي آثار فالماريون به وي
و ضمن تحصيل طب در جـديت مثـال. زبان فرانسـه را فراگرفـت، كفري كرمانشاهي نزديك شد زدنـي او

يق انجاميد؛ اين متن در مدرسـه 1317ي كتاب فالماريون در سال هاي خارجي به ترجمهفراگيري زبان

1. Les merrellies colestes 
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و به توصيه لقمانيه پي تبريز و معارفي دكتر لقمان التحصيل فرانسـه تـدريس پرور فارغ زشك تجددخواه
و حجم گسترده. شد و جذابيت علم نجوم در تقيعمق راي اطالعات زاده شوري آفريد كه تا آخـر عمـر او

و بـه نامتنـاهي بـودن دانـش، دقت، اين رشته به او حوصله. همراهي كرد و حسـابگري آموخـت ظرافـت
ر وبشري پي برد؛ به تدريج او و خورشـيد كـه، مـاه، شماري بر مبناي حركت زمـين گاها با سنجش زمان

و مطالعـات تقـي حجـم يادداشـت. دمخور كرد، ورز از آغاز تاكنون بودهي انسان انديشه دغدغه در هـا زاده
]58[. انگيز است شماري حيرتي گاه حوزه

ترجمـه از آثـار نيكـوالس كوپرنيـك، آسـمانيي دوران افـالك دربارهاي تحت عنوان زاده در مقاله تقي
و پيشرو لهستاني علوم دقيقه را برشمرده است كـه بـا تالش)م 1543- 1473( هاي اين پزشك دانشمند

و عرضه و نجوم گـرا را فـراهم امكان گسست از باورهـاي جـزم،ي آراي پيشرو جديدكنكاش در رياضيات
هـاي بـاطلي كـه سـخت در افكـار مـردم ريشـه انديشـه« كوپرنيك با وجود: از جمله نوشت]59[. آورد

و زمين همچون يكي از سـيارات توانست ثابت كند كه خورشيد مركز منظومه، دوانيده بود ي بزرگي است
دوران بر گرد محور خويش به دور آن نيز دوران مي ».كند آن در ضمن

و جزمي و آراي روشنگر ، در واقـع. تـأخير بسـيار پذيرفتـه شـد ستيز كوپرنيك در اروپا نيز با مقاومت
، پژوهـان شـماري از دانـش قريب دو قرن پس از مرگ اين انديشمند بود كه با تالش پيگير تعداد انگشـت

و آموزانده شود و آموخته زماني كـه كپلـر. قوانين كوپرنيكي به تدريج اجازه يافت در مجامع علمي معرفي
و ستاره ،ي روش كوپرنيـك مكتـوب كـرد آراي خود را بر پايه)م1630- 1571(شناس آلماني رياضيدان

و حكومت در زمره رساله و اوليـاي تاريك.ي آثار ممنوعه قرار گرفتاش از جانب كليسا انديشـان متعصـب
و شكنجه كشاندند تا پسر انديشه، كليسا تحت عنوان جادوگري ورزش را بـه تسـليم مادر كپلر را به زنجير

ب. وادارند و بر مبناي آراي نيوتن در نيـروي گـرانش رقراري پيوند ميان نظريهكپلر با علـوم، هاي كوپرنيك
و بازگشت  و نجوم را در مسيري نو هم. ناپذير قرار دادطبيعي هـاي روزگاران كپلر كه انديشـه يكي ديگر از

كليسـا او را بـه دسـتگاه تفتـيش عقايـد.ي ايتاليايي بودگاليله فيزيكدان برجسته، كوپرنيك را پي گرفت
و مخالف بـا نوشـته هراس از نظريه. محاكمه كشاند هـاي كتـاب مقـدس قـرار هاي كوپرنيك كه در تقابل

و علم جديد نجوم مطلـب بنويسـند موجب شد كه كشيش، داشت ها با انتشار آثار متعددي در رد آراي او
و مخالف كالم الهي اعالم كنند انديشان گاليله را به دادگـاه بـردهزمج.و با رويكردي جزمي آنها را محكوم

و گاليله را حتي از بدعت.و وادار به توبه كردند و كـالون در اصـالح سران كليسا اصول كوپرنيك هاي لوتر
و برگشتن از جزميات كاتوليك براي اساس دين خطرناك و عليـل بـر گاليله سـال. دانستندتر دين خـورده

رم 1633تخت روان را در فوريه  و طلب عفو كندبه و. كشاندند تا به جرم خود اعتراف پيرمـرد دانشـمند
و فرضيهاز بنيان و علـم بـود كـه.ي كوپرنيك را انكار كندگذاران علوم نو را وادار كردند زانو بزند اما اين او

و كتابش در سراسر اروپا منتشر شد و جزميات غلبه كرد  كه كليسا بـه 1835در سال. سرانجام بر تعصب
و نوجويان ناچـار شـد آثـار گاليلـه را از فهرسـت كتـاب و مقاومت انديشمندان هـاي دليل گسترش علوم

و علـم را برافراشـته بـود، در واقع او بود كه پس از چند قرن، ممنوعه حذف كند . پرچم پيروزمنـد دانـش
و راهگشا باز و دستيابي به نتايج نوين در اروپـا بـا، داشته بودشكستن تابوهاي ديني كه بشر را از پيشرفت

و تالش خستگي و فداكاري و روشن ناپذير رهروان دانش تأني اي كـه بـراي پيشينه. ضمير تحقق يافت پژوه
. زاده جوان جذابيت بسيار آفريدتقي

و گستردگي آسمانها آغـاز مـي تقي نجـوم را رأس علـوم. كنـد زاده در آن مقاله كالم خود را از زيبايي
آني كه بسياري رشتهعلم، خواند مي و رياضيات در خـدمت و. انـد هاي ديگر چون محاسبه لـذت فكـري

و افق گسترده ميعقلي و روشـي دقيـقي دانايي را كه اين علم در برابر آدمي گشوده و با استدالل ستايد
]60[. شمرد سير تحوالت نجوم را برمي



و نقش تقي 112  زاده نهضت مشروطيت

و ستاره كه شناسي همواره از جمله علومي بوده نجوم بياند و جسـتارهاي به دليل امكان نهايت كاوش
و جوياي پديده و آسـمان تازه از سويي ذهن كنجكاو و وسـيع فضـا هاي جديد را از وراي دنياي اسرارآميز

و بـه كـارگيري علـوم محاسـبه، طلبد مي وو از سوي ديگر به دليل محاسبات دقيـق اي چـون رياضـيات
پد فيزيك براي فاصله و مشخصات فيزيكي و اجسام فضايي يدهها و حوصـله، بايسـتي دقـت، ها ي ظرافـت

و شوق يافته. پايان داشت بي و علـوم پايـه چـون لذت و ظرافـت محاسـباتي هاي جديد در ادغام با دقـت
و رياضي خصوصياتي است كه معموالً نزد عالقه اي بـه درازي تـاريخ ها كه سـابقه مندان اين رشتهفيزيك

مي، فكر بشر دارد تـرين علـم كهـن. نجوم همواره گشاينده رازهاي هستي شمرده شده است. آيد به چشم
. اند طبيعي را دانش نجوم دانسته

و هوشيارش در پي يافتن پاسخ به ترديدهاي روزافزون كيهان تقي ، شناسي سـنتي زاده با ذهن تيزبين
و از جزميات متعارف و در اين راستا بسيار آموخت . فاصله گرفت به نجوم فرنگي توجه كرد

)م1833- 1908/ق 1248- 1326( الدولهخان ناظمزاده با ملكمتعامل تقي
و نوشته تقي و مطالعههاي پراكنده زاده در خاطرات ي مجموعه آثار ملكـم اشـارهي خود بارها به استنساخ

فرشـي كـهي ميـرزا آقـا زاده در خانـه از گردهمايي محفل تجددخواه تبريـز بـا حضـور تقـي. كرده است
و بسياري از آثار ملكمكتابخانه و پيماني داشت ، خان را نخستين بار ميان تبريزيان مخفيانه چرخانـدي پر

ي كامـل آثـار ملكـم نـزد مشـهدي در تفلـيس از روي مجموعـه، زاده ضمناً به گواه خود تقي. خبر داريم
كه بر رسالهزاده تأكيد تقي. برداري كرده بود زاده نسخه شريف عليقربان و فوايـد«اي از ملكم است در معني

و مشربي تقي هاي جدا از اختالف» اصول مشروطيت نوشته شده بود و بـي، زاده با ملكم نظري ترديـد داليـل
و آراي تجـددخواه شواهد روشني وجود داشته كه تقي و بارها بـه تـأثير بسـيار ملكـم بـر افكـار زاده بارها

م بهزاده سال تقي. كنديدوران جواني خود اشاره و نكوهش بر برخي ديگـر از منـورالفكران ها بعد رغم نقد
و  قازمانه چون طالبوف و تفاوت نظري بـاملكم خـان ميرزا و همچنـان بـا لحنـي احتـرام، خان آميـز از آرا

مي نظريات قانون ]62[. گويد خواهي ملكم سخن
و تحسين از ملكم ياد كـرده زاده بلكه بسياري از منورالفكران سده نه تنها تقي . انـدي نوزدهم با احترام

و العابـدين مراغـه زين، طالبوف تبريزي، ميرزا آقاخان كرماني، ميرزا فتحعلي آخوندزاده . اي . جملگـي بـا.
و بـا احتـرام فـراوان از آن يـاد كـرده  و تحسين از تأثير آراي تجددخواه ملكـم سـخن گفتـه . انـد ستايش

كه» القدس روح«آخوندزاده ملكم را و نوشت و شـعف،ام اين لقب را من بـه او داده«خواند از فـرط وجـد
]63[»هاي او به من روي داده است كه از خواندن رساله

بهميرزا قا و باور سياسـي رغم ناهمسانيخان كرماني نيز ، قـانون در زمـان انتشـار،و تفاوت در رويكرد
و فداكاري«: خطاب به او نوشت كمااينكـه بـه شـوق]64[»مقاصد شما به هـر رقـم حاضـرم در خدمت

. محفل آدميت در استانبول برپا كرد كه به پيروي از مرام آدميـت ملكـم برپـا شـده بـود، قانوني روزنامه
اين خيال عـالي اگـر اول از مـن سـر«: طالبوف نيز در تأييد طرح اصالح الفباي فارسي ملكم به او نوشت

از،زد مي ميبنده آن وقت ]65[».شدم اشخاص تاريخي
را،اي العابدين مراغه زين آورده هـا از ايـن منظـر اين اشاره]66[. خواندمي» يگانه گوهر دانش«ملكم

و كاستيشد كه تا نشان دهد به و يا ديگر روشـنفكران عصـر مشـروطه بـه هايي كه تقي رغم انتقادات زاده
و فرصت ميطلبيكارنامه و نوآوري،ندداشت هاي ملكم روا هـاي او مـورد هاي انتقادي رسـاله جوهر رويكرد

و محور رساله. ستايش همگاني بود و دغدغـه مفهوم قانون همچون كانون ي قشـر هاي ملكم مـورد توجـه
.ي كشور قرار داشتفرهيخته
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و سازمان اداري،ي خود گرايانه ملكم به تأسي از باورهاي اثبات و توسعه را با نظم همسان يافتـه ترقي
و تقليل مي، جويي را به زباني قابل فهم پيچيدگي رأي، گرايانه بود اين امر جـذابيت فـراوان. داد ساده جلوه

هم. آفريد و دانش فرنگي را و فنون و قاعدهترويج علوم - ساالر حاكم بـه مند كردن نظام ديوان زمان با نظم
ميمنزله و توسعه مب. خواستي بستر ترقي ي هاي فرنگي اجتمـاعي را كارخانـه نا بود كه تشكلبر همين

و در قامت» آدميت«و مروج» سازي آدم« در،»قـانون روزنامـه«،»انجمن آدميت«،»خانهفراموش«خواند
. ها بود»آدم«پي تربيت نسلي از آن

و با هوشمنديملكم سال و عثماني زيسته و اضـم، ها در اروپا و نـاتواني و فرادستي دول فرنگـي حالل
و باريك و بـدون اتـالف، بينانه ديده بود فروپاشي امپراتوري بزرگ عثماني را از نزديك از اين رو به سرعت

و انتظام نو اصالح شود خواست نظام ناكارآمد قاجار بر اساس قاعده وقت مي و ديـوان. مندي - او بدون نظم
ع ساالري كارآمد هيچ روزنه هـاي كـه دولـت، شـناخت صـر جديـد نمـي اي براي بيرون رفتن از تنگناهاي

و زياده و تنگ توانمند و فنـاوري. كردنـد تـر مـي خواه مدنيت نو هر روز آن را محدودتر و اخـذ علـوم رواج
و قاعده مي جديد را پيامد چنين نظم و فرنگـي غالب كساني كه بر آراي قانون. دانست مندي مـĤبي خواهي

و محوري جامعه ويژه آنانبه، دارند ملكم نكوهش روا مي راي ايران سـده كه تضاد اصلي صـرفاًي نـوزدهم
و سنت مي .ي نـوزدهم توجـه ندارنـدي ايران سـده به مجموع شرايط جامعه، نگرند از مجراي تقابل تجدد

او ملكم و منورالفكران همسان و پاسداران آن آشـنا ضمن اينكه با مقاومت ارزش، خان و، هاي سنتي آگـاه
و يافته، درگير بودند و ضديت با سـنت صرفاً هاي خود را از مدنيت نوين باورها گرايـي به عنوان ابزار مقابله
و، كردند مطرح نمي و نظام خودي را به مسيري اندازند كه بـه آنچـه وامانـدگي بلكه درصدد بودند جامعه

و ارزشپس و انحطاط مناسبات بي. پايـان دهـد، شناختندمي هاي سنتي رفت شـتر از آنكـه درصـدد آنهـا
و مقابله با سنت و برانگيختن آنهـا باشـند ضديت و بنيـان، گرايان و خواسـتار ايجـاد گـذاري نظـام جديـد

و طبعاً چنين اموري بي و فصـل نمـي متفاوتي بودند و اوليـاي آن حـل ، گرايـان سـنت. شـد اعتنا با سنت
و ارزش و گذر از فقه وههاي سنتي بـه حقـوق جديـد را زمينـ نوآوري و دانـش و فنـون سـاز رواج علـوم

مينهادينه كردن ارزش مي. دانستند هاي غيرديني و نه مـي نوگرايان نه گرايـان توانسـتند سـنت خواستند
به. پرتوان را به كناري نهند و اسـالم رغم پيامدهاي نامطلوب بهرهاز اين رو و ادبيـات سـنتي گيري ازآنهـا

و بدفهمي ي گرايانـه عصـر روشـنگري سـده بينـي اثبـات از اين خوش، بعدي هاي سياسي در خلط معاني
.و بر اين اساس درصدد ايجاد آن بودند، هجدهم اروپا برخوردار بودند

و عملكـرد.ي نوزدهم اسـت گذار در سدهاز جمله منورالفكران بنيان ملكم و تـأثير او بـر آرا در نقـش
از نيز همچون بسياري از انديشهاو. توان ترديد كرد ايرانيان عصر مشروطه نمي ورزان معاصر ما در انبـوهي

و آرمان تماميت، گرا تعاريف كلي و. جو ناپديد شـده اسـت خواه قصـد ايـن نوشـته بـه هـيچ وجـه توجيـه
مي. خان نيستتحسين ملكم و گاه متضاد او نشان و اقدامات بسيار متنوع - توان يـك دهد كه او را نمي آرا

و به يكي از جو و كـنش انب چندگانهدست و علـوم بسـياري از قلـم. اش تقليـل دادي بينش زنـان تـاريخ
و سياست و گفتـهي ملكمورزان ايراني درباره اجتماعي مـورخ نامـدار، فريـدون آدميـت. انـد خان نوشـته

و قانون، مشروطه خواهي ايرانيان بيش از هر شخصيت ديگر مـديون تمـام بر اين باور است كه مشروطگي
ك و اقدامات ملكمو و بسياري ديگر نيز به تأسي از او چنـين نوشـته مال آثار آدميـت]67[. انـد خان است

و هماهنگ از ملكمبراي به دست دادن تصويري يك و آثـار، دست و آگاهانـه از انديشـه بـا گـذر سـريع
كم قانونيدوران پختگي سياسي او در روزنامه يو آراي دوران اوليـه عمـدتاً بـر آثـار، رنگ كردن آنهـاو

مي اصالح و قانوني با تمركز بر ادبيات سياسي روزنامه، برخي ديگر. كند طلبي او از باال تكيه بـه ديگـر آرا
مي، اينها هر كدام. آثار او توجه چنداني ندارند مي آنچه مي خواهند و عرضه - نـه تصـوير يـك. كنند جويند

و تحسين و دست و شخصيت ملكم استبرانگيز آدميت بيانگر رسا گيـريو نه به دليل بهره، كافي كارنامه
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و زبان مذهبي از واژه مي ها و بنيان نما . گذار طـرح حكومـت اسـالمي خوانـد توان او را مروج اسالم سياسي
و گـره]68[ و موج ضد روشنفكري نهفته در خردستيزي فرهنگ سياسي ما هر بار از پـس بحـران - فضا

با،هاگاه و مي زپردازياوج جديد و كمند دين جامعه. آفريند هاي نوي خويي ديرينه خـود اي كه در چنگال
و پا مي و همواره» كامل«هاي انسان از روشنفكران خود غالباً، زند دست و درسـت نيـك«و يگانه - انـديش

و غيرتاريخي را به كاغجويي زمان قلم عيب، يابد وقتي اين مطلوب را نمي. طلبدمي» كردار . بـردذ مـي زده
ما آرمان و كارآمـد، خواهي نهفته در فرهنگ سياسي غالب و رهبـري مـدبر روشنفكر را همچـون منجـي

و منورالفكران سده. خواهد مي دارند كـه ايـن» اصيلي«ي نوزدهم ما كمتر شباهتي به آن تصوير يكدست
مي تاريخ و تعامـل مـدني. كنند نگاران ترسيم و فرزنـد تقابـل يت جديـد فرنگـي بـا جامعـه آنان برخاسته

و امكانات همين جامعه باليده خودي بوده و توان و بالطبع در بستر ظرفيت . اند اند
و كارآمدي روش ملكم عمل او در تمـام دوران زنـدگي. هاي سياسي در نزد وي اولويت داشـت گرا بود

مي اش همواره بر قانون سياسي آن. ورزيد مند كردن نظام حكومتي تأكيد و انـدرز چه ، زمـان كـه بـا پنـد
و مقاله و ايراد سخن، نگاشتن رساله منـد كـردن حاكميـت ترغيـب دولتمردان ايرانـي را بـه قاعـده، نامه

چــه در اوج انباشــت،كــردمــي و بــهو و نظــري پــس از مشــاهده كــمهــاي تجربــي تــالش ويــژه حاصــل
ب ناپذير چهار دهه خستگي و اولياي حكومت و قـانون اش براي قانع كردن شاه بـه،ه گردن نهادن بـر نظـم

و متحدين خود را جاي ديگر جست او نـه بـه مفهـوم قـرن. وجـو كـرد فشار از بيرون حاكميت روي آورد
و نه عدالت بيستمي آزادي هـا نظـام تـا مـدت. خود او هم هرگز چنين ادعايي نكرده اسـت. خواه طلب بود

بلكه حاكميتي مستبد متكـي،ي ليبراليسم اروپاييي پارلماني بر مبنامطلوب او نه يك حكومت مشروطه
قـانوني او بـدترين قـانون را از بـي. خواسـتي منـتظم مـي يا به قول خودش دولـت مطلقـه، بر قانون بود

مي مطلوب و راه عملي. دانست تر و مؤثر جديـد وقتي اصالح از باال پيش نرفت به دنبال متحدين جديد تر
و تحـريم تنبـاكو. ودگرانديشان ازلي هم توجه كردبه روحانيون شيعه  ، زماني كـه در خيـزش عليـه رژي

و تحميـل خواسـته و تحـرك مـردم و نفوذ كارآمد روحانيون شيعه در بسـيج را قدرت هـا بـه حاكميـت
و از تأثير سيد جمال.ي خود را تغيير دادرويه، مشاهده كرد قاالدين اسدآبادي در ميرزا خان كرماني هـم

بياي و فرصـت. اعتنا گذشتن خصوص نبايد و تصـفيه هـاي منفعـت طلبـي از بندبازي و مـالي او - طلبانـه
خـواهي را همـواره تكـرار تأكيـد بـر قـانون، كه بگذريم، چون اتابك، هاي شخصي با مخالفين خود حساب

. كرد
و به كار بردن زباني مذهبي ي مقاالت روزنامـه نما در برخي برخورداري از ادبيات مشابه اسالم سياسي

و تحت تأثير سيد جمال، قانون قاالدين اسدآبادي و هـم انديشـان ازلـي او هـم در ايـن ميرزا خان كرماني
شد طور همان. چارچوب قابل فهم است و، گرا ملكم عمل، كه اشاره و آگاهانه شـرايط اجتمـاعي هوشيارانه

و صف و تحليل كرده سياسي ايران هـاي خـود در پـي كشـانيدنو بر مبنـاي يافتـه آرايي نيروها را نظاره
مبني بر اينكه ملكم خواهان حاكميـت روحـانيون ادعاي برخي. روحانيون شيعه به مقابله با حاكميت بود

و، شيعه يا برپايي مجلس اسالمي در ايران بود و بوي زبـان هاي اسالم واژه با استناد به ادبيات گراكه رنگ
ـ مذه  ، بي حاكميت فعلي ايـران را داردو فرهنگ سياسي شـباهت. هـاي چنـدان اسـتواري نـدارد پايـه،

و امروز را نميها ضرورتاً همساني محتواي دوگانه واژه و ميـزان نفـوذ. رساندي ديروز او بـه خـوبي از تـوان
و بازار به آنان باخبر بود و وابستگي مقلدان كوچه و ديـن. روحانيون  خـويي ضمن اينكـه فرهنـگ سـنتي

به نهادينه شده ي نصـراني دليـل پيشـينه به ياد داشته باشيم كـه او بـه. شناختمي خوبيي دروني آن را
و سنتخود زندگي در يك جامعه دري مسلمان و هـيچ تـوهمي گرا را به نحو ملموسي تجربه كرده بـود

ويـژه در ميان ملل مسـلمان بـه كما اينكه خطاب به فرنگياني كه در پي رواج مدنيت خود. باره نداشتاين



 115 تولد تا مشروطه: زاده تقي

چنـدين قـرن از روابـط اروپاييـان بـا« ايـد چـرا شما هرگز از خود پرسـيده: صراحت گفتبه، ايران بودند
و ملل مسلمان ديگر مي و مخالفـت همچنـان برجـا اسـت رشـته]و[، گذرد عثماني چطـور.ي خصـومت

ما مي را شگفتيشود توجيه كرد كه مردم مي هاي مغرب و مشتاق آن نمي مشاهده ]69[»گردند؟ كنند
ميسؤاي خود به ملكم پاسخ انديشيده : كندل را به اين نحو عرضه

مي« و آن ديـن آنـان اسـت مسلمانان فقط يك اصل مطلق را اسـالم چـون مسـيحيت. شناسند
و دنيايي را از جامعهنيست كه جامعه راي مادي و زندگي مـدني از زنـدگيي معنوي جدا سازد

مي. ديني تفكيك نمايد و آن دين است اسالم تنها يك اصل واحد آن، شناسد تمام جامعه بنـا بـر
در اصل واحد ديني اداره مـي  و ديـن داراي يـك اصـل جزمـي اسـت كـه اروپاييـان آن را شـود

. اند نيافته . ي عـالم خلقـت تحـت اراده. حقيقتـي جـز خـدا وجـود نـدارد، از نظر فرد مسـلمان.
. فرد مسلمان. وردگار استپر . . پـردازد مگـر آنچـه خداونـد امـر كـرده اسـت به هيچ كار نمي. . .

و جهاد عليه كساني كه به نظر او از ستايش خـداي يگانـه تكليف مسلمان مؤمن عبادت خداست
و آرزوي مسلمانان داشتن راه. اند روي برتافته و تلگراف يـا تأسـيس امپراتـوري خواسته هـاي آهن

في، نيست عظيم پرسـتش، هدف اصلي آنان عبـادت خـدا. نفسه نيستند گرچه مخالف آن چيزها
و جهاد با كساني است كه او را به طور مطلق نمي و بـه خدا و اينكـه در ايـن راه بميرنـد پرسـتند

. آن تنها اصلي است كه بر ذهن مسلمانان سـلطه كامـل دارد. بهشت بروند . هـر چـه از مغـرب.
ب، بيايد تمدن شما زير حمايت مسيحيت بـه مسـلمانان عرضـه. يزاري مسلمانان خواهد بودمورد

و حال آنكه مي ».براي فرد مسلمان چيزي كه از دين متخاصم عرضه گردد ارزشي ندارد، شود

مي: افزايدملكم در ادامه به صراحت مي و سراسـر تـاريخ مسلمانان دانند كـه شـما مسـيحي هسـتيد
ج و نبرد با مسيحيت بوده استآسياي صغير آكنده از مي. نگ دانند كه شما هـدف گسـترش اين مردم

و تاريخ شما هم اين را ثابت كرده است، دين مسيحي را داريد در. سياست شما اينان بر اين تصـورند كـه
و حاال گذشته با اسلحه به جنگ آنها مي بريـد؛و پول حملـه مـي، تجارت، سياست، علم، با قدرت«آمديد

مي اينلذا  :و در مقابل اين مشكل چه بايد كرد. كنند ها با هر چه از مغرب بيايد ضديت
. تـوانيم بـه داليلـي كـه بـه آن اشـاره كـردم خودمان نمـي]منورالفكران[ما« . از سـوي ديگـر.

مي. خواهيم مقلد شما باشيم نمي و نـه شـما را بپـذيريم ما نه البتـه. خواهيم نزديك شما بيـاييم
ا و مشكل ما را ندارد، اند ها مغرب را سرمشق قرار داده ست كه ژاپنيدرست يعنـي، ولي ژاپن مانع

و به همين جهت ما نتوانسته ي آنـان را در پـيش ايم شيوه دين آنها آن اندازه نيرومند نبوده است
و وسايل خود را بـه كـار برديـد، به مدت دويست سال. گيريم و پنـدها كوشـيده، شما قدرت ايـد

و همه، ولي آنچه انجام گرفته، ايددهدا در.ي ملل مسـلمان از مخالفـان شـما هسـتند ناچيز است
و آنان را واداريد كه مدنيت جديـد را كـه اين صورت چطور مي توانيد به اين مردم كمك برسانيد

»بپذيرند؟، حقيقتاً خواستار آن هستند

ن و مقاومت در مقابل هـاي مـدنيت نـو مثـالي سـاده وآوريملكم براي شكستن سد مستحكم تعصب
و بـه ترين بدبختياز بزرگ» تعدد زوجات«: گويدمي. زند مي هاي مشرق زمين است ولي اگر شـما بياييـد

و از مسيحيان تقليد كنيد امـا اگـر. با مخالفت سخت مواجه خواهيد شـد، مسلمانان بگوييد كه آن را ملغا
و به آنها بگوييد  بدون اينكه اهانتي شـده» روح اسالم از تعدد زوجات بيزار است«اساس را بر اين بگذاريد

مسـئله، رو شـوند اند چگونه با عامـه مـردم روبـه همچون منورالفكران هوشمند شرقي كه ياد گرفته، باشد
مي قابل پذيرش : شود تر
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مي« امـا بـه جـاي، اخـذ نمـاييم، سـازند ترديد نيست كه بايد آن اصولي كه اساس تمدن شما را
و بگوييم كه فـالن سـفير يـا فـالن دولـت  و پاريس بگيريم و چنـان، اينكه آن را از لندن چنـين

و بگـوييم گويد ــ كه هرگز هم پذيرفته نمي مي شود ــ آسان است كه آن اصـول را اخـذ نمـاييم
به. كه منبع آنها اسالم است و اين را به تجربه دانسـته ثبوت اين امر نـييع. ايـم آساني امكان دارد

و مطرود بوده همان افكاري كه از اروپا آمده و ثابت شد كـه در خـود اسـالم همين، اند اند كه گفته
و از روي اشتياق مقبول گرديدندبي، اند نهفته مي. درنگ دهم كـه همـين ترقـي به شما اطمينان

و عثماني ا تحقق يافتـه نتيجـه، خصوص در ايرانبه، مختصري كه در ايران سـتي ايـن واقعيـت
و به جاي اين كه بگويند منبع آن عقايد اروپـا اسـت  و اصول غربي را اخذ كردند افرادي كه عقايد

و اصول حقيقـي. گفتند ما با اروپاييان كاري نداريم، فرانسه يا آلمان آمده، يا از انگلستان آن افكار
]70[».داشته است اين شيوه تأثير بسيار شگفتي. اند اسالم هستند كه فرنگيان از ما اخذ نموده

و نـه مـي خواسـت اين نقل قول طوالني را آورديم تا نشاني باشد كه ملكم نـه مسـلمان باورمنـد بـود
و موازين شرعي را در اين سرزمين مسلط كند و او بـا فرنـگ. اصول شناسـي نهفتـه در فرهنـگ سـنتي

و براي سست كـردن مقاومـت حافظه ي كـار را در اتخـاذ روشـي چـارهي تاريخي ايرانيان دقيقاً آشنا بود
و ريـا كارانـه بـود. يافت كه به باور او به اخذ مدنيت نو ياري رساند امـر ديگـري، اينكه اين كار فريبكاري

و به ياد داشته باشيم كه سياست. است و محـك معيـار ورزي نو اساس خود را از آراي ماكياول گرفته بود
و ريـاي بگذ. كرد اخالقي در اين امر كمكي نمي ريم كه آن مدعيان معنويت راستين ما هم خـود خدعـه

و قضاوت اخالقـي نيسـت. اند زيادي پيشه كرده بلكـه نشـان دادن ايـن اسـت كـه ملكـم، غرض داوري
علَـم. جديد فرنگي بود ورزي وطني يك سياست نمونه و دار حاكميـت از اين رو كساني كـه او را پيشـگام

ا اسالمي مي و در اشـتباه، دورويانه بهره برده اسـت، دبيات مشابه اسالم سياسي معاصرخوانند چون از انـد
مي. اند كنه آراي او را نشناخته دسـتي يـك چـرا كـه بـه چهـره، گـذرد يكي چون آدميت از اين موضوع

مي، آيد تصوير شده اش خدشه وارد مي و نكوهش و رياكـارو ديگري او را لعن كند چرا كه او را سـالوس
و بر اين تصور است كه گويا ملكم مي حاكميت اسـالمي را حـاكم 1357ها بودند كه در سال خانشناسد

و مسئوليت پنداربافي. كردند و مقتضيات زماني ، گريزي كه در پي يافتن مقصـر اسـت هاي متأثر از شرايط
ميگذار سدهمنورالفكران بنيان خي نوزدهم را به مسلخ . ود را بشويندبرند تا دامن خطاكار نسل

و سـفر در اقصـا نقـاط اروپـا: صراحت گفته بودملكم در سخني با دوست انگليسي خود به بـا اقامـت
و براي چاره نظام و اجتماعي غرب را مطالعه كرده و سياسي : جويي هاي مذهبي

. كـرد اي را تدوين كردم كه بايستي خرد سياسي اروپا را با خرد مذهبي آسـيا ادغـام مـي برنامه«
را.ي اروپايي امري عبث بوددانستم كه كوشش براي اصالح ايران مطابق نمونه من مي پـس مـن

در قـالبي مـذهبي، تصميم بر آن شد كه اصالح مادي خود را در ريختي قابـل فهـم بـراي مـردم 
]71[».عنوان سازم

و آزادي كـه روشـنفكر ايـران همچنان و همشـهري نامـدار تقـي خـواه خـان ميـرزا يوسـف، زاده طلـب
و ادبيـات مـذهبي، مستشارالدوله و لعاب و مقبوليت اصول حقوق بشر فرانسه آن را به رنگ هم براي رواج

و مطلوبيت اين رويه تأكيدي ورزيمبي. آراست بايد اشاره شود كه در ايـران قـرن نـوزدهم، آنكه بر صحت
و ظرفي  ـ اجتماعي ما چندان امكان و فضاي مذهبي ت مطلوبي براي پذيرش نوآوري پديـد فرهنگ سنتي

مي.ي ديگري را پيشه كنندنياورده بود تا آن منورالفكران بتوانند شيوه و آنها به هر دري زدنـد تـا جامعـه
و نـوآوري  و هـم بـي. هـا ترغيـب كننـد حاكميت را به ضرورت پذيرش تغييـر ترديـد هـم خطـا كردنـد



 117 تولد تا مشروطه: زاده تقي

مياما باز اين پرسش پابرج، هايي داشتند كاستي و شايد بهتر اسـت بپرسـيم چـه است كه چه بايد كردند
 توانستند بكنند؟ مي

و تفاوت و تأثيرگذاري و تقيدر تأثيرپذيري ي زاده تقـي. زاده هم بايد به نكاتي اشاره كنـيم هاي ملكم
هـاي او مبنـي بـر ضـرورت اخـذ گرچـه از تأكيـد رسـاله، خان داشتمجلس اول كمتر شباهتي به ملكم

و برپايي حكومت قانونمند تأثير فراوان پذيرفته بودو سياست دوران نهضت مشروطه بـا. رزي جديد فرنگي
و بيان كـرده بـود  . تفـاوت داشـت، چند دهه پيش از آن كه ملكم بيشتر آراي خود را در آن هنگام مطرح

و نظري در ايـران تقي و بررسي انباشت تجربي و فرنـگ پـي،ازقفقـ، عثمـاني، زاده در اين زمان با مطالعه
و اندرز به حاكمان كارآمد نيسـت برده بود كه بسياري از آراي ملكم به امـا نطفـه بسـتن برخـي. ويژه پند

و جسارت نوشته،ي خود را مديون محتواباورهاي زمانه نگـرش. دانسـت هاي آغـازگر ملكـم مـي صراحت
ـ ملت« و سياست»دولت ملكـم. خـان برگرفتـه بـودي ملكـم ورزي نوع فرنگي خـود را از آثـار اوليـه ساز

بي حاكميت مطلقه ميي فردي را نوعي نوشـت كـه در ايـران » كنستيطوسيون«ي در رساله. دانست دولتي
و لفظ دولت را مي و نه اسم از آنجا كه در ايران نهـاد قـانون گـذاري. اند شناخته هرگز نه بساط دولت بوده

و نه دولت، وجود ندارد و نـه ملـتمي نه نظم به وجود آمد و حـدود اسـت داند كه ملت بـه چـه مفهـوم
و بايد از دستگاه ديوان چه بخواهد مي از. داند تكاليف او چيست هر دو از يكديگر توقعاتي دارند كه خـارج

و مصالح ملي است و نه عقالسـت. حقوق مجبـور«مـا: دولت فرانسه را نمونه آورد كه حاصل تربيت عامه
دولتي كه قدرتش بر وسـعت فهـم مـردم متكـي».دولت داشته باشيم،و انگليسهستيم كه مثل فرانسه 

در اين نطفه. بر عقل چند وزيرصرفاً است نه و ضـرورت تأسـيس آن ـ ملت نو هاي نخستين مفهوم دولت
كـه در مصـر» تحقيقات در احـوال تـاريخي«ي در رساله.ي جوان تأثير فراوان نهاد زاده بر تقي، آراي ملكم

. اين امر به وضوح قابل رؤيت است، كرد منتشر
و اشـاره، زاده قرار گرفـت آراي مهم ديگر ملكم كه مورد توجه تقي هـاي مكـرر ملكـم در ايـن تأكيـد

و تهاجم استيالطلبانه مدنيت ارتباط بود كه در شرايط جديد بين تـوان ديگر نمي، فرنگييهمبستهالمللي
و نسبت به تح بيسر در الك خود فرو برد و دستاوردهاي دولـت والت جديد هـاي فرنگـي توجه بود؛ توان

و ديري نمي و پذيرش اصول آن را پيش آورده گذرد كه آن اوضـاع بـر مـا تحميـل خواهـد اجبار به ترقي
و عيناً به كار برد. شد و. پيش از آنكه دير شود بايد اساس اين مدنيت را آموخت از آنجا كـه خـود سـنتي

اوامانده و آغـازي متفـاوت را نـداريم مان در و فرصت ايجـاد و امكان بايـد از فرنگـي، نحطاط گرفتار آمده
و ترتيبات سياست. سرمشق بگيريم و نهادهـاي آن را بـه عـين تأسـيس اصول نظم ورزي نو را بشناسـيم

و،ي تمـدن نـو مانـده از دايـره روندي كه در شرايط فروپاشي روزافزون ملل عقـب. كنيم ضـرورت فـوري
ما، در شرايط هجوم فرنگيان براي انقياد جهان. عاجل دارد و ملت . بايد شتاب كرد، از جمله وطن

مي، حكومتيان، گرچه اين آرا بيشتر بر اصالح امور از باال و تقي تأكيد ي عصـر مشـروطه بـه زاده ورزيد
خـواهي را بـر مشـروطه امـا بـذر آراي، توجه داشـت، مردم، تغيير ساختار حكومتي ايران با تكيه بر پايين

ضـمن در بـر، زاده دريافته بود كه غالب اصـالحات از بـاال تقي. زاده پراكنده بود هاي تقيي انديشه مزرعه
و ترقيهاي داشتن اليه و مسـتبد، خواهي نوجويي و توانمنـدي بيشـتر حاكميـت مطلقـه عمالً به تمركـز

دراش طلبانه ملكم در آراي قانون. قاجار انجاميده است و نظـام مطلـوبش كمتر نقشي براي مردم قائل بود
.و منتظم بود، مطلقه، نهايت حكومت متمركز

و ملت در تفكر اين دو كامالً متفاوت بودرابطه گري نخبگـان حكـومتي ملكم تجسم اصالح.ي دولت
و براي اصالح امور به فرادست چشم داشـت  ره او در انديشـيده. بود و در جـويي تـرين آراي فكـري خـود

و چـاره، قانونيقامت روزنامه و رسـماً خواهـان دخالـت جـويي پوشش مذهبي بر آرا هـاي خـود پوشـاند
بـه، زاده در تمـام دوران مشـروطه در حالي كـه تقـي]72[. مستقيم روحانيون در تدوين قوانين شده بود
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و نشي و عرف، بهائيرغم فراز و خواهان ضـر دموكراتي پيگير و دنيامدار و گرا ورت جـدايي نهادهـاي ديـن
و دور نگه داشتن روحانيون از عرصه و بـه همـين جـرم هـمي قانونحكومت و اجرايي باقي مانـد؛ گذاري

و تبعيد شد و آشنايي باور پايدار تقي. محكوم و تكـاليف، منزلـت، اش به حقـوق زاده ضرورت بيداري ملت
و گذر از نقش بـود كـه بـر مبنـاي قـانوني مـدون حـق خـود را به شـهرونداني» رعيت«و» بنده«خود

و آن را با حضور فعال خود بطلبند؛ در كشمكش مشروطه نشان داد كه دلبسته از بشناسند ي اصـالحات
و دوم سخن خواهيم گفتي او در مجلسي اين ادعا در كارنامه درباره. باال نيست . هاي اول
به او مي در ترغيـب، طلبـاني چـون ملكـم ستايش اصـالح رغم تالش قابلدانست كه حاكميت مطلقه

و قانون قاعده و، مندي هـاي نـو در جهـت از برخـي مؤلفـه صـرفاً جز مواردي مشخص به تغيير تن نداده
و قوام خود بهره گرفته است به قانوني روزنامه. تثبيت و مالحظه كـرده بـود كـه را و بررسي دقت مطالعه

و ترغيب پاييني اي اوليههرغم توجه ملكم در برخي شمارهبه در ها براي فشار به باالييي آن به بيداري هـا
و ترقـي  فعاليـت، هـاي ديـوانيو بازگشـت ملكـم بـه مسـؤوليت قـانون پـس از تعطيلـي، پذيرش اصالح

و اندرزگويي خود در مكاتبات را از سر گرفته است اصالح و پند  قـانوني حتي در خود روزنامه. گري از باال
بـار، بـه بعـد35ي ويـژه از شـمارهبه، هاي روزنامهملكم در آخرين شماره. امري محسوس بود هم چنين

و شوراي مركب از نمايندگان ملت بر تشـكيل مجلـس ديگر به جاي مجلس قانون » دربـار اعظـم«گذاري
و هـي. تأكيد كرد و نظارت شخص شاه تأسيس شـود و عقالي كشور به انتخاب چ مجلسي كه بايد از فضال

و پـذيرش مقـام ملكم با بركناري امين. زاده نداشت شباهتي به پارلمان مورد نظر تقي السلطان از صـدارت
و از درون حاكميـت روي آورد، سفارت كبراي ايـران در ايتاليـا  . مجـدداً بـه تـالش بـراي اصـالح از بـاال

ي وي بـراي صـدارت بـهمهنااتابك دشمن پيشين او با توصيه، دانيم كه در زمان مجلس اول مشروطه مي
و ضديت با اين امر فعال بود زادهو تقي، ايران آمد . در تقابل
بي تقي و تشكل ترديد از توصيه زاده و اقدامات پيگير ملكم در برپايي نهاد و باور هاي مدرن وجديـد ها

وس، تأثير بر افكار عمومي،و نشر روزنامه براي پيشبرد امور سياسي  گـروه هـاي ترينيعو ترغيب مشاركت
و برپـايي. اجتماعي در سرنوشت جامعه تأثير پذيرفته بود او از همان روزگـار جـواني بـه تأسـيس تشـكل

و باور به راهي متفاوت رفت. نشريه توجه خاصي نشان داد هـاي علـوم اگـر بتـوان از واژه. گرچه در محتوا
و قياس اين دو بهره گرفت شايد بتوان ملكم را تجسم تأثير نوعي از ليبراليسـم، اجتماعي غرب در ارزيابي

و اثبات ي زمـان زاده در حـالي كـه تقـي،ي فرانسـوي اگوسـت كنـت دانسـت بينانـه گرايي خـوش فرنگي
و پيگير بود . مشروطه يك دموكرات الئيك

ي مشـروطهي فرهنگـي زمانـه در سـنجش گفتـاري ناشـناخته از ملكـم در آسـتانه محقق كارنامـه
و آراي او باشد)م1905/ق 1323اآلخريجماد( : نويسدمي، كه شايد بيانگر آخرين رهيافت

و معتمدان را به برقراري حكومت قـانون، در اين نوشته ملكم از زمان مظفرالدين شاه« دولتمردان
و نه مشـروطيت ملكم بيشتر روي به عدالت.ي احكام شرعي مشوق شده استبر پايه . خانه داشت

. و خان در كتابهاي ملكمي نامبرده در انقالب مشروطه جزو نوشتهسالهر.  فروشي تربيـت تبريـز
ميكتاب يكـي اينكـه. اهميت اين رساله از چند بابت اسـت. رفت فروشي شرافت تهران به فروش

گمـان پـس بـي. كمتر از يك سـال پـيش از اعـالن مشـروطيت در اختيـار شـاه گذاشـته شـده 
م از ايـن رهگـذر. بهره جسـته اسـت 1324الثاني جمادي14فاد آن در فرمان مظفرالدين شاه از

]73[».بخشان آن فرمان به شمار آورد توان ملكم را از الهام مي

و خواسـت عـدالت، دانيم كه در فرمان اول مشروطه مي خانـه سخن از مجلس شوراي اسـالمي رفـت
هم، به هرحال. مورد تأكيد جماعت متحصن در آن زمان بود زمـان در اطالع داريم كه مريدان پيگير ملكم
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. گـذاري مجلـس اول سـهيم شـوند بودند تا فعاالنـه در فراينـد قـانون» جامع آدميت«تدارك داير كردن
و تأثير آراي او در كشاكش مجلـس اول نيـاز بـه پژوهشـي مجـزا دارد گرچـه سـند. پيگيري آراي ملكم

گ  و منظم او بـا هـاي شـواهد حـاكي از تمـاس، رداننـدگان آن جـامع نـداريم معتبري در ارتباط مستقيم
مي. پراكنده از راه دور هم چندان قابل اعتنا نيست و مريدان ملكـم متشـكل توانيم بگوييم كه تقي اما زاده

و فرزند مورخِ رهبر جـامع در جامع آدميت در مجلس اول آب ، فريـدون آدميـت، شان به يك جوي نرفت
و پدرش به ويژه» مخالفين« حساب فكر آزاديدر كتاب . را مفصالً وارسيده است زاده تقيملكم

زيتبريساز مدرسه نهضت
و به آمـوزش سـنتي. ويژه مبلغان مسيحي داير كردنـد نخستين مدارس تبريز به سبك جديد را خارجيان

فرزنـدان يا آموزش خصوصي توسط معلم سـرخانه بـراي،ها خانه عمومي در آن زمان عمدتاً توسط مكتب
. ها بود كه نظام آموزشي مشخص وكمابيش همساني در ايران معمـول بـود قرن. پذيرفت اعيان صورت مي

مي در اين نظام كودك از سنين چهار يا پنج سالگي وارد مكتب ي آموزشـي قرائـت اولـين مـاده.شد خانه
و رونويسـ. قرآن بود و نوشتن فارسي از طريق روخـواني و خواندن ي چنـد كتـاب كالسـيك تدريس الفبا

و عرفاني پـيش مـي و حكايات اخالقي و. رفـت ادبي ايران حاوي اندرز پـس از چنـد سـال اگـر امكانـات
ي مـذهبي هاي علميـهي تحصيل وارد مكاتب حوزهنوجوان پسر براي ادامه، داد وضعيت خانواده اجازه مي

و احكام فقهي را فرا مي و نحو عربي و صرف در. گرفتميشد سـطح محـدودي نيـز دروسـي سـنتي گـاه
مي، هيأت، رياضيات، نجوم، چون ادبيات قابـل ذكـر.شدو بعضاً در يكي دو مكتب طب سنتي نيز تدريس

و سراسري نبود و عمدتاً به فرزنـدان اقشـار، است كه اين نظام آموزشي نيز به هيچ وجه عموميت نداشت
مي، مرفهنيمه .شد علماي روحاني يا اعيان منحصر

ميد اي كـه مدرسه. رودارالفنون تهران سرآغاز فعاليت مدارس جديد توسط ايرانيان مسلمان به شمار
و معدودي رشتهو زبان،طب، در آن علوم نظامي عمدتاً توسـط مدرسـان، هاي جديد اروپايي هاي خارجي

زاده تقـي يعنـي دو سـال پـيش از تولـد،ق1293دارالفنون تبريـز نيـز در سـال.شد خارجي تدريس مي
و مسـئوليت نوينبه تاسيس مدارس زاده تقي]74[. تأسيس شد و هشـياري به عنوان بستر ساز بيداري

. پذيري عمومي تاكيد بسيار داشت
به عنوان صفت تعريف شده مشخص در پسـوند مـدارس جديدالتأسـيس نويني براي دريافت از واژه

و پـرورش فرنـگ در هـزاره. اروپا اشاره كنـيمي آن در مبدأ پيدايش يعني بايد به پيشينه ي اول آمـوزش
و نظارت كامل كليسا بود، مسيحي اروپا عمدتاً در سيطره و سنت جزم. كنترل هـا گرايـي تـا مـدت انديشي

و انديشه و پرورش نه تنهـا سرسـختانه مقاومـت هاي نو به عرصه در مقابل ورود علوم در،ي آموزش بلكـه
ميبسياري موارد با خشون و حذف فيزيكي نوآوران با آن مقابله و دوم هـزاره در قـرن. كـردت ي هـاي اول

ايـن تحـوالت منشـأ. تـدريج شـاهد تحـوالتي محسـوس در برخـي نقـاط اروپـا هسـتيم دوم ميالدي به
و نويني در عرصه نگرش و شيوههاي متفاوت و كردار و تربيـت بـهي بينش . آينـد شـمار مـي هـاي تعلـيم

و بازگشتي تدريجي ولي نقادانـه بـه آثـار پيشـينيان پيدايش شهرهاي و بانفوذ ي با مراكز دانشگاهي معتبر
و رومي و مفاهيم آنها، يوناني و گسسـتي تحول همگاني زمينه،و بازانديشي در متون و فراگيرتر گـذر تر

و كاستي، نقد برخي جوانب سنت. متفاوت از رويكرد قدما را فراهم آورد وو بيان كمبودها هاي پيشـينيان
و ايمان و آراي جديـدي را مطـرحي پرداختن بـه نظريـه زمينه، لزوم تطبيق با مقتضيات عصر، اهل دين

. كندمي
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و مبـاني هاي اوليه نطفه و تجديـدنظر در اصـول و دنيوي شـدن آن ي بحث پيرامون لزوم اصالح دين
شدبه، سنت و با تأني بسيار مطرح و اروپـاي غربـي با گسست، در واقع. تدريج ي كـه ميـان مـدنيت يونـان

و سـيطره،ي دوم مسيحي به وجود آمده بـودي هزارهقرون اوليه ي كليسـاي مسـيحي جزميـت انديشـه
و گسـترش رنسانس در اروپـا بـر زمينـه. حكمروايي كاملي داشت و پيـدايش ي تحـوالت قـرون پيشـين

، انسانِ خودمختار را در فرايندي طـوالني.دداري افق جديدي را برابر چشم بشريت گشو مناسبات سرمايه
و با عقب و تسليم به سرنوشـت ازلـي خـود، گردهاييتدريجي و پيرو مشيت و قدري جايگزين انسان قضا

و مـي. كرد در انساني كه به اين باور رسيد كه جهان داراي نظام قانونمندي اسـت و تـوان آن را شـناخت
و خواست خود تغيير داد و، كپلـر، گاليله.جهت منافع . كوپرنيـك . و. و اسـاس نجـوم و جزميـت اوهـام

و زمـين برچيدنـد كيهان و سـتارگان و سـحر را از آسـمان و افسـون . شناسي پيشين را دگرگون كردنـد
و مبتني بر داده و راه را براي شناخت عقالني و برداشتن اين گام باورهاي سنتي كليسا را درهم ريخت هـا

و گسترش يافته بي، دانش بشري ها و دنياي و فنون و آراي جديد بر جهـان علوم و اكتشاف انتهاي اختراع
و شناخت دستاوردهاي جديد بشري امكان. گشود ا لمعـارفي دايـر. پذير شـد روند رو به تكاملي در معرفي

و گوهر تالش چند قرن گذشته و منتشر شد كه چكيده و افـق گسـترده ي اروپاي غربـي را مـدون كـرد
و اي آغاز شده بود كه هرگونه غايتمدرنيته. مندان گستراند ديدي را پيش روي عالقهج گرايـي را منتفـي

مي يا دست و غايـت الهـي نمـي. كرد كم قابل ترديد معرفي . زيسـت بشر ديگر تنها براي تحقق امـر ازلـي
صف گرايي علمي در مقابل باور جزمي در تمام عرصه اثبات بشـر جديـدي، روايـت روسـوبه. آرايي كرد ها

.ي قانون طبيعي نهادمتولد شد كه به جاي استيالي ازلي سر به سيطره
و پرورش هم متناسب با حضور چنين فرديتي مي و باورهـاي آموزش بايست خود را از چنگال سـنت

و محـدوديت، گراي جزمي آزاد كند غايت و هـم بـا معرفـ تا بتواند هـم خـود را از اسـارت و هـا برهانـد ت
و پيشرفت جامعه شود، شناخت عقالني مبتني بر سودمندي اجتماعي انساني كه نه تسـليم. موجب ترقي

و مجري محض امر ازلي و سـودمندي زمانـه بلكه كنش،و مطيع گر اجتماعي باشد بر مبنـاي مقتضـيات
و، اثر روسو اميلي هاي اوليه بيني خوش. كند عمل  . پرورش نـو قـرار داد چنين باورهايي را مبناي آموزش

و آگـاه، نويد دنياي بهتر مبتني بر تدوين قرارداد اجتماعي ميان شـهروندان آزاد روسـو بـا طـرح. مختـار
را،ي عموميمبناساز اراده و قـانون اجتمـاعي ناشـي از آن و راه، در واقع قرارداد حـل مقابلـه بـا نـابرابري

و بلندپروازي مفرط خوش. كرد تبعيض پيشنهاد  و نظـام روسـو در آفـرينش نظريـه بيني ي اجتمـاعي نـو
و نو بسازد و پـرورش تحـوالت در بنيـان، سياسي مبتني بر قانون كه انساني مختار هـاي سـنتي آمـوزش

و سرانجام اجتماع، معقول، هايي خيرخواه انسان. سازي را به وجود آورد تاريخ بايـد از مجـرا پذير خودمختار
و تربيت مي،يلام،و معاني تعليم و. آمد او به وجود و همخـواني طبيعـي خـود انساني كـه در همـاهنگي

و نابرابري را كه به باور روسـو، جهان و تباهي بري باشد و طـرد كنـد، امري غيرطبيعـي بـود، از فساد . نفـي
عشـق بـه طبيعـت روسـو.ي عمومي را تحقـق بخشـد فردي تربيت شده كه اجتماع متمدن حاصلِ اراده

دربي. تصوراتي شد كه انسان اجتماعي را نيز چنين بخواهدمبناي  و جوهر نـابي كـه او و سادگي آاليشي
و تنهـا موجب شد چنين پندارد كه آدمي نيـز بـه گونـه» يافتمي«طبيعت  اي طبيعـي از آن بهـره دارد

و تباهي رهايي يابد كه بـه كافي است شيوه حق بـه او تحميـل نـاي تربيت عقالني به كار رود تا او از فساد
. شده

و سنت و كتاب گرايان جزم كليسا از اميلانديش با روسو به مقابله پرداختند او را كـه انسـاني متفـاوت
و باورهاي مذهبي پيشنهاد مي و، رغـم تـالش آنـان امـا بـه. كرد سوزاندند خواست اولياي كليسا آمـوزش

و سلطه و فرودهايي از انحصار و با فراز شدپرورش بتدريج و سـاختارهاي آموزشـي.ي كليسا خارج نهـاد
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و مواد الزمه آن تأسيس شد و قيم. مستقل و نظارت خواص و تربيت از كنترل اوليـاي، هـاي مـردم تعليم
شد، كليسا و نشيب رو به تعالي جديدي را در پيش گرفـت، كه رها و بـدعت، خالقيـت. راه پرفراز ابتكـار

و، ناپذير موجب شـكوفاييو باورهاي پرسشي جزميت انسان رها شده از سيطره و گسـترش علـوم ژرفـا
شد، فنون و فرهنگ . هنر

و فزوني و پويا و دانـش موجـب پيـدايش سلسـله، خواه نو به تخصصنياز نظام توانمند مراتـب مهارت
و تخصصي، متوسطه، منظم آموزشي چون ابتدايي و متخصصـين،و پرورش متفكران، عالي و، دانشمندان

شد سطح عمومي در و كاركنان كارآمدتر و تربيت كارگران م در چنـد19تـا12اين روند كه از قـرون. تر
. انگيزترين دوران زندگي بشري بود شگفت، تدريج ولي رو به جلو تداوم داشتكشور غربي به

و پرورش در دو جنبه و نيـز پـرورش خالقيـت آموزش و آموزش همگاني وي سوادآموزي هـاي ويـژه
و،ي اولجنبـه. هـا پـيش رفـتي متفاوت انسـان ستعدادهاي نهفتها و پـرورش مردمـي باسـواد تربيـت

و پـرورش انسـانو جنبـه، برخوردار از حداقل آگاهي سودمند مناسـبات اجتمـاعي  هـاييي دوم تربيـت
به، پيشگام علوم و و صنايع ذوقي . اصطالح نخبگان جديد را در دستوركار قرار دادفنون

و بـي ها بود كه جامعه قرن، زمان با اين تحوالت در اروپاهم خبـر از ايـني سنتي ما در روالي متفاوت
مي، تغييرات و پـرورش هاي جدي قـرن نخستين آشنايي. كرد سير و نـوزدهم بـا آمـوزش هـاي هجـدهم

و معدودي باقي ماند ، دهمبار مقابل روس در آغـاز قـرن نـوز هاي فضاحت شكست. جديد در سطح محدود
و تربيـت تعـدادي متخصـص، همچون تكاني برانگيزاننده و فنـون نظـامي معدودي را به فكر كسب علوم

و تحـول انگشت،ي دوم قرن نوزدهمتا نيمه. انداخت و دولتمرد به ضرورت تغيير و نخبه شماري روشنفكر
و تربيت سنتي پي برده بودند وه در گسـتره جامعـ، هاي پايـاني قـرن نـوزدهم اما از دهه. تعليم اي جديـد

و از طريق مطبوعات فارسي زبان خارج از كشور و جرايد چاپ مصـر بـه، المتينحبلو اخترچون، فراگيرتر
و مقاومت سنتتاريخچه. ها پي بردند اين ضرورت ويـژهو بـه، گرايان در مقابـل نـوآوريي دردناك ضديت

و پرورش نو در ايران بـراي روشـن شـدن صرفاً،در اين مختصر. شرحي مفصل دارد، در خصوص آموزش
و ارج نهادن به اقدامات تجددخواهاني چون تقيزمينه ميي بحث ]75[. كنيم زاده نكاتي را مطرح

و انديشه تقي و، ورزان دوران روشنگري زاده تحت تأثير برخي از فالسفه كـه بـه بـاور آنهـا دگرگـوني
و انقـالب سياسـي تحول فكري پيش و بيـداري، اسـت درآمد تحوالت و سـوادآموزي بـه لـزوم تعليمـات

و تجددخواهان تبريزي از نخستين عناصري بودند كه در ايران برپـايي. فشرد همگاني پاي مي روشنفكران
و ترقـي  و تحرك اجتمـاعي و نشر روزنامه را به عنوان عوامل بيداري خـواهي جامعـه مدارس سبك جديد

. مورد نظر قرار دادند

 زاده تقيوزيتبر مدارس
و اي كـه گفتـه مدرسـه.ي دارالفنون تبريز بنياد نهاده شـدم مدرسه1859/ق1275در سال انـد كيفيـت

، پزشـكي،ي آموزشي محدودتري شامل تعلـيم زبـان فرانسـه برنامه. پيشرفت همنام تهراني خود را نيافت
و زبان فارسي داشت، هندسه ري اميرنظـام گروسـي بـه ايـن مدرسـه در زمـان پيشـكا]76[. پياده نظام
كه. تغيير نام يافت مظفريي مدرسه . در همين مدرسه تحصيل كرد زاده تقيگفتيم

الدولـه در تبريـز تأسـيسق با حمايت امـين 1307ـ1305هايي سالاز مدارس رشديه كه در فاصله
و پيگيري تجـددخواهان تبريـز بـر. ايم جاي ديگر سخن گفته، شد اما دوامي نيافت و تأكيد امـر آمـوزش

و بـاروري در ايـن زمينـه،ي پيش از مشروطهپرورش جديد موجب شد كه در ده ساله شـاهد شـكوفايي
و ضديت سنت. باشيم و دست مخالفت ها مانع بـزرگ پيشـبرد نهضـت اصـالح خانه دركاران مكتبگرايان
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و برچسبي از تأسيس مـدارس يـا تحـول برنامـه. آموزشي بود و ترفند ي آموزشـي جلـوگيري به هر بهانه
و حملـه. ايـمي تربيت جداگانـه اشـاره كـرده به مقابله با تأسيس مدرسه. كردند مي و از هجـوم ي طـالب

و مهمـان زمـان بـا ويـران كـردن ميخانـههم، گرايان به مدارس سنت هـايي كـه مسـافر فرنگـي خانـه هـا
از در زمان واليتعهدي محمدعلي ميرزا كه هر چه از مـدارس، پذيرفتند مي سـبك جديـد در تبريـز بـود

شد، ميان برد و ضديت. نيز سخن گفته پس اين مقابله  تـراز نخستين مـدارس. هايي هم انجاميد رفتها به
و متفاوت با مكتبجديد كه شيوه و، ها را پيشـه كـرده بودنـد خانهي نو آموزشي نـاگزير از آمـوزش زبـان

و برنامه به علوم جديد چشم پوشيدند و عربـي محـدود، تعليم قرآني مدرسه را ادبيات كالسيك فارسـي
. كردند

و در ارتباط با كارنامه . نـام بـرد لقمانيـهي زاده بايد از مدرسـهي فرهنگي تقيدر ميان مدارس جديد
و دوسـتدار فارغ، پزشك مظفرالدين شاه، الملكي لقمانيه به همت دكتر لقمانمدرسه التحصـيل فرانسـه

و مدنيت آن  شدفرهنگ او از جمله محصليني بود كه در زمـان ناصـرالدين شـاه]77[. سرزمين تأسيس
و ترقي، هاي ناطق بنابر پژوهش.)ق1312تا 1307(به پاريس فرستاده شد  جوي عـالوه اين مرد نيكوكار

و رواج پزشكي سبك جديد فرنگي . دركاران مـدارس تبريـز هـم يـاري فـراوان رسـاند به دست، بر طبابت
ا و فقير در برگو به تهيياري و كودكان يتيم ي شـعبه. هاي تاريخ اين شهر ثبت شـده اسـت دستان شهر

شد مدرسه و همت او داير و مدرسـه.ي آليانس فرانسه در تبريز به كوشش ي دكتر لقمان تاالرهاي خانـه
و خود به عضويت كميته برپـايي يكـي.دي آليانس درآمخود را در اختيار گردانندگان آن آموزشگاه نهاد

و اقدام به داروسـازي نـوين در تبريـز هـم كـار اوسـت از نخستين داروخانه در نهضـت، دكتـر لقمـان. ها
و صـدها تـن از مـردم را در  و بيمارستان سياري برپـا و بيماران شتافت مشروطه بارها به ياري مجروحين

و درمان كرد .ي لقمانيه را دايـر كـرد مدرسه)م 1899(ق 1316دكتر لقمان در سال]78[. آنجا بستري
ي آموزشي سبك جديد مطابق الگوي فرانسوي مدرسه براي يك دوره تحصيلي هفت سـاله تنظـيم برنامه

، شـيمي، فيزيـك، نجـوم، جبـر، حسـاب، زبـان فرانسـه، عربـي، ايـن برنامـه شـامل تعلـيم فارسـي. شد
و جغرافيـا بـود، عكاسـي، پزشـكي دندان، بهداشت، پزشكي، روسازيدا، فيزيولوژي، شناسي زيست . تـاريخ

و پيشاهنگي اين مدرسه در روزنامه زبـان چـاپ خـارج در آن زمـان درج شـده هاي فارسـي گزارش رونق
آن، پس از تأسيس اين مدرسه]79[. است فرانسويان هم بـراي پيشـبرد امـور، با تالش مؤسس دانشمند

ر . ساندندمدرسه به آن ياري
. به هيئت مدرسين اين مدرسـه پيوسـت،ي تربيت باز داشته شده بودزاده كه از تأسيس مدرسه تقي

الممالـك از دوسـتان تـوان از اديـب مـي، از همكاران ديگر اين مدرسـه. تدريس فيزيك را بر عهده گرفت
و عمـالً مـديريت مدرسـه را بـر عهـده داشـت تقي ايـن مدرسـه را يكـي از بايـد. زاده نام برد كه نيابـت

و الگوي آموزشي مدارس جديد به شمار آورد ، تـرين گـروه آموزشـي ممكـن مجـرب. پيشروترين مدارس
و كارآمدترين امكانات در مدارس نوين تبريز را بايد به نـام ايـن مدرسـه نوشـت تـدريج در بـه. مجهزترين

در، كنار تدريس زبان فرانسه كه اجباري بود و روسي هم » انجمـن ادب«. شـد آنجا آموزش داده انگليسي
جهـت رسـيدگي بـه امـور، هاي معارف تهران بـود اي از انجمن الممالك كه در واقع نمونه با مديريت اديب

و گسترش برنامه و روزنامهي آموزشي هفتهداخلي مدرسه اي هم بـه همـين نـام منتشـر اي سه روز برپا
]80[.شدمي

و اديب ميان تقي و همكـاري نزديكـي برقـرار بـود ادبي الممالك گرداننده اصلي روزنامه زاده . رابطـه
در اديب و بارهـا و تأسيس مدارس دخترانـه در تبريـز بـود و سرسخت آموزش الممالك از مدافعان پيگير

از ادبي مقاالت روزنامه و جهالتي هشدار داد كه موجب بسياري معضـالت و ميـر بر ناداني جملـه مـرگ
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و خشونت و رفتار نادرست مي كودكان ،]81[ق1316در سـال ادبهـاي در يكي از شماره. شود بار با آنان
و اوضاع نابه اي حكايتدر مقاله و آموزنده رفتار جاهالنه با كودكان ايراني و طبابـت گونه سـامان بهداشـت

و مصيبت و نكوهش كرد خرافي ستان غـم آلـود كودكـاني كـه در اولـين روز وروددا. بار آن روزگار را نقد
و بـه دليـل شـيوه، خود به جهان و بهداشت و عدم آگاهي والدين از حفظ سالمت هـاي به دليل جهالت

و ماماهاي بي و نامطلوب طب سنتي مي مخرب و نقـد شـيوه. سـپارند سواد جان هـاي ناكارآمـد آموزشـي
و آلوده و تأكيد مكرر بر شيوه هاي خانهي مكتبفضاي غيربهداشتي در سنتي و مناسب رفتـار هاي اصولي

و خالقيت و آموزش در راستاي شكوفايي استعداد و ادبي هاي كودكان ايراني مورد توجه روزنامـه تربيت
و تجددخواهش بود گردانندگان دانش چنـدي ناچـار، انديشان متعصـب اديبالممالك در تقابل تاريك. پرور

و  ]82[. را در مشهد منتشر كرد ادبق روزنامه 1318در سال به ترك تبريز شد
ميهاي درسي فرانسوي به ياري آليانس فرانسه به مدرسه كتاب ي مدرسـه كتابخانه. رسيدي لقمانيه

و دوستداران كتاب وام مي و سـند يـا متـون دركاران مدرسه بـراي ترجمـه دست. داد به شاگردان ي نامـه
از جملـه خـدمات قابـل ذكـر. ورزيدنـد دريغ نمي، كساني كه به آن نياز داشتنداروپايي از هيچ كمكي به

و اسـباب جراحـي در آن يافتـه مـيي لقمانيه برپايي داروخانهمدرسه و اي بود كـه دارو و شـاگردان شـد
مي بضاعت تبريزي را به رايگان آبله كودكان بي و تهـي. كرد كوبي و داروخانه به افـراد يتـيم دسـت مدرسه

ميت مي وجه خاصي نشان و دارو در اختيار آنها قرار به داد و و طبق استطاعت رسم اعانه از آنها مبلغـي داد
. ستاند مي

و برنامه و موجوديت و برخـي روحـانيون و پيشرو مدرسـه از سـوي مخالفـان معـارف جديـد ي مؤثر
و برپايي نمـاز روزانـه را در مدرسه تحت فشار مجبور شد تعليم ديني. طالب شهر مورد حمله قرار گرفت

كه.ي خود بگنجاندبرنامه رغـم بـه.]83[شاگردان مسلمان در مدرسه پذيرفتـه شـوند صرفاً پافشاري شد
سـيد.ي مستقيم متعصـبان قـرار گرفـت مدرسه مورد حمله، هاي شريعتمداران پذيرش برخي از خواسته

و معارف جديد بر باالي من و محـل،برمحمد يزدي مخالف معروف مدارس مدارس جديـد را ضداسـالمي
ي جديـد ديگـر شـهر در كنـاري لقمانيه به همراه دو مدرسـه مدرسه. كافر كردن كودكان مسلمان خواند

شد ميخانه و بـا مسـاعدت فرانسـويانهم،ي لقمانيه دو سال بعدمدرسه]84[. ها ويران زمان با مشـروطه
به. مجدداً داير شد و بـا سال بعد مدرسه بـه يـك مدرسـه، تهرانبا رفتن دكتر لقمان ي كـامالً فرانسـوي

تـريني لقمانيه با صـد شـاگرد از مهـم مدرسه)م1905(ق 1323در سال. مدرسين فرانسوي تبديل شد
و به قولي فرنگي ترازمدارس  و اينكه در آسـتانه. مĤب تبريز بود نوين و مـدنيت ي انقـالب مشـروطه زبـان

و نمونه انقالب كبير فرانسه در و روزنامـه تبريز شناخته شده هـاي هاي تاريخي آنرا در آثار برجـاي مانـده
بـه كوشـش ميـرزا تاريخ انقالب كبير فرانسهكتاب. تأثير اين تعامالت فرهنگي است، تبريز در دست داريم

ف خان مرتضوي فارغيوسف رانسـه التحصيل مدارس فرانسوي با همياري ميرزا جواد ناطق كـه او نيـز زبـان
شد مي و منتشر و در تبريز چاپ ]85[. دانست به فارسي برگردانده

از 1906در ســال، در گرمــاگرم جنــبش مشــروطه آمــوز در ايــن شــهر فرانســه دانــش 300بــيش
و اسناد ترجمه شده دانيم مشروطهمي. آموختند مي دري فرانسوي بهـره خواهان از متون ي بسـيار بردنـد؛

آننوشتن مواد قانون اساس و متمم و مـورد اسـتفاده،ي و فرانسه را بـه فارسـي برگرداندنـد قوانين بلژيك
. قرار دادند
هـاي مـذهبي مسـيحي جـز آنچـه هيئـت، اولين مدارس سبك جديـد در تبريـز، كه آمد طور همان

و اداره مي و مستقل از حكومـت برپـا شـد جملگي به دست معارف، كردندتأسيس در. خواهان تجددطلب
و ادارهآن زم و دولـتي خاصي به مفهوم امروزي براي تأسيس يا ادارهان سازمان ي مدارس وجود نداشت

و عمومي را از جمله و تعصـب مخالفت. دانستي وظايف خود نمي هم آموزش ابتدايي آلـود هاي جاهالنـه
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و مدارس جديد سنت و كساني را كه خواهان تأسيسمعارف، گرايان عليه نوآوري و پيشـبردا، خواهان داره
و شيوه، گونه مدارسامور اين و انتخاب مواد درسـي بودنـد،ي ادارهو نيز يافتن نحوه واداشـت تـا، تدريس
پـس. اين انجمن سه سالي دوام يافـت. را راه بيندازند» انجمن معارف تبريز«)م1900(ق 1318در سال 

كه مـدارس سـبك جديـد هـم در كنـار، پريمويژه مسيوبه، ها در گمرك از اعتراض عليه حضور بلژيكي
و تخريب رفت ميخانه . اين انجمن هم از كار باز ماند، ها به غارت

و تدوين شيوه و نيـز اداره، هـاي آموزشـي انجمن معارف تبريز در جهت طرح ي مـدارسو تأسـيس
و فرهنگيـان مـؤثر. اي دست يازيد جديد به فعاليت گسترده تبريـز در ميـان نام تعـدادي از تجـددطلبان

: نشـان از حضـور خـود وي در عرصـه دارد، زاده حضور داشـتند اعضاي انجمن كه عمدتاً در پيرامون تقي
هممدير مدرسه(زاده ميرزا حسين طبيب و و همراه زاده سـيد حسـن شـريف،)سـفر او بـه مصـري كمال

و ياران تقي مشروطه( و از شاگردان ت،)زاده خواه معروف و همـراه تقـي(ربيـت ميرزا محمدعلي و) زاده يـار
و از ياران تقـي نگار معارف روزنامه(سيد حسين عدالت و پيشرو جنبش مشروطه سـيد محمـد،)زاده خواه

ي ساير اعضـا در سياهه. جملگي از فعاالن انجمن معارف بودند) زاده يار قديمي تجددخواه تقي(شبستري 
و هم نز دورهو فعاالن نيز اسامي دوستان مي ديك تقيهاي مي. خورد زاده به چشم دهـد حضور اينان نشان

و پـرورش نـو كـه آن را نهضـت مدرسـه  و گسترش آمـوزش سـازي تبريـز نـام كه برپايي مدارس جديد
مي در صدر اهداف اساسي تجددخواهان مشروطه، ايم نهاده . رفت طلب تبريزي به شمار

ذيمدرسه اي بـه زاده روزنامـه ميرزا حسين طبيب.شدق تأسيس 1316قعدهي كمال تبريز در دوم
ي لقمانيـه هـم در همـان خبـر افتتـاح مدرسـه. منتشر كرد، زاده سالگي تقي22،ق1317همين نام در 

از جمله اسناد درجـه اول پيرامـون اخبـار مـدارس آن زمـان. درج شده استكماليي اول روزنامهشماره
كمدرسه. يكي هم همين نشريه است، تبريز مال همچون سـاير نهادهـاي آمـوزش غيرسـنتي در مـوجي

نــوآوري و مخــالف و مهمانخانــه در كنــار ميخانــه، اعتراضــي مــردم متعصــب كــه فرنگــيهــا راهــايي هــا
و به غارت رفت1321الثاني در ربيع، پذيرفتند مي خان پـس از ايـن مـاجرا بـه ميرزا حسين.ق ويران شد

و پس از مدتي  شدقفقاز رفت ق 1323و تربيـت را در سـال، زاده تقـي، زمـان او خبر ورود هـم. عازم مصر
از]86[. دانيم مي و پس از استقرار نظام مشـروطيت بـه تبريـز كمالاو در مصر چند شماره را منتشر كرد

. بازگشت
و مشكالت مكتـبي وضعيت نابهزاده از همان اوان نوجواني با مشاهده تقي ن خانـه سامان و ي حـوه هـا

و تحول شيوه، آموزش آنها و برپايي مدارس سبك جديد پي برد به ضرورت تغيير كـه چنان. هاي آموزشي
تأسـيس، گويـد يافتگان تربيت معلم دختـران ايـران مـيي آموزشخودش در سخنراني براي اولين دسته

اننـد خـود بـه عنـوان ساز تربيت يك نسل از ايرانيان آگاه بـود كـه بتو مدارس سبك جديد براي او زمينه
. هاي مردم بر عهـده گيرنـد دستهترين رسالت گسترش تعليمات عمومي را به ميان وسيع، نخستين گروه

و انجـام و تجهيز آنان به مقتضـيات زمانـه و آشنايي و اساسي بيداري ايرانيان او اين امر را از عوامل اصلي
و تر و فنون جديد و نيز رواج علوم و پرورش پيشرو مـي وظايف در قبال آن . شـناخت ويج همگاني آموزش

، پيگيـر، آور حكـايتي اسـت از تـالش شـگفت، نهضت تأسيس مدرسه،ي نوزدهمهاي پاياني سده در دهه
و فرهنگ و گاه تأسف نخستين نسل پيشتاز و پر از غرور و آگـاهي در راه دردناك ساز ايران براي بيـداري

و آسان به نسل. ترِبرپايي زندگي بهتر و تاريـك تجددخواهي كه و جهالـت و مقاومـت رغم تعصب انديشـي
و تربيت ايران نو را بنياد نهادنـد نخستين سنگ، مخالفان نوآوري . بناهاي راه پرسنگالخ نظام جديد تعليم

و با حمايت همه در واقـع،ي دولت به اجـرا درآمـد جانبهتعليمات همگاني كه بعدها در دوران پهلوي اول
و استوار آن در اين سـال هر عامل ديگر مديون بستري است كه پايه بيش از هـاي هـا بـا تـالش هاي اوليه
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و جسورانه هم پيگير و و آنكه سهم نسـلبي. زمان مشروطه در ايران فراهم آمدي دو نسل پيش هـاي بعـد
كه، ويژه اصالحات دوران پهلوي را در اين امر ناديده انگاريمبه و زمينـه بايد تأكيد ورزيد هـاي بستر برپايي

ـ اجتماعي معاصر در جامعه ايران دهـه بنيان دو گذار پذيرش دستاوردهاي فرهنگي هـا پـيش بـه همـت
و تجددخواهي آغاز شده بود به خصـوص، زبان خواه فارسي هاي معارف نشريه. نسل پيشگام نهضت بيداري

و تـرويج،و جرايد چاپ مصـر كلكتهالمتين حبل، استانبولاخترو در صدر آنها، در خارج از كشور در تبليـغ
و بيدارگر خود در پيشبرد تأسيس مدارسجديد نقش مهمي ايفا كردند رساني از آنچـه اطالع. مطالب مؤثر

و حتـي كشـورهايبه،ي وضعيت كشورهاي ديگرمقايسه، گذشت در دنياي معاصر مي و ژاپـن ويژه اروپـا
هم منطقه ها در اهميت آمـوزش عمـومي سـبكي نويسندگان اين نشريهتفهيم روشنگرانه، مرز با ايراني

و ترقي ناشي از آن و پيشرفت و طبعـاً اقتصـادي، جديد و، نقش ارزشمندي در نهضت فرهنگـي سياسـي
ها به نـام فـرد يـا افـرادي اين تالش همه، پردازي جانبدارانه گرچه بعدها در تاريخ. اجتماعي ايران ايفا كرد

شدخاص يـابيم كـه بـه درمي، هاي سياسي هاي عاطفي يا انگيزه انگاره اما با فاصله گرفتن از پيش،ي نوشته
و نبايد سده هيچ وجه نمي و عصر مشروطه را در زمانهتوان بيي نوزدهم و وابسـتگي پادشـاهاني خبـري

و مظلوميت مردم، قاجار و ستم و ذلت مردم، ظلم و تسليم سـاكن ايـن سـرزمين شرح امتيازات ضدملي
و خارجي اين دوره را آكنده گونه كه بخش وسيعي از تاريخخالصه كرد؛ آن . اند نگاري داخلي

و مدرسـان فرنگـي ي برپـايي مدرسـه، اعـزام محصـلين ايرانـي بـه خـارج، وجود مدارسي با مديريت
و تربيت نسلي از ايرانيان آگاه آ، باسواد، دارالفنون و موازين به بسـتر نهضـت، موزش جديدآشنا به اسلوب

و مملـو از خشـونت مـدافعان آمـوزش فرهنگي مؤثري بدل شد كه به و مخالفت سرسـختانه رغم مقاومت
و مكتب، سنتي . داران راه خود را پيش گرفت خانهو مذهبي

و تدريس و تعالي تحصيل زاده از همان اوان جـواني تـا آخـرين روزهـايو توجه تقي، روند رو به رشد
وو تأكيد همواره،اش طوالنيعمر  و همگاني به عنـوان اسـاس توسـعه و تربيت پايه اش بر ضرورت تعليم

و توانمندي جامعه و آگاه به سرنوشت خويش ترقي حاكي از وجـود ايـن، اي متشكل از شهروندان مسئول
نو. نسل پيشتاز است و، سـالگي18و سپس تـدريس از سـنين، هاي خارجيزبان، تحصيل علوم تـدارك

سنتي رشديه هـمي شبهآن هم در زماني كه حتي مدرسه،ي تربيت در تبريزتالش براي تأسيس مدرسه
و سخنراني نوشته، تحمل نشده بود ي هاي پيشتاز معلم سـده التحصيلي نسل هاي متعدد در مراسم فارغ ها

و حمايت عمليو تأكيد بسيار بر ضرورت تربيت يك نسل معارف، بيستم و پيگيـر در چنـين خواه متنـوع
. هم بيانگر اين ادعاست، هايي حوزه

تيتربيمدرسه
و محفل تجددخواه پيرامون تقي،ي رشديهبا تعطيل شدن مدرسه  تـرازي اش درصدد تأسيس مدرسهزاده

را، خان تربيتمتشكل بود از ميرزا محمدعلي، زادهي اوليه عالوه بر تقيهسته. نوين برآمدند بـر كه نـام او
بـه دليـل،و قرار شـد سـيد محمـد شبسـتري الحديدو سيد حسين عدالت مدير روزنامه، مدرسه نهادند

و تجربه و نفوذ زاده خـود تقـي]87[.ق باشد1316زمان بايد اواخر سال. مدير مدرسه شود،ي زياد اعتبار
و ياران مي و برايااش تصميم گرفتند مدرسهنويسد او و زبـاني با اصول جديد هـاي تعليم علـوم اروپـايي

و ديوار چسبانده شـد. خارجي تأسيس كنند و اعالم برپايي مدرسه كه به در در تبريـز، پس از انتشار خبر
و به قول خود او چون نارنجكي تركيد و. غوغايي برپا شد و مدارس جديد بـا تمـام تـوان مخالفان نوآوري

و تجددخواه برآمدنـدنگامكان خود به مقابله با اين چند جوان فره ، حـاجي سـيد محمـد يـزدي. دوست
و فتـوا داد كـه هـر كـس، عالم روحاني معروف و بـه آن حملـه كـرد و زندقه دانست مدرسه را عامل كفر
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شدبي، فرزند خود را به اين مدرسه بفرستد و كافر محسوب خواهد و اتفاقـاً«: دين فرياد وا اسالما بركشيد
ه و روضهمصادف با اوايل محرم و او در مجالس وعظ خواني به نهايت شدت مردم را به ضد مدرسـهم بود

]28ص[».برانگيخت
و صرف هزينهعلي، به اين ترتيب سـيد. مدرسه نتوانست كار رسـمي خـود را آغـاز كنـد، رغم تدارك
از، ها مدير مدرسه اعالم شـده بـود كه رسماً در اعالن، محمد شبستري شـهر از تـرس متعصـبين شـبانه

و به تهران پناه برد يـف اي بـه حـاجي تقـي زاده حدود پنج سالي پس از اين واقعـه در نامـه تقي. گريخت
:ي تأسيس اين مدرسه نوشته استقفقازي درباره

». . و فاتحـه بعد به تأسيس مدرسه. ـ كه اولين مدرسـه ملـي بـود در تبريـز البـابي تربيت بدبخت
ـ در  ـ همت گماشتم و تربيت آن چه زحمت مدارس شده و چه رنج تأسيس آن ها كشيدم ـ كـه ها بـردم

و اشتهار به واسطه و اقـدامات وحشـيانهي اغراض جاهالنههم يك ماه پس از تأسيس يي بعضي از رؤسا
ـ و شد آنچـه شـد مطبعـه مصـر مالحظـه، ثريـاي اش را در روزنامـه تفصـيل مردم جاهل به باد فنا رفت

آن فرموده و نور مقدس به واسطه همت وحشيانه ايد كه ي حاجي سيد محمد يزدي در اطفاء نـور تربيـت
خـود چنـدين، ولي باز به اين واسطه تسلي يافتم كه اين مدرسه مرحـوم بـه مـوت. معرفت خاموش شد

حكمـتي دادخواهي اين جانب در روزنامه يعني پس از آنكه به واسطه، مدارس متعدد در تبريز احيا كرد
و فريادهاي روزنامـه كه  و ناله آن ناسـيد را بـه حكـم تلگرافـي، ثريـاي عيناً مكتوب بنده را درج كرده بود

و نفي كردند از خوفي مجنون مردم جاري گشـته. اعليحضرت شاهنشاهي از تبريز اخراج و حركتـي كـه
و متوالياً مدارس كمال تأثير روزنامه شدنص، ثريا، معرفت، لقمانيه، ها پديد آمد و غيره افتتاح ]88[».رت

و نشر روزنامه تقي و آزاد را دو عامل مهـم بيـداري زاده در اين زمان تأسيس مدارس جديد ي مستقل
و. دانسـتو آمادگي ملت براي شركت در سرنوشت اجتماعي خود مي و پـرورش بـراي او عامـل آمـوزش

پنداشـت رواج آگـاهي عصر روشنگري مـي هاي بيني او به پيروي از خوش. آمد محرك تغيير به حساب مي
زدشــك آينــدهو دانــش بــي و ناكارآمــد وضــعيت نابــه.ي بهتــري را بــراي جامعــه رقــم خواهــد ســامان

از.ي اروپايي كـرد نسل او را ناگزير متوجه الگوي پيشرفته، هاي سنتي خانه مكتب در ايـن زمـان بسـياري
و به تأسي از آثار ملكم تأسـيس مدرسـه را كـاري،او» سـازيي انسـان كارخانه«خان را مطالعه كرده بود

و تأكيد پيشگامان تجـددخواهي سـده. دانست اساسي مي و مراغـه،ي نـوزدهم چـون آخونـدزاده تأثير اي
و بيداركننده ،ي وضع ايران با سـاير ممالـك ويژه در مقايسهبه،ي نشريات فارسي چاپ خارجمقاالت مكرر
و آماده كردن ملت براي تغيير از مسير تأسيس مدرسـه جملگي او را به اين نتيجه رسانده بود كه بيداري

و تربيت سبك جديد مي و تربيـت فرنگـي معنـا مـي. گذردو نظام تعليم ، داد گرايش او به آنچه آمـوزش
و مجادلـه و بحـث او، مـثالً. هـاي متفكـران فرانسـوي برخاسـته بـود ضرورتاً همان نبود كه از كشـمكش

و نميترديد بي اي بـر ايـن دانست روسو در برهه با نقد روسو از متفكران عصر روشنگري فرانسه آشنا نبود
و علوم هر چه پيش مي مي باور بود كه هنر و انحراف مغز آدمي و الگـوي آمـوزش روند موجب فساد شوند

ايرانيـان در مجمـوع. به جمهور يوناني نزديك بـود، گرايانه باشدبيني اثبات او پيش از آنكه ناظر بر خوش
و با خواسته و منسجم و سير تحول يكسان دريافتنـد عصر روشنگري را جرياني همبسته بينـي خـوش. ها

مي پوزيتيويستي نهفته در آراي ملكم و بسياري از تجددخواهان ايران كه تصور و خان كردند بـا رواج علـم
و نهادهاي پيش و نظام اي آن مشكالت جامعهروندهدانش ايـن تصـور را پـيش، يران حل خواهـد شـدي

ميي نهضتآورد كه گويا همه و منسجم چنين در حـالي. انـد انديشيده هاي روشنگري در فرنگ همسان
و درجـه، دانيم نه تنها در كشورهاي مختلف چنين نبوده كه مي و بـا تفـاوتو هر كدام به زماني هـايي اي
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و روشنگري خود را آغـاز و كوشـندگان، انـد كـرده عصر بيداري بلكـه در خـود فرانسـه مهـد روشـنگري
و انديشه وجود نداشـته اسـت داير ي ايرانيـان تجـددخواه سـده، بـه هرحـال. المعارف هم اين يكساني آرا

و اثبات نوزدهم خوش و بـه مجموعـه بيني و گرايـي برخـي از متفكـران فرانسـوي را برگرفتـه ي فرهنـگ
در كنـار مرجعيـت، اثر طالبوف تبريزي كتاب احمدگراي شك ذهنيت سادهبي. مدنيت فرنگي تعميم دادند

و نسل اول روشـنفكران عصـر مشـروطه تقي، در واقع. آراي ملكم خان در اين امر تأثير فراوان داشت ، زاده
و بر ايـن تصـور» ترقي«بيش از هر موضوع ديگري آنچه را در مفهوم نهفته بود از مدنيت فرنگي برگرفته

و به تأسي از فرنگيـان بود و تربيت از بنيان دگرگون ند براي اينكه ايران هم به ترقي دست يابد بايد تعليم
مي. متحول شود و آمـاده كـردن، رسدبه نظر و بيـداري مـردم و تربيت اروپايي را براي تربيت آنان تعليم

آنآنان براي نظام قانون و حاصل طبيعي . دانسـتند الزم مـي، روطه بـود كه در بـاور آنـان همانـا مشـ، مند
و دائمـي كـه، گران حكومتي اصالح و تربيت فرنگي را براي آموزش كادرهاي ارتـش مـدرن در آغاز تعليم

گـران بـا تغييـر ذهنيـت حكومـت، تـدريجبه. ضروري يافتند، توان مقابله با تهاجم بيگانگان را داشته باشد
و سالم،»رعايا«نسبت به  و قـرار گـرفتن آن در برنامـهو ضرورت يافتن بهداشت ،ي حكـومتيت همگاني

و هـم در نزد تقي. تربيت پزشكان پيرو طب فرنگي نيز بر آن افزوده شد او دورهزاده و تربيـت، هـاي تعلـيم
و بيداري به مسئوليت شهروندي معني مي و تعصب داد كه ايـن طـرز تفكـر عرفي عامه براي نفي خرافات

متوجـه، اين نگـرش نـو. گران حكومتي متفاوت بودو پزشك در ميان اصالحبا نگرش تربيت افسر نظامي 
و تربيت همگاني بر عهده. هاي مردم بود توده و نظارت بر تعليم و آنهـا زيرا كنترل صـرفاًي روحانيون بود

و مؤمن آن خواستار تربيت ديني و كارآمـدي و فنـون و بـه ضـرورت علـوم سازي مقلدان مسلمان بودنـد
مي.ي نداشتنداعتناي و طلبـه نه براي عامه،شد اگر هم چنين توجهي . هـا بـودي مردم كـه بـراي خـواص

و بازار چنـان كـه تقـي و تعليم همگاني مردم كوچه و بيداري و منـورالفكران عصـر مشـروطه آگاهي زاده
و روحانيون در تقابلي آشكار بود، دريافتند ن. با تربيت ديني و هادهاي آن نه تنهـا اول اينكه اين آموزش نو

و علومي را به صحنه آورده بودند كه ايمان مـؤمنين را  تربيت ديني مسلمانان را درنظر نداشت بلكه دانش
كه، مثالً. كرد سست مي بـه،ق1278ي اعتضادالسلطنه انتشـار يافتـه در نوشته السعادهي فلكرسالهزماني

و تدريس شد شد گرايان روبه اعتراض سنتبا، عنوان يك اثر علمي جديد مطرح ي اين رسـاله بـر پايـه. رو
و فـارابي عرضـه و قياسي از آراي برخي دانشمندان ايراني نجوم چـون بيرونـي و با طرح تحقيقات نيوتون

و اوهـام، در واقـع، اين رسـاله. ساز در علوم طبيعي پديد آورده بود آراي نيوتون تحولي تاريخ. شد پرسـتي
و جادوي رويكرد سنتي را جداً به چالش طلبيـده بـود تأثير احكام كيهان و سحر ي دانشـمند نويسـنده.ي

و نظريـه گرانـه بـه خرافـات در سـنت كيهـان با رويكردي نكوهش، اين رساله ي كواكـب شناسـي سـنتي
و حوادث روي زمين تأكيد كرد، بطلميوس جهـال«او بـا رد آراي. بر عدم تأثيرگذاري اين آرا در رويدادها

نوشـت كـه. اسـتناد كـرد،ي علوم تحقيقـات بـديع دارد كه در همه» نيوتون، حكيم دانا«به آراي»اناير
و جفار«سراسر  و اخبار رمال و محض كذب، احكام نجوم و افـزود نيوتـون بـرخالف» كذب محض اسـت
ازمي، گرايان كه به تأثير كواكب باور دارند خرافي و مد دريـا همـه و جزر ي آثـار جاذبـه گويد حركات ماه

به. زمين است و با جسارت باورهاي رايج زمانه در ايران را كه پيدايش سـتارگان را موجـب رساله صراحت
و حتي  و بروز رويدادهاي هراسناك و ظهور قيامت«حوادث نادرسـت دانسـته، خواندنـدمي» انقراض عالم

و بد اختري را از منظـر تـأثير ويرانگـرش  ي آدمـي نكـوهش بـر زنـدگي روزمـرهو اعتقاد به نيك اختري
مردمان ساده لوحي كه اعتماد به خرافـات دارنـد بـا. گونه خرافات استي بارز ايننمونه، فالگيري. كند مي

و باور به آن به جاي زندگي عقالني  ضـمير فراتـري روشننويسنده. اند»مترصد به وقع آن حكم«فالگيري
كه مي و با قياس ظفرمندي ممالكي و بـدون اعتقـاد بـه رود و«از اين خرافات دوري گزيـده ايـام نحـس

مي هاي سنت انديشه، اند به كاميابي رسيده» سعد گـرا بـر نويسـنده اولياي سنت. كند گرايان خرافي را نقد
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و او در مقام استدالل بر بيهودگي اعتقاد آنها پاي فشـرده اسـت وقتـي بـراي تأسـيس خـط. ايراد گرفتند
]89[».ي رد احكام نجوم من در هر شهري مشـهور اسـت ديدم قصه«: يجان رفت نوشتتلگراف به آذربا

و بيداري مردم شهرهاي ايران دارد به عبارتي اعتضادالسلطنه سخن از تأثير نوشته . اش در توجه
و داده شناسي اسالمي از بنيان بـا يافتـه كيهان و اوليـاي ديـن هـا هـاي جديـد غربـي در تضـاد بـود

كمااينكه با تعليم علـوم جديـد. گونه تعليمات اعتقاد مسلمين سست شودتوانستند بپذيرند كه با اين نمي
و رواج از اين نگران بودند كه علوم جديد بـه سسـتي. در دارالفنون به مخالفت برخاستند و اعتقـاد ايمـان

و الحاد انجامدمادي در.ي فرنگيان پيرامون مركزيت خورشيد با خروش آنها مواجه شـد نظريه، مثالً. گري
و آراي ديني مي، باور و مركز كائنات شمرده هـا بسـيار اسـت؛ بـه ايـن نمونـه]90[.شد زمين ساكن بود

و  تـدريس. پزشكي فرنگي هم اشـاره كـرديم كشمكش در گفتار پزشكي در همين فصل بين طب سنتي
و حقوق جديد زبان، اقتصاد، جغرافيا ي مواردي كه برشـمرديم مـورد اعتـراض همه به اضافه، هاي خارجي

و آموزش عمومي بر مبنـاي تعليمـات غيردينـي آنهـا را بـه برنامه. گرايان قرار گرفت سنت ي سوادآموزي
و جايگـاه كمااينكه برخي به اعتراض. هراس افكنده بود برخاستند كه با رواج علوم اروپـايي در دارالفنـون

و تعليم يافتگان خودي آنها يافته انـد مـردم ديگـر چنـدان راغـب بـه دانـش علمـا ارجمندي كه فرنگيان
و محمد كريم خان كرماني گوينده. نيستند ي اين سخنان بر آن بود كه فرنگيان براي تسلط بـر ايـران راه

و براي ترساندن مردان مـؤمن ايـران هشـدار داد دادهروش خود را رواج تسـلط فرنگيـان بـا افتـادن«: اند
و پرسشي در مقابل آنها عنوان كرد» اختيار مردان در كف زنان يكسان آيـا هـيچ مسـلمي راضـي«: است

بي مي و شود كه اختيار در دست زنان و با هر كس خواهنـد بنشـينند شعور باشد كه هر جا خواهند بروند
]91[».هر وقت خواهند از خانه بيرون روند

و داده در واقع هم محتواي يافته و رواج عمومي آنها خطرناك دانسته شـد ها و هـم، هاي جديد فرنگي
و چارچوب به خطر افتادن موقعيت مسـلط روحـانيون» تربيت ديني«تعليم عمومي خارج از نظارت علما

به. تلقي شد كآنان و بنياندرستي پي برده بودند گـذاران مـدارسه رهروان تجددخواه آموزش عمومي نو
و تنـي نسل روشنفكر عصر مشروطه كه تجسم خود را در تقي. كنند جديد همين مقصود را دنبال مي زاده

و پرورش عمومي از مسير ايجاد مدارس، چند ديگر يافت و شـرط ضـروري ترازآموزش نوين را قـدم اول
و توسعه كشور دانست  و وحـدتي هويـت اين امر زمينـه.و مجدانه در اين جهت گام برداشتترقي يـابي

و عرفي متفاوت با امت ديني يا تعلقات قومي فراهم آورد سياسي ملت را بر مبناي آموزه . هاي مدرن
 مشروطهازشيپ زادهيتقيفرهنگيكارنامه

و رأي و تجددخواهانه هاي دانش جويي تعامل و نوجـو زاده تقيي پژوهانه او را در آسـتانه بيسـت،ي جوان
و فعاالن فرهنگي شهر قرار دادسالگي در زمره و سر كشيدن او بـه هـر عامـل انديشـه.ي پيشتازان ورزي

و معـارف  محفلـي كـه. پـرور گـرد او جمـع شـوند نوگرايي موجب شد كه محفلي از دوستان تجددطلب
و رسـالها، نگاري روزنامه، هاي فرهنگي فعاليت و توزيـع كتـاب و ترجمـه و نشـر هـاي يجاد مدارس جديد

به طور همان. آفرين را در دستور كار خود قرار داده بود تفكر تفصيل گفتـيم جمـع كه در جاي ديگر كتاب
و تني چند از دوستان توسط تقي» عليهم«تري هم به نام مخفي اش تشكيل شد كـه عـالوه بـر امـور زاده

به فكـر تأسـيس، ويژه تولستويبه،ي نوزدهمهاي دهقاني تخيلي سده از سوسياليستبه پيروي، فرهنگي
. يك كولوني روستايي افتاد
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تيتربيكتابخانه
خـان عـدالت سيد حسين، خان تربيتمحمدعلي، زاده كتابخانه به همت محفلي تجددخواه متشكل از تقي

و ميرزا يوسف شدامخان اعتصو با همكاري سيد محمد شبستري اين كتابخانـه عـالوه بـر. الملك تأسيس
و رسالهوارد كردن كتاب و قفقاز، عثماني، هايي از اروپا ها وبه، مصر تدريج بـه كـانون تجمـع تجـددطلبان

شدآزادي : خواهان تبريز تبديل
بهكار كتابخانه« و بزرگي تربيت تبريـز فروشي طرز جديـد در ترين كتابتدريج پيشرفت معتنابهي كرد

و كتـب فرانسـوي از پـاريس وارد. شد و همچنين كتب تركي از استانبول كتب زيادي از هر قبيل از مصر
و اين كتب بين طبقه مي و مايه كرد ي مهمي براي نهضت جديـدي تجدددوست تبريز بسيار انتشار يافت
]35ص[».شد

و توزيع كتاب، زاده تقي از هـر كـدام، برخـي نشـريات خـارجيي در مقام نماينـده، جدا از كار فروش
و در بسط افكار نو مؤثر افتاد و مـردم عالقـه. چند نسخه به تبريز وارد كرد و گردآمدن تجددخواهان منـد

به ايده كار انتشارات را هـم، كتابخانه. خانه هم تبديل كرد تدريج به يك قرائتهاي جديد محل كتابخانه را
و در چاپخانها ملكمميرز قانوني روزنامه. برد پيش مي و توزيـع شـد خان در تبريز .ي تربيت تجديد چـاپ

و منتشـر مـي كه دراروپا توسط سـيد جمـال ضياالخافقيني مجله]92[ در الـدين اسـدآبادي چـاپ شـد
ميمنداني تربيت در اختيار عالقهكتابخانه و بسط نفوذ اين كتابخانه در دسـتگاه. گرفت اش قرار پيشرفت

و دايـر كـردن سـخت«: نويسـد زاده مـي تقـي. علي ميرزا وليعهد هراس انداختحكومتي محمد گيـري او
و به تقليـد از سـلطان عبدالحميـد عثمـاني دستگاه خفيه نويسي ــ كه معادل كارآگاهان اين زمان بود ــ

]33ص[».طلبي را شدت داد اين احساسات آزادي]داير شده بود[
]93[.»اش در نشـريات فرنگـي پيچيـد آوازه«ان تأسـيس كـرد كـه اي هم در تهر اين كتابخانه شعبه

ميكه در كتابئيهاابكت پيرامـون]94[. زبـان بودنـد عمـدتاً آثـار فرانسـوي، شـد فروشي تربيت عرضه
و در ارتباط با دو نشريههاي مهم كتابخانه فعاليت هـاييي عصر مشروطه اشارهي تربيت در زمان مشروطه

و بـه فاصـله 1324را كه از رمضان اميدي روزنامه. گذرا الزم است ي كمـي از دسـتيابي بـهق در تبريـز
، جهـان اسـالمي در مجلـه. انـدي تربيـت خوانـده از جمله انتشارات كتابخانـه، فرمان مشروطه منتشر شد

اسـت آمـده، زاده را هم منتشر كرده است كه مقاالت متعددي از تقي، زبان چاپ پاريسي فرانسوينشريه
شماره شناسـايي شـده24از اين نشريه جمعاً]95[. بوده است اميدفروشي تربيت ناشر روزنامه كه كتاب

در. است و تربيت گرداننـدگان نشـريه چنـد تـن از محصـلين: نويسـند خـود مـي تاريخ مطبوعاتبراون
ت كـه بـه همـت محفـل اسـ آزاديي روزنامـه مورد ديگـر دربـاره]96[. اندي لقمانيه تبريز بودهمدرسه

از. تجددخواهان تبريزي منتشر شد شـروع بـه كـار) 1907هشتم فوريه(ق 1324ذيحجه24اين نشريه
و از يـاران،ي ميرزا رضـاخان تربيـتي مستقيم اين روزنامه به عهده اداره. كرد بـرادر محمـدعلي تربيـت

و نشاني پستي آن كتابخانه. زاده بوده است نزديك تقي از جمله نويسندگان اصـلي. تربيت بودمحل توزيع
و محمودخان اشرف تقي، آزاد مي زاده . توان برشمرد زاده را

 فنوننهيگنجيهينشر
و همراه تبريزي1320به سال و حسـين عـدالت، زاده تقي،ق چهارتجددخواه همگام بـا همكـاري، تربيت

ـ ادبي تجددخواه به نام مجله) الملك بعدي اعتصام(ميرزا يوسف خان آشتياني  ي فنـون گنجينهاي علمي
يك. داير كردند يكبار به گونهاين نشريه هر پانزده روز غيـر از يكـي. سال منتشر شـد اي نامنظم به مدت
آندو شماره و ها به خط ميرزا يوسفمابقي شماره،ي اول و چاپ سـنگي منتشـر خان به سبك نستعليق
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دوره اول، الحديـدي نگاري در نشر روزنامـهي روزنامهخان عدالت تجربهدر اين جمع ميرزا حسين.شد مي
و بـه زودي پـس از چنـد گرچه آن نشريه. را آزموده بود،ق1315سال  ي هفتگـي دوام چنـداني نيافـت

و يـاران از همان زمان همواره محل گردهمايي تقـي دوره اولالحديد دفتر. شماره تعطيل شده بود اش زاده
. بود
ي نخســتين مجــالت ايــن نشــريه در زمــره. شــماره در دســت اســت24جمعــاًي فنــون گنجينــهاز

و دانستني . رودزاده بـه شـمار مـي هـاي مطبوعـاتي تقـي برانگيز بود كه جزو اولين تجربهتأملهاي علمي
و مباحث علمياخترا، اطالع از تحوالت و عات و سودمند در ترويج فنـون ـ هنري جديد به زباني قابل فهم

مي. شود علوم جديد در مطالب نشريه مشاهده مي و هـر يـك هر شماره از چهار قسمت مجزا تشكيل شد
. صفحه بود4ها از قسمت . هاي مطبوعات ايران در اين مجلـه بـه چـاپ رسـيد نخستين پاورقي، در واقع.
ا و مطالب علميقسمت ،»ي بشـر صـنايع مفيـده«قسـمت دوم آن بـه،ـ هنري ول اين نشريه به مباحث

قسـمت.ي صـنايع جديـد بـود المعارفي دربـارهةاختصاص داشت كه در واقع داير» هنرآموز«تحت عنوان
مي به قلم تقي» تمدنات قديمه«سوم نيز كتابي تحت عنوان  مـه كـه از زبـان فرانسـه ترج،شد زاده نوشته

گونـه بـا عنـوان تخيلـي اقتبـاسـي فارسي داستاني علمـي قسمت چهارم نشريه ترجمه]97[. كرد مي
ايـن، ضـمناً. بـود]98[خان اعتصامبه قلم ميرزا يوسف» هفت هزار فرسنگ سياحت«يا» غواصهةسفين«

و رويدادهاي علمي جهان و يـاران را كه تقي نشريه به نحوي پراكنده اخبار اش از مطبوعـات خـارجي زاده
مي، كردند استخراج مي مي تقي. رساند به اطالع خوانندگان خود : نويسد زاده خود

و خرج هم مـي« و دخل و وسيع بود ي گرچـه فايـده، كـرد انتشار مجله نسبت به آن زمان خوب
و مرحـوم حـاج ميـرزا يحيـي. داد زيادي نمي در تهران بـيش از سـاير واليـات مشـترك داشـت

او]توزيع[آبادي در انتشارتدول و و به همين وسيله ارتباط غايبانه ميـان مـن آن كوشش داشت
در)م1903ژانويه30(ق 1320شماره اول در غره ذيقعده سنه. پيدا شد 15و شـماره اخيـر آن

خاتمه سال اول مجله مقارن بـود بـا تصـادم بـين. انتشار يافت)م1904ژانويه4(ق 1321شوال
و شد ژاپون ]35ص[».روسيه در اقصاي شرق كه به زودي جنگ شروع

شد عمالً نخستين نشريهي فنون گنجينه دو. اي است كه به صورت مجله در ايران چاپ پـيش از آن
و مجلهاز سوي اداره)م1900/ق 1318( فالحت مظفريي مجله /ق 1319( معرفـتيي فالحت تهران

. مجلـه ناميـد، نگاري توان به مفهوم امروزي مجله كدام را نمياما هيچ، در تبريز منتشر شده بود)م1901
شد طور همان،ي فنون گنجينه انـدركاران نشـريه تركيبي بود از چهار پاورقي كه بـه قلـم دسـت، كه ذكر

. جز مـوارد معـدود در قسـمت اخبـار خارجـه در مجلـه جـايي نداشـت، مطالب سياسي.شد نگاشته مي
و مفيـد مقاالتي كه براي و ايجاد پرسش از تحوالت عصر جديـد مـؤثر و كسب دانش نو و ترقي پيشرفت

ي فنـون گنجينـه يـف قفقـازي در مـورد اي به تقيزاده در نامه تقي. شد اولويت داشتند تشخيص داده مي
و سياست سخن نمي«: نوشت و اخبار و قدح مردم و از مدح رواج مطلـوب نخواهـد، راند چون علمي است

]منتشـر[چنانچه معلول عللي اسـت بـه طـور دلخـواه،ي ايراني سياسي هم كه در داخلهروزنامه. يافت
]99[».شودنمي

و رهبـري بعـدي نهضـت،ي اين نشريهاعضاي هيئت تحريريه جملگي اعضاي محفـل مخفـي تبريـز
آز، عالوه بر همكـاران هميشـگي مجلـه]100[. مشروطه در منطقه بودند و خـواهي اديجوانـان متجـدد

و سـيد محمـد شبسـتري مؤسـس روزنامـه آزادي مدير روزنامه، چون ميرزا رضا تربيت ، مجاهـدي تبريز
و مـراوده. نيز با اين نشريه همكاري داشتند، ارگان مجاهدين تبريز ي كتابخانه تربيـت محـل گردهمـايي

و مترقي تبريزي و فارسي ميان عناصر تجددخواه و نشريات خارجي و مـديريت امـور، كتاب محل توزيـع
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و روزنامه«: مند به وصول در خود مجله اعالن شد كساني كه عالقه. هم بودي فنونگنجينه و جرايـد جات
و غيره باشند و فرانسوي و تركي و عربي و رسـانيدن، گنجينه فنوني اداره، مجالت فارسي متقبل ارسـال

».شود آن مي
ن و فنوني ام نشريه از مجلهيكي از پژوهشگران احتمال داده كه در كه نشريه ثروت اي به زبان تركـي

و در فاصله اقتبـاس شـده، يافـت سـال انتشـار مـي54به مـدت 1944تا 1891هايي سالعثماني بود
و عثمـاني هـم فرسـتاده، عالوه بر توزيع در داخل ايراني فنون گنجينهي نشريه]101[. است بـه قفقـاز

]102[.شد مي

 سفر خارج
و مـالي نشـر در آني فنون گنجينهزاده پس از يك سال تالش در نشر تقي و تحمل مشـكالت سياسـي
و نيـز فعاليـتي فرهنگـي در قالـب كتابخانـهو فعاليت گسترده،ي تبريزدوره وي تربيـت هـايي مخفـي

و خفقان محمدعلي ميـرزا  ، نهـادش پـايش مـي در پـي، وليعهـد، درگيري با مشكالتي كه دستگاه سانسور
ميفضاي اين شهر را براي خود تنگ مي و عزم سفر خارج او بـا برقـراري ارتبـاط بـا نشـريات. كنـد يابد

و نيز نشريات عرب فضـاي بـازتر سياسـي آن كشـور را بـراييهآواز، الهاللزباني چون فارسي چاپ مصر
يك.ي فارسي تجددخواه دريافته بودنشر روزنامه نسفر و و در قفقـاز يمهساله ، اسـتانبول، اي را آغاز كـرد

و بيروت و آگـاهي.و سرانجام دمشق اقامت كرد، مصر هـاي نـوي بـراي سياحتي پربار بود كـه تجربيـات
و در آستانه1323او در سال. زاده جوان به بار آورد تقي اي بـا اراده، فضاي اعتراضي درون كشـوري اوجق

و و ذهني تجددخواه و سهيم شـدن در تغييـر اوضـاع كشـور بـه مشروطهمصمم طلب براي بيداري مردم
. تبريز بازگشت

 آغاز سفر
و مردم تبريز در هـراس رسـيدن ايـن 1322اوايل سال و بيماري كشنده وبا در كشور شيوع يافته ق بود

ي اقـداماتم همـه پس از انجـا، زاده به دليل آشنايي با طب جديدتقي. بردندهيوال به شهرشان به سر مي
. به همراه محمدعلي تربيت از تبريز بـه سـوي قفقـاز رفتنـد، احتياطي الزم را براي حفظ سالمت خانواده

زاده وارد شـد كـه او را علي شـريفي قرباندر آن شهر به خانه. گذشت مسيري كه از جلفا به نخجوان مي
و وطنمتجدد وتربيت، دوست يگانه« مي» پرستشده تمـام نوشـتجات«فـردي كـه.]38ص[خواندخود

يك».خان را داشتميرزا ملكم اي كـه روز بعد با درشـكه.ي او اقامت كردندشبانه روز در خانهمسافران ما
ي راه براي نخسـتين بـار در ميانه. عازم ايروان مركز ارمنستان شدند، همان دوست برايشان تهيه ديده بود

و با اين وسيله عازم تفليس شدنداش را خوانده بودآهن را كه وصفراه . ند مشاهده كردند؛
مسير اصلي براي رفتن به اسـتانبول، كه مركز حكومتي كل قفقاز هم بود، پايتخت گرجستان، تفليس

و ژاپن به تفليس رسيده بودندي شعله آنان در هنگامه.شدمحسوب مي خـوانيم مـي. ور شدن جنگ روس
مناسـبات. ماننـد اينكـه بـه اروپـا رفتـه بودنـد».اولين دروازه اروپا بود«كه تفليس براي مسافران تبريزي 

و روسي يافتند و تربيت در تفليس در مهمانخانـه تقي]38ص[. حاكم را فرنگي يي تبريـز در محلـه زاده
يـفي مفصـلي خطـاب بـه حـاجي تقـي زاده نامـه شان بود كه تقـي روز دوم اقامت. بيلگي اقامت گزيدند

خـوبي در ايـن نامـه روحيـات آن روزهـاي او بـه. ايـم اش را آوردهمدار قفقازي نوشت كه شـرح بازرگان نا
- مـي. جوشـدي طب فرنگي در ذهـن نوجـوي وي مـي شوق ادامه تحصيل در رشته. منعكس شده است

و ديگـري انـدوختن«: تاكنون دو هدف داشته است: نويسد و مقـدس يكـي خـدمت بـه وطـن محبـوب
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.]طب[مخارج تكميل تحصيل . و دومي كه واسطهاولي به اندازه. ي تكميـل خـدمت بـه اي ميسر گشت
و دلم از آتش شوق آن بسوخت حاصل نگشت ]103[».وطن بود

و پـنج سـال سـن در وجـودش شـعله» شوق تحصيل«افزايد كه هنوز در ادامه مي ور با وجود بيسـت
و از سوي ديگر به علت باال رفتن سن س«، است رو.»ن تحصيل بر من غلبـه كـرده خوف انقضاي ، از ايـن

و انگليسي را مـي از آنجا كه زبان.ي تحصيل دارمپس از بيرون آمدن از تبريز قصد ادامه ، دانـم هاي فرانسه
انسـان مشـرق زمـين«امـا متأسـفانه در آن سـرزمين، منطقاً بايد در لندن يا پاريس درس را ادامه دهـم

و امكان من اسـت مناً هزينهض» كند عموماً وطن را فراموش مي پـس از چنـد.ي باالي آنجا خارج از توان
: سال كسب اطالعات

و معتبري دارندها در بيروت مدرسه معلومم شد كه آمريكايي« از صنف مدارس آمريكا كـه،ي بزرگ
و انگليسي تدريس و عـالي اسـت كـه بـه قـول. شودمي در آن با زبان عربي اين مدرسه به حـدي معتبـر

و فهرست خود مدرسه گذشته از ممالك ژاپون روزنامه زمـين از هاسـت در تمـام مشـرق اولين مدرسـه، ها
و آفريقا .»آسيا

ي مموريـالي آمريكايي بيروت را از دوستان آمريكايي خود در مدرسـه زاده وصف شهرت مدرسه تقي
مي(تبريز ي واسـطهو نيـز بـه) كـرد شد كـه كـالج بيـروت را مـديريت مـي كه توسط همان هيئتي اداره

و نيز در نشريه ارتباطات گسترده و شنيده بود الهاللاش با جرجي زيدان پيگيري او تا آنجـا. مصر خوانده
و پي برده بود مدرسـه  - بود كه فهرست كشورهايي را به دست آورد كه محصل به آن كالج فرستاده بودند

و مهندسيي معتبري است كه فارغ و ماهر از كار درمـي التحصيالن پزشكي . آينـد آن كارشناساني حاذق
و ما هم سندي در دست نـداريم كـه بـدانيم آيـا حـاجي درخواست كمك مالي تقي زاده به نتيجه نرسيد

مي. يف پاسخي به درخواست او داد يا خير تقي زاده تقـي، دانيم كه بـه دليـل فـراهم نشـدن امكانـات ولي
و براي هدف دي . عزم مصر كرد، نشر روزنامه، گر خودناگزير به انصراف شد

سيتفل
و فعال زنده، تفليس در زمان ورود مسافران تبريزي ما و تجـدد ترين شهر قفقاز در زمينه ترين ي فرهنگـي

و تجسـم. گـران روسـي بـود فرنگي حكومت شـهري باسـتاني كـه تـاريخي مـتالطم را از سـر گذرانـده
مييسازي ناحيه روسي و در محلـه ايراني. رفت قفقاز به شمار هـاي مشخصـي هاي بسياري در اين شـهر

و فعال چون تقي تفليس براي تجددخواهان زبان. زيستند مي و شخصيت. زاده ناآشنا نبود دان هـاي ارزنـده
و،ي تبريـزي خـان مستشـارالدوله ميـرزا يوسـف، سرشناس ايراني همچون فتحعلي آخونـدزاده  طـالبوف

بهبسياري از منورالفكران  و مركز فرهنگي سراسر قفقاز شناخته مـي. سر برده بودندديگر در اين شهر شـد
و تجدد از همهعالقه ميمندان به نوآوري او. پدر فتحعلي آخوندزاده تبريزي بود. شتافتند سو به آنجا خـود

و پـس از السلطنه بـه شـهر گنجـه زمان با عباس ميرزا نايبهم همراه مادرش هم ادامـهي قفقـاز رفتـه
و ادبيـات مترقـي بـود. تحصيل براي يافتن كار به تفليس آمده بود ]104[تفليس در زمان او كانون افكـار

و موزه، گرجي، تركي، هاي روسي هاي متعدد به زبان روزنامه و نيز تئاترها و محفـل،هاو ارمني هـاي ادبـي
و تحـر. ذهن آخوندزاده را متحول كرده بودند، فرهنگي پيشرو ك تبعيـديان روشـنفكر دكابريسـت حضور

و فعال بدل كرده بود، روسي ي آخوندزاده با منـورالفكران از ارتباط گسترده. اين ديار را به شهري سرزنده
و به و در ميان آنها مستشارالدولهدرون ايران  ميـرزا قـاو، خـان ملكـم، الـدين ميـرزا جـالل، ويژه تبريزيان

. تبريزي اطالع داريم
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ت و مستشـارالدوله اطـالع داشـتقياين را كه در. دانـيم نمـي، زاده تا چه حد از آخونـدزاده گرچـه او
مي برخي نوشته اما سند مكتوبي در دسـت نـداريم كـه، كند هاي پس از مشروطيت خود به نام آنها اشاره

در. اش در چـه حـد بـوده اسـت نشان دهد در زمان نخستين سفرش به تفليس از آن دو نفر اطالعـات   او
و از طريق ارتباطكتابخانه و كتابي تربيت و تفليس به نشريات آن هاي خود با سرزمين قفقاز هاي چـاپ

و بي بيمناطق دسترسي داشت هـا در تغييـر رغـم تـالش روسبه. اطالع نبوده است ترديد از اين موضوع
و تقويت كند و زبان فارسي را تداعي زبان فارسـي هنـوز هـمي نوزدهمدر اواخر سده، فضايي كه فرهنگ

ي كـه نخسـتين ضـميمه»)اخبارنامه تفليسـي گاذت(ي تفليساخبارنامه«. در اين شهر اهميت داشت
و دموستي«فارسي روزنامه و روسي(» تفليسكي در)ش1209(م 1830بود كـه از سـال) به زبان گرجي

و منتشر مي بـ نامه كشكول هفته.شدتفليس چاپ و تركي و نخسـتين شـماره اي به فارسي ي آن بـه ود
و برادرش سعيد انسي كوشش جالل در الدين شد1299زاده ]105[».ق در تفليس منتشر

- به خصوص آذربايجـاني،ي مهاجرت ايرانيانهاي عمده زاده از جمله كانون تفليس در زمان ورود تقي
مي. به قفقاز بود، ها و ايرانيان جوياي كار عمدتاً به باكو مندان امور فرهنگي رفـتن بـه تفلـيس عالقهرفتند

كهمي]106[المتين حبلي به استناد مطالب روزنامه. دادند را ترجيح مي »ي ايرانيـان انجمن خيريه«دانيم
]107[. هـاي شـهر بـودي تبريـزي محل انجمـن هـم تكيـه.ق داير شده بود1323شهر تفليس در سال

شدبا نقش» مظفري«اي نيز تحت نام مدرسه ]108[. مؤثر مهاجرين تبريزي در تفليس تأسيس
ده، زاده يعني قريب پانزده سـال پـيش از ورود تقـي،)ق1307(م 1890جمعيت ايراني شهر در سال

و تهـي]109[. هزار نفر گزارش شده است دسـتان شـهري تشـكيل قسمتي از اين جمعيت را روستاييان
ب مي و افـراد فرهنـگ. ودنددادند كه در پي نان به اين منطقه آمده در تعدادي بازرگـان آذري دوسـت نيـز

مي فعاليت. خورد ميان آنها به چشم مي . كند هاي فرهنگي در اين شهر چنين حضوري را اثبات
و پـس از جنـگ.ي تزاري درآمـد گرجستان تحت حاكميت روسيه، در آغاز قرن نوزدهم هـاي ايـران

و عقد قراردادهاي نا و شكست ايران و رسـماً روسيه شي از آن ادعاي مالكيـت ايـران بـر آن ناحيـه عمـالً
ي خصـوص از نيمـهبه،ـ آموزشي گرجستان در سراسر قرن نوزدهم سازي ساختار اداري روسي. پايان يافت

ـ فرهنگـي تفلـيس بـيش از هـر چيـز مـديون سياسـت فضاي پررونق سياسي. ادامه يافت، دوم آن سده
ميتزارهاي روسيه بود كه مخالفا ي آسياي مركزي را محـل آنان اين منطقه. كردندن خود را بيشتر تبعيد

و تبعيد آنـان مـي و فعاالن سياسي ابتـدا حضـور پرشـمار. دانسـتند مناسبي براي دور كردن روشنفكران
و سـاكنين،و تعامل فرهنگي آنان با گرجيان 1825روشنفكران دكابريست پس از سال  تفليس را متحول

ا و نويسـندگان، هـا بعـد نارودنيـك. هاي ليبراليستي روسي آشنا كـرد نديشهآن را با و سـپس شورشـيان
هـاي معتقـد بـه سوسـيال دمـوكرات، هاي پايان آن سده در دهه. پيشرو روسي به اين شهر تبعيد شدند

و ياغيان لهستاني نيز فضـاي سياسـي شـهر را مـتالطم، هاي روسيو آنارشيست، مشي ترور سياسي خط 
ي رشـد آراي زمينـه، حاكمان روسي بـا فرسـتادن محكـومين سياسـي بـه تفلـيس، در واقع. كرده بودند

و انديشه زاده هـم كـه تقـي طـور همـان. هاي راديكال سياسي بعدي در تفليس را فـراهم آوردنـد ليبرالي
ان شـرقيي اروپـا بـراي مسـافر در زمان ورودشان به تفليس اين شهر همچـون دروازه، مشاهده كرده بود

و محافـل هـا گـروه، نوين اروپـايي هايي نوزدهم در كنار جلوهي پاياني سدهدر دهه. اين سوي بروز يافت
و اقليت روسي و ارمني گرايانـه يـا سوسـيال بـا باورهـاي ملـي، عمدتاً تبعيديان سياسـي، سياسي گرجي

حـزب سوسـيال دمـوكرات،نخستين سازمان گرجي بـا تمـايالت سوسياليسـتي. دموكراتيك فعال بودند
و روزنامـه 1892كه در فوريه، بود]گروه يا نسل سوم[» مسامه داسي« بـه]مزرعـه[ كـوالييم تشـكيل

جنـاح ماركسيسـتي آن حـزب، زاده بـه شـهر تقـي سه سـال پـيش از ورود. عنوان ارگان آن منتشر شد
. كـرد مخفيانـه توزيـع مـي، استالين بعـدي، را با مقاالتي از يوسيف جوگاشويلي]مبارزه[ بردزوالي روزنامه
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» روز اول مـاه مـه«ي ديگر با گرايش سوسيال دموكرات نخستين نمايش همين گروه همراه با چند دسته
از،م1901، سـال بعـد.ي تفليس برگـزار كـرد در قفقاز را در آغاز قرن بيستم در حومه بـا ورود تعـدادي

و با همكاري سوسيال دموكرات اي برپا شد كه حـاكي تظاهرات گسترده، شان گرجيان هواخواههاي روسي
و همچون نقطه از پاگيري اين جريان و مبـدأ حركـت آشـكار انقالبـي در سراسـر ها در تفليس بود عطـف

شد ايسكراي قفقاز در نشريه و تحوالت بعدي. ثبت و فعـال، اين رويدادها حـاكي از حضـور جريـان مـؤثر
اعتراضـاتي سياسـي بـه چشـم، زاده در تفلـيس هنگـام اقامـت تقـي. بـود سوسيال دموكرات در تفلـيس 

و تا حد كمتري در قفقاز خورد كه زمينه مي و تفلـيسبه، ساز قيامي در سرتاسر روسيه ، خصـوص در بـاكو
ميبه . آمد شمار

و برخي كشورهاي اروپـايي تزار روسيه كه در مقابل دولت،م1904ي در فوريه و عثماني بـا هاي ايران
و قلمروگستري يكي از قدرت مي پيروزي در نبرد بـا كشـور كوچـك،شد هاي بالمنازع آن روزگار شناخته
اسـتبداد حـاكم بـر آن سـرزمين را بـراي، فضاي سياسـي روسـيه. ژاپن طعم نخستين شكست را چشيد

و تغيير شيوه س اصالح و در ايـن ميـان وسـيالي حكومتي به مشروطه سلطنتي زيـر فشـار گـذارده بـود
و تأثير خود را آغاز كـرده بودنـد ها نيز در مقياسي كوچك دموكرات در. تر روند رو به رشد حضور تفلـيس

و تر از همه نزديكـي تنگاتنـگ ميـان سوسـيال دمـوكراتو مهم، اين زمان به داليل متعدد هـاي گرجـي
و رشد فراگير آگاهي مردم در قياس با ساير شهرهاي قفقاز و ليبـرال اليسـت كانون سوسي، روسي هـاي هـا

و منشـويك بلشـويك،ي سوسيال دموكراتهر دو دسته.شد روسي شناخته مي در تفلـيس فعـال، هـا هـا
و ليبرال دمـوكرات هاي مليجريان. ها اكثريت غالب بودند گرچه منشويك، بودند هـاي متـأثر گراي گرجي

. از آراي ليبراليسم اروپايي نيز در آن ديار فعال بودند
و جريان اينكه تقياز و آثار و در تماس با آنهـا زاده در دوران اقامت در تفليس با چه آرا هايي آشنا شد

مي. شواهد زيادي در دست نداريم،و تحت تأثيرشان قرار گرفت ي خـود او تالطـم دانيم كه به گفتـه تنها
و روس بر فضاي شهر محسوس بود هنگامه كه.ي جنگ ژاپن ، امنيـت، براي تأمين نـان عالوه بر ايرانياني

و معارف،و تجارت به تفليس آمده بودند خواه هم بودند كـه از ايـران اسـتبدادي معدودي افراد تجددطلب
در. گريخته بودند و فضايي را بـراي ايرانيـاني فـراهم آورد كـه شهرهاي بزرگ قفقاز چون تفليس پناهگاه

و فعاليت ند . اشتندشرايط خفقاني درون كشور امكان نوشتن
در در سـفر اول تقـي. زاده به قفقاز بود اين دومين سفر تقي، در واقع و 19زاده پـس از مـرگ پـدرش

و انگيـزه اما اين. اش به قريه ونند رفته بود براي فروش ملك كوچك پدري، سالگي ي متفـاوتي بار با اهداف
و عمـري. ساله بود26او در اين زمان جواني. به اين سامان آمده بود و مملـو از حـوادث كوتـاه امـا پربـار

و فعاليت و گسترده رويدادها و تجددخواهانه را از سر گذرانـده بـود هاي متنوع قفقـاز در ايـن.ي فرهنگي
و تـاب فعاليـت  و شهرهاي بزرگ آن ديار چـون تفلـيس در تـب و چند سال متحول شده هـاي سياسـي

و مقابله بـا جانبه به سوي هويتاجتماعي همه و جـوش، حاكميـت تـزار رهسـپار بـود يابي و ايـن جنـب
آن. كـرد واردي را به خـود جلـب مـي نظر هر تازهـ سياسي گسترده فرهنگي و تبعيـدي ايرانيـان مهـاجر

ـ فرهنگي خود را علني يا مخفي داير كرده بودند  و محافل سياسي رغـم فراموشـي بـه. منطقه هم تشكل
و تعامالتو،اشزاده در خاطرات يا الپوشاني تقي و محـدودي اشاره، اش در تفليسي از مراوده هاي گـذرا

از]38ص[» خـان تمام نوشتجات ميـرزا ملكـم«در نخجوان: طور كه گفتيمهمين، به دست داده است را
كه مشهدي قربان علي شريف و تجـددخواه شـخص وطـن«زاده و استنسـاخ كـرد» پرسـت از. بـود تهيـه

و تربيت، زاده دوست يگانه بيم كه شريفيا زاده درمي هاي تقينوشته اي بود كه به زبان روسـي شدهمتجدد
و سپس تفليس رفتند. تسلط داشت و تربيـت قريـب تقـي. پس از يك شبانه روز با كمك او به ايروان زاده
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و نيم در تفليس پايتخت قفقاز به شد طور همان. سر بردنديك ماه ه تفليس براي آنها اولـين درواز، كه ذكر
و روسي بود. اند مثل اينكه به اروپا رفته، آمد اروپا به شمار مي .«: همه دستگاه فرنگي . و حـدود يـك. مـاه

و متجدد بودنـد، خيلي كسب معرفت كرديم ».از اينكه محشور شديم با اشخاص كه در قفقاز تربيت شده
]39ص[

مي در ميان اشخاصي كه تقي  شـرق روس محمدآقا شاه تختينسكي مؤسس روزنامه تركي، برد زاده نام
و فوق بي را فردي بسيار بافرهنگ و در جهان اسالم به العاده متجدد و عينه يك فرنگـي تربيـت شـده نظير

مي، فردي متمول. كند اروپايي معرفي مي و روزنامه و نشر كتاب . كـرد كه بيشتر ثروت خود را صرف چاپ
ميتجددخواهي كه پيرامون رف و عالم و همگان او را فردي دانا ربـط نيسـتبي. شناختندع حجاب نوشت

او، زاده پس از قريب نيم قرن شخصيتي را بهتر بشناسيم كه تقي و نيكـي درچنـد كلمـه از با اين تحسين
. كند ياد مي

ي نسـبتاً از جمله كوشندگان اصالح الفبا بـود كـه مقالـه)م1931- 1846(محمدآقا شاه تختينسكي
و برخي ايرانيان و مؤثرش در ميان روشنفكران عثماني در سـال الفباي مكمل اسـالمي تحت عنوان، مفصل

شد)م1879(ق 1296 ي مسلمانان ماوراي قفقـاز در دومـاي ميرزا محمدآقا يكي از چهار نماينده. منتشر
د او با سيد جمال.م بود1907دوم روسيه در سال اش در پترزبـورگ وسالهالدين اسدآبادي در زمان اقامت

و محشور شده بود ي ميـرزا محمـدآقا بـا تاريخي پيرامون رابطـه تأملي قابل ترين نكتهمهم. روسيه آشنا
مي1893نوشتاري است از خود او كه به سال، ايرانيان كند كه در مقام خبرنگار مطبوعات روسـيم اشاره

]110[. مقاالت زيادي نوشته استولاختر استانبي در استانبول ساكن بود؛ براي روزنامه
از شرق روسي روزنامه  392، 1905تـا سـال 1903مارس30از جمله مطبوعات تركي قفقاز بود كه

و هم و مطـرح در سرتاسـرانشـريه، زاده در تفلـيس زمان با حضور تقـي شماره از آن انتشار يافت ي فعـال
مي تقي.شد قفقاز شناخته مي كه زاده اشاره -ي ياد شده سـه همكـار درس ميرزا محمدآقا در روزنامهكند

و متجدد داشت ي فكـاهي نشريه مالنصرالدينكه چندي بعد، زاده عالوه بر ميرزا جليل محمد قلي. خوانده
زبـان قفقـاز كـه تـأثيرت شـاعر بـزرگ آذري، اكبـر صـابر ميرزا علي،و مشهور تأثيرگذاراش را منتشر كرد

بهپايداري در ادبيات دوره و شعر گذارد ويژه در حوزهي مشروطه در،ي طنز و محمد سعيد اردوبـادي نيـز
و انتشـار نشـريه همكـاري مـي و مـؤثر گرداننـدگان بعـدي روزنامـه. كردنـد نگارش مطالـب ي راديكـال

نگـاري خـود را آغـازو نزد ميرزا محمدآقا تمـرين روزنامـه، روس شرقي جملگي در روزنامه مالنصرالدين
و متجـدد داشـت روس شرقي روزنامه. بودندكرده  تـرويج علـوم. پيرامون حقوق زنان رويكـردي پيشـرو

و برپايي مدارس نوين سرلوحه ميي مطالبجديد گردانندگان روزنامـه خواهـان نظـام. داد اش را تشكيل
و ترويج زبان مادري متنـوع آن در مطالـب، كنـد زاده اشـاره مـي گونه كه تقـيآن. بودند، تركي، مشروطه

و توجه شده است و آراي تولستوي اشاره و عملكـردش در روسـتا قلي. نشريه به انديشه زاده به تولسـتوي
هاي آثار تولستوي به زبان تركي در ايـن روزنامـه منتشـر نخستين ترجمه. داد دلبستگي خاصي نشان مي

و روزنامـ احتماالً تقي. شده است در. آشـنا بـوده اسـت شـرق روسيهزاده از تبريز با نام ميـرزا محمـدآقا
مي، خاطرات و البته غير از اسـتانبول(در شرق«: نويسد پيرامون آن نشريه و قفقازيه اولـين روزنامـه) ايران

]39ص[».هاي اروپايي مثل روزنامه، يوميه بود
و مـوزه رفـت. اي اروپـايي بـود زاده حكم نماد جامعـه تفليس براي تقي طريـقاز. در آنجـا بـه تئـاتر

را. آشنا شـد، مالنصرالديني نامدار مدير بعدي روزنامه، زاده برده با ميرزا جليل محمد قليمحمدآقاي نام او
و زيباشناسي همچون مـولير يافـت وطن، طبع آدمي شوخ و از نظر ذوق و صـميمي. دوست بـا او محشـور

و دوستي به تقي. ها بعد ادامه يافتشان سالشد و ارسـال كتـاب زاده پس از بازگشت - ايران از طريق نامه
و هجو فارسي مانوس، كلثوم ننههاي فكاهي چون و تحـول قلـي. كـردتر او را با طنز و تربيـت زاده تعلـيم
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و تحـول اجتمـاعي مـي و اقتصـادي در سـير پيشـرفت در فرهنگي را مقدم بر عامـل سياسـي و دانسـت
و نوشته، نمايشنامه ب كاريكاتور ميهاي طنز خود همواره و آمـوزش. كردر اين امر تأكيد برپايي مدارس نـو

و فنون جديد جهـل مـردم را مـؤثرترين عامـل. ها وآرايش قـرار داشـت هاي نوشتهدر صدر اولويت، علوم
و عقب مي تداوم استبداد او. شمردماندگي و ضـرورت، به باور هـاي مردمي كه سواد ندارند نه مقتضـيات

نزمانه خود را مي و حـدود شناسند؛ و حـد و نه وظـايف شـهروندي و امكان شناسايي خود را دارند ه توان
و دولـت، يابند اختيارات دولت خود را درمي ، هـاي پرتـوان اروپـايي هويـتو نه قادراند در مقابل دنياي نو

و استقالل خود را حفظ كنند زادهيتقـ. چنين بود مالنصرالديني زاده در روزنامهي پيام قليمايهبن. مليت
در نگـاري قلـيي روزنامهاش به سابقهدر خاطرات يو سـپس تأسـيس مسـتقل روزنامـه شـرق روس زاده

مي مالنصرالدين و او را تولسـتوي مسـلمانان معرفـي زاده را شـيرين مـي هـاي قلـي رمان. كند اشاره يابـد
]41و40صص[. كند مي

در ميرزا جليل محمدقلي شد1869زاده ي اجـدادي او همواره با يادآوري پيشينه.م در نخجوان متولد
مي، سوي ارس رفته بودندخود كه از خوي به آن و ايران را زادگاه اجدادي خود پـس. خواند خود را ايراني

و هشـت سـال از عمـرش را در روسـتايي در ايـروان بـه تعلـيم پيشه، از تحصيل ي آموزگاري را برگزيـد
در. آثار قلمي خود را به صورت نمايشنامه در همين روستا نوشـت نخستين. فرزندان روستايي سپري كرد

و 1897سال و عالوه بر كار دولتي درگيـر فعاليـت روشـنفكرانه در مسـير ترقـي م به شهر نخجوان رفت
و تجددخواهي شد زبـاني هاي روسـيم در روزنامه1901نگاري او در سال نخستين كارهاي روزنامه. تعالي

شد كاسبيچون  و دسـت 1903در سال.عرضه  شـرق روسي انـدركاران روزنامـهم از جمله نويسندگان
و قلي، شرق روسپس از تعطيلي. هاي او در همين نشريه به چاپ رسيدرمان. شد زاده با برپايي چاپخانـه

و برجسـته مهم. همكاري با جرايد به فعاليت خود ادامه داد ي تـرين حاصـل عمـر پـر بـار او روزنامـه ترين
و. در تفلـيس آغـاز بـه انتشـار كـرد 1906است كـه در سـال نصرالدينمال و عبـارات ژرف كاريكاتورهـا

و مؤثر افتاد، هشيارگر اين نشريه . عالوه بر قفقاز در سراسر منطقه از جمله ايران مشهور
و صوراسـرافيل همچـون، هـاي معـروف دوران مشـروطه را از جمله منابع الهام روزنامـه مالنصرالدين

و نـوآوري، نكوهش تعصب ديني. اند شمرده يم شمالنس و بر كشـيدن آزادي انديشـه و خرافات در، جهل
و واپس. صدر مطالب نشريه بود و كهنـه افشاي رياكاري در، پرسـتان در ايـن روزنامـه گرايي خودكامگان

اكبـر محمـد يرزا عليم، برادر گرداننده نشريه، در دوران نهضت مشروطه. بيداري مردم آذربايجان مؤثر بود
و مروج آن بود قلي خـود جليـل بـه تبريـز، گيري شيخ محمد خياباني در زمان قدرت. زاده در تبريز مبلغ

و نشر  از8. را در آنجا از سر گرفت مالنصرالدينرفت . در شـهر تبريـز منتشـر شـد مالنصـرالدين شماره
]111[

يك، زاده در مسير بازگشت به تبريز تقي : نويسـد مـي. مجدداً به تفليس رفـت،و چند ماهسال پس از
از ولي مـي. اند كند كه اين دوستان چه كساني اي نمي اشاره]45ص[» دوستان بودند« نويسـد كـه پـس

از پيامـدهاي آن رويـدادها هـم يكـي جنـگ. روسيه آغاز شده بود 1905انقالب، شكست روسيه از ژاپن
و نـيم مـدت يـكبه. ها در قفقاز بودارامنه با مسلمان و مسـلمان را سـخت بـه جـان هـم«سـال ارمنـي

مي، انداختند ]45ص[».خواستند آنها بر ضد دولت روس اتفاق نداشته باشند شايد به خاطر اين بود كه
و همراه تقي تأسـيس اين شهر در آن زمان مركـز صـنايع تـازه. اش از تفليس به شهر باطوم رفتندزاده

و عثماني به تصرف روس. بود نفت واقع در مرز عثماني . ها درآمـده بـود شهري كه در آخرين جنگ روس
و خرم در كنار دريا كه به تازگي از طريق لوله و سبز شـهري.ي نفت به باكو مربوط شده بودجايي با صفا

و به و سرمايهكه جمعيتي معادل يك ششم تفليس داشت هـاي خـارجي گـذاري دليل ورود صنايع جديد
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از،ي بيستمي نخستين سدهدر دهه. فته بوداهميت يا در25بيش درصد كارگران صنعتي سراسر قفقـاز
او. الدولـه كنسـول ايـران در بـاطوم بـود محمـدخان شـريف در آن زمان ميرزا علـي. كردند باطوم كار مي

و ياري كرد تقي و تربيت را با مهرباني پذيرفت عـ. زاده ازم اسـتانبول مسافران تبريزي بـا كشـتي از بـاطوم
. پايتخت عثماني شدند

 استانبولدر زادهيتق
و سـپس اسـتانبول رسـيدند تقي اُدسـا و تربيت پس از شش روز مسـافرت بـا كشـتي از بـاطوم بـه . زاده

و در كارواننشين والدهي ايرانيمستقيم به محله بـه قـول. اتـاقي اجـاره كردنـد) خان(سرايي خاني رفتند
را]43ص[».شد كشـيدي سلطان عبدالحميد بود كه نفس نميزمانه«: زاده خود تقي ايرانيـان اسـتانبول

ويژه تجـارتبه. اند؛ قريب چهار پنجم آنها اهل آذربايجان بودند در آن زمان حدود ده هزار نفر تخمين زده
و عثماني و كاشانيجدا از چند تاجر برجسته، ميان ايران و اصفهاني د،ي تهراني ر دسـت تبريزيـان غالبـاً

و چند كارخانهو كتاب، تجارت كاغذ، فروشي قالي. سرشناس بود و صـابون فروشي و صـنايعي دباغي پـزي
و ثروتمند جماعت ايراني را تشـكيل مـي اهم حرفه، دستي و. داد هاي قشر مرفه و كسـب برخـي مشـاغل

هـاچي درشكه،ها فروش چاي،هاچيوهقه،ها كارهاي بازار هم منحصر به ايرانيان بود؛ از جمله سيگارفروش
و حرفـه]112[. هاي بازار استانبول غالباً آذري بودندو گاريچي از، عالوه بر جماعـت درگيـر كـار جمعـي

و تبعيدي به . ويژه بابيان ازلي نيز در استانبول اقامت داشتندايرانيان فرهيخته
و ايرانيان تبعيدي يا مهاجر سـاكن آن در سـده و فعـالي در انتقـال استانبول ي نـوزدهم نقـش مـؤثر
و مفاهيم جديد تجددخواهانه به تبريز ايفا كرده و كشـش اسـتانبول بـراي ايـن. اندتحوالت نوين جذابيت

و ارتباط ديرپـاي. تبريزيان از چند نظر در قياس با ساير نقاط خارج از ايران بيشتر بود نزديكي جغرافيايي
و» شـرقي«اشـتراك خلقيـات، مسـلمان بـودن، خـانوادگي زبـاني هـم، هاي پيشين اين دو شهر در سده

و اقامت در فرنگ دشواري و ژرفـي در نـزد ايرانيـان جملگـي جـذابيت، هاي فوق تصور سفر هـاي خـاص
. نسبت به اين شهر پديد آورده بود

و روزنامـه،ي نـوزدهم هاي پايـاني سـده از ايرانيان استانبول دهه، يكي از منابع دست اول ي پيشـگام
و دوران پايـاني حاكميـت عثمـاني منتشـر است كه پيش از دو دهه در بحراني اخترتجددخواه ترين زمان

و آراي ايرانيـان مهـاجر هايي درباره هاي اين نشريه مملو از داده شماره. شده است مي و فعاليـت ي اقدامات
ي و عثمـانيو تبعيدي يا حتي كساني است كه در سفرهاي سياحتي يا زيارتي ا شركت در مجـامع ايرانـي

و كيفي نام]113[. كردنداز استانبول گذر مي و اقدامات اين ايرانيـان حـاكي از تـأثير، حضور گسترده آرا
و عصر مشروطه استي استانبول در تاريخ تجددخواهي ايران سدهحوزه .ي نوزدهم

و مدت تقي ايـن بـار اول. ني در آن شهر اقامت گزيـد هاي طوال زاده چندين بار به استانبول سفر كرد
و خوانده بودشد كه در تبريز آوازه بود كه او به شهري وارد مي مي. اش را شنيده هـاي گويد كه از سال وي

و نشـريات تركـي سـالگي برخـي كتـاب20و در سـن، حدود شش سالي پيش از اين سفر،ق1316 هـا
از عثماني در دسترس و مستقيماً يا ميطريق دوستان تجددخواهاش بوده . كـرده اسـت اش آنها را دريافت

و آراي انديشه مي و نوعثمانيان آن سـرزمين بـوده دانيم كه او از همان اوايل مشتاقانه پيگير تحوالت ورزان
و فعاليت. است و انديشه و تنظيمـات او بارها از تأثير آرا و تحـوالت هاي تركان جوان در تبريز يـاد كـرده

ر مي تقي.ا مورد توجه روشنفكران آذري دانسته استعثماني ي نويسـنده، كند كـه نـامق كمـال زاده نقل
و نوشته، طلب مشهور ترك اصالح . اش بـوده اسـت در تبريز مورد توجه،اش خواهانه هاي مشروطهو فعاليت

و آثار مورد مطالعه ششوي در وصف روابط هاي دقيقـي بـه اش در استانبول نشانهماههي خود در اقامت
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مي، دهدما نمي ي رسـاله. هاي پژوهشي داشـته اسـت توان پي برد كه در آن زمان چه نوع دلبستگي ولي
و كنش او در استانبول آن زمان است زماني كـه، مثالً. نسبتاً مفصلي از او در دست داريم كه بيانگر بينش

را، به آراي برخي ايرانيان و واژهخمي» خواه افراطي وطن«كه آنها شـان بـه را بـراي» شووينيسـت«ي واند
مي، برد كار مي قا، پرداز آن آرااش با نظريهكند روي سخناشاره اقامـت طـوالني. اسـت، خان كرمانيميرزا

و قتل دلخراش او به دسـت عمـال حكومـت ايـران  و نوجـوي، شخص اخير در استانبول ذهـن كنجكـاو
و تقي اي بدانـد كـه دسـتگاه خواست بيشـتر از آن اطالعـات پراكنـدهميزاده را به خود مشغول كرده بود

و امكان آن را از وي دريغ  و سانسور محمدعلي ميرزا در تبريز فرصت ترديـد آثـار بـي. كـرده بـود تفتيش
و دست قاهاي نويسموجود و حلقهميرزا و خان را از دوستان پيشين ي اختريان استانبول به دسـت آورده

ب ، پس از اقامت در اسـتانبول نوشـت، اي كه در مصر كمااينكه تأثير مستقيم آن در رساله.ودمطالعه كرده
و انديشهمي، از سوي ديگر. قابل مالحظه است و هر چـه هاي تركان جوان عالقه دانيم كه او به آرا مند بود

ب و با تبعيديان روشنفكر آن زمان بحث كرده ، اصـالحات اداري.وددر اين مورد به دست آورده بود مطالعه
و تحوالت اقتصادي پايتخت عثماني مورد توجه او بود و فرهنگي . سياسي

زيتبربا تعاملويعثمان ماتيتنظ
كـرد كـه از دو سـده پيشـتر امپراتوري عثماني در شيب فروپاشي روزافزوني سير مـي،ي نوزدهم در سده

و شكوفايي قرن و توان و هفدهم كه تا دروازه آغاز شده بود؛ ديگر از آن هيبت در هاي شانزدهم هـاي ويـن
. همه سو عرصه بر سلطان عثماني تنـگ شـده بـود. كمتر نشاني باقي مانده بود، قلب اروپا پيش رفته بود

و سرزمين در شرايطي كه دولت آن هاي نوپاي اروپايي از هر سو به مقابله با عثماني پرداخته هـاي پهنـاور
ي ايـن دولـت هـم اوجي ملل غيرمسلمان تحت سـلطه طلبانه هاي استقالل شورش، كندندرا تكه تكه مي

مي سنگين. گرفته بود . آمدترين ضربات از سوي روسيه فرود
جهـاني كه به زبـان فرانسـه در نشـريه»هاي سياسي در تركيه معاصر جريان«ي زاده در مقاله تقي.
از، نشر داد اسالم و تحركـات عثمـاني نوشـت با ادبيـات سـنجيده اي حـاكي در:فهـم دقيـق اش از آرا

مي مجموع جامعه ترك را سنت و تأكيد كرد كه بنيان ايـن سـنت گرا ي مليـت يـا بـر پايـه«گرايـي داند
و يا منافع اقتصادي و جهل تكيه داشت استوار نبوده بلكه بر كهنه» فرهنگ ]114[. پرستي

وي دوم سدهدر نيمه و نيـز آراي انديشـهي نوزدهم اوضـاع تحـوالت دو اصـالحات و مصـلحان ورزان
و ايران متفاوت بود م بـا عنـوان تقـويم 1831ي خـود را در گرچه عثمانيان اولين روزنامـه. كشور عثماني

از، وقايع و برخـي،ي پيشـگام مصـري ملـل اسـالمي نشـريه،»وقـايع مصـريه«به تقليد تأسـيس كـرده
و نوآوري سـازگار در نيمه اما، اصالحات را در پيش گرفته بودند ي دوم آن قرن اوضاع چندان با اصالحات

. شـدند بـه مـدنيت نـو روي خـوش نداشـتند نبود؛ تركان جوان عثماني كه علمدار اصالحات شناخته مي
و برخاسـتن پـان، زاده شرح جانـداري در ارزيـابي تنظيمـات عثمانيـان تقي و اقـدامات تركـان جـوان آرا

رسـد كـه ايرانيـان برخـي به نظـر مـي]115[.ي فرانسوي به دست داده است نشريهتوركيسم در همان 
و]116[تـر بـا هنـدي نوزهم با توجه به ارتباطـات گسـترده هاي پاياني سدهمناطق ديگر در دهه و اروپـا

محفـل بـزرگ روشـنفكران، امـا در آذربايجـان. تا حدي از تأثير تحوالت عثماني دور شدند، حتي روسيه
و روزنامهتبعي و رويدادهاي آن سرزمين به ميان ايرانيـان اختري دي و كنش مشـاركت، با انعكاس انديشه

. فعال داشتند



 139 تولد تا مشروطه: زاده تقي

و مدنيت فرنگي قصد بركشيدن دولت عثمـاني را داشـتند و انديشه آنهـا. تركان جوان با تلفيق سنت
و اهداف خود قرار دادند ي آنهـا بـر بسـتري اوليـه اد برجسـته نامق كمال نمـ. اصالح از باال را در صدر آرا

و دانش نهفتـه، شـرق، پروري در سرشت فرهنگ خـودي فهم اصالت خواهانه اي باور داشت كه پيشرفت
و بسياري از جنبه بر. هاي ستودني غرب برگرفته از ماست است و برخـي ميـرزا قـا اين امر خـان كرمـاني

ي اين اسـت كـه در عمـده دسـتاوردهاي مطلـوب جامعـه واقعيت. ديگر از تجددخواهان ايراني مؤثر افتاد
بهعثماني در و مهر پيشگامان روي آوردن و تنظيمات نقش تـر از تركـان بسـيار برجسـته مسيحياصالح

و ارمني در اين ميان يوناني. مسلمان بوده است در. ها پيشتاز بودند ها و دستگاه چـاپ عربـي حروف عربي
و برخي متون مذهبي مسيحي به زبـان عربـي چـاپ قرن شانزدهم ميالدي در ايتال و كتاب مقدس يا داير

وقتي سـعيد افنـدي پسـر سـفير.ي چاپ با حروف عربي تا سده هجدهم در عثماني مجاز نشد اجازه. شد
و مخالفتعثماني در فرانسه توانست به و آثـار،ي تركـي راه انـدازد ها چاپخانـه رغم مقاومت چـاپ كتـاب

م در. منوع بوداسالمي كماكان ي بود كه فرمان سـلطان بـراي تأسـيس چاپخانـه)ق1139(م 1727تازه
انديشـمند) 1674- 1745(گذار صنعت نشـر در عثمـاني ابـراهيم متفرقـه بنيان]117[. تركي صادر شد

و معارف ]118[. نژاد بود كه به تركيه آمده بودپرور عثماني مجاري نوگرا
توركيسـمي پـان در شـرح تاريخچـه، جهـان اسـالميي ديگري در همـان نشـريه زاده طي مقاله تقي

و تركان جـوان بـه نكـات قابـل پيرامون محافظه)»مشرب اتحاد تركان«( ي اشـاره تـأمل كاري نوعثمانيان
و انديشه، كه نامق كمال از پيشگامان تركان جوانكند مثالً اين مي و مـوازين هـاي خـود را بـر اسـ آرا اس

و اتحاد عثمانيان برقرار كرده بود و تحمـل. مشرب اتحاد اسالمي در اين باورها كمتر جايي بـراي پـذيرش
و علمي مدنيت نو گذاشته مي و ايـن امـر بـه روي. شـد مطلوب دستاوردهاي فكري گردانـي غيرمسـلمان

و تفرقه در سرزمين ـ هاي تحت سـلطه غيرتركان و پيامـدهاي دردن وي عثمـاني و، تقابلهـاي خـونين اك
كُندي اصالحات مدني در عثماني منجـر شـد مهم و آراي تنـگ زاده تقـي بـه بـاور. تر از همه در ذهـن
مي تقي. وجود داشت» ديگران«ي تركان جوان كمتر جايي براي گرايانه ملي منـورالفكران، كندزاده تأكيد

ر» هاي فلسفي انديشه«عثماني حتي  و همين هم بود كه هم مشـروطه مـي.ا برنتافتندايرانيان خواسـتند
مي هم با نوآوري و انديشهدر واقع اينان در بنيان. كردند هاي مدنيت نو مقابله بازگشـت هـاي گذاري توهم

. هاي شرقيان مسلمان نقش محركي ايفا كردندبه خويشتن
واقعيـت. اي بـه راه انداختنـد ضات گستردهي دارالفنون كه در استانبول برپا شد مخالفان اعترامدرسه

و وسعت تنظيمات بيشتر ميان دولتمردان اصالح و جـا افتـاد تـا اين بود كه عمق طلب عثماني مطرح شد
كه. در ميان تركان جوان مخالف حاكميت : آنها بر اين امر پاي فشردند

و« پـس اگـر هـم. سياسـي اسـت آبشخور نيرومندي يا ناتواني تركيه اقتصادي نيست بلكه فرهنگـي
و بدانديشي ديگران است، نابساماني هست از ما نيست به عبارت ديگر تركان جوان چـون. زير سر ديگران

از، يـا. گرايـي روي آوردنـد از روي ناچاري به خويشتن، ساز باشند هنگام چارهنتوانستند به بـه قـول يكـي
را. اي خـود روان شـدندي افسانهبه دنبال گذشته، شناسان معتبر عرب جامعه هماننـد گوركنـان گذشـته

]119[».گر آمد ستيزي در نزد منوران ترك به مثابه ايدئولوژي جلوه از اين تاريخ غرب. كاويدند
زاده بـيش از آنكـه از ويـژه تقـي كه نسل روشنفكران ايرانـي عصـر مشـروطه بـه اين تأملي قابل نكته

و بازگشــت بــه خويشــتن تركــان جــوا غــرب و،ن تــأثير پذيرفتــه باشــندســتيزي بيشــتر بــه اصــالحات
در خود تقي. هاي مدرن دولتمردان حكومتي آن سامان توجه كردند نهادسازي زاده در همان مقاالت خـود

بهنشريه ميي فرانسوي زبان اين رويكرد را و قـوام بسـتر. دهد وضوح نشان رويكـردي كـه بـه پيـدايش
و روايتي از تجدد ايران زما .ن پهلوي ياري رساندفكري
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و تأكيد كرديم كه ايرانيان در تعامل با ديگر راه و امكانـات ارتبـاطي بـه ضـرورت اين همه را گفتيم ها
و اصالح رسيدند و نشريات آنها در تبريز نيز نمـي، تغيير . سـادگي گذشـت تـوان بـه اما از تأثير نوعثمانيان

و كتـاب نشـريه. ات آنها توجه داشتبه تحرك)م1896- 1876( اختر استانبولكمااينكه هـاي تركـان هـا
مي جوان كه در خارج چاپ مي ، اثر نامق كمـال، وطنبه صحنه رفتن نمايشنامه. يافت شد به استانبول راه

و دقت ايرانيان محفل و استقبال به نمايش درآمد با توجه خبـر آن در ايـن. مواجـه شـد اختـر كه با شور
و به همراه  و بـه ميـان روزنامه منعكس و تكليف در قبال آن منتشر شـد سلسله مقاالتي در مفهوم وطن

. فارسي زبانان راه يافت
و اصـالحات در نظـام اخترخود و دقت منورفكران ايراني بـر تحـوالت هم گواه است كه بيشتر توجه

 برپـايي مجلـس، اعـالم حكومـت مشـروطه،م1876تعويض دو سـلطان در سـال. حكومتي متمركز بود
و، مبعوثان و رواج معـارف و بسـياري اصـالحات در نظـام آموزشـي تدوين اولين قـانون اساسـي عثمـاني

ايرانيان تجددخواه درون كشـور. به ميان تبريزيان راه يافت اخترجملگي از طريق، هاي حكومت نهادسازي
و پي بردند كه اوضاع حكومت و از اين تحوالت باخبر شدند و ها ديگر به روال اعصار قرون گذشـته نيسـت

دريهـاي بحثحتي اختر. اند هاي اسالمي هم ناچار به اصالح نظام خود شده هاي سرزمين حكومت را كـه
مي، مجلس مبعوثان پيرامون عملكرد سلطان و تدوين قانون اساسي و، گذشت اقدامات ارتش بـه اختصـار

و تعديل مي هايي به اطالع خوانندگان فارسي با جرح متن اولين قانون اساسي رسـمي تـدوين. نيدرسا زبان
كـه طومـار 1909تـا 1876هـايي سـال در فاصـله.ي فارسي در اين نشريه چاپ شـد شده با ترجمه

خواهي تركان جوان براي هميشـه در هـم پيچيـده حركت سلطان مستبد عثماني با نهضت دوم مشروطه
و مهمترين تحو تاريخ سرزمين عثماني بحراني، شد در ايـن. گذرانيـد الت مشرق زمين را از سـر مـي ترين
مي، شهر استانبول، بيش از دو دهه در مركز اين رويدادها اختري- روزنامه، سال 35 .شد منتشر

در تقي و هـم اختـريي ديگرش از تأثير روزنامهو آثار پراكنده خاطراتزاده - بـر مسـير فكـري خـود
از جملـه]26ص[» منتشـره اسـتانبول اختـري مرتـب روزنامـه مطالعـه«: هايش سخن گفته است دوره

شد طور همان. اقدامات تجددخواهان تبريز بود ي او در نخستين سفرش بـه اسـتانبول بـه خانـه، كه اشاره
و بـا، كـه انتشـارش در ايـران ممنـوع بـود،ي ابراهيم بيكسفرنامهي اي نويسـنده العابدين مراغه زين رفتـه

و دست و آراي دو نسـل.]44ص[از نزديك آشنا شـد اختري در كاران روزنامهنويسندگان برخـي افكـار
و هم و زيـر تـأثير انديشـه، زمـان بـا مشـروطه اول روشنفكران ايراني پيش از و اقـدامات انديشـمندان هـا

]120[. گران عثماني بود اصالح
ايي تبريـزي بـا پيشـينيه زادهبازرگـان، به مديريت آقـا محمـدطاهر اختري پس از تأسيس روزنامه

و تبعيـدي گـردهم آمدنـد ميـرزا محمـدطاهر. شيخي محفلـي نسـبتاً متشـكل از فرهيختگـان مهـاجر
و بـا يـاري معـين بـه سـرمايه اخترانتشار. اي هم در استانبول تأسيس كرد چاپخانه الملـك در سـالي او
شد)م1876(ق 1292 و توزيع. آغاز آن اختراو عالوه بر انتشار و ارسـال در ميان ايرانيان سراسـر جهـان

در. اش بـه چـاپ رسـاند هاي مفيدي نيز به زبـان فارسـي در چاپخانـه كتاب، به داخل كشور از او كتـابي
بـر اختـر در تـأثير.ق در استانبول منتشر شـد 1325آموزش زبان فارسي بر جاي مانده است كه در سال 

پـرورشو مدير معـارف اختراي از تأثير براي دستيابي به نمونه. ايم ايرانيان جاي ديگر مفصالً سخن گفته
ميـرزا. توان به خاطرات ميرزا جواد ناطق از سخنگويان انجمـن تبريـز رجـوع كـردمي، در ميان تبريزيان

مي. جواد از تأثير محمدآقا طاهر در تحول فكري خويش گفته است و وي نويسد كه تغييـر وضـع روحـي
و برانگيخ و سياسـي عقيدتي ويـژه در درك ضـرورت تغييـر رژيـم بـه، تگي بـه سـوي مسـائل اجتمـاعي
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ذه، استبدادي به مشروطه در اختـري جوانه زد كه مدير روزنامـه نش نخستين بار روزي در و را در تبريـز
قاي خانه مي، زادهاز ياران تقي، فرشي ميرزا ]121[. كند مالقات

ا و نوجـويي سـپري شـد، ستانبولشش ماه اقامت مسافران تبريزي در و بررسـي . كـالً بـه مطالعـه
مي تقي به دبسـتان ايرانيـان، را مالقات كرده»اي شدههاي تربيتشخصيت«در اين دوره: نويسد زاده خود

و با مديرش حاجي رضاقلي خراساني از ازليان سـاكن آن شـهر   اختـر كـه عـالوه بـر مـديريت اداره، رفته
و مصـاحبت پيـدا مـي، كلكته هم بوده المتينلحبنويس روزنامه مقاله بـه منـزل حـاجي. كنـد آشـنايي
و ديگر نويسـندگان روزنامـه پيشـرومي سفرنامه ابراهيم بيكي نامدار اي نويسنده العابدين مراغه زين رود

مي اختر حـدود، هاي ممنوعه داشـت فروشي كه كتاباز يك كتاب، در استانبول]44ص[. كند را مالقات
و با شوق وافر صدجلد كتاب در طول شش ماه مي هـاي نـامق از اين آثار تنهـا بـه نوشـته. خواندمي گيرد

و آثاري در زمينهكمال نويسنده و رمان گذرا اشارهي نامدار ترك ميي شناخت تئاتر و. كنـد اي از سـياهه
ي شـش يابيم كه در آن دورهاو درميگرچه جاي ديگر به قلم. ها اطالع چنداني نداريم محتواي اين كتاب

آن گذرانـده) ها با آن آشـنا شـده بـودم كه از سال(همه را به خواندن كتب تركي«: ماهه و اگرچـه در ام
و مـن عـالوه بـر عـده، العاده در مملكت عثماني مستولي بود زمان استبداد فوق ي زيـادي از كتـب ادبـي

و طلبان كتب آزادي،ي تركي كتب فرنگيترجمه آن مملكت را نيز به طور بسيار مخفي بـه دسـت آورده
]122[».خواندم

ما زاده نمي تقي چگونه توانسته به سـرعت بـه،و به قول خودش ناوارد به استانبول، گويد مسافر غريب
ي سلطان عبدالحميـد دوم عثمـاني دسـت يابـد؛ همـين جانبه زمانهمنابع ممنوعه در شرايط خفقان همه

م و مراوده دهد كه او در آن شهر هم ارتباطينمونه نشان و مـؤثر هـاي گسـترده ها اي بـا عناصـر سياسـي
و عثماني شهر داشته كه چنين امكاني برايش ميسر شده است زاده ضـمن رسـد تقـي به نظـر مـي. ايراني

و تحركات عثمـاني  و آراي آنـان، آشنايي گسترده با متون كـه نقـدهاي، پـيش از آنكـه از تركـان جـوان
آن، تـأثير پذيرفتـه باشـد،ي آنان نوشتجانداري بر كارنامه و مباحثـات روشـنفكران بـه تحـوالت مصـر

و توجـه. سرزمين توجه داشت و جوانـب چندگانـه به هردوي اين تعامل اش را خـواهيم هـا اشـاره كـرده
]123[. سنجيد

و تحركات تجدد و سير انديشه بيجويان آن سرزمين در ميان آشنايي با مصر . پيشـينه نبـود ايرانيان
و در فاصله، محمدعلي پاشا، طلب مصر خان اصالح  1805هـايي سـال خديو مصر كه از اهالي آلباني بود

خبر اصالحات گسـترده. هاي اسالمي بود پيشگام اصالحات در سرزمين، بر مصر فرمانروايي كرد 1849تا
بو فرنگي او با اقدامات چشمگيرش تـالش كـرد مصـر را بـه.ودمĤب او در زمان محمدشاه به ايران رسيده

و نحوه.ي مدنيت نو اندازدجاده و اصالح قشون آني ادارهبا بازسازي و كارخانجـات،ي و تأسيس صـنايع
كم، متعدد و و تأسيس مدارس. اي را پيش برد سابقهتحوالت جديد اعـزام، نـو ترازبا تحول نظام آموزشي

و نشـر كتـاب 1822چاپخانه در تأسيس، محصل به فرانسه و چـاپ و، اجتمـاعي، هـاي متعـدد علمـيم
و پيشرو در ميان سرزمين، نظامي و سرمشقي موفق . هاي اسـالمي مطـرح شـده بـود مصر همچون نمونه

قاايرانيان در زمان صدارت سي مذاكراتي براي اعـزام محصـل بـه مصـر بـا مقامـات آن كشـور آغـاز ميرزا
س. كردند .ر نگرفت اما حاكي از توجه ايرانيان به تحوالت مصر بودگرچه اين كار

 جوان تركانو زادهيتق تعامل
در تقي ميو برخي آثار پراكنده خاطراتزاده ق در تبريـز 1315كند كه پيش از سـالي ديگرش يادآوري

مي به جرايد ترك و محرمانه بـه ايـران مـي هاي جوان كه در پاريس منتشر داشـته دسترسـي، رسـيد شد
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مي» شوراي امت«ي او از نشريه. است و يـاران نام اش منتشـر برد كه در فرانسه به دست احمدرضـا بيـگ
و افكـارمي» تهيه مقدمات مشروطيت در آذربايجان«ي زاده در مقاله تقي]124[.شد مي نويسـد مقـاالت

و جديد از سه منبع به آذربايجان مي از«رسيد و اتصال معنوي هـاي اين راه كه سـاير قسـمت زبان تركي
مي» ايران از آن محروم بودند ي اين نوشـته بـا نـام او در ادامه]125[. كند را يكي از اين سه منبع معرفي

و روزنامه بردن از شخصيت و فرهنگي بههايي كه جملگي بعدها به فعالين سياسي نام تبريـزي بـدل نگاران
ـي سياسـي ترديـد تـأثير حـوزه بـي]126[».ن باز شده بـود در استانبول چشمشا«نويسد اينهامي، شدند

هـاي فرهنگي استانبول بر آذربايجان به علل برشمرده شده بيش از ساير نقاط ايران بود كه شايد به حـوزه
و اروپا يا قفقاز توجه داشتند سياسي هـاي ناگفته پيداسـت كـه مقصـود از اشـاره.ـ فرهنگي ديگر در هند

و اقدامات سرزمين عثماني بر تجـددخواهان ايرانـي نـه بـه ايـن معناسـت كـه هرچـه مكرر بر تأثير افك ار
مي ايرانيان مي و يا عمل و نه اينكـه ضـرورتاً موضـوع انديشيدند و به تقليد از آنها بوده كردند متأثر از آنان

و كنش خود بروز دادند در، از اين قرار است كه تو گويي هرچه آنان در بينش آن نعـل بـه نعـل ايـران از
و به آن عمل شد . پيروي

 مصربه حركت
و بررسـي پيگيـر در شـب و مطالعه و زمسـتان پس از شش ماه اقامت در استانبول ، هـاي طـوالني پـاييز

و تربيت تقي .ي مصر عزيمـت كردنـد با كشتي از استانبول به اسكندريه، همراه با ميرزا حسين كمال، زاده
- تعداد كمي ايراني در بنـدر كهـن. مدت زيادي در اسكندريه نماندند. شدند نوروز در سرزمين مصر پياده

زمـان بـا ورود هـم، در سـال اول انتشـارش نمـا چهرهزبـاني مشهور فارسيروزنامه. زيستند سال مصر مي
مي، زاده به آن شهر تقي ي السلطان مؤسس روزنامـه بـه گفتـه عبدالمحمد مؤدب.شد در اسكندريه منتشر

در. زاده در اصفهان متولد شده بـود وچهر مؤدبپسرش من و سـياحت او بازرگـاني بـود كـه پـس از سـير
و قفقاز قصد سفر به آمريكا كرد و دسـتي عالقـه به جمع. سراسر ايران و فروش كارهاي هنـري منـد آوري

آن، با اجناسي كه فراهم آورده بود. بود و جـا را محـل به قصد مسافرت به آمريكا در اسكندريه پيـاده شـد
و روزنامـه اجناس همراه. مناسبي براي اقامت يافت در نمـا چهـرهي اش را فروخت م 1904آوريـل15را

مي تقي]127[. داير كرد) 1322محرم( التجـارو معـين نمـا چهـره نويسد كه پس از مالقـات مـدير زاده
و قصد ما تأسيس روزنامـه مقصد اصلي ما از مسافرت مصر بود كه آزاد«: رشتي عازم قاهره شدند آزاد بود

]44ص[».در آنجا بود
و و به داليلي كار برپايي روزنامـه سـر نگرفـت اقامت مسافران ما در مصر قريب شش ماه طول كشيد

و رويـدادهايي اما ببينيم تقي. گيري نهضت مشروطه به ايران بازگشتندبا اوج زاده در اين مدت با چـه آرا
و حاصل كار جـز، اش در قـاهره او خـود در خـاطرات اقامـت چنـد ماهـه. او از اين سفر چه بود آشنا شد

در چنـد. كنـدي ديگـري اشـاره نمـي به نكته، الدوله ميرزا مهدي زعيم، حكمتي مالقات با مدير روزنامه
و يـاري. گذرد سطر از آنچه در آن سرزمين گذراند به سرعت مي  به مدد اطالعات پراكنده در ساير آثارش
دانـيم كـه او بـه مـي. بريم كه بر او چـه گذشـته اسـت برخي از نشريات زمانه تا حدي اشاره گونه پي مي

و جرايد عرب نيز كتاب، برخي نشريات فارسي چاپ مصر ابتـدا. زبان در تبريز دسترسـي داشـته اسـت ها
. اطالعاتي را بررسي كنيم كه از ايرانيان ساكن قاهره داريم
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 قاهرهانيرانيايجامعه
كم،ي پاياني قرن نوزدهمدر دو دهه و فارسـي اقليت زبـان در قـاهره حضـور داشـته شمار اما مؤثر ايرانـي

و بعضاً از خود ايران براي مبادلـه16بازرگانان ايراني از قرن. است و آمـدم از هند ي كـاال بـه مصـر رفـت
مي. داشتند كم رسد در سده اما به نظر شدگرنهاي بعدي اين حضور نگـار آنـدره بمونـد تـاريخ]128[. تر

در قـاهره اشـاره» بعضـي ايرانيـان«بـه،ي شهرهاي عربيي فرانسوي در مبحث شناخت گذشته برجسته
و فارسـي 400م حضور قريب بـه 1882در سال. كند كه به كار تجارت مشغول بودند مي در ايرانـي زبـان

نفـر گـزارش شـده 1301اين تعداد، اينكه ده سال بعدي قابل توجه نكته]129[. قاهره ثبت شده است
از،ي پاياني آن قرناين امر حاكي از آن است كه در دهه. است تعداد ايرانيان اين شـهر يكبـاره بـه بـيش

نفر ايراني در قـاهره 1385، 1907در سال،ي جنبش مشروطيت در هنگامه. سه برابر افزايش يافته است
هممي به نظر. اند اقامت داشته و دسـتيابي زمان با اوجرسد گيري سيل مهاجرت ايرانيان در پي كسب نـان

تـر فضـاي گشـوده. ايرانيان به اين ديار هم روي آوردند، به خارج از كشور، به آرامش يا امكان تجارت بهتر
و رونق تجاري قاهره براي ايرانيان جـذابيت آفريـده بـود، سياسي عـاتي اطال. شكوفايي بيشتر اقتصاد شهر

مركـز» بـازار خـان خليلـه«،ي تجـارت در زمينه. دهد هم در دست است كه صحت اين ادعا را نشان مي
و فروش كاالهاي دستي و عتيقه، خريد و، هـاي شرقي در اين سالهنري تـا حـدي بـه كنتـرل ايرانيـان

و كـار ايرانيان عمالً،ي قرن بيستمي اوليهچنان كه در دو دهه، زبانان در آمد فارسي بيشتر مراكـز كسـب
]130[. اين بازار مهم قاهره را در اختيار داشتند

شـركت.ي ايرانيان قاهره با مباحـث ايـن كتـاب اطالعـات ديگـري هـم داريـم درمورد ارتباط جامعه
و هميـاري برخـي دگرانديشـان 1316 اسالميه كه در ذيقعده ق به رياست محمدحسين بازرگان كازروني

ق آقا ميرزا محمدحسين مشكي را به مصر فرستاد تا نمايندگي شـركت 1318ر سالد، تأسيس شده بود
و فروش آنها داير كند در]131[. را براي صادرات كاالهاي ايراني به آن سرزمين گرچه مركز اين شـركت

و به منظور رقابت با شركت و فـروش اصفهان بود و انگلـيس بـا تأكيـد بـر امـر خريـد هاي خارجي روس
كار آن شـعبه سـر نگرفـت زيـرا. اي هم در تبريز تأسيس كرده بود شعبه، داير شده بود»ي وطنيامتعه«

يو دغدغـه، كار تجار بزرگ اين شهر عمدتاً وارد كـردن كاالهـاي اروپـايي بـه ايـران از مسـير اسـتانبول 
و گسترش كاالهاي وطني بود عمده مي.ي اين شعبه فروش و الـدي دانيم كه هم سـيد جمـال اما ن واعـظ

المتكلمين از دگرانديشان ديني زمانه كه براي ترغيب مردم به خريد محصـوالت داخلـي توسـط هم ملك
و وعظ مي و تقـي، كردند اين شركت به شهرهاي مختلف ايران مسافرت زاده در همـان به تبريز هم آمدند

و محشور شد در شعبه.مايدر جاي ديگر به اين موضوع اشاره كرده. زمان با آنها آشنا ي شـركت اسـالميه
شد1318رجب13مصر در ]132[.ق با همكاري تجار ايراني مقيم آن سرزمين افتتاح

در زماني كه در اسـتانبول تنهـا يـك. تمركز اين گفتار بر فضاي فرهنگي در ميان ايرانيان قاهره است
مي، اختر، زباني مهم فارسي نشريه و در سال منتشر ي در فاصـله، در قـاهره، باز ماند از انتشار 1896شد

ي مطبوعـات زبان پـاي بـر عرصـهي فارسيي برجستهچهار روزنامه،م تا نهضت مشروطه1892هاي سال
و فشار دولت ايران. نهادند خصـوص پـس از تحويـل سـه تـن از روشـنفكران بـه، تشديد سانسور عثماني

قا، تبعيدي ايران و ياران ميرزا د،اشخان كرماني و برخـي دسـت كار دركـارانر استانبول را دشوار كـرده
و ايرانيان فرهنگ در ايـن زمـان. رو به مصر آوردند كه فضـاي مسـاعدتري داشـت، پرور مطبوعات فارسي

و قاهره به حوزه و تجددخواهي جذابي بـراي ايرانيـان بـدل شـد مصر - بـراي شـناخت همـه.ي فرهنگي
ميآستانهي ايراني قاهره در تر جامعه جانبه دري مهم فارسي توان به چهار نشريهي مشروطيت زبـاني كـه

. اشاره كرد،شد اين دوره در مصر منتشر مي
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 حكمتيروزنامه
و شهر قاهره بود كه به مديريت ميرزا مهديي فارسينخستين نشريه، حكمت خـان تبريـزي زبان در مصر
و15اي كه بـه مـدت روزنامه. خود را آغاز كردانتشار)م1892(ق 1310الدوله ــ در سال ــ زعيم سـال

و توزيع شد مي. به طور نامنظم منتشر . رسيد اين روزنامه به داخل ايران هم
و قريب هشتاد سال عمـر 1253حدود سال) الدوله زعيم(ميرزا مهدي تبريزي ق در تبريز به دنيا آمد

و در شهر قاهره درگذشت اش را نديـده امـا او را مـردي وي گرچه روزنامهكسر. او پزشك حاذقي بود. كرد
و نيك مي دانشمند و معـارف الدولـه دولتمـرد اصـالح امـين. شناسـد انديش در طلـب پـرور ناصـري نيـز

مي سفرنامه و او را 1316نويسد كه ميرزا مهدي را در سال اش مـردي«ق در راه سفر حج مالقـات كـرده
و هوشمند و بليغ مي» طليق و بـه وطـن. كنـد كه از همه چيز اظهار اطالع مـي كند معرفي دوسـت بـوده

بي زبان و از امور سياسي و عربي مسلط است ميرزا مهدي مبلـغ پرشـور پاكسـازي. خبر نيست هاي تركي
و سره به زبان فارسي و ]133[. ورزيـد ويژه بر حـذف لغـات عربـي از زبـان فارسـي تأكيـد مـي نويسي بود

مي، الهروزنامه عالوه بر چند مق و رويدادهاي مهم جهان را منتشر و مصر و مـدير. كرد اخبار ايران روزنامـه
و پيشـرو قـرار داشـت اش در بحبوحهخواهايران و سوي نيروهاي مترقـي در، مـثالً.ي مشروطه در سمت

و پيگرد همه و حمله و گرداننـدگان مشـروطه جانبهزمان بمباران مجلس اول خـواه جرايـد بـهي مديران
و از خبـر كشـته شـدن سـردبيران دگرانـديشا بـه دسـت صوراسـرافيلو القـدس روحعتراض برخاست

و از فرار محمدرضا شـيرازي مـدير روزنامـه» دژخيمان« و سـپس، مسـاواتي راديكـال اظهار انزجار كرد
ايـن]134[. خرسندي خود را اعالم كرد،ي جريدهو نشر دوباره،»مركز احرار ابرار«، اش به تبريزبازگشت

و باورهـاي » تبريـز اسـتقالل مطبـع دارالسـلطنه«ي روزنامه در همين سال از انتشار مجدد روزنامه بـا آرا
ي يوميـه المتـين حبـليق كه روزنامه1327رجب14در]135[. خواهي اظهار شادماني كردمشروطه

با» اذا فسدالعالم فسدالعالم«ي تهران به جرم درج مقاله و در مخالفت و خرافـات توقيـف شـد روحـانيون
در حالي كه اعتـراض چنـداني از نشـريات درون، ماه حبس براي مدير آن حكم كرد23وزارت عدليه به 
و حكـم عليـه حكمت قاهره، ايران ديده نشد در المتـين حبـل تعـدي بـه آزادي مطبوعـات و را برنتافـت

. به پنج دليل حكم را نادرست اعالم كـرد»المتين پاداش خدمات هيجده ساله حبل«مطلبي تحت عنوان 
و هشتم خود نوشت قانوني روزنامه]136[ از قـاهره حكمتي روزنامه«: چاپ لندن هم در شماره سي

و آزادمنشي را در ايران خان نـام ميـرزا مهـدي ميرزا آقاخان كرماني در نامه به ملكم. تاباندمي» نور تمدن
و شايستهرا در ميان كساني كه مورد اعتم ميـرزا مهـدي بـا]137[. پيشنهاد كرد، است قانوني ارسال اد

و اشعاري در آن منتشـر كـرده اسـت اختر استانبولي روزنامه خبـر]138[. هم همكاري داشت؛ مقاالت
و ميرزا كمال به مصر در روزنامه ورود تقي و تربيت و نخسـتين رسـاله. اعـالم شـد حكمتي زاده ي بلنـد

منتشـر حكمتق 1323اولين بار در سه شماره پياپي سال، ايم زاده كه مفصل به آن پرداخته تقيمعروف
]139[. شده است

ايثريروزنامه
ق بـه مـديريت 1316الثاني زبان قاهره بود كه انتشار آن از چهاردهم جماديي فارسيدومين روزنامه ثريا

و شـهرهاي ديگـر ميرزاعلي محمدخان. علي محمدخان كاشاني آغاز شد عالوه بـر اسـتانبول در تفلـيس
و تجارت كرده بود او. دانيم كه طالبوف مدتي نزد او در تفليس به كـار مشـغول بـودمي. قفقاز هم زندگي

و، پرسـتي ملت، دولت خواهي، حب وطن،ي فارسيغرض از تأسيس نشريه: نويسد خود مي رواج تمـدن
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و و مصالح جمهور ملك مي. كشور بوده استتربيت عمومي در خـدمت وطـن هـيچ چيـز: افزايد در ادامه
از آراسته و از سياست مغربيان كه ظـاهري چـون«تر آگاه نمودن ابناي وطن كه غالب روش اجانب ندانند
و باطني چون دل دوزخيان كاسته دارندچهره و كيدشـان غافـل بـي،ي خوبان آراسته » انـد خبـر از مكـر

و انتشار،تتوسط نشر روزنامه نيس ]140[. كردم ثريالذا اقدام به سفر به مصر
و مطالـب. اسـتانبول بـه كـار مشـغول بـود اختري علي محمد خان مدتي در اداره تأثيرگرداننـدگان

هـاي اهللا كاشـاني تـأمين هزينـه از آنجا كه سيد فـرج. محسوس است ثرياي اول بر دوره اختري روزنامه
ب و به علت اختالف نظرش بـا علـي نشريه را بر عهده داشت ويـژه بـه، محمـد خـانه دليل مشكالت مالي

و  از27ي محمـدخان از شـماره علـي،انبهائيكشاكش بر سر بابيان ازلي و ثريـا سـال دوم كنـاره گرفـت
هـاي بعـدي كيفيـت هاي شماره با توجه به نوشته]141[. را تأسيس كرد، پرورش،ي مستقل خودنشريه

و جدل. اين زمان چون سابق نيستروزنامه از  در مناقشات ، مـنعكس شـده پرورشو ثرياهاي اين دو كه
و مهمتـر مسـلكي آنـان دارد و شخصـي و اختالفـات مـالي از همكـاري. حكايت از اختالف نظـر عميـق

همچنين گلپايگاني مبلـغ نامـدار،]142[ي قاهره پيش از جدايي ثريامجداالسالم كرماني ازلي مسلك با 
پي. پس از جدايي خبر داريم ائيبه . گرفته ايمشرح آن را در كتاب ازليان ايران

با تقي از ارتباط ي بـه تـدارك بـراي تأسـيس مدرسـه. هم شواهد مستندي در دست داريـم ثريازاده
و حوادث متعاقب آن اشاره شد از، ثريـاي اي دادخواهانـه بـه روزنامـه زاده در نامـه تقي. تربيت در تبريز

و مقابله و سـر حمله و تحريك سـيد محمـد يـزدي و مخالفين تأسيس مدارس نو به ترغيب ي متعصبين
در. نگرفتن كار مدرسه سخن گفته است . بـه چـاپ رسـيده اسـت 1317صـفر22مـورخ ثريـا اين نامه

كهي روزنامه در حاشيهگرداننده بيچـاره كـه نگارد كه چندين ما ضمناً مي خبرنگار«:ي همان نامه افزوده
را. اند متهم شده ثريابه اسم خبرنگاري، دانند خبرنگاري چيست اصالً نمي از براي خدا عـدم ارتبـاط آنهـا

و، را اعالن كنيد كه اگر نفسي به خبرنگاري متهم شودثرياي به اداره و مالش در معرض خطر اسـت جان
و گناهي بزرگ شمرده مي ».شود امروز خبرنگاري جنايت

در شـرح رويـداد» زاده تبريزي سيد حسن تقي«كه لفظ خبرنگارما بالفاصله پس از امضاي نام از آنجا
و اخباري كه به امضاي توان گمان كرد نويسندهمي، آمده است خبرنگـار مخصـوص ثريـا«ي اكثر مطالب

]143[. زاده باشد آمده بايد تقي» در تبريز
مـؤثر، بـود» پرستياز روي وطن«كه همه ثرياهايهآمد كه نوشت]144[ثرياروزنامه51ي در شماره

و سيد محمد يزدي محرك مقابله با مدرسه دانـيم روحـاني مـي.ي تربيـت از تبريـز تبعيـد شـد واقع شد
]145[. مزبور بعدها در دوران مشروطه در دستگاه محمدعلي ميرزا از مخالفين سرسخت مشروطه بود

 قاهره پرورش
از، محمد كاشاني ميرزا علي از پـرورشي روزنامـه، ثريـا پس از جدا شـدن ژوئـن8(ق 1318صـفر10را

و كارش به علل مشـكالت مـالي33جمعاً. در شهر قاهره منتشر كرد)م1900 ، شماره از آن انتشار يافت
مــرگ، سـل، بيمـاري ديرپـايش. اش متوقــف شـدي تجـددخواهو نيـز بيمـار شـدن گرداننـده سـرانجام

د زودهنگام زد)م 1903(ق 1320ر سالاش را اي ادوارد براون كه با مدير روزنامه در تمـاس مكاتبـه. رقم
زبان است كه از لحـاظ نفـوذ در ميـان نسـل هاي فارسي ترين روزنامهيكي از مهم پرورش«: نويسد بود مي

و محـرك احساسـات]ي مشروطهدر آستانه[جوان ايراني و موجـب تهيـيج افكـار  مقام اول را حائز اسـت
و شـيوهبه.ي مردم كشور بوده استتوده ي نگـارش داراي زيبـايي خاصـي عالوه از جهـت اسـلوب بيـان
. باشد مي . و شيوه. و سليس پرورش تأثير فوق آهنگ آتشين اي در افكـار عمـومي العـادهي شيرين فصيح

في. ايرانيان داشته آن برخـي مقـاالت. الحقيقه موجد انقالب فكري در كشور بوده استو از«: مخصـوص
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و خيال، قبيل دختر حاجي نمدمال و مصاحبه، خواب و تسلسل، مقاله و مجلس محاكمـه بـا محضـر، دور
و بالغت در زبان فارسي شمرده مي ]146[».شود قاضي وجدان سرمشق فصاحت

و گرداننـده هاي زمانه مـي را از بهترين روزنامه پرورش كسروي سال نخست اش را از مـردان شناسـد
و دانشور معرفي مي ي پرورش در سـفر نخسـت مظفرالـدين شـاه بـه اروپـا در زمـره]147[. كند باغيرت

و نوشته به تأملهاي قابل همراهان او بود و رفتار نامطلوب اطرافيان شاه خـود. جا گذارده اسـت از ناآگاهي
گ  و تحـوالت فرنـگ سـخن ]148[. فتـه اسـت او در شرح مسافرت سه ماهه به اروپا از تـأثير مشـاهدات

ي مشروطه با يادآوري خاطرات همكاري خود بـا پـرورش مسلك دورهنگار نامدار ازلي مجداالسالم روزنامه
: نويسد مي

و زحمات مرحوم علي« بـه عـالم آزادي ايرانيـان از چيزهـايي پـرورشو ثريامحمدخان مدير خدمات
و انكار نمايـد است كه احدي نمي از، تواند ترديد ي در جريـده]ق1318منظـور[سـال قبـل9 مطـالبي

آنمي پرورش و حرفنوشت كه ما امروز جرئت انتشار هايي در مسـافرت فرنـگ بـه گونه مقاالت را نداريم
و وزراء ملتزم ركاب عرض كرد كه مدير  توانـد بـه لندن با آن همه آزادي نمي]تايمز[ طيمسشاه مرحوم

]149[»وزراء انگليس بگويد
ق مسئوليت ديپلماتيـك ايـران در مصـر را بـه عهـده داشـت 1320تا 1314مستنصرالسلطنه كه از

و تند قلميزبان«دولت ايران را به از ميـرزا علـي]150[. هشـدار داد پـرورش مـدير» درازي محمـدخان
و معارف ي سـه رئيس بعـدي مدر، جوي خود ميرزا نصراهللا شيباني همكاري مطبوعاتي دو برادر تجددخواه

وكيـل، در تهـران تـايمز لنـدني مخبر روزنامه) وحيدالملك(و ميرزا عبدالحسين شيباني، فالحت تهران
و همراهان آن زمان تقي و از دوستان . مند بود بهره پرورشي در روزنامه، زاده مجلس دوم مشروطه

ا كمال قاهرهيزاده بايد به نشريههاي تقيدر شرح فعاليت ،و ميـرزا حسـين كمـال كه توسط همسفر
شد1323كه در سرآغاز سال . هم اشاره اي داشته باشـيم،ق تأسيس كـه در غالـب آثـار كمـال قـاهره.

ي كمال تبريـز كـار وابسته به مدرسه كماليي كار روزنامهدر ادامه، در واقع، فارسي ناديده انگاشته شده
ـ تحليلي در قاهره آغاز خود را همچون روزنامه زاده در اين برهه كنار دوسـت تبريـزي تقي. كرداي خبري

و احتماالً در نوشته و نشر روزنامه همكاري داشته اسـت خود بود سـي سـپتامبر(ق 1323تـا شـعبان . ها
از9جمعاً)1905 و ميرزاحسين از مصر به ايران بازگشتكمال قاهرهشماره ]152[. منتشر

انيرانياانيمدر مصر زبان عرباتينشر
و آراي متفكـران سـرزمين، هاي بعدي برخالف نسل، نسل منورالفكر عصر مشروطيت هـاي بـه تحـوالت

ميعربي به زبـان عربـي را كامـل، زادهاز جملـه تقـي، غالـب آنـان. داشـت ويژه مصر توجه خاصي مبذول
و كتاب مي و نشريات مي دانستند در تقي. كردند هاي در دسترس آن ديار را مطالعه اي به سـفر نوشتهزاده

مي خود به مصر اشاره مي و و«: نويسد كند در مصر معاشرت با جرجـي زيـدان صـاحب مؤلفـات معـروف
ي او در مجلـه]توزيـع[حاصل شد كه از چندين سال قبل آشنايي دورادور به سبب نشر الهاللناشر مجله 

و به واسطه و وكالت آن در آن شهر مجي مقالهتبريز موجـود، نوشته بـودم الهالليلهي مختصري كه در
]153[».بود
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 الهالليمجلهو دانيزيجرج
بـه ايـن نشـريه دسترسـي، الهاللي مجله در تبريز در مقام نماينده، زاده پيش از سفر مصر گفته شد تقي

و آن را ميان هم مي داشت و كارنامـه فشـردهاي اشـاره. كـرد وطنان خود توزيع ي جرجـي زيـدان بـه آرا
و گرداننده و نويسندهمؤسس به فهم تأثير مطالب اين نشـريه بـر افكـار،ي اكثر مطالب آن نشريهي اصلي

مي تقي . كند زاده كمك
و در خانواده 1861دسامبر14جرجي زيدان در و در شهر بيروت اُرتـدكس اي يونـاني كـه مسـيحي

بي لبناني كه از شورش. نسبتاً فقيري بودند به دنيا آمد ي دهقـاني عليـه تعـدي مالكـان بـا ست سـاله هاي
و نا و فرهنگي دامنه، ساماني اجتماعيبهمعضالت بسيار اش بـه خـانواده. داري بيـرون آمـده بـود اقتصادي

اُرتدكسرغم پيشينه هـاي كاتوليـك هيئـت. باورهـاي مـذهبي چنـدان اسـتواري نداشـت،ي مسيحيت
و آمريكايي از او و پروتستان انگليسي ، بـه ويـژه بيـروت،ي نـوزدهم در سراسـر لبنـان ايل سـده فرانسوي

و مراكز تبليغي خود را براي جذب مردم برپا كرده بودند و اين هيئت. مدارس هـاي مـذهبي جـدا از نيـت
و نهادهـاي تربيتـي آن را در لبنـان، هاي استعماري اوليه انگيزه و پـرورش جديـد و مبناي آمـوزش بستر

و نوجواني زيداندر دوران كود. فراهم آوردند و متوسطه براي پسـران عمالً تعدادي مدرسه، كي ي ابتدايي
و حتي دو كالج داير شده بود و، كالج پروتستان سوريه وابسـته بـه هيئـت مـذهبي آمريكـايي:و دختران

و. هاي فرانسوي دانشگاه سنت جوزف وابسته به هيئت ژزوئيت و تربيـت ابتـدايي زيدان نتوانست از تعليم
و دانـش خـود را عمـدتاً بـا.ي چنداني برگيرد متوسطه بهره در واقع مردي خودساخته بـود كـه آگـاهي

و به ياري سياحت شخصي به دست آورده بـود  و تحقيق اُرتـدكس. مطالعه ـ كليسـاي باورهـاي مـذهبي
و انديشه نو]154[. انـد هايش چندان مؤثر ندانسته يوناني ــ را نيز در مسير زندگي جـوان پـس از زيـدان

از تحصيل دروس مقدماتي ابتدايي به دليل فقر دامنه و وجود پدري كه هر نوع آموزشـي فراتـر دار خانواده
و نوشتن مورد نياز كاسبي خود را تلف كردن عمر مي شد، دانست خواندن . ناگزير به بازار كار وارد

و محدوديت وي به رغم سختي در،ها ها و19توانست رودي كالج پروتستان آمريكـايي سالگي امتحان
و برخالف ميل پدر در رشته ايـن كـالج بعـدها بـه]155[.ي پزشكي ثبت نـام كنـد را با موفقيت سپري

و تقي و دانشگاه آمريكايي بيروت معروف شد و عشق تحصيل پزشكي در آن بـه خـارج رفـت زاده به اميد
. مدتي هم در بيروت اقامت كرد

و هرگـز ادامـه ندهـد، 1882، پزشكي زيدان در سال دوم كالج . ناچار شد درس را نيمه تمام رها كند
در ايـن سـال يكـي. اش را آورده است شرح الهاللي علت اين امر پيش آمدن رويدادي بود كه او در مجله

و هواخـواهي از انديشـه به دليـل ارائـه، از اساتيد وي به نام ادوين لوئيس هـايي دروس تكامـل دارويـن
و دانشجويان در اعتراضي با خواست بازگشت اسـتاد اخراجـي مخالف ، جزميات مذهبي از كالج اخراج شد
اين بحران موجب شد كه برخي دانشجويان از جمله زيدان براي ادامـه. هاي درس را تعطيل كردندكالس

تع از سال بعد مديران دين يار كالج هر استاد جديد را مجبـور مـي. تحصيل بازنگردند را هدنامـه كردنـد اي
از الهـاللي زيـدان بعـدها در مجلـه. امضا كند كه به اصول جزمي مذهبي پروتستان وفـادار باشـد  يكـي

و تبليغ شد گران نظريه باورمندان و پيشـبرد او پس از اين رويداد براي ادامـه.ي تكامل داروين ي فعاليـت
و در سـال اهداف خود قصد مهاجرت به مصر كرد كه در قياس با بيروت از فض اي آزادتري برخـوردار بـود

]156[. به آن سرزمين هجرت كرد 1883
[Az-Zaman(» از زمـان«اولين كار مطبوعاتي زيدان در مصر در دفتر روزنامه هـاي در سـال]الزمـان)

و ديـدگاه 1886او در تابسـتان. بـود 1883ـ1884 و فرصـت يافـت تـا آثـار هـاي بـه لنـدن سـفر كـرد
آن شرق و دغدغه. كشور را مطالعه كندشناسان و محوري زيدان كاوش در تاريخ بـود عالقه آثـار.ي عمده
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و چه در شكل رمـان و تحليل آنها ايـن عالقـهيهدهنـد هـاي تـاريخي نشـان او چه در قالب تاريخ وقايع
و مستقل بود كه در وضعيت عادي متوسط زيست. است در، اي نبـود صـاحب خانـه. او مردي خودساخته

ميك و پيشبرد اهداف خود سخت و زندگي و هيچ فرصتي را هدر نمي ار تـرين گمان بـزرگبي. داد كوشيد
و اداره  1891از سـال. زبـان آن روزگـار بـودي عربـي نامدارترين نشـريه، الهالليحاصل عمرش تأسيس

ي پيرامـون تـاريخي تحليلمايهسال آخر عمرش آثار ميان15در. تقريباً هر سال يك رمان تاريخي نوشت
در.و ادبيات عرب نوشته است .م در قاهره درگذشت1914جوالي21زيدان
و مقاالت جرجي زيـدان پيرامـون شخصـيت يـاي كتاب يكي از مباحث عمده ، زاده بـه قـول تقـي، ها

و مسـتقل كاراكتري است كه جوانان كشورهاي شرقي بايد با بهره و فرديـت خودسـاخته گيـري از تفكـر
و بنيان جامعه جديد در،اشي خودنوشتنامهاو چه در زندگي.ي خود را بنا نهندغربي ايجاد  الهـالل كـه

ايـن، گونـه كـه مطلـوب او بـودآن، هاي تاريخي آثـارشو چه در پردازش شخصيت، هم چاپ شده است
و مستقل]157[. مفهوم را پرورانده است و اش تحت تأثيرزيدان در پردازش شخصيت خودساخته تعلـيم

و فراگير غربي و حتي نوع لباس پوشيدن توجه داشـت، تربيت جديد و رفتار اجتماعي و مناسك . به آداب
و سهولت ارتباط با اروپاييانالبته بايد توجه داشت كه زيدان به دليل پيشينه و نيـز بـه علـت،ي مسيحي

و استبداد شرقي عثماني در سوريه م زمينه، خفقان و راي پـذيرش مـدنيت بـدون توجـه، ناسـك غربـي
و منافع دولت، عميق به نيات و فرهنـگ نـو داشـت اهداف . هاي استعمارگر اروپايي در گسترش مناسبات

و ايـران بـا پيشـينه و وجـود اين رويكرد نزد روشنفكراني كه در فضـاي اسـتبدادي عثمـاني ي اسـالمي
و مقاومت سنت و مذهب تماميت مخالفت و مناسـك. بـود كمتر شدني، خواه ها و تربيـت پـذيرش تعلـيم
و مـذهب در كشـورهاي مسـلمان در ميـان ناهم، غربي به دليل ناهمساني و نـاهمخواني بـا سـنن زمـاني

. تر همراه بود روشنفكران با معضالتي پيچيده
و مبتكر هيچ انديشه و خـود نيـز چنـين ادعـايي گرچه زيدان مبدع ي بديعي در دنيـاي عـرب نبـود

و مؤثر در بيـداري روزگـار خـويش بـه شـمار مـي، اي معروف چهرهاما، نداشت بـا انتشـار. رفـت محبوب
، هـاي گونـاگون رمـان،و بـا نوشـتن مقـاالت متعـدد،م1914، تـا زمـان مـرگش الهـاللي مجله ماهانه

و نيز كار زبان، هاي تاريخي پژوهش و تدريس نقـش برجسـته شناختي و آموزگاري اي در مصـر ايفـا كـرد
هـاييو رمان الهاللي نشريه. هاي دوران بيداري عرب در مصر شناساند در مقام يكي از شخصيت خود را

و كشـورهاي مسـلمان در سطح گسـترده،شد كه در آن منتشر مي از جملـه ايـران، اي در جوامـع عربـي
و مخاطب فراوان داشت و آراي خود به دليل پيشـينه وي براي پيشبرد انديشه. محبوب بود مسـيحيي ها

]159[. با موانع بسيار مواجه شد
و راه زيدان خود را فردي سياسي نمي و پيشرفت در خـألحلدانست هاي عاجل سياسي را براي ترقي

و بي و تعصب و حضور جهل و آگاهي او. دانست ساز نميسوادي عمومي چارهدانايي و تربيـت در نزد  تعليم
در مهم و ترغيب بـه مشـاركت و ناآگاهي و رهانيدن مردم از چنگال جهل و ترقي ترين عامل براي توسعه

ي پـان زيـدان در آثـار مختلـف خـود بارهـا بـا ايـده]160[. رفـتي خود به شمار مـي سرنوشت جامعه
و ياران سيد جمال) اتحاد اسالم(اسالميستي او ايـن. لفت كرداش از جمله سيد عبده مخاالدين اسدآبادي

و ناب، الدين را كه بازگشت به صدر نظر سيد جمال ي مقابله با مـدنيت جديـد سازي اسالم را چاره اصالح
و استعمار دولت مي غربي مي، دانست هاي آن ديار خواسـت بـا اتحـاد اي كـه مـي ايـده. كـرد به شدت رد

و هاي اسالمي تحت هدايت يك پيشـواي اسـالمي در مقابـل دولـت دولت هـاي اروپـايي نيرويـي پرتـوان
و نابودي برهاند و آنها را از اضمحالل . كارآمد بسازد
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و نوشتن رمان در. به تدريس زبـان عربـي پرداخـت هاي تاريخي زيدان در كنار كار مستمر مطبوعاتي
و برتـري داشـت و ترقي تقـدم و پرورش بر هر امر ديگري در راه پيشرفت زيـدان]161[. آراي او آموزش

و تعالي جامعه را ضـروري مـي، متفكر، فرديت مستقل و مسئول براي ترقي اي او در جامعـه. دانسـت آگاه
و سوءظن به مسيحيان هم، كه تعصب اسالمي بـه مباحـث، غالـب بـود، ريشگي آنان با فرنگيـان به دليل

و مذهبي و باورهاي اجتماعي و مدافع علوم جديد خود در تقابل با سنت البته به دليـل. پرداخت سكوالر
ميپيشينه و رودررويي سياسيي مسيحي ترجيح را، داد كه بدون درگيري مستقيم افكار فرهنگـي خـود

از، هـاي جديـدي چـون داروينيسـمي باورهاي خـود بـه نظريـه او در عرضه، مثالً. عرضه كند بـا پرهيـز
و در قالب، درگيري مستقيم و مقـاالت قابـل فهـم عمـومي اسـتناد جوانب علمي آن را به زبان ساده آثار

و انقالبي نبود. كرد مي و بعضـاً قصـه، زبان او راديكال و منطقي گونـه مطالـب را ارائـه بلكه با منشي ماليم
مي. داد مي و رودررويي مستقيم بـا مـذهب غالـب گسـترش او و فنون جديد ضرورتاً از تقابل دانست علوم

و سكوالريسم به مفهوم ضد مينيافته و دانست با گسترش نظريـه يت با دين نيست؛ ضمن اينكه هـاي نـو
و سنتي به نحوي اجتناب هاي ذهنيت جزم پايه،ها منطقي به پديدهاهنگ او. ناپذير لـرزان خواهـد شـد گرا

مي آگاه بود كه در جامعه و سنتي زندگي و گسترش دانش نو يـك اي به غايت متعصب و امر آگاهي - كند
و در تقا و اجباري ابتدايي. بل راديكال پيش نخواهد رفتشبه و پرورش عمومي تربيـت، گسترش آموزش

و تعقـل  و روشنفكران نوگرا و فنـون جديـد يـك فراينـدي طـوالني نسلي از معلمان و تـرويج علـوم ، گـرا
و منطقي، تدريجي و عقب، تعصب، تواند با جهلمي، پيگير و خرافات و راه پيشـرفت ترقـي ماندگي مقابله

و اصالحات تدريجي تجلـي كـرد، باورهاي او در قالب خواست نظام پارلماني. جامعه را تسهيل كند . تغيير
و بـه دليـل نگـرش،و نيز مسيحي، زيدان از سوي باورمندان مسلمان،ي اين احوال با همه هـاي سـكوالر
و مقا، مورد خطاب، هايش كه با گوهر باورهاي جزمي مخالف بود نوشته شـديدترين. بله قـرار گرفـت عتاب

و مقابله با زيدان از جانب رشيدرضاو خصمانه و از شـاگردان، ترين انتقاد و داعـي اتحـاد اسـالم مسـلمان
و سيد جمال . صـورت پـذيرفت المنـار خـواه الدين اسدآبادي در مجله شـريعت برجسته سيد محمد عبده

]162[
و تحـوالت آن را اش رويكرد اصلي زيدان در برخنويس نامه زندگي داروينيسـم"ورد با ساختار اجتمـاع

در، در قرن نوزدهم]163[. شناسدمي"اجتماعي و نيوتـون داروين همان منزلتـي را داشـت كـه گاليلـه
و ليبرال. هاي پيشين داشتند قرن ،ي تكامـل او خرسـند بودنـد ها از نظريـه داروين خود فردي ليبرال بود

و. مقابله با جزميات سنتي فراهم آورده بودچرا كه بستر جديدي را براي او با گردآوري انبـوهي از داليـل
بي نظريه، شواهد و به آن پذيرش همگـاني بخشـيد، پيشينه نبود اي را كه ي تكامـل او نظريـه. تثبيت كرد

و تحول تدريجي از مبدأيي واحدتعريف مي امـا در آراي او اصـل ديگـري. كرد حيات را بر مبناي پيدايش
شده وي. تنازع بقا:م مطرح و توان محيط براي بقاي همـه، بنابر آراي ي موجـودات زنـده كـافي امكانات

و تنهـا اجزاي هر نوعِ واحد براي بقاي خود با هم به رقابت مـي، عالوه بر تصادف، بنابراين، نيست پردازنـد
. شوندمي امكان ماندگاري آنهايي وجود خواهد داشت كه به نحو احسن با محيط سازگار

و بلكـه بهـره، شناختي آراي دارويـن نيسـت بحث ما بر سر مبناي زيست گيـري در تطبيـق مفـاهيم
و اهـداف امـري كـه بـي. شناسي در امور اجتماعي است سازوكارهاي زيست ترديـد در تعـارض بـا انگيـزه

هر، اندي موجودات زنده درراه تكامل بديهي است كه همه. داروين قرار دارد تكـاملي همـان مفهـوم گرچه
و يافته اما برخي با اتكا به داده. تعالي را در بر ندارد و هاي داروين رويكردي غايت ها خواهانـه بـراي جهـان

و تفسير آراي خود بدل كردند آينده و آن را به ابزار توجيه ي اينها با اتكـا بـه اصـول دوگانـه.ي آن عرضه
و ماندگار ستيز براي زنده، داروين و قويي شايستهماندن و فـردي كـه، ترين ترين مدعي شدند هر جريان

و از اين دو اصل پيروي نكند ناگزير از ميان مي و آنان كه خود را با آن تطبيق دهند بـه سـوي تحـول رود
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به. تكامل ره خواهند پيمود ي حيـات در ميـان نژادهـا گيري كردند كه ستيز براي ادامهتدريج نتيجهاينان
وو ملت و زنـدگي ها نيز همسان با قلمـرو طبيعـت پـيش مـي تمدن ها و در ايـن كشـمكش مـرگ ، رود

و قدرتمندترين ترين شايسته مي ها و آغـاز قـرن نظري كـه در دهـه. مانند ها باقي ي پايـاني قـرن نـوزدهم
و هاي ايدئولوژيك قدرتي نظريهمايه بيستم بن و قلمروگسـتري و دسـتاويزي بـراي جنـگ هـاي بـزرگ

و برتريهستيز و قومي جويي و نازيسم(طلبي نژادي ي نظريـه اجتمـاعي كـاربرد. از كـار درآمـد) فاشيسم
و تفـاوت ها برابر به دنيـا مـي تنازع بقا در تناقض با اين نظر قرار گرفت كه انسان هـا معلـول شـرايط آينـد

مي، سياسي، اقتصادي و وو اجتماعي است و اجتمـاعي توان بر مبناي يك قرارداد اجتماعي نظام حقوقي
ي كساني كه به تأثير از اصل تنازع بقا آراي اجتماعي خـود را مطـرح كردنـد گرچه همه. آن را جاري كرد

هميك و و دولت. سنگ نبودنددست و امكانات هاي توانمند بـا ايـن ادعـا كـه در نظـام اما صاحبان قدرت
و فوقاني به سبب توانايي، موجود و ذاتي خود بـر جامعـه مسـلط شـده هاي اخال طبقات حاكم بـه، انـد قي

و سفسطه و استعمار كشورهاي ضعيفي بهره توجيه برخي حتـي مـردم. پرداختندتر كشي انسان از انسان
ميي وضعيت فالكترا شايسته» شرقي«هاي سرزمين اما برخي هـم بـا. زيستند باري خواندند كه در آن

و بيد و دانايي در نزد ملت خود شـدند تـا مطرح كردن آن خواهان ايجاد تحرك اري براي ايجاد توانمندي
. بتوانند از حقوق انساني خود در مقابل صاحبان قدرت دفاع كنند

و مـردم آن را ناچـار بـه قبـول زيدان بر اين اساس گمان مي و كشورها برد كه نيازهاي اجتماعي ملل
و جديد جهاني مي و پذيرش اصول مدني خاص نيتي كـه اگـر مـورد قبـول قـرار نگيـردمد، كند ضرورت

و مضمحل خواهد شد به. ناگزير نابود و او و تقويـت هويـت صراحت اظهار داشت هر ملتي بايد با شناسايي
و زباني خود، هاي اخالقي ارزش در، ملي و نـاگزير مدنيت غالب زمانه را بپـذيرد وگرنـه نـابودي تـدريجي

، مصـر چـاپ شـد حكمـتي زاده كه در روزنامـه تقي تاريخي محاكماتي در رساله. انتظارش نشسته است
ميچندين امـا او بـا آثـار، با وجود اينكه اين رويكرد مختص زيدان نبـود. شود بار چنين جمالتي مشاهده

و مجله . اش اين آرا را در ميان مردم منطقه منتشر كردي پرمخاطبمتعدد
در ارائه در الهـالل. انـد تأمـلي مبحـث مـا قابـل ان در حـوزه در آثار زيد الهاللي آراي ديگري هم

و تحليـل نهـاد نوشته و مصـر را بـه بحـث . هاي بسياري وضعيت مدارس اروپا در قياس با مدارس بيـروت
و اجباري را راه، گذارش مجله به تأسي از بنيان حل تربيت نسلي از اعراب عنوان كـرد كـه آموزش عمومي

و همگاني براي تعليمات ابتـدايي كـه. را به دست گيرند بتوانند مهار سرنوشت كشور خود مدارسي رايگان
و فنون جديد اروپايي را بياموزانند از. بتوانند به زبان عربي علوم و آكنـده زيـدان تربيـت فرديـت مسـتقل

و ترقي عنوان كرد و تكليف به سرزمين پدري را موجب پيشرفت گرايـان افراطـي عـرب او باور ملي. عشق
و ناب عربي را نميبه زب و مفـاهيم زبـان هاي متعددي پيرامون فلسفه پذيرفت؛ با نوشته ان خالص -ي زبان

و خلـط زبان را همچون ديگـر مؤلفـه. شناسي آراي خود را عرضه كرد هـاي فرهنگـي متـأثر از مـراودات
مي فرهنگي با ساير ملل در جهان زنده و قابل فهم بودن زبان براي. شمردي زمانه تر از هـر او مهم سادگي

و پـاك«عدم باور او به زبان.ي ديگر آن بودجنبه عربـي كـه امكـان ارتبـاط عمـومي را مختـل» خالص
اش بـا صـادق هـدايت دارد كـه در جـاي خصـوص در مباحثـهبه، زاده تشابه بسياري با آراي تقي، كرد مي

و پـاگير زبـان،يزيدان در مقام روشنفكر مدافع نوگراي. ايم ديگري به آن اشاره كرده و بندهاي دسـت قيد
و كلمات مهجور را برنمي و معتقد بود كه زبان عربي بايد خود را بـراي سـرزندگي سنتي ، خالقيـت، تافت

و تطبيق با مقتضيات روزگار نو بازسازي كند و مقاالت او خود در نوشته. شكوفايي و الهـالل ها بـا كلمـات
ي او زبـان را وسـيله. از مرگ زبان پربار عربـي جلـوگيري كنـد كرد اصطالحات عربي قابل فهم تالش مي

و گستردهانتقال سهل مي تر و مدنيت نو و فنون خصوص پس از آنكه در كالج آمريكـاييبه. دانست تر علوم
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و تـذكر، بيروت مسئوالن آگاهانه زبان تدريس مواد درسي را از عربي به انگليسي تغيير دادند او اين توجه
و عنوان كرد كه تحصيلرا ضرورت و كـالج كردهي حياتي يافت هـاي وابسـته بـه هاي مراكز آموزشي غربـي

و تخصـص خـود را بـه ميـان  و قابل فهم عربي را بياموزند تـا بتواننـد دانـش و روان آنها بايد زبان سليس
كم. زبان انتقال دهندترين مردم عرب گسترده . اثر خواهـد بـود به گمان او آموزش اگر به زبان عربي نباشد

زاده با تعليم زبانهاي اروپايي به كودكان ايراني پيش از فراگيري فارسي پـسي تقيبه مخالفت سرسختانه
. از مشروطه در جاي ديگر اشاره كرده ايم

و رقابـت بـا ديگـر. طور منظم منتشر كردبه 1892را از سال الهاللجرجي زيدان اين نشريه در تقابل
شد ال مكتوف، مصري معروفنشريه  The Lates"اي تحـت عنـوان در اولين سال انتشار طي مقالـه. داير

Egyptian Nahda"خـوانيم پيـام مؤســس آن را مـي .Nhada )و) بيــداري بـه عنــوان بيـداري فرهنگــي
و رخـوت. اجتماعي در قياس با مفهوم رنسانس اروپايي به كار گرفته شد اين مفهوم برخاسـتن از سسـتي

و ترقي در ميان روشـنفكران مصـري دهـهو رفت و خالقيت ي نـوزدهمي پايـاني سـدهن به سوي بيداري
و بازگشـتي هاي عمده مفهومي كه فاقد يكي از ويژگي. فهميده شد ي رنسانس غربي بود كه همانـا تكـرار

بـ از عقـب، گذر از رخوت به خالقيت.ـ رومي آن باشد خالق به گذشته به مفهوم يوناني ،ه ترقـي مانـدگي
به. پيام دروني اين مفهوم براي مصريان بود و بـازپردازي هويـت اما تدريج كه روشنفكران ضرورت بازيـابي

و ناسيوناليسم عربي را مبناي پردازش جديدي از مدنيت پرشكوه باستاني قرار دادند - همـين واژه، مصري
به از سوي مذهبي) Nahada(ي بيداري و از سـوي هاي نوخواه به مبناي بازگشت و راسـتين اسالم نـاب

. روشنفكران غيرمذهبي به نوآوري در مقابل سنت تعبير شد
Nahada و اساس فرايند تحولي كه اعراب بايد براي آينـده در كليتي تقليل گرا به عنوان روند بيداري

شد، بهتر در پيش گيرند از روشنفكران اعراب مسـيحي چـون زيـدان دريافـت دگرگونـه. فهميده ايـن اي
ريشـه در مـذهب متمـايز سـو بايـد هويـت خـود را از اروپاييـان هـم اينان از يـك. مفهوم در نظر داشتند

و رابطه مي و از سوي ديگر موقعيت و فضـاي اطـراف خـود تعريـف ساختند ي خود را با مسـلمانان عـرب
و هويتي آفريد كه اعراب، در مجموع. كردندمي و ذهنيت جدا از باورهـاي مـذهبي ناسيوناليسم عربي فضا

و تعلقات گذشته و بعضـاً متضـاد اينـان. شان احساس تعلق معيني پيدا كننـدو خاستگاه جمـع متفـاوت
يك هفته ميبار در خانهاي ، بخش وسيعي از روشـنفكران غيرمـذهبي]164[. آمدندي جرجي زيدان گرد

بهو بعضاً الئيك عرب با پيشينه و هويت ملي عربي بخشيدندشخ Nahadaي مسيحي بودند كه . صيت
و عملكرد زيدان اشاره كرديم كـه از طريـق مقـاالت صرفاً در اين بررسي فشرده به مواردي از انديشه

درو حديث خودنوشته وي مشروطه در دسترس تقـي در آستانه الهاللي او زاده قـرار گرفتـه بـوده اسـت
. گر تأثير بر او بوده باشدشايد بتوان گفت تداعي

 عرب روشنفكرانو زادهيتق
سـتيزي پرستي افراطـي بـه عـرب برخالف نسل بعدي روشنفكران ايراني كه در بازپردازي ميهن، زاده تقي

و تحوالت سرزمين، روي آوردند بـرخالف غالـب،او. نگريسـت هاي عربي را با نظـري مثبـت مـي نشريات
و پس از خود گرايان ايران ملي ـ خـان كرمـاني گرفتـه تـا فعـاالن ادبـي ميـرزا قـااز، گراي ضدعرب پيش

و آزاده، سياسي زمان پهلوي اول و تاريخ اعراب با تساهل و منشـي خـاص خـود مـي به فرهنگ نگريسـت
و قابل  مي يافت با گشادهمي تأملآنچه را مثبت بـه. از همان آغاز زبـان عربـي را فراگرفـت. پذيرفت ذهني

و مصر توجه داشتسور، ورزان عرب در لبنان انديشه و بيروت. يه و سـفر بـه مصـر بـراي، ارتباط او با مصر
و رويكردهـاي هـاي ژرف ايـران با وجـود رگـه.ي اين تفكر بودتأسيس روزنامه در ادامه خـواه در انديشـه
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، او پيرامون غنـاي زبـان عربـي هاي بحث. پسنديد گراي غيرخودي از اعراب را نمي تصوير ضديت، زاده تقي
و كارآمد برخي از واژگان عربي در زبان سـرآمدان ادبـي ايـران حضور دي و ارزيـابي تحـوالت، رپا مطالعـه
و سرزمين . هاي عربي . ي او حضـور برخـي واژگـان جاافتـاده. نظري او دارد جملگي حكايت از اين گشاده.

و سعدي را كاري انجام شده مي حذ، دانستعربي در زبان فارسي مصطلح حافظ بياز اين رو مناسـبتف
و مهجور زبانو جعل واژگان بي و نارسا . پسنديد هاي قديم ايراني را نميپايه

و گرايان عرب برخالف برخي ملي، زاده تقي و ضديت با اعـراب راه افـراط پيمـوده ستيز كه در مخالفت
و نفرت و ضرورت دور انداختن هر نشانه حتي به ادبيات نژادپرستانه فانگيز و زبـان رويي عربي از رهنـگ

و تحوالت دنياي عرب به رابطه، آوردند و كشاكش نظري وبه،ي دوسويه با روشنفكران ويژه مصر بـا نظـر
مي ذهني فراخ ]165[. نگريستانديش

و انديشمندان ايراني با دنياي عـرب رغم گسست شگفتبه، او كـه تحـت، انگيز چند نسل روشنفكران
اي هاي آشفته تأثير انديشه و هـم زبـان آنهـا را بـه، دئولوژيك پديد آمدي و هـم فرهنـگ خـوبي فراگرفـت

و اجتماعي آنان را پيگيري مي و تأملاگر به سير. كرد تحوالت تاريخي و تطور ايرانيـان بـا تـاريخ انديشـه
خلئـي كـه عمـدتاً توسـط. يـابيمي بسـياري را مـي شـده هاي گـم حلقه، كنش روشنفكران عرب بنگريم

در، تا طالقاني، عالمه نائيني، الدين اسدآبادي ديني از سيد جمالانديشمندان  و بعـدها شـريعتي مطهـري
ي ما با دنيـاي عـرب را در واقع اينها عمدتاً مجراي ارتباطي جامعه. تاريخ ما با بدفهمي پوشيده شده است

و ترقـي. اند پر كرده و روسـيه بـوده اسـ عمده توجه روشنفكران الئيـك در حـالي كـه،تخـواه بـه اروپـا
مي مي و و عـرب بسـيار بينـدوزيم توانستيم و تفكر همسايگان ترك هـا را در ديـن عـرب. توانيم از تجربه

و بهره و خود را از آموختن و به زمان اسالم خالصه كرديم . از آنها محروم كرديم، وري مطلوب
و پـيش از مشـروطه زاده به جرجي زيدان در دور به اين نكته هم اشاره كنيم كه نگرش تقي ان جواني

و دگرگوني شد و اداره، ها بعداو سال. بعدها دچار تحول ديگر بـه كاوهيي روزنامهپس از گذر از مشروطه
و نوشته و آراي وي همان نظر دوران جواني او ]166[. را نداشت، بود الهالل اش كه در تبريز وكيل ها
از، هاي زندگي جديـد اروپـاييو روشالمعارفي از اطالعات همچون داير الهالل و نيـز بـا گزارشـگري

و فرهنگ عرب با زباني سليس و تاريخ و قابل فهم محبوبيـت گسـترده، گذشته . اي در جهـان يافـت روان
ايـن. اش بازچاپ شـد نخستين شماره، درخواست همگاني از آن به حدي بود كه هفت سال پس از انتشار

و سوريه، نوزدهمهاي پاياني قرن نشريه در سال ، مغـرب، هنـد، در مناطق وسيعي از عـراق، عالوه بر مصر
مي، استراليا، تانزانيا، زنگبار، غرب آفريقا و حتي شمال آمريكا توزيع و مشـترك داشـت ايران ]167[. شـد

و مشتركان در سراسر جهـان در صـفحات چاپ انبوه نامه بهتـرين شـاهد ارتبـاط الهـالل هاي خوانندگان
و زيـدان در جهـان آن زمـان داشـتند گسترده و محتـواي مطالـب تقريبـاً. اي است كه اين نشـريه روش

و غالباً الئيك اين نشريه و چندان تأثيرگذار بود كه هيئـت، غيرمذهبي هـاي مـذهبي بـراي مقابلـه بـا آن
در. هاي مذهبي خود پـي بردنـدي نشر ايدهاي برا به ضرورت انتشار روزنامه،ي مشابه ديگريكي دو نشريه

و نيـز المصريقيم نشريه1898سال وابسته به هيئت ژزوئيت بـه مـديريت لـويس شـيخوي كاتوليـك
و داعي اتحـاد اسـالم، توسط محمد رشيد رضا المناري روزنامه )م1895/ق1315سـال(متشرع مسلمان

مي لمتفاو الهاللبه دليل خطري كه از نفوذ نظري نشريات ]168[. انتشار يافتند، كردند احساس
مي الهالل،ي جوانزاده تقي بـه بـاور او ايـن نشـريه در مقابـل برخـي. كـرد را در ميان ايرانيان توزيع

و تركي ديگر كه به دست ايرانيان مي و ترغيـب جرايد عربي رسيد به دليل انتشـار مطالـب علمـي جديـد
و پرورشي نو و آگاهي عمومي بيفزايـد توانمي، نظام آموزشي . ست بر بيداري از الهـاللي نشـريه]169[.

]170[.ي ايران را به چاپ رسانداولين جرايد عرب زبان بود كه مطالب مربوط به نهضت مشروطه
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به ويژه پيش از آن كه اسـالم سياسـي، گرايي ظهوريافته در مصر داشت زاده توجه خاصي به ملي تقي
و پذيرشمعاصر با آن بياميزد  پرسـتي افراطـي خواهي ميهن هاي نو با اصالت گرا به مؤلفهو رويكرد مطلوب

و در سلسـله مقـاالت بينشي نـو نمـي، او آنچه را در قالب آراي تركان جوان برخاست. جا شودجابه يافـت
و ضديت بـا تجـدد نهفتـ به نقد كارنامه جهان اسالمي فرانسوي زبان خود در نشريه دري ايشان پرداخت ه

آن. بينش آنها را نكوهش كرد و از عالقهاما اي كه به پيگيري سير تحـول چنان كه از روح آثارش پيداست
ويـژه درگـذر بـه نظـامبه، هاي آنها به فرانسه از گرايش،ي نوزدهم نشان دادانديشه سياسي مصريان سده

و سرآمد. حقوقي جديد تأثير پذيرفت و نوآوري بـه. شـناخت كشورهاي اسالمي مـي او مصر را مهد آزادي
و باور به آن سرزمين رفت تا نشريهانگيزه .ي خود را آنجا تأسيس كندگرانهي آگاهي همين عشق

گرايـي دنيـاي عـرب نـام جدا از آنچـه بعـدها ملـي، گرايي مصري هاي كشش او به ملي يكي از جنبه
و گذاران آن غالباً انديشهاين بود كه بنيان، گرفت ايـن. نگاران مسيحي مهاجر شـامات بودنـد روزنامه ورزان

و حتـي هاي پاياني سـده در دهه. سرزمين تا جنگ جهاني اول جزئي از امپراتوري عثماني بود ي نـوزدهم
و هويتي به نام ملي،ي مشروطه در آستانه و قوم عربي هنوز مفهوم ي قـرن گونه كـه در ميانـهآن، گرايي

و تعـدي حكومـت عثمـاني در پـي.توجـود نداشـ، بيستم مطرح شـد مسـيحيان شـامات تحـت فشـار
و اعراب مسلمان تحت سلطه. جويي برآمدند چاره يافتنـدي عثماني مـي وجه مشتركي كه آنان ميان خود
و. از اين رو زبان عربي را برگزيدنـد. نژادي هم نبود، ترديد مذهبي نبودبي، پروراندندو مي احيـاگران زبـان

و مير ، مسيحيان عرب چـون يـازجي. اث فرهنگي عرب عمدتاً متفكران مسيحي قرن نوزدهم بودندادبيات
و حتي جرجي زيدان در اين امر سهيم شدند، شميل . اسحق

 عبده محمدخيشباييآشنا
و مباحثه تقي و،ي شيخ محمـد عبـده زاده در طول اقامت در مصر از محضر درس مفتـي نامـدار مصـري

و آراي عبـده اين نوشته قصد ندارد درباره]171[. بهره برده است، االزهر قاهرهمدرس دانشگاه  ي كارنامـه
مي، اما همچون ساير موارد مشابه، اي دست بزند جانبهبه بحث همه رود بـر به ابعادي از آراي او كه گمان

و تجددخواهان ايران زمانه تقي مي، اش تأثير داشتهزاده . شود اشاراتي
ايـن. چاپ پـاريس بـود الوثقي عروي الدين اسدآبادي در مجله ده همكار نزديك سيد جمالمحمد عب
و آسـيا تـأثير بسـيار نهـاد هاي پاياني سده نشريه در دهه و مسـلمانان آفريقـا .ي نوزدهم در ميان اعـراب

و فارسي و عمـق. بردنـد هاي اين نشريه بهره مـي زبان از نوشته بسياري از جرايد ترك ايـن تـأثير وسـعت
سـيد، الوثقي عروبعد از تعطيلي. در جهان اسالم در ميان بود الوثقي عرو"مكتب"چندان بود كه سخن از 

و سپس به مصر رفتجمال و محمد عبده به بيروت در بيروت بـا محمـد بـاقر بوانـاتي. الدين به ايران آمد
او در مصـر تـا.امن شرحي بر ان آوردهدگرانديش ازلي مسلك انجمني تشكيل داد كه در كتاب ازليان ايرا

و عملكرد سيد جمال و رويكـردي ماليـم حد زيادي از همساني باور و الـدين فاصـله گرفـت و معتـدل تـر
شـيخ محمـد، نگاري مرسوم ايرانيـان در تاريخ. سرانجام به مقام مفتي اعظم مصر رسيد. عملگرا اتخاذ كرد

و مريد سيد جمال و عملكـرد شك تا حدي مـيبي. اند معرفي كردهالدين عبده را شاگرد تـوان از نفـوذ آرا
و نگرش به ضرورت اصالح دين سخن گفتسيد جمال در انديشه و افـراط اما گزافه،ي اتحاد اسالم گويي

و اين تاريخ. زمينه مورد ترديد است در اين و روابـط عبـده و دوري نظـري نگاران مكتبي وقتي به سـردي
ميلسيد جمال در سا مي، رسند هاي آخر عمر سيد و به عبده انواع اتهامـات دستخوش سردرگمي شوند

و سياسـت الدين نه تنها زير تأثير جريان برخالف سيد جمال، عبده. آورند وارد مي ، بـاز نبـود هاي سياسي
و افراطـي هـم اعتقـاد نداشـت و تحـول راديكـال و، معتـدل،رو او در واقـع ميانـه. بلكه به هيچ نوع تغيير
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و قشـري مصلحت و توان جمـود فكـري و مقاومت در بيني بود كه مقتضيات زمانه و خـواص گـري عـوام
و اصالح را دريافته بود، مقابل نوآوري . او در پي سازگاري موازين شـرعي بـا مقتضـيات زمانـه بـود. تحول

و اعتدال دورانديشانه مصلحت مص، بيني .ر رسانداو را سرانجام به مقام مفتي اعظم
و اجتمـاعي و احكام جديد در جهت اصالح امـور دينـي هـاي در ميـان سـرزمين، عبده با صدور فتوا

او. اسالمي مشهور شد و انديشـه گيري مطلوب از برخي ضرورت با بهره، به گمان هـاي عملـي فرنگيـان ها
و كارآمدي شريعت اسالم در شـرايط نـو گـام برد، توان در راه استحكام مي را. اشـت تداوم او همـين امـور

ي غالـب مـدنيت الدين كـه جنبـه برخالف سيد جمال، عبده. مبناي دروس نظري خود در االزهر قرار داد
و، خواند غربي را رويكرد استعماري آن مي و اخـوت و ضديت با آن را از طريق اتحاد و به اين اعتبار مقابله

آن، بلهنه به مقا، كرد توانمند شدن دنياي اسالم توصيه مي و نـه در جهـت و انقـالب بـاور داشـت شورش
هم الوثقي عروگرچه اين دو در زمان همكاري در انتشار نشريه. گام برداشت و هـم در پاريس ظاهراً - فكـر

به، سو بودند و روايت خود را از رابطهاما عبده و تكـاليف مسـلمانان تدريج استقالل رأي و تجـدد ي سنت
و عمل سيد برگزيد در قبال شرايط جديد عرضه و راهي جدا از بينش . كرد

و خواهـان ايمـان ترديد عبده نيز همچون بسـياري ديگـر از شـريعت بي سـاالر زمـان خـود از اوهـام
ضرورت تأويل احكام دين بـر مبنـاي، اما او تا حدي در مقابله با جمود فكري، پنداربافي سنتي آكنده بود

و عالقـه]172[. مقتضيات زمانه را مطرح كرد و روشـنفكران راي اين امر مورد توجـه جـويي متفكـران
و جزميات پرسش جانبهدر حضور همه. هاي اسالمي قرار گرفت سرزمين و اوليـايي تعصب ناپذير دينـي

و، آن و كارآمـد در راه ترقـي سخن از تأويل احكام دين در سازگاري با مقتضـيات زمانـه سـخني جـذاب
و  و زدودن جمود بـرخالف رويكـرد نسـبتاً راديكـال، عبـده. هاي مذهبي شـمرده شـد انديشي جزمتعالي

مي الدين در آنچه ريشه سياسي سيد جمال و جمـود چـاره، ناميد كني بنيان فساد ي رفـع جهـل عمـومي
و تدريجي مي و پرورش در فرايندي طوالني اوي گرچه دغدغه. دانستخواص را تنها از راه تربيت اصـلي

نـوآوري،ي سـاير اوليـاي ديـن گرايي جاهالنه اما اين رويكرد در مقابل واپس،و دوام دين بودحفظ كيان 
.شد محسوب مي

و بازگشت به خويش اسالمي سـيد جمـال ضمن دوري از مشرب سياسي غايت، عبده ، الـدين خواهانه
مي، در منصب مفتي مصر و مكمل يكديگر و سياست را ضرورت - ايمـان خدشـه او با وجود. دانستدين

و راه را براي قـوت گـرفتن زمينه، ناپذيرش به موازين اسالم و تحولي نو در حقوق اسالمي شد ساز رويكرد
اي تاريخچـه. حقوق نو در تأويل جديدي در سازگاري احكام دين با مفاهيم جديد بـراي آينـدگان گشـود 

و تفـريط » رساله التوحيـد«كه عبده در و افـراط و عقـبآ، از زوال انديشـه مانـدگي دنيـاي اسـالم شـوب
و پيـروي، دهد مي و عمل مطلـوب دور شـده و جوهر انديشه و سران جاهلي كه از روح حضور فرمانروايان

و خشكانيدن ريشهكج، عوام نادان از آنان موجب بدفهمي و ترقي شده روي از، هاي عقل جملگـي حـاكي
نان را بـه حالـت پزشـكي توصـيف كـرد كـه در عبده مسـلما. اجتماعي او بود–معرفت دگر انديش ديني 

و بندگي نجـات داده  و آنان را از ناداني و در صدر اسالم دردهاي ديگران را درمان امـا امـروزه بـه، گذشته
و چـون از دارويـي شـفا نمـي همان مرضي آلوده شده در اند كه رسالت درمـان آن را داشـتند طلبـد كـه

ا، اختيارش است و يا معجزهجلچشم به راه است كه يا ]173[. اي او را نجات دهد اش فرارسد
مي رگه زاده در سـفر كـه تقـي تحقيق در احـوال كنـوني ايـراني توان در رساله هاي چنين رويكردي را

سـاالري شـيخ عبـده گرچه او هيچ همخواني بـا ايمـان. مالحظه كرد، خود پيش از مشروطه نوشتخارج
بي، نداشت مي اما و كرد شك آرزو علماي مذهبي ايران نيز همچون او با يـك رشـته اصـالحات اجتمـاعي

از. گذر از فقه سنتي با حقوق جديد همراه شوند مفتـي بـزرگ، زمان مرگش، 1905تا 1899شيخ عبده
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و هاست كه تقيدانيم در همين سالمي. مصر بود زاده به شكل گسترده با تحـوالت مصـر در ارتبـاط بـود
و به گفتهمدتي را هم در آن  مندانـه بـه مجـالس درس شـيخ عبـدهي خودش عالقهسرزمين به سر برد

. رفته بود

يكواكب عبدالرحمن
وي تـأثير انديشـه هـاي برجسـته يكي ديگر از نمونـه ورزان مصـري بـر ايرانيـان عصـر مشـروطه كشـش

و، جديـدي تفسيرهاي ديني سازگار با حقـوق آوردن برخي حاميان مسلمان مشروطه در عرضه روي آثـار
طبـايع تبـار سـوري بـا كتـاب كواكبي روحـاني ايرانـي. است)ق 1320- 1270(آراي عبدالرحمن كواكبي

و محرك انديشه]174[االستبداد . بخشـي بـه مشـروطه شـد هاي استبدادستيز نائيني در مشـروعيت الگو
و جمع، بر اساس دريافت كواكبي، نائيني و سياسي تقسيم روزگـار سـياه«: بندي كـرد استبداد را به ديني

ي قرائتـي از منـابع رويكـرد او ارائـه. آميختگي اين نوع استبداد رقـم زده شـده اسـت از درهم» ما ايرانيان
 1902اش را در كـواكبي كتـاب. ديني متناسب با مقتضيات زمانـه در تأسـيس حكومـت مشـروطه بـود

در. در قاهره نوشت)ق 1320( و بدعت اوليهجرجي زيدان اين كتاب را ]175[. اش يگانـه خوانـد رويكرد
و تربيت«زاده اين كتاب را در تقي ماهيـت. افكار ايرانيان عصر مشروطه تأثيرگذار دانسـته اسـت» بيداري

و مشروطه مجلس اول در ايران ترجمـه 1325در همان سال استبداد و در گرماگرم كشمكش مشروعه ق
.و منتشر شد

 شروطهم مفهومو زادهيتق
به دهد تقي مورد ديگري كه نشان مي و اصالح هاي بحثزاده گـران مصـري توجـه داشـته نظري متفكران

مي اي است كه او به مفهوم واژه اشاره آني مشروطه .«: نويسـد جا كـه مـي كند . ي مشـروطيت از كلمـه.
و در مشـرق زمـين و قرارداد اخذ شـده و هـم هـم لفـظ، لغت شارت فرنگي به معني فرمان مشـروطيت

و از  و هم خود شكل حكومت معروف به اين اسم به ايران از مملكت عثمـاني آمـده اصطالح قانون اساسي
]176[».آنجا اقتباس شده است

و نه از واژه1ي فرانسوي الشارتي مشروطه از ريشهواژه، به پندار او شـرط.ي عربـي شـرط برخاسته
در مفهومي عربي بود كه قرن و يا وديعهها رفـت كـهي غيرقابل فروش به كار مـي عثماني به معناي ملك

طلـب نامـدار تـرك اصـالح، نامق كمـال. متولي براي تعيين مصرف درآمد آن شرايطي را قائل شده باشد
بـه كـار، در آن سـرزمين از تنظيمات اوليه،»گلخانهخط«را در مورد»ي ادارينامهشرط«ي واژه، عثماني

خط]177[. برده است آن» نامهشرط«گلخانه را به همين علت هم نوعثمانيان ناميدنـد زيـرا بـه موجـب
مي، خط همين محقـق فـرض كـرده كـه. كرد فرماني صادر شده بود كه حقوق سلطان عثماني را محدود

و هم در اصطالح مورد استفاده نامق كمالي مشروطه به معناي ديرينه آن در ميان ترككلمه دو هـر، ها
و مستند بحـث خـود تقي. تواند از همان شرط عربي گرفته شده باشد مي زاده به قدر كافي جوانب تاريخي

و منشأ عثماني يا مصري خود را به دست نداده است و بسط نداده خـاطرات حائري در اشاره بـه. را شرح
ي شـرطه در معنـاي گيـرد كـه واژه نتيجـه مـي، فرانسه 1814ي عربي قانون اساسيو ترجمه طهطاوي

بـراي، طلب عـرب در مصـر انتشـار يافـت هنگامي كه كتاب اين اصالح 1831در سال2مترادف با شارت
تحـت عنـوان، توسـط رسـتم بيسـم]178[طهطـاوي خـاطرات كتـاب. اولين بار به مسلمين معرفي شد
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شد، نامه سياحت آني التيني تركي واژهدر ترجمه. هشت سال بعد به تركي منتشر چارتا كـه فرانسـوي
شد، شارت بود و الم يعني شرط به كار برده ]179[. عيناً به شكل عربي خود بدون الف
مي هاي تقي اشاره تـري از دهد كه او نسبت به همتايـان خـود اطـالع دقيـق زاده به اين موضوع نشان

و تـركي مباحث مشروطهريشه و مفاهيم رايج آن در ميان اعـراب م خواهي و عثمـاني داشـته هـاي صـر
آن. است و حتـي پـس از اهميت اين موضوع اين است كه در سرتاسـر عصـر نهضـت مشـروطيت ايـران

و يــافتن معــادل، پيرامــون معنــا و چگــونگي آن و بعضــاً اســالمي چيســتي و بــدفهمي، هــاي بــومي هــا
و به تناقض ناهمخواني . سازي انجاميد هاي سرنوشت هاي بسيار پديد آمد

و1توسيوني كنستي كه در بينش برخي اروپاييان واژهدر حالي بـه معنـاي حكومـت قـانون اساسـي
و واژه. نظام پارلماني به كار رفته است و مشـروطه را بـه در زبان فارسي چنين مفهـوم اي وجـود نداشـت

]180[. عنوان معادلي براي آن به كار بردند

2»يشو فرزانهكن جرئت«

يك تقي - را تأليف كردكه در ماه ربيـع محاكمات تاريخيي رساله، سال اقامت در خارجزاده پس از قريب
شد حكمتيق در روزنامه1323الثاني و تأمـل اين رسـاله اولـين اثـر قابـل. قاهره در سه شماره منتشر

و ذهنيت سيدنسبتاً مفصلي است كه دغدغه ي تبريـزي را نشـان سـاله27ي تجـددخواه طلبه، حسنها
و ابتـدايي خوانـد. دهدمي ي فراينـد تحـول ولـي دربرگيرنـده، هرچند كه خودش بعداً اين نوشته را خام

و ايرانـي در پـي هويـت و جايگـاه ايـران و كنـدوكاو او در سـنجش آن عصـر و چـاره نظري جـويي يـابي
و احساسـي در سـن. هاي پيشين است اش در ادامه تجربهمشكالت و به زباني شاعرانه جش تالشي اديبانه

و جستن راه بـرون  و دريافت جايگاه امروز آن تاريخ ايران از آغاز تاكنون و شـرحي بـر، رفـت از تنگناهـاي
و بوم به شمار مي و فرهنگي اين مرز و هـزاران در اين زمـان تقـي. آيد انحطاط تاريخي زاده صـدها كتـاب

و سند را مطالعه كرده و، عثمـاني، مصـري، جرايد اروپايي، نوشته در فارسـي قفقـازي زبـان چـاپ خـارج
و فرهنگي پيرو مدنيت نوين به جمع دسترس و در تعامل با بسياري از فعاالن سياسي هـاي بندياش بوده

در اي فارسي او كه به اميد نشر روزنامه. نو رسيده بود و ارسـال آن زبان بـه مصـر آمـده بـود تـا بـا انتشـار
و تحرك جامعه آن،ي خود سهيم شودبيداري و آرزوي تحقـق چه را كه مـي حاصل و آموختـه را دانـد اش

ميدر صفحات اين رساله، دارد و دلبسـتگي، زاده در اين نوشـته تقي. كندي مفصل عرضه سرشـار از بـاور
و با نگرشي اثباتبينانه به ميراث خوش را، گرايانهي عصر روشنگري است و مـدنيت نـو دستيابي بـه علـم

و  و ابزار رستگاري ميرمز و تحـول اينكه او از روشـنگري سـده. كند بهزيستي بشريت معرفي ي هجـدهم
. هايي خواهم كرد اش اشاره هايي از نوشته اما به نكته، دقيقاً اطالع نداريم، دانست بعدي آن چقدر مي

و شايد تقليل. كنيم توجهابتدا به مفهوم روشنگري عبـارت اسـت روشنگري، گرا در يك رويكرد كلي
و انديشه و كامل از تفهيم زندگي و الگويي محدود بـاور بـه حقانيـت بـه عنـوان. ورزي انسان در چارچوب

و واقعي«امري  و انتقال به ديگـران صرفاًكه» عيني و الزم قابل فهم بر مبناي مجهز شدن به دانش كافي
و تعريف شده، است و هنر، احساس، اي از انديشه شكل مشخص » درسـت«آيـد كـه شـمار مـيبهزندگي

و ديگران در چنين ساختاري باشد كه قرار است خوشـبختي. خوانده شده باشد هدف بايد گنجاندن خود
مي.و تعالي انساني بيافريند و معرفتي موجب شود كه براي مشـكالت فكـري مجهز شدن به چنين دانش
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بر.و عملي پاسخ مطلوب يافته شود و دانـش در حكـم پاسـخ گوهر پيام روشنگري تأكيد كارآمدي عقـل
» عقالنـي«براي هرپرسش معتبري پاسـخي، مطابق اين ذهنيت. هاي بشري استي پرسش دادن به همه

و اگر كسي آن را نداند و دريابدمي، وجود دارد شـود هميشه كس ديگـري يافـت مـي. تواند آن را بياموزد
و معرفـت پاسخ نزد عقالست؛. كه دير يا زود پاسخ آن را بدهد عقاليـي كـه بـر مبنـاي فراگيـري دانـش

و چـه بشـري، عقـل كـل، در اين ذهنيت. اند بشري خبره شده آن، چـه ازلـي و همـه پرسـش پاسـخ هـا
. گرايان آراي خود را بر اين اصل اساسي عصر روشنگري بنـا نهادنـد اثبات. هاي انسان را خواهد داد دغدغه

و آموزانـد، هايي عقالني را كشـف كـرد روشبراي اين پاسخ بايد، به گمان آنها هـايي كـه روش. آموخـت
مي،ي انسان با انسانرابطه و عرضه و انسان با آفريننده را كشف هـايي كـه پاسـخ. كننـد انسان با طبيعت

و همخوان و آشـفتگي مـي همراهي آرامـش مـي. اند همراه و ناسـازگاري آشـوب حقيقتـي«. آفرينـد آورد
ميو اصيل وجود» منطقي و معتبر هـاي سـازگار به نحوي روشمند پاسخ، طلبد دارد كه سؤال را مشخص
ميرا برمي و حكم تاريخ را در آن مورد جاري . كند گزيند

و عقل و كشمكش خردگرايي بينـي چنين خوش، هاي عصر روشنگري در فرنگ افزاري فرآيند تالش
و گستر، گرايانه اما محركي براي آفرينش ساده و برخـي ايرانيـان خالقيت و فنون بشـري آفريـد ش دانش

. هايشان يافتند آن را آرمان خود براي تحقق خواسته، زاده از جمله تقي، عصر مشروطه
و توانايي كه از مسير چنين تالشي سر برمـي، در اين رويكرد و جهـان را مـي، آورد انسان دانا شناسـد

و رابطـهي مطلورابطه. يابد قوانين حاكم بر آن را درمي راب آدمي با ديگـر آدميـان ي انسـان بـا طبيعـت
و كل جهان را فراهم مـي تعريف مي و سعادت خود و پيشرفت و امكان رسيدن به ترقي ، امـروزه. آورد كند

و،ي آنچـه روشـنگري خوانـده شـد ما با دسترسي يافتن بـه پيشـينه، زاده نسبت به زمان تقي آشـناتريم
و اگـر بشـود آن را همـه،ي روشـنگري اول از همـه مقولـه. ديگري بوددانيم كه كل حكايت چيز مي جـا

و نـه در حـوزه، هميشه چنين ناميد و همگون بود هـاي جغرافيـايي نه در خود پديدآورندگان آن همسان
و پاسخ و، انگليس، فرانسه. يافت مختلف يك گونه هستي . آلمان . و بـه هر كـدام در دوره. هـاي متفـاوت

م گونه و بيداري خود را آغاز كردند،تر تفاوتاي و اوايـل قـرن بنيان. روشنگري گذاران اواخر قـرن هفـدهم
و، سن اورمون، فونتنل، المتري، هجدهم فرانسه همچون ولتر . روسو . انديشـيدند نه تنهـا همسـان نمـي.

بامي. هايشان هم متفاوت بودندجويي بلكه در ره المعـارف عصـر پديدآورندگان دايردانيم روسو كه در آغاز
روسو را غالـب ايرانيـان قـرن نـوزدهم بـه عنـوان. به صف نقادان آن پيوست، روشنگري فرانسه همراه بود
آن اي كه شايد در دورهچهره. تجسم روشنگري شناختند بعد از بافت انديشه بـه و در يك و اوليه ي كوتاه

ي ما تا چه حد به اين امر واقف بودند كه روسو خود بـه مشروطهورزان عصر دانيم انديشه نمي. پيوسته بود
از. المعـارف پيوسـت منقدان سرشناس مؤلفـان دايـر روسـوي محبـوب ايرانيـان آن زمـان بيشـتر نشـان

و انديشه خردورزي داشت كه الهام شد هاي ژاكوبن بخش آراي روبسپير ي همـان روسـويي كـه دريچـه. ها
متنـي قـرارداد اجتمـاعي. همچون رويكردي نـو بـر روي بشـريت گشـوده بـودرا قرارداد اجتماعيكتاب

و نخستين انساني را در نظـر داشـت  او. كالسيك بود كه بازگشت به مباني اصيل اصـولي كـه بـه گمـان
شـمولي وجـود دارد كـه روسوي آن كتاب باور دارد كـه خـرد جهـان. اندها در آن مشتركي انسانهمه
و يگانمايه ميي وحدت و. شود گي بشريت و احساسات كه آدميـان را پراكنـده نگرشي متفاوت با عواطف

و آشـوب شمول برپا دارندهاين خرد جهان. كند از هم دور مي و در تقابل با ستيز و صلح همگاني ي عدالت
و انســانو اغتشــاش اســت كــه دل آدمــي را از عقــل او جــدا مــي هــا را بــه رويــارويي بــا يكــديگر كنــد

]181[.اندكش مي
و يافتـه اديب فرانسوي را نماد داده)م 1757- 1657(برنارد فونتنل، آيزايا برلين هـاي روشـنگري هـا

مي. خواند فرانسه مي و عقالني كه پيشنهاد و حيات سنجيده صـد سـال، كرد كسي كه خود طبق فضيلت
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و هنري زماني مطلوب. عمر كرد اتر به باور فونتنل هر اثر سياسي ي دانـي همـه سـت كـه هندسـهو بهتـر
و آن را آفريده باشد و قالب علم هندسـه تجسـم عـالي دانـش. جوانب آن را در نظر داشته در اين انديشه

و هندسه و راهكـرد بشري بود كه روابط منطقي بين پديده را در پيش داشت دان فردي بود كه بـه شـيوه
ميمنطقي راه نگرش اين پيشگام عصر روشنگري فرانسه بـر ايـن مبنـا بـود]182[. كردحل دقيق عرضه

و هر چيزي به ضرورتي وجود دارد و منطقي دارد و هـيچ جزيـي بـي. كه جهان كليتي معقول همـاهنگي
و راهنمـايي. گيرد همخواني با كل قرار نمي از اين رو حقيقتي منطقي در جهان نهفته است كه بـه يـاري

و چراغ دانش قابل رؤيت و پيروي است شيوه .و كشف
و ديرپاي تقي يك پافشاري پايدار و همگـون زاده بر اخذ مدنيت نو همچون يك كل چنـانآن، پارچـه

دراينكـه. اي نهفتـه اسـت بينانـه در باور به چنين تصور خوش، كه در بررسي رساله نشان داده خواهد شد
و آراي انديشهزاده تقي و جوانب انديشه ، زاني چون فونتنل يا منقـدان عصـر روشـنگريوري جوان با گوهر

و مونتسكيو آشنا بوده يا نقد آنان را خوانده باشد بي. ترديد رواست، هيوم اعتنا از كنـار اگر هم چنين بوده
رويكـردي كـه. اي از آراي آنها همـراه بـود گرايانهي اثبات گرايانه بيني ساده زيرا با خوش، آنها گذشته است

و بهروزي مي خوشبختي و دانش آن آموخته مـي. دانست را يافتني منتقـداني چـون. شـد تنها بايد روش
و استوار عصر روشنگري خدشه افكنده بودند كه همه چيزهـا در همـه  و مونتسكيو در ديوار بلندباال هيوم

و همخواني ندارند و قابل كشف به نام. جا يكسان نيست و مطلـوب وجـود » حقيقت عيني«ضرورتي معين
و احتمال در همه چيزندا . ميزاني از ترديد رواسترد

و تقــي و كشــتار ويرانگــر و آشــوب كــه در زيــر هجــوم اســتبداد بــود تــاريخي باليــده زاده در بســتر
و خارجي خردكننده و روا،ي داخلي و نـه نش روح و ديگر نه شور زندگي داشـت در هم شكسته شده بود

و غروري براي آفرينش عزت و نه حسي براي خالقيتنفس و نه عزمـي، برايش مانده بود و تعالي بالندگي
و دنيـاگريز حافظه. يابي به قدرت داشت براي دست و ادبيـات عرفـاني اي تاريخي كه آدميانش بـه خانقـاه

و در فضاي غيردنيوي بر بيهودگي اين جهاني پـاي مـي  و خود پناه برده بودند و عرفـان مـذهبي فشـردند
ميروحاني را  و ستايش مي. كردند تبليغ و نيـز بـا نگريست كه روابط انسان بـا ديگـر آدم او به تاريخي هـا

و آرزوهـاي آن جهـاني فـرو كشـيده  و برق و زرق و تصنيع دنيوي محيط پيرامون يكسره همچون تظاهر
و توجيه. شده بود بي ذهنيتي كه پناهگاه و بيش از هر چيز بهره گر ي بـه رابطـه گي از مواهب دنيوي شده

و تالش در يكي شدن با او اكتفا شده بود در وصـف. زندگي پدرش به نوعي چنين بـود. انسان با آفريدگار
و وقف زندگي آنپدرش از دنياگريزي مياش براي رستگاري . گويد جهاني سخن

و بـا زبـاني شـاعرانه چنـين آغـاز مـي عصـر]183[. كنـد او در اين رساله از تـاريخ ايـران باسـتان
و مديريت خالقانه است هخامنشي دوره و بـا.ي شكوه و بـرگ و سر برآوردن درخـت پـر شـاخ شكوفايي

هاي معطري كه گرچه تحسين جهانيان را برانگيخت اما صد افسوس كه باغبانـان در سركشـي بـه شكوفه
و غـرور بـه وادي گمراهـي رفتنـد  و در مستي و نگهداريش غفلت ورزيدند آبيـاريش بـه آب عـدالت. آن

و تنها به بزرگي شاخه، نكردند و از يـاد بردنـد كـه به اصالح خاكش همت نگماشتند هاي آن دل بسـتند
و آنچـه نبايـد بـر هايش را مـي غافل ماندند از كرم استبداد كه ريشه. كني در راه استسيل بنيان پوسـاند
شد: سرمان آمد و سيل بزرگ از ريشه بركنده ا. به يك تندباد و بنيـان پيشـين كشـور بـه شـغال درآمـد

و درخت تناوري بر جاي درخت اول. برافكنده شد كه با سـيل اسـكندر، بعدها ساسانيان بر سر كار آمدند
و به باروري رسيد، ريشه دوانيد، كنده شده بود و سر بر آسمان كشيد امـا صـد افسـوس. ساقه بر افراشت

و درخت را از آبيـاري بـه آب عـدالت محـروم از گذشته پند. كه باز همان داستان بازپرداخته شد نگرفتند
و اشـك چشـم دل  و سـتمديدگان و در عوض با آب شور سرشك مظلومين و محرومـان كردند آزردگـان
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مي، سيرابش كردند و به آتش سوزاني كه از عربستان كه همـان، باغبان. فرو سوخت، آمد درخت خشكيد
و خـدمت در از وظيفه، حكومت باشد و در عـوضي پاسـباني و حفـظ درخـت غفلـت كـرده نگاهـداري

و بهره و فروغ نوخاسته محصول آن را براي سوزاندن و ارهي بـي اش را به تيشهي خويش بريدند ي رحمـي
را«. دشمنان را حقير شـمردند. جفا از تنش جدا كردند و روم و سوسـمارخور گفتنـد عـرب را شترسـوار

و عايق تمام بليات پنداشتند دين زرتشت را جميع».خرد انگاشتند بي هـا را انصـار غيبـي فرشته. سعادت
و در پيشـگاه. خود فرض كردند و شاهان را پسران آفتاب خواندنـد شـان پيشـاني تملق را از حد گذراندند

و خوششاهان ساساني نيز با كمال. بندگي سابيدند و آسودگي خيـالي بـر اورنـگ عظمـت خـود نشسـته
و خوشگذ و روز با مغازله. راني شدندمشغول كامراني و معاشـقه شب وي شـيرين و سـماع باربـد ي شـكر

و رامشگران به سر بردند و تماشاي خنياگران . نكيسا
و اضمحالل دولت و آشور پنـد نگرفتـه بودنـد اوليا يي كه از انقراض و كلده و ملل يهود بـه انتقـام، ها

و خانه سيلي بنيان«. مظلومين گرفتار شدند و زمـين جزيرهبرانداز از شبهكن آني عربستان هـاي مـاوراي
و بدين خاك سرازير شد و با هيبت تمام فرود آمد از. برخاست و و بـن بركنـد آن درخت تنـاور را از بـيخ

و نظامي شد كه از شدت غـرور».ريشه برانداخت و خودسـتايي،و اين سرنوشت تمدن و خـودبيني ، كبـر
و تملق آب از سرش گذش شدنتيجه، ته بودفساد و ديهيم،ي ظلم هويدا . اش را ربودند افسر

و عنصر اجنبي دفع نشدتا مدت تا اينكـه نهـالي. ها خاك ايران آن آب سيل آورده را به درون نكشيد
و قد برافراشت) صفاريان(از سيستان از سلسله. اما در اندك مدتي بخشكيد، سر زد هـاي ديگـر يكـي بعـد

د و به فنا پيوستندر كوتاهديگري آمدند اما » تركسـتان«سلجوقيان كه از تخـم. مدتي رو به انحطاط نهاده
و به سرنوشت محتوم خود رسيدند، بودند و در سراشيب زوال افتادند تـدبيري آنـان آتـش بـي. نيز آمدند

هولنـاك بـه حريقي، هاي فروزان بر باغستان ايران افتاد شعله. سوزان از مغولستان را به سوي ايران كشاند
و و خشــك و بســوختتــر وقــوع پيوســت خــاموش گردانيــد. آتش گرفــت ، فضــاي منــور تمــدن آســيا را

و معارف را بخشكانيد چشمه گل. هاي علوم و روزگار و ايـران آفـت زده شـد از همان ماه ، هاي تمدن آسيا
و كـالن. ها بسوخت گلبن و برنـا، مغوالن در هر دياري كه قدم نهادند بـر خـرد و زن رحمـت، پيـر مـرد

و شكستند. نياوردند و دريدند و سوختند، بريدند از قريب سيصـد سـال گلسـتان روح. بستند پـرور ايـران
و ذلت بدل شد و به قبرستان وحشت نـه گلـي، نـه آبـي جـاري شـد، نه نسيمي وزيد. ظواهر حيات تهي

و بوم شومنه بلبلي به صدور آمد؛، نه نهالي بلند شد نه سنبلي عطر پراكند، رست و زاغ نـور. همه خار بود
و دانش از جوش افتاد، معارف خاموش شد بي. ديگ هنر و علم بيكـار، خريدار محصول صنايع بازار ادبيات

و فلسفه جملگي به فراموشي سپرده شدند فروغ.و كساد شده هـا را بـه دجلـه كتـاب. هاي درخشان فضل
بي. شستند بي نهرهاي ايران از خون و شد گناهان يك بهائيكتا. پناهان خونين بار توسط اعـراب آتـش كه

و كوره هاي دانـش در حريـق مغـول بـه آب رودهـا اين بار آن نامه،ي آنان را تافته بودي گرمابه زده شده
و ويراني. ريخته شد و حاصل اين هجوم و دانش بشـري كـه نتـايج زحمـات ها موجب شد كه گلزار ترقي

شد،ي بشري بودهحاصل تجارب چند هزار سال . به دست جهالت مشتي ابناي ناخلف آدم به باد فنا داده
و انحطـاط افتـاد اما در آن سوي كره و زوال در،ي خاكي همان زماني كه شـرق در راه تنـزل فرنـگ

و پيش از آن چراغ. حال سربرافراشتن بود و نـوراني بودنـد و مشـاغل معرفـت در شـرق پربـار هاي تربيت
: هاي ويرانگر اين سوي مصون مانده بود اما آنان كه از هجوم. تاريكي جهالت قرار داشتندخاوريان در 

و حكمت مؤسـس بـر تجـارب به هدايت مشاغل فلسفه« و بـر آبراهـه،ي حسيه ي راه ترقـي گرفتنـد
و روز بـه روز پـيش رفـتكم. فرنگ به طريق تمدن افتادند و هنر در آن ملك بـاال گرفـت . كم كار دانش

شداخ و فني فن آخر را مستلزم ».تراعي اختراع ديگر آورد
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و معارف آسيا بـود، وطن ما ايران و دانش سـوز هـاي خانمـان بـر اثـر حملـه، كه روزگاري مهد تمدن
و تباه شد شد. يكسره ويران و با هر جا قطع و نـه سـكنه. ارتباط از هر جهت ي آن نه خبر از جايي رسـيد

مياز ممالك مجاور باخبر شدن و ندانستند كه در دنيا چه و مشرقيان بعد از نزول اين بـال. گذرد د؛ ايرانيان
و هماوردان عرصه» خويشتن«به  و از همگنان پس از چنـد قـرن.ي جهاني غفلت ورزيدند مشغول گشتند

و بر اطراف نظر افكندند حريف غربي را در مضمار سبقت سوار اسب تيـزرو«: ديده از خواب گران گشودند
و خود را روي االغ لنگو آهنين يعني راه آسا كـه پيماي رقيب پيكري داشت كوه توسن دشت».آهن ديد

و شيهه و نعـره. ها قابل شنيدن اش از فرسنگ بخار نفسش در هوا بلند .ي شـير صدايش چـون غريـو ديـو
و از دل كوه هزار مرد را در پشت برمي و بيابان داشت و وسط صحرا مخهاي مهيب ميهاي بـا. گذرانـد وف

يك هاي وسيع راه گام و دراز را به ميهاي دور و بيغوله. پيمود باره را صحراهاي بيكران هاي تاريـك مشـرق
يك. نورديد درمي يكدر ساعتي راه و در روزي راه مي ماههروزه . پيمودي شرقي را

نا، شرقي برخاسته از خواب گران چون به دريا نظر افكند و ي خداي فرنگـي را سـوار قلعـه مالح غربي
و سكان سفاين روي زمين را در كـف كشـتي آسا دريا را درمي آهنيني يافت كه نهنگ بـان اروپـايي نوردد

و هر رشته دانش آنها را در درجاتي عظيم پـيش. ديد و برتـر از خـود در هر ماده از مواد علوم معاش قـدم
و. يافت ميفرق عظيمي ديد كه مثنوي هفتاد من كاغذ . طلبد دل خونين

و همت و حميت، شرقي كه در طول زمان كانون عزم و علو طبـع وي خـاموش شعله، غيرت ي رقابت
و دهن را به آسمان گشود، شده بود و قـدر حوالـه كـرد. پاها را دراز كرد و بـاز بـه. كار را به قضا نشسـت

و هرزهزيست خواب گونه كهي خود مشغول شد بيچه«درايي آغازيد ز كالهي كه آسمان كـاله مـن غم
.»است

و خالق به اين روزگار ذلت و مردم كوشا در تمـام. بار افتاده است كسي نپرسيد چه شد كه آن تمدن
و هنر در مملكت ما از رواج افتاد،زا اين دوران مصيبت و، فضل و فلسـفه نيـز كـه اسـاس ترقـي حكمـت

و رفعت، منشأ حيات ملل و مكنت و قدرت وبه، است قوت و بـه جـايش علـوم قشـريه كلي از ميان رفت
و مرتبه يافت و عبارات. لفظي معني منقول تعميم و، پردازيتمام مواهب عقلي مردم صرف لفاظي ضـمه

و افكار عاليه به واسطه شدي جهالت حكومتفتحه شد جمع تـوان ذهنـي بـه هـرز. گران صفوي مدفون
و شعر  و علمي جز ادبيات و قـوت ملـل تـأثيري رفت و پيشـرفت و ترقي فكر عرفاني كه در پرورش عقل

و شـعر«هاي گرانبها را سال. بر جاي نماند، ندارد و عـروض و بديع و بيان و معاني و اعالل و صرف در نحو
و كتب علمـي را كـه واسـطه  و نيز استهالك كردند و لغت و روي مباحث الفاظ وو قافيه و غلبـه ي ارتقـا

و ».دانستند نجس، نفوذ استتسلط
ساز فرنگ آغاز شـده تحوالت سرنوشت، زمان در سوي ديگر جهانسخن از دوران صفوي است كه هم

و جهل معمور. بود و صنعت مهجور شد همـه سراسـر، از يكي دو شاه صفوي كه بگذريم. در اين ديار علم
و پرهيـز. به تباهي گذشت و موهومـات و بهـره آن همه تالش در بند خرافـات و اصـالح از از تغييـر وري

و عقلِ افزاري عصر جديد حتي در زمينه پرهيـز.ي نظامي هم در پاي سواران افغاني به مسلخ رفتدانش
و در عوض اتكا بـر امـدادهاي غيبـي را بايـد چگونـه آور شاه صفوي در بهرهشگفت گيري از سالح آتشين

و توان عقل ساز آغاز شده بود توجيه كرد؟ انحطاطي سرنوشت جـا افزاري فرنگي همـه كه عصر روشنگري
خـوار، هـاي اصـفهان پايتخـت صـفوي رسـيدند زماني كه سواران خان افغـان بـر دروازه. گستر شده بود

و سياست ورزي انديشيده در مقابل رستگاري ديني موجب آن شـد كـه سياسـت بـه ارزنـي شمردن دنيا
و معرفت آن شناخته نشود سر. نيرزد و و دوره نوشت ازلي آن شد كه دروازهمقدر اي هاي شهر را گشـودند

. ذلت خيزتر از پيش آغاز شد
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و سير تقدم كه حاصل زحمات فرزانگان است همه بر بـاد رفـت، زاده به قول تقي و سبقت . روح تفوق
و ايمان به ما مكرر ياد دادند كه اگر در اين دنيا دستت بـه آنچـه مـي بايـد رسـد خـواهي نمـي اولياي دل

و دنياگريز است، نخواستن بياموزي و غيرقابـل. كه رويكردي خردستيز وقتي دنياي بيـرون برايـت دشـوار
و مقابله است و ذهني به دنيا بـي، شناخت و در اين پناهگاه ساختگي . اعتنـا شـوي بايد سر به درون ببري

و وقف همه چيز در راه رستگاري آن سدل بستن و فالكـت ختيجهاني كه نويد رها شدن از هـاي ايـن ها
به، دهد جهاني مي و. شمار آمدتنها راه تقابل توصيه شد همه چيزهاي دنيـوي در ايـن ميـان فاقـد ارزش

حاصل آن شـد كـه در ظرفيـت. جهاني كنداتكاست؛ زرهي بر خود بساز كه هر زخم دنيوي را درماني آن
و ميراثش را هم پيشينيان زاهد. گنجيد روزگار مي و.و صوفي ما به ارث نهاده بودنـد نمونه عقـل زمينـي

و انسان و موجب جـدايي بيشـتر آدمـي از خـالق و علوم ناشي از آن بيهوده و دانش بين خوار شمرده شد
و زندقه دانسته شد . مروج كفر

ميي خود لحظهگويي اديبانهي تاريخزاده در ادامه تقي و جمع اي ميايستد : كند بندي
و صـنعتي، مغوالن، تازياناز آنجا كه و مـدنيت و سـاير مهـاجمين اقـوامي بودنـد كـه فرهنـگ تاتار

پسبا غلبه، تر از سرزمين ما داشتند پايين واي بـر ملتـي كـه مغلـوب. رفتمان شـدندي خود بر ما موجب
و فرومايه مدت دوران صفوي هـم وقتـي كـار بـه دسـت مشـتي اعتالي كوتاه. تر از خود شود تمدن پست

و جاهل نفع بي و دنياگريز افتاد خرد و پس از سـال، پرست بـاز، هـا آسـودگي نسـبي كردند آنچه توانستند
و بيداد نهادند و جور و سلب عباد بي. بناي نهب و و يغماگري امنيت رخت بربست تعدي بـر جـان، قانوني
و خداوندان راستين كشور و رعايا،و مال ابناي وطن و وطـن، يعني سكنه را دسـتخوش مصـائب آغاز شد

و نتيجه بيشتر مي ي آن درخت زدنـد تيشه بر ريشه،گَرد شان آن شد كه مشتي افغان كوهي اعمالكردند
و وطن از ميان رفت.و آن را براي هميشه از پاي درآورند و تـاز. استقالل و تاخـت و چپـاول و غارت قتل

و درنورديد . سراسر كشور را فرا گرفت
و تدبير ايـن خـاك را بـا زحمـات»ي دوراننادره«ها انيي ويراز پس همه و عزم و با همت پديد آمد

و از بيگانگان بپرداخت . دوران نادرشاه گرچه خوش درخشيد امـا دولـت مسـتعجل بـود. بسيار مصفا كرد
و شبان گـرگي استبداد ريشهساماني خود با تيشهكَنِ نابهريشه خـود گـرگ گلـه، راني مظلومين بكند

و خـويش كـارد بـر حلقـش. گشت و اراده. ماليـد گوسفند را از چنگ گرگـان رهانيـد حاكميـت مطلـق
و نتايج مخرب آن هويدا گشت بي . حدود او آشكار

و منشـأ فسـاد امـور: اوضـاع بـر روال گذشـته رفـت» علت سـابق«اين بار هم به تمـام علـت اصـلي
وي شخصي اداره مـيي حربيهبا ارادهجهانداري مشرق زمين همين است كه سياست يك مملكتي  شـود

و تنزل كشوري بسته به افكار فـردي اسـت  و آراي فـرد خاصـي. ترقي وقتـي همـه چيـز بسـته بـه اراده
مي، شود مي و به دجالي يـك اخترشـناس تخـت را خـالي به تعبير يك رؤيا شهري را خراب حيـات. كند

ميميليون و نابود وا. شود ها بشر به يك جزيي محو و محصول زحمات مردم از رشته مويي آويختـه موال
و قانون وقتي. شود آن رشته به هر چيزي گسيخته مي و اساس حكومت بـر مبنـاي قـانون اساسـي نيست

ملـت هـم در جهـل. كنـدي امور بستگي به يك نفر خاص پيدا مـي همه، تشكيالت علمي گذاشته نشده
و احوال ملل مطلق مي و از اوضاع عالم بيزيد و صـنعت هـم از ميـان رفتـه. خبر است ديگر و، علم افكـار

و هر بي و نفاق ملي شده از خردي گروهي را دسـت عقول مصروف اختالفات مذهبي و آمـوز خـود كـرده
و معارف دنيا به كلي غافل شده شـان رؤساي روحاني كه عقـول مـردم بيچـاره در تسـلط. اند علوم معاش

و همه و اقدامات است و صـراط نيز گـذارده، خاليق مرهون كلمات ايشاني اعمال انـد ملـت از راه ترقـي
ي ميكـادو كـه العـاده همت پطركبير يا غيرت خارق، دم مسيحا خواهد يا عزم نادر شاه«: مستقيم بازماند

».اين فسادها را به صالح مبدل سازد
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و دانش غفلت كرديم آن، هرچه ما از علوم و چنان پيش تاخته مدنيت فرنگي و اختـراع كه بـا كشـف
و فنون خود را مركز تمدن بشري كرده است و. انـد سالح را به صـالح سـپرده. ترقي علوم بـه جـاي تيـر

و تفنگ هوايي«كمان  و مكسيم و اسب،»توپ كروپ كشـتي، بـه جـاي كرجـي. آهـن راه،و به جاي االغ
و الكتريك مخلوق خود را به عالم مسلط كرد. اند بخار ساخته و جهان را دگرگون نمودهبخار فكر تيـز. انده

و چرخ و به ابزار آهنين عظيم را. هـاي ديـوپيكر سـپرده آدمي كارها را از دست عاجز انسان گرفته گيتـي
مي،ي جوالن خود نموده استعرصه و معارف جديد خواهـد داخل شدن در چنين ميداني تسلط به علوم
كهه،ي تنازع بقا شده است جهان عرصه.و بس و فنسالح]صاحب[ر است بر ديگريِ دسـت خـالي علم

و او را برمي مي و. اندازد تازد هر كس به آب جاوداني معارف زودتر رسيد از ظلمـت جهالـت ره بـه در بـرد
و وزيـر«. ديگري كه نرسيد در طلسم تعصب جاوداني بماند شطرنجي در صحنه اسـت كـه چـون شـاه

و قلعه را و اسب گشته و مات شده متصرف گرديده سوار فيل و اين پياده مانده .»اند
و ذلـت انداختـه» ملت نجيب«آنچه اين،ام هرچه بگويم كم گفته » ميكـروب جهالـت«را به فالكـت

و رقيبان توانمندترميتر بيمار ما هر روز ضعيف. است و جسـارت او مـي. شود در. كاهـد ترقي دنيا از اميـد
و و چارهبستر كسالت افتاده در حالي كه مـرض مشـخص. كوشند جويي او نمي پرستاران وي نيز در عالج

و ملت در ورطـه. آيدو دوا معين است اما خبر از اقدام نيست لذا درماني هم به صحنه نمي و فقـر ي ذلـت
و سفالت و كشور در پريشاني و جهالت افتاده و نصايح راهنمايي مصـلحان هـم. مسكنت سخنان دلسوزان

مي. ول كسي نيفتادمقب مي دشمنان غدار به شادي و دوستان دانا به زاري . نالند نگرند
و قدرتمداران خون زيردستان را مي مي زورمندان و رعيت را هر كه بر سـر كـار آمـد بـه. چاپند مكند

و جويي امور به پر كردن كيسه جاي چاره و بازرگانـان و گنجينـه را از مـال برزگـران ي خود سـعي كـرد
و پيلهاندوخته و جـان اهـالي هر تكه. وران انباشتي سوداگران و او را بـر مـال اي را به كسي اجاره دادنـد

و ظلم از حد گذشت. مسلط كردند و تنگـي. تعدي و مردم در سـختي و، بازار رشوه رايج كارهـا پريشـان
. درهم چون موي زنگي

و عزمي چون عزم ميك ادو موتسوهيتوي ژاپني كـه ملـت را از دستي الزم است چون اهرم ارشميدس
و در جرگه و بر مسند عزت نشاند و به بستر نرم نهد شـب.ي ملل بـزرگ وارد كنـد خاكستر گرم برداشته

و با شتاب هر چه تمام و فرصـت از دسـت نرفتـهو روز و تا وقت نگذشته ي ايـن فاصـله، تر به كار بپردازد
و خود را به قافله و چـاره. تمدن برساندي هولناك را طي كند و قطعـي ي يگانـه دو چيـز عالج حقيقـي

: است
و عادله با عين اصول اداره« و داد تأسيس حكومت منتظمه و اجراي عـدل و وضع قانون ي فرنگي

و تشييد مدارس در ميان ملت و تعميم معارف .»براي دولت

با اكنون امور دنيا به علم مي و رونق كار جهان و دانش و معارف استگذرد را. هنر و قـانون هر كه  علم
و هارون باشد و مكنت چون فرعون مي. است در قوت و كـره زمـين چرخ گيتي با روغن حكمت كار كنـد

و بستانگوي چوگان سبق و. هاي دانش گشته خوانان و طلسـم را شكسـته علوم تـازه دنيـا بـازار شـعبده
و كيميا را برده و بر افسـانه اوها، حقيقت علم. رونق اكسير و فرضيات قدما را محو كرده . هـا فـايق آمـدهم

و آنهـا را اسـير خـويش كـرده طوايف كوچك در سايه و هنر بر ملل بزرگ سـيادت يافتـه و فن ي دانش
و معرفـت بـه دنيـا بـه اصـول كولونيزاسـيون. است در اقصـي نقـاط جهـان]اسـتعمارگري[با ترقي علـم

و ده برابر جمعيـتازتر هايي پنجاه بار بزرگ سرزمين بـر مبنـاي. كننـد اش را تصـاحب مـي خاك خويش
به]اقتصاد سياسي[اصول اكونومي پولتيك  و بركـت آن آنها را و از خيـر و اداره كـرده هـا راحتي مديريت
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و بـه ثروت طبيعي خاك. گيرند بهره مي و خزاين مدفون در آن اراضي زرخيز را اسـتخراج شان را تصاحب
مي«.برند چنگ مي مي چون گاوشان و چون زالو خون بدنشان را ».مكند دوشند

در سرزمين، اندي كوچككه ساكنين يك جزيره، قوم انگليس هايي صـد برابـر خـاك اصـلي خـود را
سيصـد ميليـون هنـدي را اسـير، با سي هـزار سـرباز انگليسـي. اندي زمين به تصرف درآوردهسراسر كره

و اداره مي ي هفتاد برابر خـاك خـود را مالـك شـده در فاصـله، هلندي با جمعيت قليلقوم. كنند ساخته
و سه هزار فرسنگي از سرزمين و با جمعيت انبوهي را زيـر حكمروايـي خـود دارنـد شان به ممالك بسيار

دولـت. كننـدي استعماري از دفتـر وجـود محـو مـي هاي غيرمتمدن را تحت لواي سياست توسعهدولت
مروسيه با اداره و اصول قديمهي و شكست خورده،ي خود ستبد .ي دولت جـوان ژاپـن شـده اسـت زبون

و مجهز به تمـدن جديـد را نمـي، دولت چين با آن جمعيت انبوهش - تعدي يك دولت كوچك پيشرفته
. تواند از خود دفع كند

و روي زمــين كفايــت طمــعي وســيع دنيــا بــراي دولــت عرصــه هــاي متمــدن جديــد تنــگ شــده
و فصل»ي شرقمسئله«هاي استعماري امروز دولت. كند شان را نمي استعماري و را ميان خود حل كـرده

اسـفا.»قرن بيستم زمين چوگان اروپاييان خواهـد شـد«ي زمين در كره. اند دنيا را بين خود تقسيم كرده
: زمانكه هم

بـر كـاخ. بـاليم يم ولي بر خـود مـي هنوز از جائي خبر ندار. ايم ايم كه گويي مرده ما چنان خفته«
و بند فلك كمند مي و ديو سفيد را در طلسم سـازيمي خويش مـي چرخ سپهر را گردونه. اندازيم

و خـود را مؤيـد تأييـدات غيبـي مـان مـي كرسي عرش را زير پاي. بازيمو با عقد ثريا مي گـذاريم
. شماريم مي . و آيـت. دانيمميسوار اسب كبود را در وقت ملمات دافع باليا. - بـا سـپند انـداختن

و كبير به فتح مي و جوشن صغير و با ختم نخود و چون جميع امـور مـا. پردازيم الكرسي به دفاع
و مالحظهبا مشاوره و نظرات ستارگاني كواكب و اجتماع و استقبال و نحس ]گـذردمي[ي سعد

. . و بيم آسيبي نداريماز هيچ طرفي انديشه. »ي گزند

مي ما و غلغلهمانيم كه از ولوله امروز بدان ابلهي بيي دنيا و پنبـه در گوشـيمي عالم بـا كمـال. خبـر
و قلندران شـيدايي جهـان را بـه چيـزي  و چون رندان خراباتي و لعب خود هستيم آسودگي مشغول لهو

و كائنات را به پشيزي نمي نمي و به خاك در ميكده قانع. خريم شمريم و به دلق هـر. پوستيني راضـي ايم
و آزادي خود را داراي جميع كماالت مي ي علـوم از مـا مـدعي هسـتيم كـه همـه، شماريم چه هم ثروت
و جميع اختراعات از ايران آموخته شده است ازمي. برخاسته و برتـر پنـداريم كشـور مـا در قـديم بـاالتر

و ذره. وضعيت امروزي فرنگ بوده است و تلگراف و فتوگراف دانسـته دوربين آنها را شيخ بهائي ما مـي بين
: گفـت طـرف مـي. اند حتي كسي به خود من گفت كه تلفن را همچون ساير اختراعات از ايران برده. است

و از دور حـرف مـي و قوطي كبريت درسـت كـرده و ايـن تلفن همان است كه اطفال ما با ريسمان زننـد
ط  و ايـن امثـال را بـر آن آوردم تـا«: انـد لفـون گذاشـته فرنگيان به جاي طفالن اسمش را تحريف كـرده

و پايه و غفلـت طبيعت شووينيسم كـه مـا چقـدر در مسـتي. زدگـان آشـكار گـرددي مشاعر ما خفتگان
مي افتاده آب ايم كه مرده را زنده و سراب را ».انگاريم

و نقل به معني بسيار فشرده را برچيـده اي از اثـر تقـي، از زبان خوانـديم كـه او در آن زاده در مصـر
ميي مفصلرساله مي اش چه و او در اين زمان تأسيس حكومـت قانونمنـد بـراي اجـراي. جوييد انديشيد

و عين  و مساوات طبق گسـترش معـارف، تأسـيس مـدارس. خواسـت مـي»ي فرنگياصول اداره«عدالت
و تعصب ميان مردم را مي و مقابله با خرافه را ترويج. طلبيد براي رفع جهل و صـنعت نـوين و علوم دانش

و مبتنـي بـر،ي مشروطهاو در آستانه، به بياني ديگر. كرد پيشنهاد مي و دنيامـدار خواهان نظـامي عرفـي



و نقش تقي 164  زاده نهضت مشروطيت

از. چنان كه در اروپا وجود داشتآن، حقوق جديد بود و عدم پيروي از اين امر را نوشداروي پس از مـرگ
و محبوب و نازنين اگر هر چـه زودتـر، نويسدمي. ديدمي، يعني ايران نش،جاازتر دست رفتن مريض عزيز

و حيات ملـي«ي فوق را همچون دواي بيماري ايران عزيز به كار نبنديم چاره و سعادت يعنـي روح، عزت
شد» استقالل زايل و بوم از دست بوميان خـارج«، خواهد و» مرز و مسـتهلك«گرديـده ملـت نيـز محـو

به.»شود مي و سكسون سرمان خواهد آمد كه فرانكهمان باليي ها بـر سـر قبايـل پـيش مـدرن اروپـا ها
كه زاده آن زمان فارغ از ملي تقي. آوردند و بـه» كهنه پالسي گسـترده«گرايي افراطي كساني پهـن كـرده

مي» بافي فلسفه«، جاي پيروي از علم سياست جديد و بر اين تصوراند كه مـا روزگـاريو پندارسازي كنند
و مغول را كالعدميون« و عرب را عجم : هشدار داد كه در عصر جديد، كرديم» اني را ايراني

و ملتي كه تمدن وقت را قبول نكند« و مضمحل خواهد شـد، هر دولت و منقرض در عـالم. محو
و احترامي نمـي اين قضيه. ملل متمدنه مستهلك خواهد گشت بـدتر. گـذاردي كلي استثنا ندارد

».استقالل زايل را اميد بازگشت نيستآنكه اين دفعه 

و تقي زاده به تفاوت ماهوي قلمروگستري مدنيت جديد اروپايي با حمالت پيشين به ايران مطلـع بـود
و تاتار به عنصر ايرانـي تحـول يافتنـد. هاي آن را هم به صورتي خام برشمرد نمونه و مغول ايـن، اگر تازي

ياينبود كه آنان اقوامي بودند با تمدن پاي از يـاد هـم نبـريم. بهره از تمدن برتر عصر كـه مـا بـوديمبي تر
در، بـر مـا دسـت يافتنـد» ترين ملل عهد خود بودند متمدن«وقتي مشتي معدود يوناني كه در آن زمان 

به، هشتاد سال، مدت زماني محدود و رغم تعـداد كـم كه بر كشور ما استيال يافتند و وسـعت كشـور شـان
و رسوم خود را در اين سرزمين براي مدتي طوالني مسلط كردندكثرت مردم ما  و آداب . فرهنگ

و گذشـت زمـانيي جوان در آستانه زاده تقي ي مشروطه بر اين باور است كه امروز زمانه عوض شـده
و ايالت بيابان و هستي آنـان را بـه كه اقوام وحشي و رفتار وحشيانه بر دول متمدن دست يافته گرد با زور

و تاراج برند و معارف اسـت. يغما و رونق كار جهان با هنر و دانش و ترقي دنيا علم هـر. حاال عامل حركت
و قانون است كره زمين گوي چوگان او و ژاپن را به عنوان ايـن نمونه. كه را علم و هلند گونـه هاي انگليس

مي، خواهند دنيا را به تصرف خود درآورند كشورها كه مي گويد كه مدنيت نـوينمي روشنيهب. كند مطرح
و بـه تصـرف اش نمـي خواه است كه تسلط بر صدها ميليـون نفـوس بشـري سـيراب چنان زيادهآن كنـد

مي سرزمين و و آمازون ميبقيه«بلكه، شود پي سيراب نميسيسيهاي اطراف نيل خواهنـد فـروي دنيا را
و فراگيرند ».برند

در تقي و در شـرايط» حالت نـزع«زاده از همان زمان پيش از مشروطه بر اين باور بود كه ايران اسـت
و غيـرت واقعـي تمـدن با شتاب هرچه تمام«: مگر اينكه، اي نداريم جديد جهاني چاره و عـزم درسـت تر

و بـه كـار انـدازيم  و آن را به عين همان اصول اجـرا نمـوده ي مجـرب تجربـهو بـه، جديد را قبول كنيم
».نپردازيم

ميگيري نتيجه مي، دهد او از همان آغاز اي كه نشان و مدنيت جديد را يكپارچه و امكان گـزينش ديد
مي جدا كردن مؤلفه و تعـديل. كرد هاي آن را نفي هـايي تـا پايـان عمـرش در نظـر رويكردي كه با جـرح

. داشت

 دمشقو روتيب
و نوشتن رسالهزاده پس از اقامت شش ماهه تقي دو، در مسير بازگشت بـه تبريـز،ي فوق در مصر قريـب

و بيروت گذراند در. در آثار او هيچ اثري از آنچه در دمشق گذشت نيافتم. ماه در دمشق كسان ديگـر هـم



 165 تولد تا مشروطه: زاده تقي

مي. اند باره ننوشتهاين از ولي » هاي عربي كه داشـت خيلـي اسـتفاده كـرد كتابخانه«دانيم كه او در بيروت
ي تحصـيل در آرزوي ادامـه. هاي آن شهر هم سـر زده اسـت احتماالً به كالج معروف آمريكايي.]45ص[

يك. كه سر نگرفت، طب فرنگي در آن آموزشكده بود ميپس از و نيم به قفقاز و مجدداً از تفلـيس ماه رود
مي. آورد سر درمي كه خودش مي،»دوستان بودند«نويسد بـ آنها را مالقات و مصـمم يه قصـد ادامـه كند

. گرددفعاليت تجددخواهانه به تبريز بازمي

 مرده ملتو زنده ملت
و اعتماد به نفس به ايـران بازگشـت زاده تقي در در اولـين نوشـته]184[.ي جوان با اين عزم اي كـه از او

ملل حيـه«تحت عنوان]185[نداي وطني اي است كه در روزنامه مقاله، سرآغاز مشروطه به دست داريم
و ملل مرده[»و ملل ميته را زاده ملـي تقـي در ايـن مقالـه. منتشـر كـرد]ملل زنده گـراي تجـددخواهي

هم مي ميوطنانيابيم كه پذيرش مسؤوليت شهروندي را از ملتي زنـده اسـت كـه«: نويسدمي. طلبداش
آن قانون و ملت مرده برعكس و حس ملـي وطـن.»داشته باشد و«بـر خـواهي مبتنـي شور زمـام ثابـت

مي» مسلك راسخ و دوام استقالل كشور و بنيان را» مفهوم واجبات وطـن«و» غيرت ملي«. خواند را مايه
و پيش رود براي ملتي كه مي مي، خواهد زنده باشد و جـذب ضرورتي خواند كه بايد از جانب مـردم درك

و نماد ميهن. شود در، جسـارت، شجاعت، دوستي نمونه . كنـد راه وطـن را ژاپـن معرفـي مـيو فـداكاري
و سرزميني كه ملت و عشـق » حب وطن«اش زنده است و منافع فردي غلبه كـرده بر تمام اغراض نفساني

ميزاده هر فرد ژاپني وظيفه به گمان تقي.و عزت ملي همه چيز را آكنده است دانـد كـه خـدمتي خود
و جان و خدمت به همنوع بروطن : همه چيز ارجح بدارد نثاري در راه ملت را

و مسـلك شخصـي، ملت زنده آن است كه هر فرد به حقوق خويش واقف گشـته« داراي عقيـده
و وعيـد، ثابت بوده و وعـده و تهديـد و به هـيچ تطميـع حق خود را در دنيا به هيچ چيز نفروشد

».فريب خورده از دست ندهد

و نمونه و پيشرفتهنماد في بارز ميي ملت زنده را ملت شناسد كه به يـك اعـالن صـدهزار لشـكر رانسه
آن. پرستانه به مقابله با دشمن برخاست داوطلب باحرارت وطن و ملتي زنده است كه و عـزت چنان قـدرت

و از عـداوتش اجتنـابي دولت منزلت يابد كه همه و ملل با افتخار دست دوستي به سويش دراز كنند ها
ر. ورزند مياما بدانيم آنچه يك ملت و ديگري را مرده در» علم«كندا زنده اسـت؛ علـم اسـت كـه ولولـه

و غلغله و در انـدك مـدتي ملـت فرورفتـه اقطار زمين انداخته اي را باالدسـت اش به عرش بـرين رسـيده
مي مي و ذلت ملتي را مبدل به عزت وي خانه كوس آزادي در ظلمات فراموش«. سازد كند اسـتبداد كوبـد

مي.ي دماوند زندقلهبيرق حريت بر  و صعوده را شـاهين علم است كه در اندك زماني شكار را شكار نمايد
».گرداند

زاده در اين مقاله از اين قرار بود كه در عرف سياست امروز جهان ملل عـالم را بنـاي آراي تقي چكيده
و حيات معنوي و مردار تقسيم بر وضعيت و مرده و بيدار گوينـد برخـي مـي. كندميشان به دو گروه زنده

و ملت مرده فاقد آن است و گروهي فـرض مـي. ملتي زنده است كه قانون داشته باشد كننـد كـه حيـات
و جمعي مي و نقـص ممات ملل بسته به استقالل صوري است و عـدم، پندارنـد تفـاوت در كمـال وجـود

و دفاع در مقابل اجنبي است حيـات. وي كامـل قضـيه نيسـتند كدام پاسخگاما در واقع هيچ. قواي نظامي
و گل آن افراد سرشته شده باشد«معنوي  فرديـت مسـتقلي».عبارت از حس ملي فردي است كه در آب

و ساالر باشد  و سركرده و لشكر و بـا عـزت نفـس مشـروب مـي» هيئـت اجتمـاع«كه رها از سپاه گـردد
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و شرف مخمر شده باشداش با مايهفطرت و استقالل م،ي حب ، لتي از چنين افرادي تشـكيل شـود وقتي
و قدرتي در عالم قادر به محو آن نخواهد شد : هيچ دشمن خارجي

و هيچ جباري نتواند ربقه« و ملت بزرگ و بـر آنـان هيچ دولت قوي ي اسارت بر رقاب ايشان بينـدازد
و زبون سازد آن را هضـم هـيچ معـده. ساعد خود را رنجـه كنـد، هر كه با آن ملت پنجه كند. چيره شود

و هيچ سيلي از ريشه نتواند در آورد ».نتواند كرد
و مسلك راسخي ندارد و«: در حالي كه ملت مرده عزم ثابت و اتحـاد اجتماعشان چون اجتماع كالغ

و سرسري و سوگندشـان پسـت قولشان اوهـن مـن بيـت، اتفاقشان العن شعور تـر از عصـمت العنكبـوت
.»هاروت 

و سـردار وپيشواسـتد آويزاناينان به فردي توانمن و در روزگار سختي چشمشان به علمـدار گـاه. اند
و خطابه و تحرك موقتي به تأثير كالم و مقاله، هم كه عالئم جنبش مي نطق  تحريـكاز«دهنـد اي نشان

و ملي و بـه ايـن نشـانه.»روزبرف تموز اسـت يـا دولـت نـيم«اما همه. نشأت گرفته» تعصب مذهبي هـا
و خروش عصبيت و نبايد چنين جوش ملـت مـرده نـه. هايي را جـدي گرفـت هاي كاذب اعتمادي نيست
مي» غيرت ملي«معني  نه را مي» مفهوم واجبات وطن«فهمد و از آنجا كـه همـواره در محكوميـت را داند

و حاكميت ملي را درنيافته،و تحت حاكميت گذرانده و افغانسـتان نمونـه. لذت استقالل اي اولنـد هـ مصر
و سويس نمونه كه در اسارت انگليس غوطه مي و ترانسوال و. اندي ملل زندههاي برجسته خوردند به مصـر

اند در حالي كه سـويس بـا ها را به تصرف درآوردهي كمي انگليسي آن سرزمين افغانستان بنگريد كه عده
ن و ارتشي و با وجود اينكه لشكر و جمعيت قليل امروز يكـي از دول مسـتقله، داردوجود محدوديت خاك

ملت زنده همچون ترانسوال در آفريقاست كـه. اندو مستحكم اروپاست چرا كه معني ملت زنده را دريافته
و سرمشق ملل زنده شـدند  و در مقابل ارتش توانمند انگليس ايستادند و هستي خود گذشتند بـه. از جان

يك. ملت ژاپن بنگريد سيبا و يك نشان داده شد كه به مدد علـم 1895م خاك در جنگا دهم جمعيت
ملـت زنـده.و مستغرق اوهام غلبه كردنـد» كش ترياكاخالص«و مختصات ملت زنده ژاپنيان بر چينيان 
بـه پـا،ي اروپا بسيج شد تا بر آن سـرزمين انقـالب خيـز بتـازد همچون ملت فرانسه است كه وقتي همه

ح. خاست و و ميـزان سياسـت عـالم تـأثير ملت زنده آن است كه حضور و سـكنات وي در اركـان ركـات
و احتراز از عـداوت  و ملتي را به جلب محبت و هر دولت و بزرگي داشته باشد و هـر جنـبش اش بكشـاند

و سياست جهاني مهم باشد حركت و دغدغـه. اش براي ملل زاده هـاي تقـي اين آرا همه حكايت از ذهنيت
. در سرآغاز مشروطه دارد

 نكته پاياني
هـاي گـاهي تـاريخي ايـران گـره با نگاهي بـه گذشـته، محاكمات تاريخي،ي ابتدايي خودزاده در رساله تقي

و دولـت:ي تاريخ دو هـزار سـاله ايـران را شناسـايي كـرده بـود عمده مـداري پرشـكوه برآمـدن مـدنيت
و چگونگي فرورفتن آن در مرداب شكست از يوناني امپراتـوري ساسـاني بـر بسـتر سازي باز،ها هخامنشي

و حكومـت  و پيامدهاي ورود هلنيسم به ايران و درونـي، گـران يونـاني ميراث هخامنشي بحـران عظـيم
و پيـروزي شـگفت  و اشـرافيت حكومـت ساسـاني و فسـاد و مـذهبي و تشتت سياسي ناشي از كشاكش

و اندي ساله و آغاز هزار وي ايرانجماعتي عرب مسلمان مؤمن و تاتـار و ويراني مغـول اسالمي كه هجوم
و عمل در تله، برآمدن صفويان. قبايل ترك را در خود داشت وي جـزم انحطاط روزافزون انديشه انديشـي

و ناتواني حكومت، خردستيزي و فساد و تسلط مدنيت جـوان و قاجار كه زمينه را براي هجوم هاي صفوي
هم. پرتوان فرنگي فراهم آورد اش هشدار داد كه مـدنيت نـوين فرنگـي بـا تسـلط بـر اقتصـاد وطناناو به



 167 تولد تا مشروطه: زاده تقي

و سياست مستعمره كردن جهاني بيرون مانده از چرخه تمدن جديد و تماميت بـه جـا، سياسي استقالل
و نـاداني،ي ما را محو خواهد كردمانده و با عزم استوار كمر بر رفـع نـاتواني هـاي مگر اينكه هر چه زودتر

و دانش نو را رواج دهيمق. خود ببنديم و نظام اداري برقرار كنيم علم و خودكـامگي، انون و خرافه از جهل
و تكاملكه موانع بازدارنده و كشور را بيابيمي تعالي و ملت . اند بپرهيزيم تا بتوانيم توان حفظ خود

مي گونه تاريخزاده با اين تقي يد كـه همـه خواست نشـان دهـمي، كرد نگاري غرضي خاص را تعقيب
و پيامدهاي آنها بوده كه ايران آستانه،ها اين برهه و چـارهي مشروطه را زمينرويدادها اي نـدارد گير كرده

و  و راه . را پيشه كند افقي نومگر اينكه انديشه
و همبسـته مـدنيت،ي مشروطيت بر اين باور بود كه تمدن امروزي غرب جهـانگير زاده در آستانه تقي

و انحطـاط مسلط است و اخذ كند محكوم به زوال و هر ملتي كه نخواهد تمدن مسلط عصر خود را قبول
و آغازين از معرفت خود بر بنيان.و از ميان رفتن خواهد بود -ي انديشـه هاي اوليه در واقع او به نوعي خام

مي اجتناب» جهاني شدن«ي تن. دارد ناپذير مدرنيته را عرضه ها مختص به فضـاي به باور او مدنيت نوين
و مناسـبات اجتمـاعي  و با توجه به درماندگي نظام و عمالً با حضور خود در شرق جغرافيايي فرنگ نيست

و تحميل كرده كه امكان هر نوع بازگشتي به گذشته را براي هميشه از ميـان بـرده آنان شرايطي را فراهم
و اقدامات اصالو دقيقاً شاهد بحث، او از نزديك. است و بازگشت بـه خويشـتنتها هـاي مطلـوب خواهانه

و مصـر بـودي باستانفراموش شده و قفقاز و در عثماني ي اتحـاد ايـده. ستايي يا اسالمي در ميان ايرانيان
و رؤيايي اسالم سيد جمال و ايران باستان پاك قاالدين اسدآبادي و سـنت ميرزا هـاي گرايـي خان كرمـاني

و عرب را جملگي  و ترك سـاز روايـت تجـددخواهي او كه بعدها زمينهي آراي اوليه. در نظر داشتخودي
ــد  ــتمي او ش ــرن بيس ــه، ق ــانههم ــامي نش ــاي خ ــاني«ه ــدن جه ــل» ش ــديلي در مقاب ــوان ب ــه عن ب

و اصالت خواهي بازگشت . ها را در خود داشت جويي تاريخي
و تقي و،ي جديـد تجربه كردن هـر پديـده زاده از جمله فرزندان متعالي زمان خود بود كه جرأت دانستن

و تحول و ميـل، االاطـراف شخصـيت جـامع، استقالل فكـري. خواهي را دريافتضرورت نوآوري هشـياري
بــه ترقــي و اصــالح وافــرش ره، طلبــيخــواهي و پيگيــرش در كُنــه امــور همــت واال بــه وي را بــه،يــابي

و فرهنگـي،و تحـوالت اجتمـاعي باليدن در تالطمـات فكـري. اول بدل كرد ترازطلبي مشروطه سياسـي
و آيين، تبريز و بابيهاي آشنايي با مكاتب فرانسـه، هاي عربي فراگيري زبان، نوگراي مذهبي چون شيخي

و سـياحت در كتـاب،و انگليسي و انديشـه، هـاو سير و آراي متفكـران فرهنـگ آني حـوزه نشـريات ي
و سودايي،ها زبان و بررسي مشتاقانه ، تحركـات قفقـاز، تنظيمـات عثمـاني، اش در تحـوالت اروپـا مطالعه

و فرنگ،ي تجددطلب مصرجامعه و تعامل با فرنگيان و، هاي تبريز رفتهمراوده درگيري مداوم بـا تحصـيل
و پيشبرد امر نهادهاي نوجو چون مدرسه و قرائت، تدريس هـاي اش بـه نشـريه دسترسـي، خانـه كتابخانه

و  ميفرنگي كه به شهر وارد و عالقـه در علل بيماري تأمل، شدند توزيع و توجـه و مسـري ي هاي كشنده
ي هـاي ويـژه از جملـه جنبـه، تأسيس داروخانه حاوي داروهاي جديد اروپـايي، روزافزون به پزشكي نوين
ميشخصيت پرتحرك او به هـاي سـنتي را انديشـي افـق در همـين حـال حصـارهاي جـزم. آمدند شمار

و به اط و نجـوم دسـت، هاي جديد علوم دقيقه چون فيزيك اي در يافته العات گستردهدرنورديد هندسـه
و چندبعـدي، يافت و بـه قـول كه اينها جملگي عوامل چندجانبـه اي بودنـد كـه در بالنـدگي شخصـيت

و، او در برخـورد بـا هـر عامـل بيداركننـده. زاده نقش بازي كردند تقي، كاراكتر مدرن، خودش انگيزاننـده
ميآن، نوآور و با جسـارت بـه محـك آزمـون مـي توانست برمي چه را و بافـت.زدگرفت سرشـت انديشـه

و قوام يافت و كشاكش ورزيده شد و بدون عنايت به اين پيشينه. كردارش در اين تعامل و عوامـل مهـم ها
و پيامدهاي آنها و سنجش كارنامه نمي، تأثيرگذار آنتوان به ارزيابي و بانيان . پرداختي مشروطه
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 هاي فصل دوم يادداشت

در.1 و نقش تقي اوراق تازه«اين نامه . آمده است 409تا 402صص،»زاده ياب مشروطيت
و حيثيت انساني«زاده بر كتابي سيد حسن تقيمقدمه.2 اين نوشـته. زاده ليف سيد محمدعلي جمالتأ،»آزادي

. بازچاپ شده است، 158ص، زاده مقاالت تقيدر جلد دوم 
، احمد كسروي.3 .8-6صص، زندگاني من،
و حكومت قانونانديشه، فريدون آدميت.4 . 393ص،ي ترقي
قا«، دبستان كرماني.5 شش، سال دوم، يغما،»خان كرماني ميرزا . 259ص 1328 شهريور، شماره
، 1340ص،6و5شماره،4سال، هاي تاريخي بررسي، خان به ملكم 1308ذيحجه25ي نامه.6
و شورش تنباكودر فصل.7 تك، اختر قابه مقاالت،ي بر روزنامه اخترتأملنگاري در .ام خان پرداخته ميرزا
و دو ملتكتاب.8 قابه قلم، هفتاد و مقدمـه خان كرماني اولين ميرزا اي در معرفـي بـار بـا شـرح حـال نويسـنده

و به كوشش ميرزا محمدخان بهادر در انتشارات ايرانشهر بـه 1343در سال،ي مقالهنويسنده، دوسن پير قمري
. زاده ايرانشهر به چاپ رسيد مديريت حسين كاظم

ن سلطان عبدالحميـد عثمـاني در اي از شيخ احمد روحي به مادرش در روزهاي گرفتاري در چنگال مأمورا نامه.9
و يارانش در ماه كنـد هاي پاياني پيش از استرداد به ايران را نمايـان مـي دست است كه حكايت دردآلود آقاخان

قاهاي انديشه( ادواردي جان گرني محقق انگليسـي تحـت عنـوان مقاله،)303و 302صص، خان كرمانيميرزا
و جامعه در"Les Iranian D Istanbul"ه زبـان انگليسـي در كتـابب،ي ايراني استانبولبراون كـه تشـريح آن را

و كرماني آورده است، ايم بخش منابع آورده و با ارزشي در ارتباط با روحي . اطالعات دست اول
ص، تاريخ بيداري ايرانيان. به بعد 128صص، جلد اول، حيات يحيي. 10 و زمانـه، هما ناطق.14مقدمه ي كارنامه
. 124ص، يرزا رضا كرمانيم
و زمانه ميرزا رضا كرماني. 11 . 143ص، كارنامه
و انحطاط ايران. 12 . 174ص، جلد چهارم، زاده مقاالت تقي، بعضي از علل ترقي
.ق1323مصر، تحقيق در حاالت كنوني يا محاكمات تاريخي، جلد چهارم، زاده مقاالت تقي. 13
جا. 14 درجمـالت ذكـر شـده ضـمن حفـظ.ام زاده برگرفتـه الذكر تقيي فوقها را از رسالهي نقل قولهمه. همان

.ام تغييرات ناچيز غالباً اماليي را براي سهولت دخالت داده، زادهي تقيمحتواي نوشته
. 329و 328صص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 15
و زاده كـه متأسـفانه تـاريخ اي به جمـال زاده در نامه تقي. 132ص، جلد دوم، زاده مقاالت تقي. 16 اش ذكـر نشـده

والد محترم شـما آقـا«: نويسدمي، شمسي نوشته شده 1338و احتماالً در سال، صفحاتي از آن نيز مفقود است
كه من بـا ايشـان) قمري 1320تا 1318هايي سالاحتماالً در فاصله(الدين وقتي كه در تبريز بود سيد جمال

و  مي صحبتحشر داشتم زاده براي نوشـتن شـرحي بـر زنـدگي در همين نامه از قصد جمال».كرد هاي شيرين
مي پدرش اظهار خرسندي مي و و بيـداري ايـران«خواه ازلـي نويسد كه اين مشروطه كند . بـود» علمـدار آزادي

.)278ص، سازمان اسناد ملي ايران، اسنادي از مشاهير ادب معاصر ايران(
اي از پيـروان بـود كـه در خـانواده)ش 1350ــ 1271(رضازاده شفق،ي اين ماجراهاي برجستهنهيكي از نمو. 17

و سپس ثقه و مريد خاندان ميرزا شفيع و همراهـان فعـال. االسالم تبريزي پرورش يافته بود مؤمن شفق از ياران
شدو نزديك تقي در.ز متولـد شـد زاده در تبريـ او چهار سالي پيش از تقـي. زاده در حزب دموكرات پـنج سـال

ي تبريـز بـود كـه بـه هـاي پـرورش يافتـه از جمله شخصـيت.ي آمريكايي مموريال تبريز تحصيل كردمدرسه
و فـرس قـديم نيـز آشـنا، فرانسه، آلماني، هاي انگليسي زبان و با زبان پهلوي و عربي آشنايي كامل داشت تركي
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و ترجمه او مـيي دستيابي به فهرست كتاببرا(. از او آثار بسياري برجا مانده است. بود و مقاالت تأليفي تـوان ها
و كتابخانـه ملـي جمهـوري اسـالمي، دفتر پنجم، اسنادي از مشاهير ادب معاصر ايرانبه  ، چاپ سـازمان اسـناد

). مراجعه كرد 299ـ296صص 1382
.35و34ص، زاده هاي ادوارد براون به سيد حسن تقي نامه. 18
.64ص، 1912دسامبر20ي مورخ نامه،جاهمان. 19
جا. 20 .71ص، 1913ژانويه16ي مورخ نامه، همان
زاده بـا تفضـيل مالقـات آقـاي تقـي«(. گويـد ها بعد به اختصار از اين مالقـات خـود سـخن مـي زاده سال تقي. 21

و اسـفند،7و6شماره، سال پنجمي يادگارمجله،»عبدالبها و فوريـه ژان(ش 1327بهمـن صـص) 1949ويـه
.)133تا 129

جا. 22 مي تقي. 130ص، همان كند كه چند روز بعد دو نفـر از اصـحاب عبـدالبها بـه زاده در همين نوشته عنوان
و براي شام او را دعوت كردند زاده چند ساعتي را با رهبر بهائيان گذرانـد كـه از در آن شب تقي. ديدن او آمدند

س و و بدل شده اطالع نميجزئيات مذاكرات مي. دهد خنان رد چند سال بعد شنيده اسـت: افزايد در آخر مطلب
و هـواداري ضـمني او از يحيـي،»نقـط الكـاف«كه به دليل كدورت عبدالبها با ادوارد براون ــ بر سر نشر كتاب 

و دوستي تقي و از وي ملول، زاده با براون صبح ازل ــ . بوده استعبدالبها نسبت به او سرسنگين
و الدوله با ارسال نامه نبيل. 23 اي به محفل بهائيـان ايـران از آنهـا خواسـت كـه در اسـتقبال باشـكوهي از شوسـتر

. همراهانش در تهران سهيم شوند
صص. 24 و مهـاجرت نامـه«كتاب 373تا 369متن كامل اين نامه در ي حلقـه. آمـده اسـت » هـاي مشـروطيت

با ارتباطي ديگر تقي و رابطه، الدوله نبيل زاده ازي نبيلآشنايي الدوله با محمـود محمـود اسـت كـه در آن زمـان
و 1912محمود محمود در سال. زاده بود فعالين حزب دموكرات در كنار تقي و خريـد م بـراي كارهـاي تجـاري

ميفروش اشياي عتيقه ميي شرقي به آمريكا و مدتي در آنجا اقامت ر. كند رود و عامل فتن او به آمريكـا واسطه
و نبيل مي. الدوله بود هم مكاتبات ميان او ، در همان ايامي كه محمود محمـود در آمريكـا بـود، نويسد ايرج افشار

بـراي تبليـغ: نويسـد الدولـه بـه او نامـه مـي نبيل.ي مشروطيت بودزاده در لندن درگير فعاليت براي اعاده تقي
و بيان عقايد خودتان به آمريكا زاده بـراي اطمينـان خـاطر تقي. تر است چه اينجا محيط مناسب، بياييد سياسي

مي نامه مي اي به محمود محمود و جواب موافق و تقي نويسد مجلـه(كنـد زاده به سمت آمريكا حركت مـي رسد
.)503ص18سال، يغما

دراال به نقـل از شـيخ، 196ص، الدوله ثقفي پزشك مظفرالدين شاه خاطرات اعلم.26و25 افـزايش نفـوذ، سـالمي
و انگليس در ايران عصر قاجار . 345و346ص، روس

و سعدونديان، السلطنه خاطرات تاج. 27 .73ص، فروشي ايرانكتاب، آمريكا، به كوشش منصوره اتحاديه
، 302ي هـا شـماره. را اعالم كرد تبريزخبر انتشار،2قص 1295ذيحجه21مورخ 373شماره، روزنامه ايران. 28

و مركز اسناد دانشگاه تهـران قابـل دسترسـي اسـتدر 1296-97هاي سال17و3 الزم بـه. كتابخانه مركزي
ي روزنامـه،ي تبريـز را منتشـر كـرد كه اخبار دارالسـلطنه تبريزي فارسي زبان تأكيد است كه نخستين روزنامه

عم روزنامه. بودي آذربايجانوقايع محروسهيا ملتي و مـردم را اي كه در و حـرف ملـت ل صـداي حكومـت بـود
، روزنامـه در زمـان ناصـرالدين شـاه. همين روزنامه را دوبار تعطيل كردند،ي اينها با همه. كمتر در آن راهي بود

، اختـر«. اظهار خرسـندي كـردي تبريزاخبارنامهاز تأسيس اختر استانبول. آغاز به كار كرده بود،ق1275سال
پيرامـون ايـن، زاده به مديريت تقـي كاوهي در نشريه.6و5صص،ق1295شوال5مورخ،39شماره،4سال

.)قمري 1339غره شوال،6شماره، سال دوم، كاوه(. نشريه آمده است
 1297محـرم15مـورخ،2شماره، تبريزهمچنين روزنامه.ق1296الثاني دهم ربيع،15شماره،5سال، اختر. 29
.4ص،ق
، به دستور اميرنظام گرّوسـي احتياجي عليقلي صفراوف پس از توقيف نشريه،58ص، جلد دوم، صدر هاشمي. 30

. منتشـر كـرد كـه از آن اطالعـي نـداريم احتياجرا به جاي شماره هشتم اقبالاي به نام روزنامه، والي آذربايجان
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متوان به مقالهمي، براي دستيابي به اطالعاتي پيرامون صفراوف يروزنامـه«فيد محمـد گلـبن تحـت عنـواني
. مراجعه كرد، 1386تابستان،66شماره، گنجينه اسنادمجله،»تأثيرگذار در انقالب مشروطه، آذربايجان

كه توسـط محمداسـماعيل رضـواني،را دارالفنون تبريزي اي نشريهي چهار شمارهسيد فريد قاسمي مجموعه. 31
تهـران، هـاي رضواني توسط مركز گسترش آمـوزش رسـانهو با مقدمه دانشيهبه همراه نشري، يافته شده است

. منتشر كرد، 1374
و صدرالشعرايي ايرج ميـرزا روزنامه، ناصرالدين پروين. 32 صـص، 1374مهـر،67شـماره، ماهنامـه كلـك، نگاري

. سال بيش نداشت21ايرج ميرزا آن زمان. 239ـ241
د، سيد فريد قاسـمي. 33 صـص، 1377زمسـتان،39شـماره،8سـال، نگـاه نـو مجلـه،ر عهـد ناصـري ناصـري

و تلگراف، بهداشت، اخالقي، امور مدني«در اين روزنامه. 133ـ147 و كتابخانـه، هاي خارجه اخبار » ترويج كتاب
بـه بخش اخبار رسمي آذربايجان آن از منابع دست اول تاريخ آن عصر در رويدادهاي مربوط. از اهم مطالب بود

. تبريز در آن زمان است
از 111بـرگ، كتابخانه مركزي دانشـگاه تهـران، 1800شماره، نسخه خطي، التجارب خالصه. 34 تـاريخ بـه نقـل

و مطالعـات فرهنگـي، تهران، بخش نوشته حسن تاج، هاي ايران بيمارستان ص، 1379، پژوهشگاه علـوم انسـاني
199 .

 169- 166ص،انانگليسيان در اير، دنيس رايت. 35
و سياست در آغاز قرن نوزدهم ايران، اپيدمي«ي نژاد در مقاله هرمز ابراهيم. 36 از، به زبان فرانسه» پزشكي به نقـل

.52ص، 1384آذر،44شماره، گفتگومجله،ي مراد ثقفينوشته،»منديوسايل در باب حكومت«
و ايران، آدميت. 37 . 336ص، اميركبير
ت. 38 و بازانديشي تاريخي، وكلي طرقيمحمد .69ص، تجدد بومي
تك. 39 ي هاي فارسي سـده در شرح نشريه، پرورشو ثرياهايي روزنامهو بررسي مجزايي كه دربارهنگاري به رغم

و كارنامهنوشته، نوزدهم بايـد تأكيـد كـنم كـه،امي علي محمدخان كاشاني را در كتاب ديگرم به دسـت داده ام
و بازانديشـي تـاريخي هاي او را اولين بار در كتابي نوشتهت دربارهاطالعا تـأليف محمـد تـوكلي، تجدد بـومي
فوريـه17(ق 1317شـوال17مـورخ،14شـماره، ثريـادر» مالحظات سياسـي«ي پرورش در مقاله. دريافتم
ن. به اين مبحث پرداخته است، ادامه يافت25كه تا شماره)م1900 هـايي خود به شماره وشتهآقاي توكلي در

اخيراً توسط كتابخانه ملي ايران باز چـاپ، پرورشو همچنين ثريامتن كامل دوره روزنامه. اشاره دارد24تا 15
و در دسترس است . شده

و حتي تا عصر مشروطهي دوم سدهايرانيان نيمه. 40 تغييـر، لفـظ انقـالب را نـه بـه آن مفهـوم امـروز،ي نوزدهم
مي، اغتشاش، بلكه به عنوان شورش،بنيادي و با رويكردي منفي به كار و بلوا . بردند آشفتگي

را،ي جالبي از نگرش پزشكي به وطن ايرانينمونه. 41 و راه درمان آن ي محمد قزوينـي توانيم در نامهميو دردها
قز مقـاالت(. بيـابيم،ق1330االول ربيـع22به تاريخ، زاده به تقي گردآورنـده عبـدالكريم، وينـي عالمـه محمـد
ص، 1363، اساطير، تهران، دار جربزه .)734جلد سوم

دي تقي. 42 و خورشيد سرخ ايران به ايراد سـخنراني تحـت عنـوان 1327ماه زاده در دوم توجـه«ش در تاالر شير
و اطباء و تـواريخهـي او در كتـاب اين گفتـار حاصـل پـژوهش گسـترده. پرداخت» ايرانيان در گذشته به طب ا

به پيرامون تاريخچه، كالسيك ميي طب در ايران بود؛ در آن و كشـش او بـه هاي عالقه توان نشانه وضوح منـدي
و پزشكي را مشاهده كرد و علوم دقيقه  240تـا 228صص، زاده مقاالت تقياين سخنراني در جلد اول. طبابت

. آمده است
و احتماالً بـه سـال،خ ندارديف تاريزاده به حاجي تقيي تقينامه. 43 .ق نوشـته شـده اسـت 1322اما در تفليس
تـا 554صـص،ش1370مرداد تا آبان،8ـ5هاي شماره، سال هفدهم، آيندهغالمرضا طباطبائي مجد در مجله(

563(.
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او، چاپخانه خرمي، گانه آذربايجان در انقالب مشروطيت ايران سخنگويان سه، اهللا فتحي نصرت. 44  1356،لچـاپ
. 124و 123صص،ش

ميـرزا: يادي از عالم ايراني«همين نوشته تحت عنوان. 341تا 338صص،ش1327، سال يازدهم، مجله يغما. 45
. آمده است92تا89صص، زاده تقي مقاالتدر جلد دوم،»محمد كفري

ذيقعـده13به تـاريخ،44شماره،مسال پنج، اختري روزنامه در قسمت اخبار خارجه،»دوكتور ميرزا محمد«. 46
.)م 1879اكتبر29(ق 1296

. شرح حال رجال ايران. 47 . . 278تا 275صص، جلد سوم،.
و مطالعـات، تهران، هاي ايران از آغاز تا عصر حاضر تاريخ بيمارستان، بخش حسن تاج. 48 پژوهشگاه علـوم انسـاني

. 236ص، 1379، فرهنگي
.96ص، السلطنهخاطرات اعتماد. 49
و نظم كه ناجي انشاء كرده بود. مرافعه داشتم]منظور ذكاالملك اول[صبح امروز با ميرزا فروغي« بـه، كتابي هزل

بـه ايـن جهـت تغيـر. چاپ كردنـد،ي من داده بودميرزا فروغي بدون اجازه، دين تحريك ميرزا محمد دكتر بي
. همه را گرفتم آتش زدم، زيادي به فروغي كردم ديگر هم در مـراوده دكتـر كرمانشـاهي بـا هاي برخي اشاره»..

به- دگرانديشان بابي . كه در جاي ديگر پرداخته ايم، دست داريم ازلي
. شرح حال رجال ايران. 50 . شرح حال نسبتاً كاملي از دكتـر كرمانشـاهي بـه قلـم دكتـر. 277ص، جلد سوم،.

منتشـر شـده، شمسي 1336مورخ آبان، شماره هشتم، سال يازده،كيجهان پزشي آبادي در مجله محمود نجم
. است

و اهل قلم ايراني از ثبت نام خويش بـر آثارشـان، ژيل بالسترجمه فارسي. 51 نوشته لوساژ در زماني كه تبعيديان
و گفت، هراس داشتند اكثـر، هـاي مجتبـي مينـوي امـروز بـه همـت پـژوهش. وگوي بسـيار شـد موجب ابهام

ميپژو و نقش ميرزا آقا خان كرماني در آن ترجمـه. دانند هشگران آن ترجمه را از ميرزا حبيب اصفهاني در ياري
ردر اين(. هم ترديدي نيست و 111و 110صـص، از ماسـت كـه بـر ماسـت، هما ناطق.ك. باره و نيـز نوشـته

و عثماني در آسـتانه قـ نيا در جلد اول رئيس تأملهاي قابل اشاره دكتـر كفـري تحـت عنـوان، رن بيسـتم ايران
). كرمانشاهي

قا. 52 .16ص، مقدمه، هاي تبعيد نامه، خان كرماني ميرزا
و بازار عرضه كند تأسيس داروخانه. 53 و به مردم كوچه شـايد امـروز چنـدان مهـم، اي كه دواهاي فرنگي بياورد

و دربار. اما در آن روزگار بدعتي نو بود، جلوه نكند عمـوم بـه داروهـاي،و برخي حكام مهـم كـه بگـذريم از شاه
و دالك و حكيم باشي . اعتقـاد داشـتند، شـد هاي همه چيز فروش عرضه مـي ها كه عمدتاً توسط عطاري سنتي

و داروهاي فرنگي دست دواجـات«اولـين داروخانـه كـه. داد درازي كفار در امـور ازلـي معنـا مـي پزشكي جديد
و مسخرگي«اب، در تهران عرضه كرد» فرنگي بي«و» تخطئه و و تنها ارباب رجـوع» ادبي متلك شـان مواجه شد
،)652ص، جلـد سـوم، تاريخ اجتمـاعي تهـران در قـرن سـيزدهم، جعفر شهري(. هاي مقيم شهر بود خارجي

و دواخانه و خواندني از عطاري . كنـد هاي تهران مـا را بـا فضـاي آن روزگـار آشـنا مـي شهري در شرحي مفصل
و اوايل قرن بيستم داير شدند انهدواخ خـدمات پزشـكي،ي داروعالوه بر عرضـه، هايي كه در اواخر سده نوزدهم

مي. كردند هم عرضه مي و در واقـع حكـم كلينيـك دوافروش به درمان مردم . هـاي معاصـر را داشـتند پرداخـت
ميميشل فوكو پيدايش كلينيك را تجسم مدرنيته در عرصه . داندي بهداشت

Michel Foucault, "Birth of Clinic: An Archeology of Medical Perception", N. Y. 1974 
. 219تا 217صص، جلد اول، زاده مقاالت تقي، جديدترين اطالعات نجومي. 54
مقـاالت،ش1335، آراي حسـينعلي رزم ترجمـه، تأليف ماكسـول رايـد، مقدمه بر كتاب نجوم براي همه.56و 55

. 196و 195صص، جلد دوم، زاده تقي .
و انديشه تقي. 57 و بسياري از منورالفكران هم زاده و هـم بـه آثـار فالمـاريون دورهورزان ايراني اش هم به علم نجوم

اش در دوران اقامت طـوالني،ي محمد قزوينيهاي روزانه در يادداشت، مثالً. اند فرانسوي عالقه خاصي نشان داده
مي1920اكتبر24تاريخ در زير، در اروپا ]فروغـي[خـان امروز بعدازظهر با آقـاي ميـرزا محمـدعلي«: خوانيمم
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در حوالي پاريس به ديدن مسيو كاميل فالماريون مؤلف معروف در نجـوم ) Juvisy(ذكاءالملك رفتيم به ژوويزي
مي،و هيأت مخصوصاً براي عامه قريـب هشـتاد سـال، كردند شناختند مرا به او معرفي آقاي ذكاءالملك كه او را

و فرهنـگ، به كوشش علي دهباشي، يادنامه عالمه محمد قزويني(».دارد صـص 1378، تهران انتشارات كتـاب
.)480و 479

در 1357زير نظر ايرج افشـار در آبـان، زاده مقاالت تقي، شماري در ايران قديم در جلد دهم هاي گاه يادداشت. 58
م، تهران شدانتشارات شكوفان ش بـه 1316ي سـال تجديد چاپي است از روي متن طبـع شـده، در واقع. نتشر

و گاه. انضمام اصالحاتي به خط مؤلف بيسـت مقالـه شماري در كتـاب پيش از آن نيز چند نوشته پيرامون نجوم
و نشر كتاب، تهران، زاده تقي . منتشر شده بود، 1341، بنگاه ترجمه

. چاپ شده است، زاده االت تقيمق، اين مقاله در جلد چهارم. 59
و عشق بسيار تقي. 60 اي خـاطره، زاده به علم نجوم كه ارتباط تاريخي با عصر مشروطه هـم دارد يك نمونه از شور

 خـاطراتدر. هاي پاياني استبداد صغير نوشته اسـت است كه او از زمان حضورش در تبريز تحت محاصره در ماه
و آمـد، روز اول ورود به تبريز در منزلي كـه اقامـت داشـت چند: نويسدمي) 121و 120صص( بسـياري رفـت

و به ديدار او مي و چند تن ديگر از جملـه» سه نفر نماينده علماي نجف«اي از جمله روزي كه عده. آمدند داشته
كه، جمع شده بودند) مساوات(سيد محمدرضا شيرازي من«از او خواستند ـ هـم درسي از علوم جديده بدهيد

و هيأت درس دادم و علم نجوم و مقاومـت دغدغـه اينكه تقـي».حاضر شدم و علـم زاده در اوج نبـرد ي دانـش
. است تأملقابل، شكن دارد نجوم جديد جزم

و فرهنگدر كتاب» 582اجتماع كواكب در سال«ي مجتبي مينوي در مقاله. 61 ، 1369، خـوارزمي، تهران، تاريخ
و انديشهدر خصوص كشمكش دانشمند و آراي خرافي مستولي بر جامعـه ان ورزان ايراني با جزميات نجوم قديم
و دلكش دارد . شرحي خواندني

را زاده دهه تقي. 62 و عوامكم، سواد صرفبي«ها بعد با تندي طالبوف كهمي»پسند مايه اگـر خـودش آدم«خواند
و فضل ندارد«اما» نيكي بوده باشد يا بـه نقـدي كـه بـر) 252ص، جلد سوم، زاده الت تقيمقا(».ربطي به علم

و آراي ميهن عرب قاپرستي افراطي ستيزي مي ميرزا .ام در جاي ديگر پرداخته، داند خان كرماني وارد
و مكتوبات، آخوندزاده. 63 . 181ص، نژاد به نقل از پارسي 176ص، 1963، باكو، الفباي جديد
.54ص، هاي تبعيد نامه. 64
در دار نوشته ايرج پارسي ها همه وام اين اشاره. 65 و نقد ادبيپور . است 181ص، روشنگران ايراني
. 296ص، جلد دوم، نامه ابراهيم بيك سياحت. 66
و بسـياري، ماشااهللا آجوداني، حامد الگار، اصغر حقدارعلي، هما ناطق، عالوه بر آدميت. 67 و سيد جـواد طباطبـائي

و عملك و پـژوهش گـذارده ديگر آرا ورزان جـوانبي از امـر را هـر كـدام از ايـن انديشـه. انـد رد ملكم را بـه بحـث
و داده بررسي يافته، اند برشمرده . گنجد هاي آنان در اين محدوده نمي ها

و بـده بسـتان طلبـي خود تكيه را بر فرصت ميرزا ملكم خانحامد الگار در كتاب. 68 و سياسـي هـاي هـاي مـالي
و چندان عنايتي به كنه آراي قانونغيراخالق .ي او نداردخواهانهي او گذارده است

. خانهاي ميرزا ملكم رساله، مدنيت ايراني، خانملكم. 69 . . 161ص، اهللا اصيل گردآوري حجت.
. 165تا 163صص،جاهمان. 70

71. Blunt, "The secret history of the English Occupation of Egypt", London, 1907, p. 83.  
و ميـرزاو احتماالً به تأثير از سيد جمال قانونيـ مذهبي كه ملكم در روزنامه ادبيات سياسي. 72 الدين اسـدآبادي

ميزاده هيچ شباهتي با آنچه تقي، آقاخان كرماني پراكند علمـا«هـاي عبارت. نداشت، كردي عصر مشروطه طرح
اهللاردوي«،»سروران اين حزب اهللا رئيس روحاني ملت بايد خيلي بـاالتر از هـر«،»رئيس شرعي امت«،»حزب

و نهـي«،)23و21شماره، قانون(» امام شرعي امت خدا فايق بر جميع امراي عرفي«،»شاه باشد امر به معروف
و امـا بانفسـ«: تأكيد بر آيات قرآني،)24شماره(» از منكر ال يغير ما به قوم حتي يغير ،)35شـماره(»همان اهللا

ال تفرقوا« و من«،)26شماره(» واعتصموا بحبال اهللا جميعاً ــ ترقي در اجراي احكام مقـدس» اهللا فتح قريبنصر
اسالم حقيقي يعني علم يعني عـدالت«)36شماره(. نظم از خود اسالم بايد ظهور كند)36شماره(. اسالم است
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در)39شماره(» يعني ترقي مي25شمارهونقانو سرانجام كه نويد بـه رياسـت مجتهـدين» دولت حقـه«دهد
و دنيا را خواهد گرفت« رياست آقـا ميـرزا حسـن«به» استقرار دولت حقه«خواهان29و در شماره» حق است

دانسـت كـه مـا بـدون انباشـت ترديد خود ملكم بهتر از هر كس ديگر مـيبي. شودمي مجتهد عتبات» شيرازي
و  و زعامـت قانون جديد نميتجربي در نظم و احكام شريعت در مجلـس بـه رياسـت علمـا توانيم آن را از اصول

و بتوانيم همان راهي را بـرويم كـه فرنـگ رفـت  هـاي او در انبـوهي از ايـن اشـاره. مجتهدين عتبات اخذ كنيم
و مدرن بود پوشان و شرعي به قانون عرفي . ده بودالتقاطي غرض اصلي خود را كه گذر از حقوق فقهي

. 297و 296صص، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران، هما ناطق. 73
باشـي مؤسـسي محمد نديمي مظفري تبريز بر عهدهي مدرسهق اداره1313تا 1311هايي سالدر فاصله. 74

ج ميـرزا به سردبيري ايـر مدرسه دارالفنون تبريزاي تحت عنوان آن مدرسه نشريه. در تبريز بودي ناصرينشريه
. شاعر معروف بعدي منتشر كرد كه نيابت مدرسه را هم به عهده داشت

هـاي عمـدتاً توسـط هيئـت، اگـر هـم بـود. كمتر اثري از نهادهاي آموزشي جديد بـود، در ايران قرن نوزدهم. 75
و علوم در انحصار ماليان بود. مذهبي فرنگي داير شده بود د. دانش و دردآور يحيي از ولتتصوير خواندني آبـادي

ميتجربه و30صـص، حيات يحييتوان در جلد اولي به مكتب رفتن خود در زمان سلطنت ناصرالدين شاه را
. خواند 31

.30ص، جلد اول، 1332فرهنگ، تبريز، تاريخ فرهنگ آذربايجان، حسين اميد. 76
.59ص، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران، هما ناطق. 77
و تجددخواه از اين پزشك معارف.68ص،جاهمان. 78 و نه چندان درخوري در آثار احمـد، پرور اطالعات پراكنده

و يـا در حـوزه تـراز ها پيرامون مـدارسو برخي كتاب، تأليف مهدي بامدادشرح حال رجال ايران، كسروي ي نـو
و مفيد پيرامون اقـدامات فرهنگـ، تاريخ طب ايران در دسترس است ي پيشـرو او در تبريـز را همـا اما شرح اليق

. ناطق به دست داده است
از)م1900اكتبــر(ق 1318االول جمــادي،35شــماره، ســال دوم، ثريــاي روزنامــه. 79 تــاريخ فرهنــگ بــه نقــل

.61ص، جلد اول، آذربايجان
و به مـديري) زاده سالگي تقي21(ق 1316االخر سال جمادي17از، ادبي روزنامه. 80 -ت ميـرزا صـادق در تبريز

شد خان اديب به. الممالك منتشر شداين روزنامه . تدريج وابسته به مدرسه لقمانيه شناخته
و دهم شماره، ادبروزنامه. 81 .ق 1316رمضان17مورخ، هاي نهم
در اديب. 82 مي ادب مشهدالممالك ي از اطالعـاتي كـه پيرامـون مدرسـه. گرفـت هم رويدادهاي شهر تبريز را پي

در برمي،ق موجود است1318سال40و15هاي كمال تبريز در شماره آيد كه ارتباط منظمـي بـا يـاران خـود
،42شـماره، ادبروزنامـه(. دانيم كه مدير مدرسه كمال نماينده روزنامه او در تبريـز بـودمي. تبريز داشته است

ش1321رجب27از ادبروزنامه.)ق 1318سال در،ق1322الممالك در سـال اديب.دق در تهران نيز منتشر
و مطالب ضميمهآستانه را مـديريت ارشـاد قفقـازيي فارسـي روزنامـهي پيروزي نهضت مشروطه به باكو رفت
مي. كرد و پيشبرد معارف ترغيب و ترقي و جامعه را به بيداري و انتقادي او مردم . كرد اشعار ميهني

.73و72صص، . . . كارنامه فرهنگي فرنگي. 83
ميي مدرسهنامهناطق بر اساس بررسي نظام ي مشـروطيت در آستانه)ق 1321(م 1903در«: نويسدي لقمانيه

. چنان هياهويي برخاست كه نزديـك بـود درِ مدرسـه بـراي هميشـه بسـته شـود. سازان سر برآوردندباز پرونده
و بازگشايي اين است كه ».م كند كه در آينـده دروس اسـالمي داشـته باشـد اعال لقمانيهگفتند شرط ادامه كار

و محمدعلي ميرزا وليعهـد هـم در كـار بلكه دست روس، البته در صف مخالفان مدرسه تنها مذهبيون نبودند ها
و مـديرش را بـه مدرسه. تابيدند آنها هم موجوديت مدارس نو تبريز را برنمي. بود ي كمال را هـم ويـران كردنـد

و مقابله با معارف جديـدو فرنگي، مستشار بلژيكي گمرگ تبريز، ريان مقابله با پريمج. مصر فراري دادند ستيزي
. زمان در هم آميختندرا هم

.65و64صص، جلد اول، تاريخ فرهنگ آذربايجانو نيز،جاهمان. 84
. 106ص، . . . كارنامه فرهنگي فرنگي. 85
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همخبر ورود ميرزا حسين. 86 و تربيت بـه مصـر در روزنامـه راه تقيخان كمال را به ، چـاپ قـاهره حكمـتي زاده
مي 1323دهم صفر،13سال، 842شماره . تشريف فرمايي جگرگوشگان وطن بـه مصـر«:خوانيمق . در ايـن.

و جريده ايام جناب ميرزا حسين و]زاده تقـي[و جناب سيادت مĤب آقـاي سـيد حسـن كمالخان مدير مدرسه
دل فنون گنجينهمديران جريده]تربيت[خان عليجناب ميرزا محمد و و كتابخانه تربيت در تبريز بـا تـن خسـته

و معارف مصريه شدند ».پراميد با ضمير پاك وارد گلشن سراي علوم
و انتشار روزنامه االول مـورخ دهـم جمـادي، 852شـماره، قـاهره حكمتدر مصر در روزنامه كمال خبر تأسيس

نا،ق1323 خبـر تعطيلـي روزنامـه بـه دليـل بازگشـت ميـرزا. آمده است» كمالتفريظ جريده گرامي«م تحت
،ق 1324، الثـاني سـال بعـد مورخ غره جمـادي، سال دوم،22شماره، چاپ مصر، نما چهرهي حسين در روزنامه

و هزاران اسف چهرهتحت عنوان . ذكر شده است، نما
- ميـرزا حسـين) 388ص، جلد اول، مقاالت(زاده تبريز به نقل از تقي كمالي از جمله شاگردان نامدار مدرسه

و سـپس در خـارج زاده معروف به ايرانشهر است كه ابتدا در تبريز كتـاب خان كاظم و نشـريه تأسـيس فروشـي
و ملي ايده . عرضه كرد ايرانشهري خود را در نشريه گرايانه هاي تجددخواهانه

در تقي. 87 را: كه در هشتاد سالگي نوشته خاطراتشزاده احتمـاالً بـه. نويسـدق مـي 1319سال تأسيس مدرسـه
و عدم دسترسي به برخي اسناد مي. چنين آورده است، دليل ضعف حافظه و دانيم نامه شـكوه در حالي كه آميـز
و پرونـده،ق چـاپ 1317صـفر22چاپ قاهره در تـاريخ ثريادادخواهانه او از اقدام مخالفين مدرسه در روزنامه 

اي هم پنج سال پس از اين نامه. بسته شده است، 1318االول جمادي20در، آخرين شماره، انتشار اين روزنامه
و در آن اشـاره مـي زاده خطاب به حاجي تقي واقعه در دست است كه تقي كنـد كـه يف بازرگان قفقازي نوشـته
و اعالنيك، مقابله متشرعين با مدرسه ص،17سـال، آينـده مجله(افتتاح آن رخ داده است ماه پس از تأسيس

معممـين را بـه، ضمناً اطالع داريم كه حاجي سيد محمد يزدي روحاني متشرع در ماه محرم بر سر منبر.)559
و مؤسسين و ايـن بايـد محـرم اقدام بر ضد مدرسه و تحريك كرد قمـري باشـد كـه تـدارك 1317اش ترغيب

و چسبا اوليه . ندن اعالن آغاز كار آن انجام شده بودي تأسيس مدرسه
از. 559ص،ش1370مـرداد تـا آبـان،8تـا5هـاي شـماره17سال، آيندهمجله،يف زاده به تقيي تقي نامه. 88

و مقاالتي چند در روزنامه زاده نامه تقي ي اعتراضـي بـه يكي هـم همـين نامـه. منتشر شده است مصريثريايها
در ايـن نامـه.ق چاپ شده است 1317صفر22مورخ ثريا تربيت است كه در روزنامهي تعطيلي مدرسهواقعه

و تدارك افتتاح مدرسه آمده كه تني چند از نيك  و نهادان ملت به خيال اي به طرز جديد به نام تربيـت افتادنـد
را. هاي اوليه كار را هم فراهم آوردند زمينه دل، شـانندپو مـي برخي از جهال كه در لباس علـم خـود خـروش از

از.»ركن ركين اسالم در خطر است«برآوردند كه  و به ويژه يكي از اين جهال كه به شقاوت بدتر از ديگران بـود
و چون بالي آسماني به آذربايجان نـزول كـرده  و در هر دياري فتنه انگيخته مردم يزد بود كه تازه به تبريز آمده

بهح،و نيرنگ بازي را از سر گرفته بود سلسله عصـبيت، بر سر منار رفته، خيال اطفال نور معرفت افتاده«اال هم
و مي و گوهر گـران، هان اي مردم: گويدو جهالت عوام را همي جنباند بهـاي شـريعت نقدينه دين از دست بشد

و فرانسوي شده، دست فرسود و وزن ايتاليا . علم جغرافيا كه».. قـ«و اين حاجي از مردم خواسته وم فرومايـه اين
مي كه خود را فرنگي و ياران مصيبت تقي، ثريايروزنامه. كنند» سرنگون، نامند مĤب ي اش بـر سـر مدرسـه زاده
و فالكـت«تحت عنـوان، سردبير اين روزنامه. هاي بعد پي گرفت تربيت را در شماره زاري ثريـا بـر تفرقـه امـت

و نيز شماره،»ملت پيرامون اين رويـداد مطالـب،ق1317الثاني دهم جماديمورخ51در همين شماره روزنامه
و اين شماره به خوانندگان خود اظهار خرسندي كرد كه نوشته51در شماره ثريا سردبير روزنامه. چاپ كرد هـا

و سيد محمد يزدي واعظ كه مصدر بسي شرارت ثريا تأكيد هـا شـده باألخره در درون ايران تأثير خود را گذارد
تب، بود خـواهي از پيشـتازان سرسـخت دانيم سيد محمد يـزدي در اوج نهضـت مشـروطهمي. ريز بيرون رفتاز

. مخالف مشروطه شد
و حكومت قانونباره از نوشته آدميت در در اين. 89 .ام بهره گرفته23تا21صص، انديشه ترقي
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90. Kamran Arjomand,  "The Emergence of Scientific Modernity in Iran", Controversies Surrounding 
Astrology and Modern Astronomy in the Mid nineteenth Century", Iranian Studies, vol. 30, No. 1-2, 
Winter and Spring 1997, pp. 5-24.  

و گرايان با نوآوري علوم اروپـايي در ايـران قـرن نـوزدهم شـرحي عالمانـ كامران ارجمند پيرامون كشمكش سنت ه
. خواندني دارد

و بازانديشي تاريخ. 91 .19و18صص،جاهمان،ي كامران ارجمندهمچنين نوشته. 192ص، تجدد بومي
.5ص، به قلم هما ناطق، قانونيمقدمه. 92
. هاي فرانسوي به نقل از روزنامه،53ص، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران. 93
كت. 94 شدكه در كتابئيهااببراي دستيابي به سياهه ، از صـبا تـا نيمـا توان بـه كتـابمي، فروشي تربيت عرضه

و، پور تأليف يحيي آريان تـا53صـص، تأليف هما ناطق، كارنامه فرهنگي فرنگيكه فهرست مفصلي به دست داده
. تأليف فريدون آدميت مراجعه كرد، . . . مشروطيت ايدئولوژي نهضتو 61

95. "Boural, Nouveaux Journaux"  p. 247 
. 543ص،. . . نگاري ايرانيانتاريخ روزنامه، به نقل از ناصرالدين پروين

و تربيت. 96 . 407ص، براون
از. 97  Gustave le[و اثر گوستاو لوبـون La Civili Sation des Arabesعنوان اين كتاب به زبان فرانسه عبارت بود

Bon[و جامعه .م منتشر شده بود1884است كه اولين بار در سال]1933- 1841[وي شناس فرانس پزشك
اكبـر دهخـدا پيرامـون علـي.ي ادبيات فرنگي بـه فارسـي بـود الملك از پيشگامان ترجمه ميرزا يوسف اعتصام. 98

مي كه توسط اعتصام بهار نگاري او در تحسين از مجله ماهانه توانمندي روزنامه رزطـ«: نوشـت،شد الملك منتشر
، حسـن انتخـاب مـواد. به ايرانيـان آموخـت)ق1341ـ1339(در عرض دو سال بهار ماهيانهنگاري را تنها مجله
و ذروهيك و غدوبت سبك اين مجله در منتهاي حد امكان وقت مقـاالت(».ي كمال دسترس بود دستي اسلوب

.)303ص 1364، تيراژه، تهران، به كوشش محمد دبيرسياقي، جلد دوم، دهخدا
شدالملك به مقام نماينده اعتصام را بهـار مجلـه، زمان با وظايف نمايندگيهم.ي تبريز در مجلس دوم انتخاب
او كـه در واقـع تربيـت نسـوان كتـاب. الملك است پروين اعتصامي شاعر برجسته معاصر دختر اعتصام. داير كرد
از ترجمه س، قاسم امين مصري است تحرير المراهاي شد1318ال در از ديگـر آثـار برجسـته.ق در تبريز منتشر

آن را از مـتن بختان تيرهق در تهران به نام 1343است كه در سال، بينوايان، ترجمه اثر معروف ويكتور هوگو، او
سـيد حسـن، از سـوي شـورايي مركـب از دكتـر محمـد مصـدق،ش1305در سال. تركي به فارسي برگرداند

د، زاده تقي و اعتصامتأسيس كتابخانه، يگرو چند تني الملك بـه عنـوان نخسـتيني مجلس شوراي ملي رسمي
و آثـار، هـاي عربـي ميرزا يوسف به زبـان. رئيس آن كتابخانه كار خود را آغاز كرد و فرانسـه مسـلط بـود تركـي

و ترجمه كرد ژو. متنوعي از فرهنگ اروپا را به ايرانيان معرفي و،ل ورندر كنار آثار فرانسوياني چـون فالمـاريون
عرضـه بهـاري او در نشـريه هـاي اوليـه هايي از ترجمه بخش. به تولستوي هم توجه خاصي داشت، ويكتور هوگو

و نويسـندگاني چـون، بهارنشريه. شد و ادبيـات اروپـايي از جمله مجالت پرباري بود كه ايرانيان را بـا فرهنـگ
و تولسـتوي آشـنا كـرد، ولتر، شيكسپير و نقـش زنـان حقـ. روسو و پـرورش كودكـان، وق از، آمـوزش حمايـت
. جملگي مواردي بود كه حاكي از آزادانديشي مترقي اعتصام است، نگاري مترقي روزنامه

- 563صـص،»يـف زاده بـه حـاجي تقـي نامه تقي«، 1370مرداد تا آبان،8تا5شماره،17سال، آينده مجله. 99
: توان مطالبي در اين آثار يافـتمي، عالوه بر منابع ذكر شده، گنجينه فنون براي اطالع بيشتر پيرامون مجله. 554

و مجالت ايران، محمد صدر هاشمي ي گنجينـه، سـيد فريـد قاسـمي: 170تـا 167صص، جلد دوم، تاريخ جرايد
و ادبيـات در دوره،)و تربيـت(ادوارد بـراون، 1376زمسـتان،18شـماره گفتگـوي مجلـه، فنون ي مطبوعـات

.)291رديف(50ص، جلد دوم، ترجمه محمد عباسي، مشروطيت
در. 100 را: نويسدمي،98ص، ايران بين دو انقالبيرواند آبراهاميان مركز غيبي تشكل رهبـري مجاهـدين تبريـز
بنيـاد، كردنـد همكـاري مـي]گنجينـه فنـون منظـور[ گـنج فنـون دوازده تن از جوانان تندرو كه با روزنامـه«

».گذاشتند
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و عثماني در آستانه قرن بيستم، نيا رحيم رئيس. 101 ي تفصـيل بـه مجلـهبه، 288تا 248صص، جلد سوم، ايران
و فنون و تحوالت جديد فرنگي در تركيه بود ثروت او. پرداختـه اسـت، كه مبشر ادبيات و تقـي، بـه روايـت زاده

و محتويات اين مجله را پيگيري كرد هاي بسياري عالوه بر نام چرا كه شباهت،ه باشنديارانش بايد دقيقاً مطالب
من. ميان مطالب اين دو مجله برقرار است گنجينه فنون زاده بـا تـر تقـيي نزديـكو با توجه به رابطه، به گمان

و نمايندگي آن مجلـه در تبريـز، الهالل قاهرهويژهبه، هاي چاپ مصر نشريه در ايـن، به سردبيري جرجي زيدان
، علمـي«اي بـود مجلـه، گونه كه در سـرلوحه خـود نوشـته همان، الهالل. با احتياط الزم سخن گفتمورد بايد 

و ادبي و پاورقيو بخش» فرهنگي و بهداشـتي ايـن، فرهنگي، هاي اجتماعي مانند آن در زمينه هاي مجزا علمـي
و همكاران كند كه تقي شبهه را ايجاد مي و مشـه اش از آن نشريهزاده ور زمانـه كشـورهاي اسـالميي برجسـته

. بيشتر تأثير گرفته باشند
به ارسـال نشـريه بـه قفقـاز اشـاره) 558ص، سال هفدهم، مجله آينده(يف قفقازي زاده در نامه به تقي تقي. 102
. كند مي
. 560ص، سال هفدهم، مجله آينده،يف به تقي نامه. 103
.15ص، هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده انديشه. 104
و ارشـاد اسـالمي، تهران، به سرپرستي حسن انوشه، دانشنامه ادب فارسي در قفقاز. 105  1382، وزارت فرهنـگ
. 166ص
.13ص،ق 1323چهارم رجب،2شماره،13سال، المتين حبل. 106
و اساسنامه. 107 و عملكرد رانيان مهـاجر در ايبه كتاب» انجمن خيريه ايرانيان در تفليس«براي اطالع از تاريخچه

علي دهنوي كـه بـر اسـاس اسـناد وزارت تأليف نظام،م1931ـ1900هاي هاي فرهنگي در سال قفقاز ــ فعاليت
و توسط انتشارات آن وزارتخانه در بهار  . مراجعه كنيد، منتشر شده 1383امور خارجه ايران

.27ص،ق1322الثاني ربيع13مورخ،27شماره،11سال، المتين حبل. 108
الدولـه آن زمـان كنسـول ارفع.39ص، 1378، سخن، تهران، به كوشش علي دهباشي، خاطرات پرنس ارفع. 109

. ايران در تفليس بود
و عثماني در آستانه. 110 بـه اختر اسـتانبول نگارنده در پژوهش پيرامون. 956ص، جلد دوم،ي قرن بيستم ايران

و عبارات روسي بوده اسـت شار آن روزنامه برخوردم كه مملو از واژهانت22و21هاي هاي سال برخي نوشته از. ها
. اين اشاره شايان توجه تاريخي است،شد آنجا كه اكثر مطالب روزنامه بدون ذكر نام نويسنده چاپ مي

و جليل محمدقليميان تقي. 111 شد زاده نامه زاده و بدل ـ 1328 محـرم30اي به تـاريخ از جمله نامه. هايي رد ق
در. از تفليس به تهران در دست است، دوران مجلس دوم مشروطه  يـاب مشـروطيت اوراق تـازه در اين نامـه كـه

و از او درخواسـت دارد كـه بـه تقي، ميرزا جليل، چاپ شده و بسيار صميمي خطاب كـرده زاده را با نام كوچك
. دوست او كه عازم ايران است ياري كند

.97تا93صص، 1354، بابك، تهران، يادبودهاي سفارت استانبول،خان ملك ساساني. 112
و فعـاالن سياسـي ايرانـي اسـت. 113 و اديبـان ميـرزا: سياهه نام اين ايرانيان شامل مجموعه متنوعي از متفكران

خـان محسـن، شـيخ احمـدروحي، ميرزا آقاخان كرمـاني، حاجي سياح محالتي،)سپهساالر(حسن مشيرالدوله 
ميـرزا صـادق، الـرئيس قاجـار شـيخ، خـان مستشـارالدوله ميرزا يوسف، الدين اسدآبادي سيد جمال، ملكال معين

طـالبوف،)الدولـه زعيم(ميرزا مهدي تبريزي، خان اخترميرزا مهدي، ميرزا نجفعلي دانش تبريزي، مستشارالدوله
دكتـر محمـدخان كفـري، ميـرزا الـدين ميـرزا جـالل،اي العابـدين مراغـه زيـن، ميرزا حبيب اصفهاني، تبريزي

و صدها نامدار ديگر تاريخ انديشه ميرزا ملكم خان ناظم، كرمانشاهي ورزي معاصـر ايـران جملگـي در ايـن الدوله
و انتقال مفاهيم نو به ميان ايرانيان داخل مؤثر بودند و بر فضاي فكري آن . شهر اقامت داشته

فر: آمدهاي تنظيمات پي، هما ناطق. 114 . 270ص، بخارامجله، بخش سوم، هنگيبحران
دار خـانم نـاطق زاده پيرامـون تحـوالت عثمـاني را وام هاي تقي توجه به نوشته، تر گفتيم كه پيش طور همان. 115

و عالمانـه زاده از جمله ارزنـده هاي تقي ايشان با تأكيد بر اين امر كه ارزيابي. هستم تـرين تحليـل ايرانيـان تـرين



 177 تولد تا مشروطه: زاده تقي

هـاي پـيش منتشـر دهـه جهان اسـالم زبان عثماني است كه در سلسله مقاالت مجله فرانسوي پيرامون تحوالت
. مرا به سوي آنها متوجه كرد، شده

و بازانديشي تاريخيمحمد توكلي طرقي در كتاب. 116 و كمتـر عرضـه بـا ذكـر نمونـه تجدد بومي هـاي مسـتند
مي،ي هند در ميان ايرانيان قرن نوزدهمي تأثير حوزه شده مي. كند بر اين امر تأكيد ي مطالعـه«: نويسـد توكلي

مي هاي نيمه دقيق سفرنامه چنـانآن، دهد كه مفاهيم سياسي فرنگي را فارسي زبانـاني اول قرن نوزدهم نشان
و وارونه به عاريتترك«از عثمانيان، اند نگار پركار ايران پنداشتهكه خانم ناطق تاريخ ن. انـد نگرفتـه» وار يـز اگـر

زبانـان هنـد بـوده كـه پيشـتر از ايرانيـان بـا گيري در كار بوده است پيش از آنكه از عثمانيان باشد از فارسي وام
و سلطه  215ص(. اندي مستقيم اروپاييان رو به رو شده حكومت

. 272ـ271ص،جاهمان، برنارد لوئيس. 117
و عثماني. 118 .36ص، جلد سوم، ايران
ت پي. 119 .. نظيماتآمدهاي . 302ص،.
صـص، جلد اول، زاده مقاالت تقي(ش 1338زاده در سخنراني در تاالر كتابخانه ملي تبريز در ارديبهشت تقي. 120

و يـا در سـرزمين) 380تا 379 و اقدامات سرزمين عثمـاني بـر آنهـا مـؤثر بـود در نام بردن از افرادي كه افكار
و صـاحب روزنامـه«: نويسدمي، آشنا شدندهاي جديد اروپايي عثماني با انديشه  اختـري آقا محمدطاهر مؤسس

و منشي آن روزنامه حاج ميـرزا مهـدي در استانبول كه مدتي تنها روزنامه ي سبك جديد فارسي در خارجه بود
در حكمـت فارسـي كه بعد به مصر رفتـه روزنامـه، الدولهو منشي ديگر آن ميرزا مهدي ملقب به زعيم]اختر[ را

و مقاالتش خيلي مؤثر بود . تبريزي بودند، قاهره داير كرد كه تا نزديك اوايل مشروطيت داير . از ايرانيـان مقـيم.
و واليات عثماني اشخاص آذربايجاني و بعضي ديگر بودند كه كوشش آنها در بيـداري ايرانيـان اثـر استانبول تبار

خـان حـاج ميـرزا حسـن، نامـه ابـراهيم بيـگ ياحتسـ اي مؤلـف العابـدين مراغـه عمده داشت؛ مانند حاج زين
و بـا دو دوسـت عاقبت پيرو سيد جمال، خبيرالملك كه چندي كنسول ايران در شامات بود الدين افغـاني شـده

و شيخ احمـد روحـي، آن دو دوست ديگر. ديگر خود در تبريز كشته شد و]بودنـد[يعني ميرزا آقا خان كرماني
در،ي ساكن استانبول نيز كه آذربايجاني نبودندهمچنين ميرزا حبيب اصفهان و ادبي ايران در راه نهضت سياسي

.]دانـش تبريـزي[خـان علينجف. اند آن ادوار ابتدايي جهد وافر كرده . .، قونسـول ايـران در طرابـوزان بـود. . .
. حسين خان دانش . . شدگان اسـتانبول بودنـد جمله از تربيت. . و اوايـلنبعضـي سردسـتگان زمـا. هـاي بعـد

و يا در استانبول چشمشان باز شده بود مانند آقا سيد محمد، مشروطيت را هم كه از عثماني تأثيري در آنها بود
شد(شبستري  مي) بعدها به ابوالضياء معروف و جمعي ديگر را و معتمدالتجار تـوان بـرو حاجي رسول صدقياني

و مقاالت تركي هـاي نـامق كمـال مانند نوشـته، شوري در دل آنها برانگيخته بود اين دسته اضافه كرد كه كتب
و شاعر آزادي و بعدها نوشته اديب در شوراي امتدر روزنامه]بك[هاي احمدرضا طلب مشهور ترك انتشار يافتـه

و غيره كه. پاريس در به مرحوم حاج ميرزا آقـا فرشـي در تبريـز مـي شوراي امتخوب به ياد دارم و مـن رسـيد
و فارسي اني در خانهجو و چيزهاي ديگر را نظير آن در تركي ».خواندمميي او هميشه آن روزنامه
. 135ـ39ص، . . . گانه آذربايجان سخنگويان سه. 121
. 242ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 122
وي آنان از ميان اقشار سنتي جامعه:ي تركان جوان نوشتزاده در نقد كارنامه تقي. 123 عثمـاني برخاسـته بودنـد

و اسالمي مـي، بيش از آنكه به مدنيت نوين تمايل داشته باشند همـا نـاطق بـر. خواسـتند حاكميتي غيرفرنگي
هـا بهتـرين زاده در آن تحليل تقي: نويسدمي جهان اسالميي زاده به زبان فرانسه در نشريه هاي تقي اساس مقاله

و  و تحوالت عثماني و، ناطق(. آراي تركان جوان عرضه كرده استنگره را به ماهيت بحـران فرهنگـي در تركيـه
از) 1378شهريور،7شماره، بخارامجله، پيامد تنظيمات كمااينكه در قانون اساسي مشـروطه اول عثمـاني كـه

و ترجمه آن در هايي قوانين اروپايي برچيده اسالم بـه عنـوان ديـن رسـمي حكومـت، آمد اختر استانبولداشت
شدا . عالم

. 246تا 241صص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 124
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ص، جلـد اول، زاده مقاالت تقـي،»كتابخانه تبريز«شماره اول نشريه،ي ملي تبريزخطابه در كتابخانه. 126و 125
. 377ـ388

از اظهارات منوچهر مؤدب. 127 kزاده به نقل ANJA W. M. Luesin قـاهره در سـرآغازي ايرانيجامعه«ي در مقاله
. 194ص، به زبان انگليسي، كتاب ايرانيان استانبولدر» قرن

شد1323االول شماره نشريه در سال اول تا جمادي24جمعاً و دوم سـال دوم هـم.ق عرضه دو شـماره اول
عث.ي بعدي قاهره استمحل انتشار شماره. در اسكندريه منتشر شد و و قفقـاز ارسـال اين روزنامه به ايران ماني

و همـين.شد مي و دريافت نشـريه در درون كشـور شـد؛ در اين سال وباي عمومي مانع بزرگي بر سر راه توزيع
و چاپخانـه 1323در بيسـتم رجـب. مشكل به منابع درآمد نشـريه خسـارت وارد آورد   نمـا چهـرهيق دفتـر

شد دستخوش آتش و تخريب ب. سوزي و. عد به قاهره انتقال يافـت دفتر نشريه از آن موقع به خبـر حريـق دفتـر
مـورخ اول، 860شـماره، سـال سـيزدهم، چـاپ قـاهره حكمت در اسكندريه مصر در روزنامه نما چهرهچاپخانه 
. به مدت شصت سال در مصر به انتشار خود ادامه داد نما چهرهي روزنامه. گزارش شده است 1323شعبان 

128. Andre Raymond, "Artisans et commercants au caire au dix-huitieme siècle", Damascus, 1973, t. II. p. 
468 

129. Anjaw. M. Luesink: "The Iranian Community in Cairo at the Turn of the Century", in "Les Iranien s 
D'istanbul"

فرهاي مجموعه مقاالت به زبان[ ايرانيان استانبول و و فريبـا زريـن،]انسهانگليسي ، بـاف زير نظر تيئـري زركـن
. 193ص، 1373تهران، انتشار انجمن ايران شناسي فرانسه

جا. 130 . 194ص، همان
.ق 1318الثاني ربيع9مورخ،33شماره، سال دوم، ثريا. 131
.11ص، 1318شعبان4مورخ،18شماره،7سال، پرورش. 132
از در بهـره حكمـتي روزنامـه تـالش گرداننـده. 1893مورخ اول مـه،31ره شما، سال اول، حكمت. 133 گيـري

و پرهيز از تركيبات عربي در متن نوشته . هاي روزنامه مشهود است واژگان پارسي سره
.ق1327مورخ غره صفر،27شماره، سال هفدهم، حكمت. 134
. 1327غره رجب،35شماره، سال هفدهم، حكمت. 135
.ق1327دوم شعبان،تحكم. 136
قاي نامه. 137 . 227ص، شماره اول،5سال، هاي تاريخي بررسيمجله، خانخان به ملكم ميرزا
.)1299شعبان(32شماره،)ق1299االول جمادي(18شماره،8سال، اختر استانبول. 138
تـا بيسـتم، 850شـماره حكمـتدر،تحقق حاالت كنوني ايران يا محاكمات تاريخي اين كشوري نشر رساله. 139

و مـدير نشـانه رابطـه ميـان تقـي،ق تا دو شماره بعـد 1323الثاني ربيع فهرسـتدر. قـاهره اسـت حكمـت زاده
زاده به عنوان اثري مستقل كه در قـاهرهي تقيرساله، 1220ص، جلد اول، خانبابا مشار، هاي چاپي فارسي كتاب

يكدهد متن منتشر شده آمده كه نشان مي . جا در همان زمان در آن شهر به چاپ رسيده استكامل مقاله هم
.)م1898اكتبر19(ق 1316اآلخر جمادي14شنبه، شماره اول، ثريايي روزنامهي افتتاحيهمقاله. 140
در. 141 مبنـي بـر 1318محـرم20مورخ، سال دوم،27شماره، ثريااعالن رسمي خود علي محمدخان كاشاني

به با سيد فرج ثرياكار. چاپ شده است ثرياي گيري از مسؤوليت روزنامه كناره ناچـار بـه اهللا كاشاني پا نگرفت او
و مدتي  اما مورد توجه قـرار، منتشر كرد)ق1327(و سپس در كاشان)ق1321(را در تهران ثرياايران بازگشت

. نگرفت
و ديگر پارسينگاري ايراني تاريخ روزنامه، ناصرالدين پروين. 142 . 461ص، جلد دوم، نويسان ان
و عثمـاني در آسـتانه قـرن بيسـتم دار رحيم رئيس بنا در كتاب اين توجه را وام. 143  966ص، جلـد دوم، ايـران

. هستم
. 1317الثاني مورخ دهم جمادي،51شماره، ثريا. 144
. 141و 140صص، تاريخ مشروطه ايران. 145
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و. 146 بـراون ايـن. 273ص، جلد دوم، به ترجمه محمد عباسي، ادبيات ايران در دوره مشروطيت تاريخ مطبوعات
و همراه تقي نوشته اثر را بر مبناي دست و به توصيه او نوشته است هاي محمدعلي تربيت يار . زاده

.95و84،94ص، تاريخ مشروطه ايران. 147
: نويسـد ميرزا علي محمـدخان پـرورش خـود مـي.ق1318مورخ پنجم رجب،19شماره، سال اول، پرورش. 148
و خوشگذراني با ايشان بود« . قصد من از زيارت اروپ نه ديدن نسوان . خواسـتم بـدايعي كـه ودايـع بلكـه مـي.

».تماشا كنم، اهالي اروپ است
.ق1327شعبان8مورخ،29شماره، سال سوم، نداي وطني روزنامه. 149
و،ي تاريخ روابط خارجينامهفصل،»ي پرورشبررسي نشريه: ادبيات ايرانيان مهاجر«، علي بهراميان. 150 مركز اسـناد

. 188ص، 1379پاييز،4شماره، سال اول، تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران
.83ـ82صص،ش 1321، تهران، تاريخ شيباني، علي محمد مجير شيباني. 151
. نگاري ايرانيان روزنامه تاريخ. 152 . 462ص، جلد دوم،.
. 286ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 153

154. Philipp, Thomas: "Gorgi Zadan, his life and thought", Beiruter Text Und Studien, Orient institute, 
Derdeutschen, Morgen Land ischenGessell Schaft, Beirut, 1979 p. 11.  

و هيـورد، نظريات، پيرامون آرا و تحوالت دنياي عرب عالوه بر آثار كالسيك آلبرت حوراني استاد پيشين آكسفورد
شناس مشهور در شرح زنـدگي جرجـي زيـداني دكتراي توماس فيليپ عرباز رساله،ام دان كه در منابع آورده

و به زبان انگليسـي نوشـت در شير 1975فيليپ اين كتاب را در سال.ام بهره بسيار برده او در مقدمـه اشـاره. از
اسـاس. كند كه كمك مالي تأليف اين كتاب را از هيئت تحقيق دانشگاه پهلوي شيراز دريافـت داشـته اسـت مي

. بوده است UCLAاين تحقيق تز دكتراي نويسنده در مركز مطالعات شرق دانشگاه 
و كارنامه زيدان. 155 و دقت كنيم اگر در برخي جزئيات زندگي رسـد تشـابهات فراوانـي ميـان به نظر مـي، توجه

و كارنامه و مسير بالندگي زيدان و دغدغهشرايط و آنچه مورد نظر وجـود، زاده جـوان بـودي تقيي او با پيشينه
بي. دارد و آراي برآمده از مصر تأثير بسيار نهاد مندي اوليه ترديد در عالقهمواردي كه دانيم كـهمي.ي او به زيدان

و سرگذشت ميبه دست تقي الهالل. نشر كرده است الهاللاي در نوشتهخودزيدان خاطرات و مـي زاده - رسـيد
ي نجوم روزنامه مصري دگرگون شـده وقتي احمد كسروي به قول خويش از يك مقاله. توانست بر او تأثير گذارد

و پرفشار تبريـز آن زمـان را توان تأثير مطبوعاتمي، شودو به علوم جديد متمايل مي وارد شده به دنياي بسته
. دريافت

مي خواننده نكته. 156 و كارنامـه سنج پي ي زيـدان بـراي شـناخت روحيـات برد كه ذكر اين جزئيـات در زنـدگي
ام كـه در اين گفتار تنها به مواردي از زندگي پـرتالطم زيـدان اشـاره كـرده.ي جوان چه مناسبتي دارد زاده تقي
ميور كردهتص از.ي جوان را تداعي كندزاده تواند تأثير او بر تقي ام و متـأثر اما بايد در نظر داشت كه عوامل مؤثر

كه هم پيچيده يكاي از رابطه هر تشابهي را نشانهصرفاً تر از آنند و، سويه بگيريمي اما بايد در نظر داشت كـه آرا
و عملكرد آدميان در گسست از جهان  و برداشتانديشه و در خأل به وجود نمي عيني . آيد هاي ذهني از آن

.23ص، توماس فيليپ. 157
.16تا13صص، توماس فيليپ. 158
مي در اين زمينه به نكته، نويس زيداننامه زندگي، توماس فيليپ. 159 كتـاب31در صـفحه. كنـدي جالبي اشاره
به: نويسد مي و تاريخي رغم موفقيت فراوان رمانجرجي و آثار ادبي ، نزد همگـان الهاللو نيز محبوبيت نشريه، ها

و ارزش در. هاي خـود را بشـكند هرگز نتوانست مانع بزرگ تعصب مذهبي مسلمانان نسبت به توانايي كمااينكـه
و دانش مانع تدريس او در دانشگاه االزهر در قاهره شدندسال و در اوج تجربه و،ربه بياني ديگـ. هاي آخر عمر او

و پذيرفته نشدبرخي آراي غيرمتعارف رنجشي كـه در ايـن بـاب خـود زيـدان در خـاطراتش. اش هرگز فهميده
مي به بي رغم تمام تالشكه او علي، كند وضوح به آن اشاره اش در تأثير مثبت در سـرزميني كـه بـراي وقفه هاي

به، زندگي اختيار كرده بود و شناساييهرگز رفتـار، گرايـان طبيعتاً در كنار عنـاد سـنت. نشد طور كامل پذيرفته
و هواداري عريا و اروپامدار او و مناسك غربي در اين عدم پـذيرش مـؤثر بـوده نش خودپسندانه و تربيت از تعليم

. است



و نقش تقي 180  زاده نهضت مشروطيت

جا. 160 .33ص، همان
و كردار زيدان كه شرح آنها در زندگي غرض از اين اشاره. 161 ا نامـه ها در بينش دري خودنوشـت ، آمـده الهـاللو

و آرايش نيست و تحسين او ميصرفاً بلكه، تأييد توانسته بر جوانـان جويـاي نـوآوري به جوانبي كه به گمان من
.ام تأكيد كرده، زاده تأثير گذارد چون تقي

و مريد سيد عبـده بـود.62ص، فيليپ توماس. 162 او تعصـبات ضدشـيعه. محمدرشيدرضا از مهاجرين سوري ي
و راهنمايي به دست او در سال. بود شهره هـاي مـذهبيم در قاهره بـراي مقابلـه بـا هيئـت 1909انجمن تبليغ

و تأسيس  و بازگشـت.ي او بود از جمله اقدامات برجسته، المنارمسيحي او خواهان خالفت سني بر جهان اسـالم
سو. به صدر اسالم بود و از گرايـان مصـري بـه عنـوان يـكي ملياو از دو سوي روشنفكران تجددخواه اروپامدار

و نكوهش قرار گرفت واپس . گرا مورد نقد
جا. 163 .83ص، همان
جا. 164 .30و29صص، همان
قاستيزي پيشگاماني چوني بيستم به تأسي از عربي سده هاي اوليه برخي روشنفكران ايراني در دهه. 165  ميرزا

و تبليغات ملي و معضالت دروني جامعـه همه،ي دولتي آن زماني رسمگرايانه خان كرماني راي عوامل ي ايـران
و خواستار پـاك، فرهنگ، ناشي از حضور اعراب و زبان آنها عنوان كردند و بـر كشـيدن آنچـه دين ذات«زدايـي

ميگم» ايرانيت ناب و فراخهاي انسان زاده همچون ساير افق تقي. شدند، ناميدند شده ايـن اش بـا انـديش دوستانه
و يـا اصـطالحات برخورد او با زبان عربي در مقابل لغات متروك زبان. رويكرد همراهي نداشت هاي ايران باستان

و تحوالت دنياي عرب مطالعه، مراوده، اروپايي جملگـي، امري كـه غالـب ايرانيـان از آن غفلـت ورزيدنـد،ي آثار
و ديرپا در ذهنيت او  و شناخت اوليه . بودناشي از همين رابطه

و قول برخي قلم زاده در پاسخ ايرادهاي عباس اقبال آشتياني به برخي مقاله تقي. 166 زنـان هاي كاوه كه به استناد
و اعتمادالسلطنه صورت گرفته بود آن هـم شـرقي اقوالشـان، اوالً معاصرين«: نوشت، شرقي چون جرجي زيدان

و ضبط با و فقط اگر اهل دقت از قول آنها كاشـف از ايـن مـي، شنددرتاريخ چگونه تواند شد شـود كـه در يكـي
و اگر بشود به اين فقره اعتماد كرد ديده، كتبي كه فعالً در دست است به، اند . طور احتياط نقل كـرد ممكن است

و نقاد اصالً مأخذ روايت خود را با عدد صـفحه بـه دسـت، بود) Critique(لكن اگر آن شخص خودش اهل دقت
آن مجمل التواريخ«: گفت،شدمي آن وقت. داد مي ، دهـدو اينكه مأخذ را به دسـت نمـي» به نقل ذكاءالملك از

متـد اروپـايي را كـامالً اخـذ]روش[عالوه بر اين مؤلفين شرقي هنوز. شود موجب ضعف اعتماد بر اقوال وي مي
كم نكرده و و دسترسي به كتب خزانه مايه اند .)295ص،4جلد، زاده االت تقيمق(».هاي اروپا ندارند الكتب اند

.40ص، توماس فيليپ. 167
و تأثير جرجي زيدانتا مدت. 168 و رمان، ها آشنايي و الهـالل از طريـق، اش در ميـان ايرانيـان هـاي تـاريخي آثار

مي كتاب بـ تا اينكه محمدعلي شيرازي معروف به نقيب. پذيرفت عربي زبان او صورت -هالممالك برخي آثار او را
ـ اسـطوره او خود به تقليد از زيدان با بهره. تدريج به فارسي ترجمه كرد اي در ايـن گيري از رخدادهاي تـاريخي
، ترجمـه محمـد دهقـاني ( روشنفكران ايراني در قرن بيسـتم علي قيصري در كتاب. راه به نوشتن رمان پرداخت

لممالك از آثار زيدان را بـه دسـت دادها هاي نقيب فهرست ترجمه) 106ص، 1383چاپ اول، انتشارات هرمس
. است

- 155صـص، در خاطرات خـود، از اعضاي حزب دموكرات، شيخ ابراهيم زنجاني وكيل مجلس دوم مشروطه. 169
مي الهالليةروزنام«: نويسدمي 156 . كـم ملتفـت علـوم عصـري گرديـدم كـم، ديـدم من هم مـي، آمد مصري

. محرمانه جغرافياي مختصري بدست آورده . اوف آن را بـه فارسـي ترجمـه كـرده بدسـت فاالماريون كه طالب.
.، آورده مطالعه كردم . و رفـع، بكلي ممتاز از آخوندها گرديده. و علـوم عصـري و ترقي ملـت اشتياقي به آزادي

و اوهام پيدا نمودم ».خرافات
عن در مقاله، 407- 387صص، 1909آوريل سال،17جلد، الهالل. 170 » تاريخـه: الدستور الفارسـي«وان اي تحت
تـاريخ اي از كتـاب خالصـه،ي نشريه جرجي زيدان است كه احتماالً نوشته گرداننده) تاريخ قانون اساسي ايران(

مي. دوست را ذكر كرده است شناس ايران براون شرق مشروطه توانـد نشـان ديگـري باشـد از مـراوده موردي كه
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- 1906(پيرامون رويدادهاي زمان مشروطه در جلـد پـانزدهم الهالل لين نوشتهاو.و زيدان در اين برهه زاده تقي
. پيرامون تاريخ ايران باستان تا عصر حاضر مفصـل نوشـت، مقاله. به مناسبت مرگ مظفرالدين شاه است) 1907

و فرهنگي ايران به گفته، سياسي، اطالعات اقتصادي لري خود مجله برگرفته از كتابو جغرافيايي ،د كـرزن هاي
و بي . شاب بوده است فريزر

.ي محمـدعلي شـاه اشـاره دارد اي به اقـدامات ضـد مشـروطه در مقاله) 1910ـ1909سال(18در جلد الهالل
مي نويسنده از مشروطه و ترقي«هاي همسان خواهد كه با تأسيس تشكل خواهان در عثمـاني كـه» كميته اتحاد

جانبـه دانيم زيدان در اين زمان همهمي. سر كار آمده بودند كار را يكسره كنند با بركنار كردن سلطان عثماني بر
و شور بسيار يافته بود از حاكميت جديد بر استانبول حمايت مي و شوق . كرد

و بختيـاري)34ص، 1910ـ1909سال(18در جلد الهالل ، پـس از فـتح تهـران توسـط اردوهـاي شـمال
و بازگشت ايرانيان تبعيدي اعالم كرد فيق مشروطهخرسندي خود را از تو و گشايش دوباره مجلس . خواهان

و نوشته از الزم به توضيح است كه توجه به مطالب هاي مربوط بـه مشـروطه را مـديون مقالـه مختصـر امـا مملـو
ايـران مجلهدر» بازتاب انقالب مشروطه در برخي از نشريات عربي«هاي مفيد شهره گلسرخي تحت عنوان اشاره
. هستم 1372تابستان،3شماره، سال يازدهم، نامه
مي تقي. 171 و درس مرحـوم شـيخ«، در زمان اقامت در مصر: نويسد زاده خود خوشبختانه فـيض زيـارت محضـر

. 286ص، جلد اول، زادهمقاالت تقي،».محمد عبده مفتي ديار مصر نيز نصيب شد
مياين مثالً از اوهام آراي عبده يكي. 172 پنداشت ميكروب عامل بيماري در واقع همان جـن اسـت كـه بـه كه او

و نابودي مي و تباهي و آن را به فساد . كشاند قالب جسم رفته
. فصل ششم، آلبرت حوراني،؛ نيز136ص،ي سياسي عربسيري در انديشه، حميد عنايت. 173
عب، طبيعت استبداد، سيد عبدالرحمن كواكبي. 174 و تصـحيح محمـد جـواد، دالحسين ميرزا قاجـار ترجمه نقـد

قم،قم، صاحبي . 1363، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه
. 126و 125صص، به نقل از عنايت،98ص، العربيه نبات النهفته، جرجي زيدان. 175
، 1356، چـاپ دوم، انتشارات گـام، تهران،)خطابه3(،ي انقالب مشروطيت ايرانزمينه، زاده سيدحسين تقي. 176
.18ص
و مشروطيت در ايران، عبدالهادي حائري. 177 . 254ـ256صص، تشيع
در)م1801ـ1873(براي آشنائي با رفاعه رافع الططهاوي. 178 از انديشمندان تجددطلب دوران محمـدعلي پاشـا

مي، مصر و44تـا27نوشته حميد عنايت صـص، سيري در انديشه سياسي عربتوان به كتاب در زبان فارسي
و كالسيك زير در شناخت تحوالت دنياي عرب مراجعه كرد : در زبان انگليسي به كتاب مفيد

Albert Hourani, Arabic Thought In the Liberal Age 1798-1939, Cambridge University Press.  
ش ميالططهاوي از متفكران پيشگام عصر بيداري مصر به او از جمله نخستين محصليني بـود كـه از طريـق. رود مار

بـه زبـان فرانسـه)م1831ــ 1826(اش در پـاريس سـاله5در اقامت. حكومت محمدعلي پاشا به فرانسه اعزام شد
و افكار بسياري از انديشمندان عصر روشنگري چـون روسـو  و با آرا و ولتـر آشـنا شـد، تسلط يافت در. مونتسـكيو

مـدتي. شـد مـيو نيـز تـاريخ اروپـا تـدريس، هاي اروپايي اي تأسيس كرد كه در آن زبان مصر مدرسهبازگشت به
تكليف در قبـال، برخي آراي او پيرامون مفهوم وطن. بود االتفاقيهوقايعي رسمي دولتي مصر به نام سردبير روزنامه

و مشاركت در سرن، آن و تربيت عمومي مردم براي آماده شدن ضـرورت تـدوين، وشت سياسـي جامعـه لزوم تعليم
و قوانين به مقتضاي روزگار و مناسك اخالقـي فرانسـه، احكام و تأكيـد بـر رواج علـوم، رويكرد مطلوب به فرهنگ

و ترقي، جديد در مفهوم غيرسنتي آن و مسـلمان تـأثير بسـياربي، براي پيشرفت شك در ميان روشنفكران عـرب
و. داشت و مدرسـه 1850نوگرايش در او به دليل باورهاي پيشرو اش را تعطيـلم بـه خـارج از مصـر تبعيـد شـد
از. كردند و وم سردبيري مجله1870چهار سال بعد به قاهره بازگشت ي وزارت معـارف مصـر را بـه عهـده گرفـت

و ايجاد انگيزه در مردم بـراي پـي افكنـدن، او به تربيت سياسي. مقاالتي در آن منتشر كرد  آموزش اصول حكومت
و پيشرفت باور داشتجامعه و افتادن كشورهاي اسالمي به راه ترقي . اي پيشرو
بـدون اشـاره بـه كتـاب،ي مشروطهي ديگر ايرانيان پيرامون واژه در چندين نوشته. 256ص، همان، حائري. 179

و امين، مطلب نوشته شده است خاطرات طهطاوي ري در اثر فـوق ها را عبدالهادي حائ ترين اشاره اما مستندترين
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پي. به دست داده است و تاريخچههاي بحثجويي براي دري پيرامون مفهوم و رواج مفهـوم مشـروطه ي پيـدايش
: توان به چند اثر زير مراجعه كرد ايران مي

،1شـماره، محيط(» فرمان مشروطه از كيست؟«دو مقاله تحت عنوان محيطمحمد محيط طباطبائي در نشريه
،)ش 1326سـال،3شـماره، محـيط در دوره دوم(» ريشـه مشـروطه«و مقالـه)9ـ18صص،ش 1321سال

و ريشه«ي همچنين محمد اسماعيل رضواني در مقاله آنمعني لغت مشروطه . انـد به اين مسئله اشاره كرده»ي
. در يكي از مجالت اينترنتي به اين امر پرداختم 2006اي در سال نگارنده نيز در نوشته فشرده

مي. 180 من، تواند مفصل عرضه شود بحث در اين زمينه از به نمونـه، براي آشنائي بيشترصرفاً ولي هـايي معـدود
،3ي شـماره،»ي انجمـن مقـدس ملـي روزنامه«در. كنم مفهوم مشروطه در ميان ايرانيان عصر نهضت اشاره مي

و مشرو: نوشتند) وابسته به انجمن ايالتي اصفهان(8ص، سال دوم طيت موهبتي الهي است براي اجراي حـدود
و امضـاي سـي نفـر از علمـاي6ص، سال اول،49همان روزنامه در شماره.ي اسالماحكام تعطيل شده به مهر

و احياي شـريعت قـرار دارد. روحاني اصفهان تأكيد كرد مشـروطه«. محتواي مشروطيت بر اساس مقدس اسالم
.و» طه مشروعهمشرو«،»مشروطه اسالمي«،»ايراني . و ناهمسـان ديگـري بـراي نظـام معادل. هاي نسـنجيده

در. جديد پارلماني غربي به كار رفتند  روزنامـه كار اين خلط معنا آنچنان پيش رفت كه شيخ علـي عراقـي نـامي
و از زمـان كيـومرث اول،65ي شماره، مجلس پادشـاه، سال اول مدعي شد كه سـلطنت ايـران از خيلـي قـديم
و مضافاً اين،ايهاسطور و مشروطه بوده كه اساس مذهب اسالم كه بعد به ايران آورده شد نيز بر مشروطه اسـت

و تـاريخ.ي قرآني امر هم شوري بيـنهم اسـت نشانه آن هم آيه بـه، پـرداز بگـذريم اگـر از ايـن شـيخ پنـدارباف
ميي در ارزيابي متفكران اصالحتأملهاي قابل نمونه . رسيم طلب ايراني
و قابل تقي و از زبـان يكـي از روحـانيون تبريـز ذكـر تأملزاده خود حكايت ژرف ي را پيرامون مفهوم مشـروطه
نويســد در مراحــل آغــازين نهضــت مشــروطيت در تبريــز يكــي از علمــا در مقابــل مــردم وي مــي. كنــد مــي

و اصرار داشتند وي همراه آنان شود مشروطه خواهيـد اين چيزي كه شما مـي«:دپرسي، طلباني كه پيش او رفته
و معني آن كدام است؟ ايـن چيـز«: مجتهد پرسيد. مردم عنوان كردند منظورشان حكومت ملي است» چيست

: مجتهـد گفـت. توسيون كنستي: پاسخ دادند» آيا آنجاها اسمي به زبان خود آنها ندارد؟، كه از ممالك ديگر آمده
و نميخوبست همين كلمه را بگيريد كه در مرك« و تعريف ثابت غيرقابل تغيير دارد بعـدها، توانز خودش معني

و تفسير ناصحيحي كرد و تفسـير آن را بـه مـا:ي عربـي مشـروطه بگوييـد اما اگـر كلمـه. تحريف اختيـار كـار
و ما خواهيم گفت داده]روحانيون[ و زاك مشروطه: ايد و هو شارط و شرط خواهد شـد[شرط يشرط شرط شد

و پس شما مورد شرط خواهيد بودكه شرطو اوست  مي]. كننده است گوئيم مشروط بـه نبـودن آن وقت روزي
و هكذا، آزادي و هكذا صـص،ي انقالب مشروطيت ايـران زمينه، زاده سيد حسن تقي(» يا مشروط به حكم علما

ــ)55و 54 و مراجع عتبات و عبداهللا مازندر در واقع هم چنين شد اني ــ كه هـوادار مشـروطه آخوند خراساني
و سلطنت به قوانين مطابق شـريعت»ي حقيقيمشروطه«اي معني بودند طي نامه را مشروط شدن دواير دولتي

و صيانت بيضه و مذهب جعفري براي حفظ نواميس شرعيه و جعـل اسالم و خودداري از هرگونه بدعت ي اسالم
اي به مجلس شوراي ملي صـريحاً را پيرامون مشروطه در نامه مراجع عتبات نظر خود. قوانين زندقه اعالم كردند

در، مقصـود از مشـروطيت در ايـران، مـراد از مشـروطيت در سـاير ممالـك اين نامه تحت عنوان(روشن كردند 
 486و 485صـص، 1374، انتشـارات كـوير، تهـران، به كوشش غالمحسين زرگري نـژاد،»رسايل مشروطيت«

). منتشر شده است
181. . Isaiah Berlin: "The Roots of Romanticism" Ed, Hery Hardy, New Jersey: Princeton 1999.  

و ژرف تقي. 182 و هندسه در آن زمان قابل تمايل گسترده دانـيم او نـهمي. است تأملزاده به علومي چون فيزيك
. ده بودتنها هر دو را آموخت بلكه در مدارس تبريز پيش از مشروطه تدريس كر

و عمـدتاً اماليـي همـه از رسـاله. 183 و سخنان را با تغييراتـي نامحسـوس تحقيـق حـاالت كنـوني يـا«جمالت
تـرين تـازه.ام برگزيـده،و سپس جداگانه منتشر شده حكمت قاهرهكه در روزنامه » محاكمات تاريخي اين كشور

. هده كردمشا زاده مقاالت تقيتوان در جلد چهارم چاپ اين نوشته را مي
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و پيش از مشروطه برداشته شده اولين عكسي كه از تقي. 184 ي هـاي دهـه جـواني در ميانـه، زاده در دست است
و مملو از اعتماد به نفس به دوربين مـي بيست عمر را نشان مي و نگاهي مصمم مقـاالت(. نگـرد دهد كه با ظاهر

.)آخرين عكس آن كتاب، جلد اول، زاده تقي
و. 185 در. ها همه برگرفتـه از ايـن مقالـه اسـت قولنقل.ق 1324سال،5شماره، سال اول،طننداي ايـن مقالـه

. بازچاپ شده است 344تا 330صص، جلد چهارم، زاده مقاالت تقي سومين نشـريه بـود نداي وطني روزنامه.
شد) 1906دسامبر27(ق 1324ذيقعده11كه پس از فرمان مشروطه از  ي ايـن روزنامـه كـه بـا دوره، منتشر

ي همچنـين در كتابخانـه،ي مركـزي دانشـگاه تهـران در كتابخانـه، شـد مديريت مجداالسالم كرماني اداره مي
 . موجود استي آمريكاكنگره



 فصل سوم

 دارد توفان خيز برمي: مجلس اول

آن كنيد كه بـدان براي معاصران خود. ولي مخلوق آن نباشيد، در قرن خويش زندگي كنيد«
».نه آن چيزي كه از آن ستايش كنند، نياز دارند

ـ نامه نهم« »شيلر

و تكاپوي مشروطه  طلبيبازگشت به تبريز

و نيمــهاز ســفر يــك)م1905ســپتامبر(ق 1323زاده در شــعبان تقــي بــه تبريــز، اش بــه خــارج ســاله
آن، او كــه بــه قصــد نشــر روزنامــه بــه مصــر رفتــه بــود. بازگشــت هــاي ظهــور نهضــت جــا از نشــانهدر

، پـنج مـاه پـيش از ورودش بـه ايـران. شـد وزش باد داشـت بـه توفـان تبـديل مـي. اعتراضي باخبر شد
ــه انقــالب« ــداد نســبتاً چشــمگيري از تجــددخوا» كميت ــا حضــور تع ــه ب ــانون مخفيان و ق ــان ــان ه طلب

م. هــاي خــود را برپــا كــرده بــود نخســتين نشســت، پيشــرو و كتابخانــه ملــي تهــران كــان تجمــع آنهــا
دار شـتاب طاليـه، هـاي متعـدد در پايتخـت بـروز اعتـراض. هايشـان بـود پوشش مناسبي بـراي فعاليـت 

و دگرگـوني  و. جانبـه بـود هـاي همـهو بحـران رويدادها ورود فعـال روحـانيون متنفـذي چـون بهبهـاني
ــك ــائي از يـ ــوطباطبـ ــابي، سـ ــديش بـ ــيان دگرانـ ــازمانيافته ناراضـ ــرك سـ ــ-و تحـ ــي چـ ون ازلـ

ــك ــين مل ــال، المتكلم ــيد جم ــظ س ــدين واع ــت، ال ــي دول ــادي يحي .و، آب . ــحنه. ــه ص ــامان دادن، ب س
ــم  ــپس ق و س ــدالعظيم ــرم عب ــن در ح آن، تحص ــرانجام اوج ــت،و س ــتن سرنوش ــت نشس در بس ــاز س

و ســرانجام بــه عقــب، ســفارت انگلــيس بــا شــركت بــيش از چهــارده هــزار نفــر  و دربــار نشــيني شــاه
م  در مـاه محـرم همـان سـال، تـر چنـدي پـيش. جلـس شـوراي ملـي انجاميـد پذيرش فرمان تأسـيس

هــاي عــزاداري متعــدد بــه ترغيــب ســيدعبداهللا بهبهــاني ــــ پــس از انتشــار دســته،)م 1905مــارس(
و اوليـاي ديـن تلقـي  تصويري از نـوز بلژيكـي در لبـاس بالماسـكه آخونـدي كـه تـوهين بـه مقدسـات

و بازاريـان بارهـا بـر. هـا از مصـدر گمـرك شـده بودنـد شده بـود ـــ خواسـتار بركنـاري بلژيكـي  تجـار
و حمايـت. اين امـر پـاي فشـرده بودنـد  از هـاي مـالي بازرگانـان در پيونـد بـا بهـره پيونـد تجـار گيـري

و تجـار بـا بسـتن بـازار. سـتيزي بـه نتـايجي ملمـوس رسـيده بـود بيگانه تـوان، مـاه بعـد از آن كسـبه
مـ. معترضان را دوچنـدان كردنـد  و اه پـس از ورود تقـي دو زاده بـه تبريـز بـود كـه اعتراضـات گسـترده

ــا كشــته شــدن عــدهي رفتــار خشــونت تــري بــه نشــانه عمــومي و ب ــار حــاكم تهــران راه افتــاد از ب اي
و سـازمان هـا دقيـق بـار خواسـته اين. تحصن بزرگ شكل گرفت، معترضان تـر عرضـه شـد كـه يافتـه تـر

و عـزل حـاكم تهـران. شـرو در پشـت صـحنه بـود نشان از حضور برخـي منـورالفكران پي  بركنـاري نـوز
همـان. در رأس مطالبـات قـرار گرفـت، خانـه بلكـه تأسـيس عـدالت، هـاي معترضـان نبـود تنها خواسته

كــه جماعــت معتــرض خانــهعــدالت بــراي تظلــم، اي خــواهي مظلومــان در مقابــل تعــدي تصــور محلــي
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و چنـدان شـباهتي بـه پارلمـان در نظـام برخـي سـران. سياسـي جديـد اروپـايي نداشـت كـرده بودنـد
و درك شــريعت  ــم ــه روحــاني هــم فه ــدالت مداران ــه در ســر مــيي خــود را از ع آن خان و از ــد پروراندن

امـا سـير رويـدادها نشـان داد كـه آنـان در عمـل، كردنـد نوعي دسـتگاه دادرسـي شـرعي را افـاده مـي 
در. تـن دادنـد، فـاوت از محكمـه شـرعيمت، بـه مفهـومي غيردينـي، تحت تـأثير منـورالفكران پيشـرو 

و ميـرزا نصـراهللا، الدولـه را كـه مـورد تنفـر معترضـان بـود عـزل شـاه صـدراعظم عـين،ي نهضـت ادامه
و خـوي ماليـم بـه صـدارت منصـوب، داد تـري بـروز مـي مشيرالدوله را كـه در مقابلـه بـا نهضـت رفتـار

ــرد ن. ك ــاه درون ــر آگ ــدايت عناص ــا ه و ب ــان ــاري معترض ــا پافش ــتب ــكيل، هض ــان تش ــرانجام فرم س
و تغييـرات  شــاه، مجلـس شـوراي ملـي پـس از چنـد بـار دسـت بـه دسـت شـدن توسـط مظفرالـدين

ــن كشــاكش. صــادر شــد ــؤثر، نقــش برجســته، در اي ــاً نامســتقيم اصــالح، م ــان تجــددخواهو غالب طلب
و عرضــه خواســته» مــĤب فرنگــي« ــژو دگرانديشــان ازلــي در راديكاليســم ــه وي ه در هــاي غيردينــي ب

بـه مجلـس شـوراي ملـي در فرمـان، تأكيد بر تغيير نـام مجلـس شـوراي اسـالمي در فرمـان دوم شـاه
كــه يهوديــان. قابــل تأكيــد اســت، فرجـامي  از، ارامنــه،بــر ايــن امــر پافشــاري كردنــد هــم و زرتشــتيان

و لفـظ اسـالمي بـا ايـن امـر آحاد ملت ايـران و بايـد منتخـب خـود را بـه مجلـس شـورا بفرسـتند  انـد
و بايـد لفـظ ملـي عنـوان شـود و مشـاركت]1[. سازگار نيست و اعتـراض و عمـق افكـار عامـه گسـتره

و تبريــز، تــر در چنــد شــهر بــزرگ ايــران چــون تهــران عمــومي بــه خصــوص از دهــه پايــاني، كرمــان
و بيدارگرانـــه  ــنفكرانه و فعاليـــت روشـ و پيگيـــر ــؤثر ــاه بـــا حضـــور مـ ــرالدين شـ ي ســـلطنت ناصـ

ــانون ــورالفكران ق ــومي من ــايتي عم ــر بســتر نارض ــب ب ــهم، طل ــه س و مطالب ــواهي و خ ــار ــوق تج ي حق
ــان ــوگراره، بازاري ــذهبيون ن ــويي م ــديش، ج ــان دگران ــژه ازلي ــه وي از، ب ــن ــد ت ــال چن ــاركت فع و مش

و، روحــانيون چــون طباطبــائي . بهبهــاني . بــه اولــين پيــروزي كــه همــان گــذر از خودكــامگي فــردي.
. انجاميد، به مشروطه باشد

و دگـر انـديش كـه بـا قتل ناصرالدين شاه آن هم به دست يكي از مخالفان حبس شدهبا ي پيشـين
و خشونت حكومت از ايران رانده شده بود ، طلسم قدرقدرتي قبله عالم پس از نـيم قـرن حكومـت، تحقير

نشيني قابل رؤيت ناصرالدين شاه چند سال پيش از مـرگش در لغـو عقب. در اذهان عمومي شكسته شد
و دگرانديشان دينـي، قرارداد رژي تنباكو و همراهي روحانيون ، در مقابل نارضايتي عامه به پيشگامي تجار

گرايـي را در فضـاي شـك نـوعي حـس ملـيبي، مداخله دولت روس كه او هم خواهان لغو آن امتياز شد
ب دست، جامعه و چند شهر بزرگ چون تبريز القا كرد كه جنبه غالب آن . سـتيزي بـود يگانهكم در پايتخت

و روحانيون به عنوان دو عامل مهم در پيروزي خيزش عليه رژي را بايـد بـه نـام منـورالفكران پيوند تجار
و توان خود را در اين راه به خـدمت گرفتـه بودنـد انگشت تـأثير. شمار اما مؤثري نوشت كه همه امكانات
و اشـاره، لندن قانونو اختر استانبولي نشريات فارسي زبان چون گسترده وو نشر مقاالت هـاي انگيزاننـده

و يارانش ،و نيـز روحـانيون، بيدارگر محفل ايرانيان استانبول در آنها با شركت فعال ميرزا آقاخان كرماني
و رقيب به صحنه، تجار ي خيزش بر بستر نارضـايتي عمـومي در گسترش دامنه،و حتي درباريان ناراضي

درو بيگانه و دامنـه.ي تاريخي قابل اعتنا بود حافظه ستيزي نهفته ي ايـن به هرحال شـاه در مقابـل تـوان
و، خيزش و غرامت هنگفتي هم با قرض از بانك شاهي انگليس بر دوش اقتصاد بيمـار ناچار عقب نشست

و انحصـارهاي قرضه. ناتوان كشور سنگيني كرد و تقـديم امتيـاز و سـپس فرزنـدش هاي ناصرالدين شـاه
و  و آتي گمرك كشورضدملي تـر كـردن اوضـاع اقتصـادي كشـور به وخيم، گرو گذاردن درآمدهاي حال
و رقابـت نـابرابر بـا تجـارت خـارجي در اقتصادي كه مدت. انجاميد ها بود با كاهش روزافزون پـول ايـران

استخدام مستشاران بلژيكي براي اداره گمـرك كـه عمـالً بخـش. سراشيب قهقرايي كامل در حركت بود
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و انگليس بوداص و بازاريـان افـزود، لي درآمد آن در گرو مراكز مالي روس رغـم علـي. نيز بر نارضايتي تجار
و تحوالتي كه در  و مالي ايـران سروسـامان دادنـد» نظام«كارآمدي اداري هـا در عمـل بلژيكـي، گمركي

و غالب بيگانه مجري منافع دولت از ايـن موضـوع هـا شـدند كـه ايرانيـان بـه خصـوص روس، هاي ذينفع
گيـري مهـاجرت بـيش از هـر چيـز بـه اوج، پيامد مهم اوضاع بحراني اقتصاد رو بـه زوال. ناخشنود بودند
همگسترده تهي و روستا در پي نان به مناطق و مـراوده بـا. جـوار انجاميـد دستان شهر ايـن رونـد تعامـل

و همگـاني  و آراي جديد آن سوي مرزهـا را تسـهيل اورزي سـنتي ايـران بـا ورود كشـ. تـر كـرد تحوالت
آن سرمايه و تجاري شدن و تعدي عوامـل قـدرت،ي خارجي نظـام،و بر بستر ناكارآمدي مناسبات ارضي

و دهقانان بي . هاي بيگانه شـدندي سرزمين چيز براي كسب لقمه ناني آواره پيشين روستا را در هم ريخت
و توانـايي غيرقابـل مـداخال، ورود محصوالت انبوه خارجي به بازارهـاي ايـران و انگلـيس ت عوامـل روس

و بازاريان ايران را در شهرهاي بزرگ عمالً به ورشكستگي كشاند، هماوردشان بسـياري از آنهـا بـه. كسبه
و مهاجران برون مرزي پيوستند و. جمع بيكاران فعاليت پرتوان مالي انگليس نبض اقتصادي بنادر جنـوب

و مناطق مركزي هـا از طريـق كنسـول در تبريـز روس. ايران را در اختيار خود داشـت از آن طريق شيراز
و حتي سياسـت شـهر را بـه دسـت گرفتـه دولتشان ــ كه به نوعي بر شهر حكم مي راند ــ نبض اقتصاد

هاي نهضت مشـروطه همين چيرگي نفرت عميقي از آنها بر دل مردم برجاي نهاد كه در كشمكش. بودند
را نكتـه،ي اين احـوال با همه.ي برآمد اجتماعي تبريزيان به شمار آمدههاي عمد از جمله انگيزه اي مهـم

و بي و از چرخـه كه نبايد از نظر دور داشت از اين قرار است كه اكثر مردم ايران ناآگاه ي آنچـه سواد بودند
. افكار عمومي خوانديم خارج ماندند

و رواج فضـاي مؤلفه و عوامل متعددي كه در تأثير در ها و طـرح الگـوي فرنگـي و سياسـي فرهنگـي
طلبـان پرور يا اصـالح معارف، پرورده معارف،ي عناصر معدودي منورالفكر در محدوده، تبريز برشمرده شد

و اكثريت مردم ــ در اين مورد تبريزيان ــ از اين فضا بيرون ماندند حتي با وجـود. حكومتي محصور ماند
و تا سالي رژي تنباك خيزش گسترده دوره بـه داليلـي كـه شـرح، ها بعد كه نهضت مشروطه آغاز شـدو
مي مفصل آن حوصله در، ناآگـاهي، اكثريت مردم تبريز كماكان در كمند تعصـبات، طلبدي خود را و سـر

و خواسـته. گريبان روزمرگي خويش بودند و سطح آگاهي هـاي مـردم تبريـز كسروي در ارزيابي روحيات
و بازاردر: زمانه مي نويسد و يـك شـريعت«ذهن مردم كوچه سـو شـاه فرمـان از يـك.»يك دولت بـود

و از آن سوي ماليان فرمان مـي مي و در ميـان عـوام بـه دليـل. راندنـد بـه نـام شـريعت راند به نام دولت
و آشكار ميان اين دو كه مي و همخواني بسيار آنان در موارد ديگر را هـم بـر كشمكش نهان توان همراهي

ا اينكـه كشـور».هر چه ماليان به فرماندهي خود افزودندي آن را پيشرفت شريعت نام نهادندي«: فزودآن
و چاره و بايد انديشه و يا اينكه كشور را قانوني بايد كـه سـتم كمتـر باشـد را دشمناني هست ، اي انديشيد

و نه در امثال حاجي ميرزا جواد كه بـه مـدت سـي، بايجانمجتهد آذر، نه در ميان عوام شناخته شده بود
مي سال بر دل ]2[. راند هاي مؤمنين حكم

و مجلس با شركت نمايندگان تهـران برپـا شـد در تبريـز خبـر، وقتي فرمان مشروطه در تهران صادر
و قانون را محسوسي نبود؛ هرچند كه منورالفكران تجددخواه و اقـداماتي و مجتمـع بودنـد طلب در تكـاپو

و در مقياس  ميمخفيانه را«: بردند؛ اما به قول كسروي توان خود به پيش مردم از ترس محمدعلي ميـرزا
به تصـور عـوام پيـروزي مشـروطيت همـان پيـروزي، وقتي هم حركتي كردند]3[».يارستند تكاني نمي

و: نويسـدمي، مورخ مشروطه كه خود شاهد جريان بود. شريعت در مقابل حكومت است مـردم بـا شـوق
و هنگام نيم روز در بـازار از هـر گوشـه آواز اذان برمـي سابقهشور بي در. خاسـت اي به دينداري پرداختند

دف«مـردم مطربـان كـولي شـهر كـه. نمازهـا صـف كشـيدند مسجدها جماعت بيشتري پشت سر پيش
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و تقي  زاده محمدعلي ميرزا
و بـدبيني،ي جوان پيش از پيروزي جنبش مشروطه همچون ديگر ياران تجددخواهش زاده تقي با نفـرت

و مستولي كردن دستگاه گسترده خبرچ. نگريست به محمدعلي ميرزاي مستبد مي و اقدمات او ينـان رويه
و سياسـي بـود،و فضاي پليسي بر شهر در حـالي كـه در زمـان. همواره مانع اصلي پيشبرد امور فرهنگي

و فشار نبود و احوال تا اين درجه مايه آزردگي مي تقي. مظفرالدين ميرزا اوضاع در زمـان: نويسـد زاده خود
و تحـت خود شاهزا».تبريز به كلي مسخر روسيه بود«واليتعهدي محمدعلي ميرزا  ده به تدريج به كنترل

، معلمي براي ياد گرفتن زبان روسي از مقامـات آن كشـور خواسـته بـود. ها درآمدي مستقيم روس سلطه
را«. آنها هم يكي از مأموران وزارت خارجه به اسم شاپشال را به اين كار مأمور كردند اين شـخص وليعهـد

بودر ظرف سال و جلوت او همراه در،دهايي كه در خلوت و مطيـع بـه روس بـار آورد كـه طوري معتقـد
و انقيـاد بـود  و مثـال بـارزي از ايـن اعتمـاد و مشاورش بـود ».عهد سلطنتش در طهران نيز هم او مشير

و رابطه روس هاي وليعهدهاي قاجـار توجـه خاصـي ها چندين دهه بود كه براي بسط نفوذ خود به تربيت
و تمـايالت، تربيـت. محمـدعلي ميـرزا اوج جديـدي يافـت اما اين كار در زمان، دادند نشان مي تعليمـات

و خـودرأي بـار آورده بـود، تر از پـدرشي وليعهد او را متفاوت خواهانه روس و. خودكامـه فضـاي تربيتـي
و مشاوران روسي و مشـروطه جانبه با آزاديوي را در تقابل همه، آموزشي با معلمان طلبـان قـرار خواهـان

و راهنماي شاه در تمام دوران سلطنت سي ماههشاپش. داده بود . اش باقي ماند ال عمالً مشاور

و راديكال تقي در سـرآغاز. زاده با محمدعلي شاه را در بستر اين پيشـينه بايـد جسـتجو كـرد تقابل ديرپا
و يارانش و دردناك كشته شدن ميرزا آقاخان كرماني آ در خاطره، واليتعهدي او داستان تلخ گـاهي عناصر

وي، شهر به عنوان اقدامي بيدادگرانه كه با شركت مستقيم وليعهد صورت پذيرفته بـود  ذهنيـت منفـي از
و ناهنجار محمدعلي ميرزا را بايد به عنوان عامـل. برجاي نهاده بود در، انگيـزه، رفتار مستبدانه و محركـي

و برانگيختگي مشروطه نـ. طلبان تبريزي دانست بيداري امطلوب او را بـا پـدرش در زمـان تبريزيان رفتـار
و برخـورداري از ذهنـي پدرش در مقام وليعهدي به رغـم سسـت. كردند واليتعهدي مقايسه مي عنصـري

و خواهـان مشـورت بـا اطرافيـا معارف،تر در مجموع ماليم، خرافاتي و پـذيراي آراي مشـاوران نش،خـواه
و دشـمن سرسـخت معـارف مخالف هر تحر، اما محمدعلي ميرزاي تندخو.شد شناخته مي و نـوآوري ك

و رفتاري مستبد، جديد و منافع شخصي خود به هـر.و پرتفرعن داشت، رويه و بندهاي مالي او در پي زد
و فرهنگـي شـهر را از خـود بيـزار نكـرده بـود. يازيد ترفندي دست مي در. وليعهد تنها فعاالن سياسـي او

آ و رسيدن و باال رفتن قيمت نان و تهيدسـتان احتكار گندم رد نامرغوب به دست مـردم هـم مقصـر بـود
و نفرت داشتند از برخـي، هـاي متعـارف خـود در پي سـودجويي، محمدعلي ميرزا. شهري از وي بيزاري

و با استفاده از قدرتش براي بازپرداخت اين وام همه اين عوامـل. آوردمي ها بهانه تجار شهر پول وام گرفته
مو خاطره و منـورالفكران در ذهـن عناصـر روشـن بـين شـهر او را در حكـم دشـمني بيداد او با خالفان
و تجددطلبان جا انداخته بود آزادي كسـاني كـه از رويـداد قتـل دردنـاك، نويسـد كسـروي مـي. خواهان

و يارانش آگاه بودند و چند سـال ديرتـر كـه تكـاپوي مشـروطه، كرماني هرگز آن را بر وليعهد نبخشيدند
و يكـي از بيـدادگري هميشه نام«گان كوشند، برخاست را هاي آنان را بر زبـان داشـتند قاجـارين همـين
مي]5[»شمردي و تسـلط دسـتگاه خودكـامگي وليعهـد افزايد كه عليرغم ناآگاهي گسترده وي ،ي عـوام

و زندگاني توده مي كساني هم بودند كه معني كشور و از چگونگي كشـورهاي اروپـا آگـاهي اي را فهميدند
مييم و آرزوي كوشش براي برداشتن خودكامگي در سر اي تشـكيل دادنـد اينان دسته. پروراندند داشتند

مي كسروي در ميان آنها از سيدحسن تقي. هايي پرداختندو به كوشش گونـه همـان، در واقـع. برد زاده نام
و مسلط بود و آزادي، كه كانون خودكامگي در تبريز برقرار و پيگيـرطل كانون تجددخواهي بي نيز مصـمم
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و در يـك سـاله، هاي ميرزا جواد ناطق به استناد يادداشت. يافت گسترش مي ي پـيش از مشـروطه اعضـا
و امـر جمـع مـي) عـدالت(خـاني ميرزا حسـين روزهاي يكشنبه در خانه،»عليهم«رفقاي محفل شـده

]6[. بردند نهضت را پيش مي

سـخنگوي، هـاي ميـرزا جـواد نـاطق هم را مـديون يادداشـت اطالعات پيرامون محفل علي»عليهم«محفل
مي. انجمن تبريز هستيم . زاده آشـنا بـوده اسـت از همان نوجـواني بـا تقـي: نويسد ناطق در خاطرات خود

و تحصـيل]ق1317[اش افزايد در هفده سالگي مي كـرده دكتر محمـدخان كفـري پزشـك پيشـرو آزاده
ي باجي سكونت داشت؛ مقابل خانـه او ميرتقـي اردوبـادي ـــ پـدري داي كوچه،ي دربند فرانسه در محله

مي تقي مي. زيست زاده ــ خان تربيـت نـزد ايـن طبيـب آورد كه سيدحسن همراه محمدعليناطق به ياد
ميروشن و فراگيري زبان فرانسهضمير و عالوه بر تحصيل طب و سياسـي، رفته پيرامون مسائل اجتماعي

ناطق بـه تأسـيس كتابخانـه تربيـت. ساله بود22زاده در اين زمان جواني تقي.كردند كسب معلومات مي
مي توسط تقي و تربيت هم اشاره مي زاده و در ادامه اي از اشـخاص طـرح بـه تـدريج بـا عـده: افزايـد كند

و نخستين جلسه مالقات او با اعضاي اين محفل در حجره و رفاقت ريخت ي حكاكي ميرزا حـداد دوستي
عـالوه بـر، آمدنـد ناطق در ميان نام افرادي كـه در جلسـات ايـن محفـل گـرد مـي. شي روي دادحكاكبا
.و) عدالت(خان ميرزا حسين، شبستري، ميرزا آقا فرشي، از حاج علي دوافروش، زاده تقي . و نام مـي. بـرد

اي تشـكيلهورزد كه اين اشخاص منورالفكران آن روزگار تبريز بودند كه بـراي خودشـان دسـت تأكيد مي
و نام  و آن كلمه را كليد رمز شناسـايي در جمـع خـويش قـرار داده بودنـد » عليهم«داده . را بر خود نهاده

و نام را از آن تقي مي ناطق ابتكار انتخاب اين رمز گـرد خوانـان دوره اين لفظ خرافـات مرثيـه.]7[داند زاده
تجددخواه محفل خود را براي مبـارزه بـه صـورت اعضاي،ي مشروطه در آستانه. آورد تبريزي را به ياد مي

و جدي در تحقق آرمان و تربيـت، كردنـد خـواهي آمـاده مـي هاي مشـروطه گسترده و بـه بسـط آگـاهي
و روشن،ي ناطق به نوشته. گماردند نيروهاي جديد همت مي و ضـدخرافاتي كـه هر جوان فهميده ضـمير

مي،شد وارد دسته آنها مي فال در شهر اي قريـب را عـده عليهماو جماعت. است عليهمني هم از پيچيد كه
مي بيست نفر مي و در آن زندگي فالحـي بـا، خواستند اموال خود را بفروشند شناساند كه دهي خريداري

و مسـاوات جويانـه  و نـاطق شـرح مـي. دايـر كننـد، اصول تازه دهـد كـه ايـن جماعـت بـا افكـار جديـد
و پارهتجددخواهانه خود در مقابله با خر مي افات محـل كتابخانـه. كوشـيدند اي اعمال ناشايست اجتماعي

و اجتماع خود قرار داده بودند و اقـدام. تربيت را مركز كار يكي از محورهاي اصلي فعاليت اينـان خواسـت
و تأسيس مدرسه و رواج كتاب ترازهاي به نشر روزنامه بيدارگرانه و رساله نو و جديـد بـود ها . هاي فرنگـي

. كنـدي جماعت عليهم براي تبليـغ باورهـاي خـود يـاد مـي هاي مبتكرانه طق در خاطرات خود از شيوهنا
و هيبتي جالب داشت ــ را بـه محـل ــ درويش دوره» درويش مجنون« و چهره گردي كه صداي خوش

و سيد محمد شبستري الحديدي روزنامه و اداره سيد حسين عدالت ت، ــ به مديريت زاده قـي ياران ديرين
و اشعار وطني را به او آموزش مي و بـازار مـي. دادند ــ بردند و او نيز در كسوت درويشان در كوچه گشـت

نپرسـتم بـه خـدا كعبـه اگـر كـوي تـو اي كه مرا قبله به جز روي تو نيست، اي وطن«: خواند مي
. نيست . . . . . . . . . . . .ن بنگـر همـه عضـوم چـون زبـان نـاطقم هانيفارغ از ذكر تو يك لحظه

]8[. اشعاري كه هياهوي بسيار در ميان مردم شهر افكنده بود» ياهوي تو نيست

و رفت به محفل مي» عليهم«ناطق جوان با آمد و تجددخواه آشنا شـدو شركت در جلسات آن با افكار نو
ميو به قول خود براي ريشه خانه تبـديل كتابخانه تربيت را به قرائت، گروه.يدكوش كني خرافات اجتماعي

و به آگاهي عمومي مي و تفتـيش. افزودنـد كردند و دسـتگاه سانسـور حضـور محمـدعلي ميـرزا وليعهـد
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. خـواني برپـا دارد برخي جلسات خود را به عنوان مجـالس روضـه، موجب شده بود كه جمعيت، عقايدش
در ناطق به يكي از جلسات روضه كنـد كـه اشـاره مـي،ق تشكيل شده بود1324االول ربيع17 خواني كه

و خود او ــ سه واعظ برجسته مشروطه و ميرزا حسين واعظ در شيخ سليم و خـواه تبريـز ـــ گـرد آمـده
و منع خريد مصنوعات خارجي سخن مي تـرويج خريـد كاالهـاي. گفتند ضرورت مصرف توليدات داخلي

و مضرات مصرف محصوالت خارجي  هـاي چـاپ روزنامـه، محفـل. نشانه هشياري ملي اينـان بـود وطني
و انگليسي را از طريـق كتابخانـه تربيـت تهيـه، هاي فارسي خارج به زبان و حتي فرانسوي و عربي ، تركي

و در ميان مردم مي و سخنان مدير روزنامه. پراكند مطالعه  اسـتانبول اختـر ناطق خود از تأثيري كه حضور
قااي محفل ــ در خانه يكي از اعض و ضـرورت تغييـر در مناسـبات ميرزا فرشي ــ پيرامون انقالب فرانسه

و اجتماعي ايران بر تحول فكري او داشـت  نـاطق در شـرح اقـدامات محفـل. گويـد سـخن مـي، سياسي
و راهنمايي اشخاص اين: نويسد مي ، آثار قلمي طالبوف تبريزي چون سـفينه طـالبي، گروهمن با موافقت

و مسالك المحسنينكتاب اح تـاريخ سـرجان،اي نامه ابـراهيم بيـگ نوشـته مراغـه همچنين سياحت، مد
و حبل، پرورش، هاي اختر روزنامه، ملكم و از محـيط ثريا و مطالعه نمـوده المتين كلكته را به دست آورده

و بسته طلبگـي بـه دنيـاي تـازه وارد شـدم  و جمـع، فعاليـت ديگـر محفـل]9[. خشك  آوري اطالعـات
. ها براي پيشبرد افكار خود بهـره گيرنـد داد تا بتوانند از اين يافته رويدادهايي بود كه در ميان مردم رخ مي

و سه نفر ياران ديرينه رسد كه تقي به نظر مي و، تـر اش در كنـار ايـن محفـل بـزرگ زاده جمـع كوچـك
پيرامـون عوامـل بيـداري، زاده طي سخنراني خـود در بزرگداشـت مشـروطه تقي. هم داشتند تري مخفي

و يـارانش اشـاره، مردم تبريز پيش از نهضت مشروطه : كنـد اي گـذرا مـي به فعاليت مخفي آن زمان خود
و شـب« و ديگـران نشـر نامـه اوراق محرمانه ژالتيني ماننـد حمـام جنبـان هـاي ژالتينـي كـه خـود مـا

]10[».كرديم مي

و ،]29ص[خـوانيم بسيار سـري اشـاره اي مـي در جاي ديگري در خاطرات او از اين جمع كوچكتر
و مخالفين برپايي مدارس جديد به اعالن تأسيس مدرسه تربيت ـــ مي نويسد پس از حمله ي متعصبين

زاده ناچـار به تهران شد ــ تقـي،ي رسمي مدرسه كه منجر به فرار سيد محمد شبستري مدير اعالم شده
و گوشـه، بودمتري تمام خانواده خودم محفوظ من كه به واسطه«: مدتي گوشه عزلت گزيد نشـين شـده

و در  و نوشتن مشغول شدم محفـل عـالوه بـر».فكـران داشـتم فعاليت سياسي هم با هـم خفا به خواندن
و اتفاقات مهم شهر جمع هاي مخفـي خـود در دستگاه حكومتي وليعهد هم از طريق رابط، آوري اطالعات

مي به ياري خاطرات. كرد خبر كسب مي الثـاني ـــ ده روز بريم كه از چهارم جمـادي ميرزا جواد ناطق پي
زاده هنـوز در تبريـز بـود ـــق ــ كه تقي1324پيش از صدور فرمان مشروطه در تهران ــ تا سوم رجب 

مي، اي منظم جمع به گونه هما ناطق به نقل از اصـل نسـخه خطـي. داشت هر يكشنبه جلسه خود را برپا
مي خاطرات پدربزگش خان عدالت موافق تغييـر خـط فارسـي ميرزا حسين: نويسد ــ ميرزا جواد ناطق ــ

ـ عربـي  و علـوم جديـد بـه جـاي الفبـاي فارسـي و رواج دانش و پيشنهاد داده بود كه براي سهولت ، بود
ها همان جلسات انجمن ادبي بودنـد كـه روزهـاي يكشـنبه اين نشست«:الفباي فرنگي به كار گرفته شود

و با شركت تقيخانه ميرزا حسيندر  و ديگـران برگـزار خان و ابوضـياء شبسـتري و ميرزا جواد ناطق زاده
]11[».شدند مي

مي، در جاي ديگر كه از زبان ميرزا جواد را آقايـان حـاج» نشـر اوراق تبليغـاتي سـري مجمع«خوانيم
و،اي جعفر آقا گنجه، كربالئي علي مسيو، رسول صدقياني .شيخ سليم مي.. در اداره كميتـه«كردنـد كـه

و يـك نفـر حاج رسـول االغ شـامي سـفيد رنـگ داشـت كـه سـوار مـي«:عضويت داشتند» سري شـد
مي فانوس و خودش اوراق را در محل كش جلو مي انداخت ]12[».انداخت هاي مناسب به زمين
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و نشان اعضاي محفل، زمان با جنبش مشروطههم م عليهمرد و تشـكل را در درون انجمن لـي تبريـز
ميـرزا آقـا، حاج علي دوافروش. يابيممي، سوسيال دموكرات شهر كه تحت عنوان مركز غيبي معروف شد

ـ كسروي هم نامش را در ميان اعضاي مركز غيبـي مـي، فرشي آورد ـــ سـيد سيدرضا منشي تجارتخانه
وسيد حسن شريف، محمد شبستري . زاده . ]13[. برخي از اينان بودند.

هاي پيشين مشروطه را بايد به مثابه بخشـي مهـم در ماه الحديدي نشر دوره دوم روزنامهي الحديد وزنامهر
و يارانش در شرايط اختناق آن دوره دانست از اقدامات تقي و نظارت دسـتگاه. زاده اين روزنامه تحت فشار

مي خواهي پيشروانههاي تجدد ها نشانه اما با همه محدوديت،شد سانسور وليعهد منتشر مي تـواني آنان را
. در البالي مطالب روزنامه مشاهده كرد

و نخستين روزنامه الحديد ي فارسي چاپ تبريـز در ايـن دوره اسـت كـه پـس از صـدور فرمـان تنها
االول دوره دوم نشريه از دوم جمـادي]14[. خواهان تبريزي درآمد مشروطه به صورت سخنگوي مشروطه

شـماره چهـاردهم. ادامـه يافـت) 1906سـپتامبر11( 1324تا چهارم شعبان) 1905 ژوئيه6(ق 1323
و از آن به بعد روزنامه  در شـماره اول]15[. به جـاي آن منتشـر شـد عدالتسال دوم آخرين شماره بود

و علت انتشار نوشتند، اين نشريه : در انگيزه
اي،ي مقدسه منظور ما از انتشار اين روزنامه« و و هوشـياري[قاط تنبيه اشخاصـي اسـت]بيداري

و نـاداني بـه  و تعليمات ايشان از تنگنـاي جهالـت كه نورستگان باغ وطن عزيز ما در حجر تربيت
و دانايي راهسپار مي ».باشند شاهراه علم

و بسـط مـدارس، هدف نشريه نه سياسي بلكه فرهنگي،تر به عبارت روشن و نشـر معـارف در بيداري
و شيوه تع و نوجوانـان عرضـه شـد جديد و تربيت كودكان ايـن«: الحديـد در سـرلوحه خـود نوشـت. ليم

مي.»روزنامه از قيد رسميت آزاد است و به عبارتي و ثانيـاً» رسميت«گفت روزنامه غيردولتي است نـدارد
و به جاي صداي حكومت در بند محدوديت متوجـه باشـيم. هاي ملت اسـت بيانگر خواسته، هاي آن نبوده

و نويسـندگان نـاگزير بـه بيـان مطالـب خـود در لفافـه كه مفتشان محمدعلي ميرزا ناظر بر اوضاع بودند
مي. بودند و داخـل هاي بيهوده كردند از جدل گردانندگان روزنامه تالش اي كه ميان برخي نشريات خـارج

و، برقرار بود كـه در نقـد وضـعيت كمااين. به وظيفه روشـنگري مطبوعـاتي خـود بپردازنـد صرفاً بپرهيزند
: گرانه نوشتهاي فارسي با لحني نكوهش اندركاران نشريهپايان بين برخي دست دعواهاي بي

و نقصمسلك جرايد فارسيه عموماً بر عيب« و تأكيد كرد كه به جـاي وارد شـدن» جويي است گويي
بي گونه جدلدر اين ره، حاصل هاي و ]16[.ه شـود جـويي پرداختـ به شـناخت مسـائل مهـم پـيش روي
تركـي، عمـدتاً عربـي، مطـالبي را از نشـريات اروپـايي، دان به اعتبار برخورداري از همكاران زبـان الحديد

و قفقازي مي، عثماني و چاپ نشريه توجه خاصي بـه ترغيـب تبريزيـان در گسـترش]17[. كرد ترجمه
غا الحديدهاي نوشته]18[. داد مدارس جديد نشان مي بيپيش از مشروطه و بدون نـام نويسـنده لباً امضا

در هاي ميرزا جواد ناطق پـي مـي اما به استناد يادداشت،شد منتشر مي و هـم بـريم كـه وي هـم در اداره
.، نوشـتم خود من هـم در جريـده الحديـد مقالـه مـي«: نوشتن مطالب نشريه سهيم بوده است . . . . . .

م ]19[».شدنديجماعت عليهم در دفتر روزنامه دور هم جمع
در زاده تقـي در آغاز نهضت مشروطه مقاله مفصلي در بزرگداشت مدرسه پيشـرو لقمانيـه كـه الحديد

در، آن تدريس ميكرد و مراسم تحصيلي را كه برگـزار شـده) 1906اوت( 1324الثاني جمادي26نوشت
و تاب گزارش داد، بود و همراهي، زاده تقي]20[. با آب مقـاالتي الحديـد فعال در امـور عالوه بر همكاري

نـام نويسـنده مقـاالت در نشـريه، كـه اشـاره شـد طـور همانگرچه. نيز در اين نشريه منتشر كرده است
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مي، نيامده اي در سـال اولـي مقالـه.ي او قابل تشخيص اسـت دو نوشته، دهند اما تا آنجا كه شواهد نشان
و ديگر در شماره31اول شماره  سـر ترقـي«تحت عنوان،ق1323هجدهم ذيحجه،32يازدهم ذيحجه

».ملل
و تأكيد مي الحديددر ارتباط با توجه و حقوق آنها عنـوان. توان به دو نمونه اشاره كـرد به مسئله زنان

و در » يعنـي نسـوان، در فرايض مربيان حقيقي مـردان«، 1323رجب25مورخ13ي او در شماره مقاله
. در ارتباط با بيداري امر زنان بود»تمكتوب يكي از مخدرا«38شماره

و اعضاي محفل عليهم به ميان آوريم : زاده حاج ميرزا آقا فرشي به اظهار خـود تقـي. يادي هم از ياران
و پيش از قدمان آزادي از پيشروان و منـور تبريـز بـود كـه شـايد و اشخاص بيدار از20طلبان سـال قبـل

و شوق وطن و افكا مشروطيت شور همنويسد آن مرحوم با من سالمي.ر جديد داشتدوستي قدم بـود ها
و مقاالت ميرزا ملكم راو پيش او رسائل مي(خان ]21[. خوانديممي)شد كه البته مخفي نگهداري

زاده در شـرحي بـر عوامـل بيـداري تبريزيـان پـيش از مشـروطه تقـي:خـان عـدالت ميرزا حسين
و عدالت قريب ده سال: نويسد مي مياو و كار او. كردنـد تا طلوع مشروطيت با هم فعاليت و تـالش سـهم

و توزيع كتاب و ورود فرانسـويان ميـرزا]22[. شـود هـاي خـارجي را يـادآور مـي در اداره كتابخانه تربيت
و دانشـمندترين تبريزيـان شناسـانده خـواه خان را يكي از آزادحسين او زبـان فرانسـه را نيـك. انـد تـرين

زي مي با زبان روسـي آشـنا بـود بـه]23[. را مدتي معاون كنسولگري ايران در سن پطرزبورگ بوددانست
خـان بـه سـال سـيد حسـين. گـري روسـيه در تبريـز درآمـد همين دليل هم مدتي به استخدام كنسول

و به مدت دو سال در زمان اقامت سيد جمـال،ق1304 الـدين اسـدآبادي در پترزبـورگ بـا او در مـراوده
و پرشور. ديك داشتتماس نز و سخنور ]24[. در خالل اين دو سـال بـر او تـأثير نهـاد، سيد سياست باز

و بـا اقـدامات و روسيه آشـنايي نسـبتاً عميقـي يافـت سيد حسين از همان اوان جواني با مدنيت اروپايي
و نشر روزنامه و تأثيرگـذار بـود، تجددخواهانه و آگاهي تبريزيـان فعـال و آراي. در روند بيداري افكـار نـو

و محافظه، به ويژه پيرامون حقوق زنان، راديكال او را خشم متعصبان و درون انجمـن تبريـز كـاران بيـرون
و سپس تبعيد فرستادند كسروي وي را از جمله اعضاي هيئـت رهبـري انجمـن. برانگيخت؛ او را به زندان

و ضـرورت تعلـيم نقشي بيدارگ]25[. تبريز در دوران محاصره تبريز دانسته است رانه پيرامون حقوق زنان
و ايجاد مدارس دخترانه در ايران ايفا كرد ميرزا حسين پيگيرانه خواسـتار تسـاوي حقـوق زنـان.و تربيت

و نشريه او همـواره در صـف نخسـت حمايـت از مـدارس. اش در تبريز را به همين علت توقيف كردند بود
و تقي. شود جديد مشاهده مي همزاده رابط او و ق او را 1317- 1316در سـال. فكري تنگـاتنگي داشـتنده

هم در كنار تقي و و تأسيس مدرسه تربيت فعال و تربيت در تدارك ميزاده در. يابيم سو به همكاري آنـان
و ديگر اقدامات محفل تجددخواه تبريز .ام در همين كتاب اشاره كرده، كتابخانه تربيت

ب از محفل كمتر شناخته شده در گرمـاگرم آغـاز، با سهم فعـال عـدالت» خواهان هيئت ترقي«ه نام اي
و گسترش فرهنگ مـي  توانـد تشـكلي كـه مـي، كوشـيد مشروطه در تبريز نام برده شده است كه به نشر

]26[. برآمده از همان محفل عليهم باشد
كـودكي در مكتـب مـال از ايـام. محمدعلي تربيت در محله نوبرشهر تبريز به دنيا آمد:محمدعلي تربيت

او در كنار تقـي، العابدين زين و همكـالس او از همـان نوجـواني در كنـار. دروس سـنتي را فراگرفـت، زاده
مي تقي و تجددخواهانه و فعاليت فرهنگي و تدريس دانيم كه هر دو نـزد دكتـرمي. كوشيد زاده به تحصيل

و طب خواندند و معـارف روشـن،ه فرزنـدان فاضـل تربيت از جمل. كفري كرمانشاهي درس فرانسه  ضـمير
و اصالحات بسياري شد هـاي مظفـري زاده در مدرسه مدتي همسان تقي. پرور تبريز بود كه منشأ خدمات

و تدريس  برپـايي، در تـدارك تأسـيس مدرسـه تربيـت، او را در محفـل علـيهم. كـردو لقمانيه تحصيل
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و كتابخانه قرائت درو بسياري فعاليـت جينه فنونگنانتشار مجله،ي تربيت خانه هـاي ديگـر تجددخواهانـه
و با تقي، تبريز مي فعال و فرانسه را فرا گرفـت تربيت زبان. يابيم زاده همگام - در سـفر يـك. هاي انگليسي

و نيمه و عثماني،ي پيش از مشروطه خود به قفقاز سال و همنشـين تقـي، مصر در. زاده بـود يار همسـفر
و توزيع و كتاب كردن نشريهامر وارد هم. هاي فرنگي به تبريز فعال بود ها و همـدل تقـي دوست زاده فكـر

و رابطه خويشاوندي هم بين آنان برقرار شـد با خواهر تقي. بود پـس از اعـالن. زاده ــ ربابه ــ ازدواج كرد
تا ارگان انجمن آزادي، اتحادي هفتگي نشريه، مشروطيت در كنـار. كـرد شـماره منتشـر25خواه اتحاد را

در، پـس از فـتح تهـران. زاده در دوران استبداد صغير به فعاليت در جهت احياي مشروطيت پرداخت تقي
و بـه ايجاد حزب دموكرات به تقي در سـال. عنـوان وكيـل مجلـس دوم برگزيـده شـد زاده يـاري رسـاند

را» نـاموس«ه دخترانـه مدرسـ. را در تبريز منتشر كرد گنجينه معارفش مجله ديگري تحت عنوان 1301
و اجتمـاعي. در همين سال در تبريز بنيان نهاد او در مقام رئـيس معـارف آذربايجـان خـدمات فرهنگـي

كـه بعــدها بـه نخســتين، را گشــود» مدرســه دوشـيزگان«ش 1301در سـال. اي را انجــام دادگسـترده 
ف،ي متوسطه دختران تبريز تبديل شد؛ همسرش هاجر تربيت مدرسه و آن، عال حقوق زنـان مدافع مـدير

و حمايـت او رونـق گرفـت. مدرسه بود و ارمني در ايـن زمـان بـه همـت هـاي پايـه. كار مدارس خارجي
به. انجمن ادبي تبريز را فعال كرد. آموزشكده تربيت معلم تبريز را بنا نهاد عنوان رئـيس فرهنـگ دو سالي

خدمات عمرانـي.ش شهردار تبريز بود1309تا 1307گيالن منشأ خدمات فرهنگي بسياري شد؛ از سال 
و بارز است زاده گـذارده كتابخانه تربيت را كه بنيانش را همراه با تقـي. او در معماري آن شهر هنوز نمايان

و امكانات متفاوت رسماً بـه، بود عنـوان كتابخانـه ملـي ايالـت در زمان رياست فرهنگ آذربايجان با كتاب
و عملكــرد قلــمي محــدوده. افتتــاح كــرد و عمــق آرا و شــرح حجــم گســترده ايــن كتــاب در وصــف
در.ي تربيت ناتوان است تجددطلبانه و تعالي فرهنگي شهر تبريز بيش از آن اسـت كـه تأثير او در پويايي

. اين چند سطر بگنجد

تبريزيـان انجمـن تبريـز را برپـا كردنـد كـه، در آغاز نهضت مشـروطه:)ابوضياء(سيد محمد شبستري
و سران اوليهبن وبرخـي اعضـاي بعـدي جريـان سوسـيال علـيهم اش غالباً همان فعاالن محفـل يانگذاران

و همگـام او در سيد محمـد شبسـتري از يـاران پيشـين تقـي. دموكرات شهر بودند زاده در ايـن محفـل
نـ انجمني شهر به سردبيري روزنامه تازه تأسيس اقدامات تجددخواهانه جريـده ام برگزيده شدكه ابتـدا بـا

شد انجمن تبريزو سپس، ملي و تجربه روزنامه. منتشر شبسـتري بـا آنكـه معمـم«: نگاري داشـت او سابقه
مي، بود و داسـتان مـادموازل فريـك دختـر ژاپنـي را از فرانسـه بـه فارسـي زبان فرانسه را نيك دانسـت

شد چندي بعد هم او رئيس تلفن]27[».برگردانيده بود و تا ارت، خانه تبريز باطـات ميـان تبريـز بـا تهـران
و تلگراف تحت كنترل مشروطه و استانبول از طريق تلفن شبستري عضو مركز غيبـي. خواهان باشد رشت

و در آستانه مشروطيت نقش فعالي ايفا كرد در. تبريز بود اورا در روزنامه ايران نـو ارگـان حـزب دمكـرات
. هم سراغ داريم زاده تقيكنار 

مي تقي:دهزا سيد حسن شريف اي از جوانـان بـاذوق پديـد در فجر تاريخ مشروطيت طبقـه«: نويسد زاده
و ... زاده كه شاگرد من بـود آمدند كه مرحوم سيد حسن شريف و تمجيـد و بعضـي ديگـر شايسـته ذكـر

. شناسـد در بيداري زمـان مشـروطه مـي» كوشندگان تبريز«كسروي او را از جمله]28[».يادخير هستند
و زندگاني مردم كساني كه ميمعني كشور و گرا را و از چگونگي كشورهاي اروپـايي آگـاه بودنـد فهميدند

زاده زاده در وصـف شـريف مهـدي مجتهـدي از قـول تقـي]29[. در برداشتن خودكامگي فعاليت داشتند
شد:نويسد مي مف. او از اوان جواني تجددخواه و اسـامي كتـب و بابرنامه بـود و دقيق يـد را از مردي منظم
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مي تقي مي زاده و طبق برنامه مطالعه و سـپس بـه مدرسـه مموريـال. كرد گرفت مدتي زبان فرانسه خواند
و سـرانجام بـه معلمـي آمريكائي و مطلـع شـد و فـردي فاضـل و زبان انگليسي آموخـت هاي تبريز رفت

شد مدرسه آمريكايي مي. ها پذيرفته و تالش وافري داشت هرچه پيگيـري بـه شـاگردان داند با دلسـوزي
مي. خود بياموزد و بـه تعبيـر تقـي شاگردان او را بسيار دوست او داشتند زاده خـود را در زمـره حواريـون

و در فعاليـت زاده مدتي هم شاگرد همـدل تقـي شريف. دانست مي از زاده بـود هـاي تجددخواهانـه پـيش
و گرماگرم نهضت همه و مـؤثر بـود مشروطه دهاي مشـروطه اول تبريـز در تمـامي در رويـدا. جانبه كوشا

مي صحنه و فعال و لجـام همسـان تقـي. يابيم ها او را حاضر و افـراط گسـيختگي برخـي زاده بـه تنـدروي
اي از ايسـتادگي او در كنـار كسروي در تاريخ مشروطه در شرح هواخواهانـه. مجاهدين تبريز انتقاد داشت

با تحسين از او يـاد،چي به ويژه انجمن اسالميه محله دوهخواهان تبريز در مقابل مخالفان مشروطه آزادي
]30[. كند مي

بي كسروي در شرح كشته شدن دردآلود شريف و و مرج برنامگي مجاهـدين در زمـان زاده كه از هرج
مي، محاصره تبريز در فغان بود و شلوغي روايت را كند كه در اوج هيجانات ها كـه هـر كـس حـرف خـود

و كار خود مي مي زد نگوييـد«زاده در سـخناني در صـحن انجمـن تبريـز تأكيـد كـرد كـه شريف، كرد را
و كنه سـخنان».هاي ماست هنوز آغاز جنگ، ايم كارزار پيش برده، ها كرده جنگ اما برخي مجاهدين پيام

و سخت برآشفتند بي. او را در نيافته ، هـا گويـد؟ در ايـن زمـان دشـواري دين چـه مـي يكي گفت كه اين
و فقـدان آگـاهي ژرف از كشـمكش مشـروطگي فش هـاي اخـتالف پيشـين كـه ريشـه، ارهاي همه جانبه

و وظايف پيش روي داشت و نحوه نگرش به رويدادها و سياسي از جـان شـريف. اوج گرفت، اجتماعي زاده
و برخي خودي  او از بيم جان مدتي بود كـه در كنسـولخانه فرانسـه. ها در خطر قرار گرفت طرف مخالفان

و و بـه روايـت كسـروي آن شـب بـه كنسـولگري نرسـيده چنـد مجاهـد مسـت در تبريز پناه آورده بود
و با گلوله او را كشتند خشم و لگام]31[. آلود سر راهش را گرفته و مرج در گسيختگي كـه تقـي هرج زاده

در تـرين مشـروطه جان يكي از صـديق، بدو ورودش به تبريز نسبت به رواج آن هشدار داده بود طلبـان را
زاده با شكوه تمـام بزرگداشت چهلم درگذشت شريف. زماني گرفت كه دشمن شهر را در محاصره داشت

شدو با حضور تمامي مشروطه و احتـرام كشته شدن شريف. خواهان در تبريز برگزار زاده كه مـورد عالقـه
و شاگردان او در مدرسه مموريال بود آنها را تكـاني محـر  تـأثير عميـق آن واقعـه.ك دادمدرسين همكار

و باسـكرويل مـدرس جـوان آمريكـايي  چندان بود كه برخي از شاگردان به مجاهـدين مسـلح پيوسـتند
و سـالح بـه  و مشروطه ايران دلبسـته شـد كـه از مدرسـه بيـرون آمـد دسـت مدرسه چنان به سرنوشت

و صـداق. گرفـت، دسـت فرماندهي يك گردان مقاومـت شـهر را بـه  و شـور ايـن جـوان شـرح دالوري ت
و تحسـين حماسـه. آمريكايي در راه مشروطيت ايران در تاريخ ثبت است را گونـه كسروي با همدلي اي او

]32[. به تصوير كشيده است

 خواهيقلب تپنده مشروطه
و از آنجا كه چنـدان، رساندن به خود زاده پس از اطالع يافت از نيت محمدعلي ميرزا در قصد آسيب تقي
، تهـران، طلبـي در آن برهـه براي پيوستن به مركـز تكـاپوي مشـروطه،شدي در تبريز مشاهده نميتحرك
شد بي بـه قصـد«: ساز تبريز را به قصد تهران ترك كـرد با خواست حضور فعاالنه در اين رويداد تاريخ. تاب

در زماني كـه بـه.]53ص[» رفتن به تهران از تبريز حركت كردم تا از راه روسيه خود را به تهران برسانم
و مسلمانان قفقاز در جريان بود و مناسـب، گفته خودش جنگ ميان ارامنه تـر بـه جـاي انتخـاب راه آرام

مي، درون ايران مي. گزيند مسير قفقاز را بر دهد از گزيدن اين مسـير هـدف خاصـي داشـته اين امر نشان
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و راديكال خود را در اين روابط ريشه، خاطراتدر. است مي اي در به تفلـيس مـي. گذارد زمان ناگفته و رود
مي» طلب انقالبي متعددي دوستان آزادي«آنجا  او. رود همراه با آنها به بـاكو مـي. كند را كه داشته مالقات

و مـرتبط بـا خـودش را بيـان نمـي و مختصات اين انقالبيون آشنا هـاي الي نوشـته امـا از البـه، كنـد نام
مي پراكنده و خبر رويدادهاي تبريـز ـــ بسـت نشسـتن در كنسـول» دوستان«كه اين بريم اش پي گـري

اي انقالبـي بـه نـام هـا كميتـه در بـاكو ايرانـي: نويسـد وي مـي. دهند تاسيس انجمن تبريز ــ را به او مي
و مذاكره بـا. تشكيل داده بودند كه با انقالبيون مسلمان قفقازي مرتبط بود» اجتماعيون عاميون« مالقات
و تـاب حضـور در تهـران داراي چنان اهميتي بوده كه تقي» دوستان«ن اي ابتـدا بـه، زاده با آن همه تـب

و مركـز مشـروطه قفقاز مي را، خـواهي ايرانيـان بيابـد رود تا آنها را پيش از رفتن بـه پايتخـت و كارهـايي
و درايتي كه تا اين زمان از تقيبي. صورت دهد تـوانيم دريـابيم مـي، داريمزاده جوان سراغ ترديد با هوش
و آرام كه او بي و دليل راه آسان و راه پرآشـوب تر زنجان به تهران را رها نكرده تا خطر را بـه جـان بپـذيرد

مي او حتي مسير خود را طوالني. طوالني قفقاز آن زمان را انتخاب كند و بـه داغسـتان مـي تر و كنـد رود
ميگذران چهار روز را با طالبوف تبريزي مي و سپس از طريق باكو به رشت هنگـام اقـامتش در بـاكو. رودد

كه بازمي اينكـه]53ص[».انـد خواه داشته كه كميته انقالبي داشته اي دوست آزادي در باكو عده«خوانيم
و چـه  و كميته مركزي اجتماعيون عاميون آشنا بـوده و چگونه با اين دوستان متعدد انقالبي از چه زماني

مي،ن آنها برقرار بودهروابطي بي مي، ماند مسكوت فهميم مدت زماني پيش از اين سفر با آنان ارتبـاط ولي
و آنها را به خوبي مي مي داشته و الزم دانسته پيش از رفتن بـه تهـران بـا آنهـا شناخته كه دوستشان نامد

و هماهنگي كند . مذاكره

مي تقي ان. رسد زاده از باكو به رشت . تخاب نمايندگان مجلس جلساتي برپا شـده بـود در آن شهر براي
مي باز هم نمي زاده تقي و با كساني در ارتباط بوده است شناخته گويد كه او را در رشت مي. اند كنـد روايت

كارشـان بيشـتر، دانستند چگونه بايد وكالي مجلس را انتخاب كنند خواهان رشتي چون نمي كه مشروطه
و نتيجه به تعارف مي و فراينـد انتخابـات در ممالـك: نويسدمي.شد حاصل نمياي گذشت طريقه صـحيح

و مورد پسند حاضرين قـرار گرفـت، اي كه حضور يافت خارجه را در جلسه در پـي ايـن. برشمرد كه مؤثر
در،»طريقه صـحيح اخـذ رأي«طلبان رشت بر اساس مشروطه، جلسات وكـالي رشـت را بـراي شـركت

و آغوش بـاز در ميـان مشـروطه. كنند مجلس اول انتخاب مي خواهـان رشـت پذيرفتـه اينكه او به آساني
را مي و سخنان او و حاضرين هم آرا و دل پذيرا«شود اين امـر حـاكي. است تأملقابل، شوندمي» با جان

و چنان كه وانمود مـي از وجود رابطه و غريـب نبـوده هايي با ساكنان آن شهر است كنـد در آنجـا گمنـام
رهبـر ازليـان، آبـادي يابيم كه حاجي ميرزا يحيـي دولـت اي گذرا درمي همين خاطرات به اشارهدر. است

ميزاده كه از پيش با هم آشنا بوده با تقي، ايران در آن زمان بـه يـاد داريـم كـه. كنـد اند در رشت مالقات
و حـامي نشـريه،ق1320سال، گنجينه فنوني آبادي در زمان انتشار مجله دولت . در تهـران بـود وكيـل

و تشكل يافته بودنددانيم كه سوسيال دموكراتمي، افزون بر اينها . ها در رشت فعال
و دوست دوران قديممي، قلب تپنده مشروطه، زاده سرانجام به تهران تقي را اش هاشـم ربيـع رسد زاده

به مي و به همراه او و سالن مجلس تازه يابد ميتأسيعنوان تماشاچي به بهارستان . رودس
مي تقي در هاشم ربيع: نويسد زاده در شرح مختصر اولين روزهاي حضور خود در تهران زاده را تصـادفاً
مي تهران مي و اشاره كه بيند هم«كند و دو]56ص[».درس من در تبريـز بـود در طفوليت همسايه ايـن

همبي، نفر و نوباوگيترديد عالوه بر دوران هـ، درسي انـد كـهم بـا يكـديگر محشـور بـوده در زمان جواني
مي بالفاصله او را در خيابان شهر غريب مي و زاده براي رفـتن بـه زاده با تقي جز همراهي ربيع. شناسديابد

و نشـانه درباره ربيع. كند به كس ديگري اشاره نمي، محل مجلس شوراي ملي هـايي زاده از منابع ديگر رد
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و بازچاپ روزنامـه اولين مجموعه رساالت. در دست داريم زاده در سـال او توسـط ربيـع قـانون ملكم خان
و تهران هم توزيـع كه از طريق كتابخانه،ق در چاپخانه فاروس تهران انتشار يافت1325 هاي تربيت تبريز
و يـار دانيم كتابخانه تربيت در تبريـز در مغـازه متعلـق بـه تقـيمي. شد و تحـت نظـارت او زاده مسـتقر
و مجموعه آثار ملكم كه در زمان مجلس اول دست بـه، به بيان ديگر.شدمي ادارهنش ديري بازچاپ قانون

و همت همين هاشم ربيع، چرخيد دست مي ]33[. زاده بود حاصل تالش
هم90در، خود خاطرات طوفانيزاده ده سال پس از نوشتن تقي و زمان با شصتمين سـالگرد سالگي

و روزهـاي اوليـه ون مشروطه ياد آن نهضـت تـاريخ در خاطرات خود پيرام، مشروطيت ي ورودش بـه سـاز
و مجلس اول را بر كاغذ جاري مي ]34[. كند تهران

و نشـانه، دار زاده در آن روزها بر صندلي چرخ تقي و ديگـر اثـر و فرتوت نشسته بود و بيمار اي از سـيد
دري تكيده طلبه گمنامي بر چهره ب29اش نمانده بود كه و اشتياق مشـروطه سالگي طلبـيا سري پرشور

ق سوار بر يك گاري پستي به تهـران آمـده 1324خواهي در يك غروب آفتابي روز دهم رمضانو آزادي
مي. بود و ناآشنا در ميدان توپخانه پايتخت رها و در فكر جايي است كـه به ياد آورد كه جواني غريب شود

ميي، از بخت مساعد. شب را در آن بيتوته كند و شب را در خانـه او روز مـي كي از بستگانش را . كنـد يابد
مرد جوان تبريزي با لهجه غلـيظ تركـي كـه تـا زمـان. شود فردا زندگي سياسي جديد تاريخي او آغاز مي

و، مرگ آن را حفظ كرد از عابرين سراغ محل مجلس شـوراي ملـي را گرفـت كـه بـه دارالشـورا معـروف
ت را از عـابرين متعجـب» كـوه قـاف«تو گـويي نشـاني. هران تأسيس شده بودتازگي با حضور نمايندگان

مي وقتي با نگاه. خواست مي و واج مخاطبين روبرو مي هاي هاج داننـد برد كه آنهـا نمـي شود با حيرت پي
مي. گويد غريبه جوان از چه سخن مي نكند به جاي تهران اشتباهاً بـه شـهر ديگـري آمـده، پرسد از خود

و مجلس كه اين قدر در تبريز دربارهآ«:باشد و حكـايتي بـيش، شـد اش صـحبت مـي يا مشروطه افسـانه
و در مملكـت  و شايد مـردم پايتخـت از تحـولي كـه در شهرشـان ، اشـان در شـرف تكـوين اسـت نيست

مي بي و بـازار تـا ايـن خبرند؟ وگرنه چطور و اعيان است مردم كوچـه و دولت شود در شهري كه مقر شاه
و مشروطه بيگانه باشند؟حد با  ]35[»نام مجلس

و وقتـي وارد آنجـا شـد تصـور كـرد وارد، جوان تبريزي به هر سختي بود محل مجلس را پيـدا كـرد
.«: خواني شده است مسجد روضه . و قـال، هايم را جلو در كندم ولي وقتي كفش. و از داد به سرسرا رفـتم

و تيز آنها متوجه شدم و انتقادهاي تند ».نه مسجد، كه خير اينجا مجلس است وكال
مي كفش تقي و ناچـار بـا پـاي برهنـه از مجلـس خـارج مـي زاده جوان را رندان تهراني . شـود رباينـد

. نويسد كه در آن روز گرچه پايم بدون كفش ماند ولي در حقيقت از شادي روي پاي خود بنـد نبـودم مي
و لـذت ديـ، غم از دست دادن آن كفش و، اش را داشـتم دار مجلسـي كـه آرزوي در مقابل هيجان انـدك

و بيمار بر صندلي چرخدار در حالي جشن شصـتمين سـالگرد مشـروطه را نظـاره تقي. ناچيز بود زاده پير
در مي و حاضر رويدادهاي اين خيزش بزرگ نهضـت تجـددخواهي ايرانيـان كرد كه شايد تنها شاهد زنده

و خيال خود. مراسم بود آورد كـه تـازه به ياد مـي، گشت به شصت سال پيش بازمي در حالي كه در ذهن
غياباً بـه وكالـت، روزهاي بعد بود كه وكالي حاضر در مجلس شنيدند كه تماشاگر كفش گم كرده آن روز

و با استقبال شاياني او را از جمع تماشاچيان به ميان خود بردند . مردم زادگاهش انتخاب شده است
و، جواني تجددخواه رفـتمي، يافتگان عرصه سياست تهرانسال در مقابل خيل عظيم تربيتكم سن

و آزادي تـراز تا در مدت كوتاهي به يكي از رهبران  و مـدافع پيگيـر حقـوق و اول مشـروطه هـاي فـردي
و الئيـك روزگـار خـود  و نمـاد تجـددخواهي راديكـال و تماميت ارضي كشور و حافظ استقالل اجتماعي

و طفل ضـعيفي بـود كـه قـدرت كه هنوز چندماهي بيش از عمرش نمياي مشروطه. تبديل شود گذشت
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و خيل سياست و راه رفتن در مقابل استبداد ديرپا ولي هر چـه بـود«بازان سنتي آن را نداشت حرف زدن
و مادرانـه  و مقدسي بـود كـه تشـنگان آزادي او را دو دسـتي چسـبيده بودنـد و خشـكش تـر وجود عزيز

]36[».نرودكردند كه از بين مي
. سـاله تبريـزي بـود29ي خـود آن طلبـه، يكي از اين تشنگان كه مشروطه را دودستي چسبيده بود

مي تقي ها بچه بـه مجلـس آدم قحط بود كه آذربايجاني«: برخي حاضرين مجلس شورا گفتند، نويسد زاده
تح زبان بازمي» بچه«بعد از هفت هشت جلسه اين.]61ص[» اند فرستاده و و اعجـاب كسـاني كند سـين

مي. برانگيخت، داند كردند او حرف زدن نمي را كه تصور مي خيلـي گـل«گويد نطقي غرا كـردم كـه خود
مي» تر شدممعروف«و يواش يواش» كرد و چنان گفـت تقي«: گفتندو همه آن.»زاده چنين كـه پـيش از

و كارنامه تقي عنـوان نماينـده پيرامـون انتخـاب او بـه گفتاري، زاده در مجلس اول بپردازيم به اولين نطق
. اند اتفاقي كه در آثار تاريخي مورد نقد قرار گرفته وبرخي آن را نكوهش كرده. تبريز ضروري است

و چگونگي انتخابات مجلس اول  نحوه
و برگزيده شدن تقي به انتخابات مجلس اول از جملـه مباحـث مـورد، عنوان وكيـل تجـار آذربايجـان زاده

و اهل قلم ايران بوده است مناقشه و. تاريخي ميان مورخان پيش از هر نكته ديگـري الزم اسـت چيسـتي
. چگونگي انتخابات مجلس اول را بررسي كنيم
. بـه تصـويب رسـيد)م1906سـپتامبر9(ق 1324رجـب19قانون انتخابات مجلس اول مشروطه در

ش، پس از صدور فرمان مشروطيت و كميتهمجلس موقتي در تهران تشكيل - اي را مـأمور تـدوين نظـامد
دري نظـامي تكميل شـده نسخه. نامه انتخابات كردند و بـراي تصـويب بـه دربـار13نامـه رجـب آمـاده

شداين نظام، يك هفته بعد. فرستاده شد و تأييد دهنـدگان رأي، نامـهي اول نظام بر مبناي ماده. نامه امضا
شش هاي صنفيبه گروه تقـ طبقاتي و طـالب، شـاهزادگان ايـل قاجـار. سـيم شـدند گانه و، علمـا اعيـان
و فالحت، اشراف و سرانجام اصناف، كارانمالكان انتخابات دوره اول مجلـس بـه رغـم.)وران پيشه(تاجران

بر بنيادهاي سنت ايران باستان بـر مبنـاي، اقتباس برخي اصول اجرايي آن از انتخابات كشورهاي اروپايي
ط صنفي شدرحـ طبقاتي و اجرا و مدرن بـود. ريزي آن، گرچه انتخابات روشي نو كـه، امـا مبنـاي صـنفي
و شـباهتي بـا انتخابـات پارلمـان، هاي ذي نفوذ بتوانند نمايندگان خود را برگزينندگروه هـاي هيچ ربـط

لفـظ انتخابـات بـه مفهـومي كـه مـا امـروز. بلكه ريشه در ايران پـيش از اسـالم داشـت، اروپايي نداشت
يعني انتخاب يكي از نامزدهاي نماينـدگي بـر مبنـاي رأي اكثريـت آراي مـردم يـك حـوزه، شناسيم مي

و نـه اجـراي آن بـر مبنـاي ايـن نظـام، انتخاباتي اي صـنفي نامـه دو مرحلـه در آن زمان نه وجود داشت
. پذير بود امكان

و سرشـار از ابهـام نظام و تنـ، نامه انتخابات متنـي بـود شـتابزده اقض كـه بـه دليـل هـراس كاسـتي
و روي كـار آمـدن محمـدعلي ميـرزاي مخـالف مشروطه خواهان از مرگ احتمالي مظفرالدين شاه بيمـار
و آراي حاضـران در جلسـات، مشروطه در زمان بسيار كوتاهي با اسـتفاده از برخـي متـون ترجمـه شـده
]37[. بندي شده بود سرهم

به، نامهدر اين نظام ج زنان و ورشكسـتگان بـه تقصـير عنوان نيمي از از، معيت ايران در كنار بزهكاران
و انتخاب محروم بودند و جمعيت انبوه عشاير نيز در مجلس اول نه در رأي. حق رأي گيري سـهيم شـدند

و دهقانان. اي داشتند نه نماينده در، اكثريت بزرگ جمعيت ايران آن زمان، غالب روستاييان و از آنجا كـه
و مـرج، اي نداشتند هي هم نقش برجستهخوا نهضت مشروطه و غـارت، به دليل هرج هـاي عوامـل تعـدي

و  و مال مـردم دسـت درازي و درشت كه در سراسر واليات ايران به جان و راهزنان ريز و استعمار استبداد
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و بعضاً مخالف اوضاع جديد رويه، كردند آن را غارت مي  پـيش، كه شناختي هـم از آن نداشـتند، اي بدبين
و انتخاب نمايندگان خود بازماندنـد اينان نيز از مشاركت در رأي. گرفتند در. گيري و مـالكين را فالحـين

ششزمره گروه . ولي شرط شد كه بايد صاحب ملكي با حداقل بهاي هـزار تومـان باشـد. گانه ناميدندهاي
از چنـين امكـاني برخـوردار تمـام كسـاني را كـه،تر به بياني روشن. اكثريت بزرگي اين شرط را نداشتند

و وران هـم دارا بـودن دكـاني بـا اجـاره شرط شركت پيشـه. از انتخابات محروم كردند، نبودند ي مناسـب
شد هاي شناخته شده عضويت در صنف و اكثـر پيشـه.ي رسمي عنوان عمـالً، وران فقر عمومي روستاييان

ا گـذاردن ميـزان، عالوه بـر ايـن. نتخابات كرداقليت بسيار معدودي از آنها را مشمول شرايط مشاركت در
و30حداقل سني  بـيش از نيمـي از جمعيـت آن دوره، سال براي دادن رأي25سال براي انتخاب شدن

، يهـودي، مسـيحي:ي انتخابات در مـورد ايرانيـان غيرمسـلمان نامهنظام. را از چرخه انتخابات بيرون نهاد
و بابي پا. سكوت كامل كرد، زرتشتي و اعمال نفوذبا سرانجام زرتشتيان توانستند اربـاب جمشـيد، فشاري

و فضـاي. عنوان نماينده خود به مجلس وارد كنند را به و مسيحيان را نيز تحت اجبـار نمايندگي يهوديان
و سـيد محمـد طباطبـائي، پرتعصب آن روزگار ظاهراً به دو روحاني . واگـذار كردنـد، سيد عبداهللا بهبهاني

حـدود چنـد درصـد از مـردان، در مجمـوع. هاي بابي وبرآمده آن نيز به حساب نيامدند آيينمعتقدان به
نفـر بيشـتر52امـا در عمـل، نفر تعيين شـد61سهميه تهران. چند شهر بزرگ مشمول انتخابات شدند

و پيشه29از اين ميان. انتخاب نشدند نفـر 160تعداد كل وكالي مجلـس. وران بودند نفر نماينده اصناف
و گـزارش روزنامـه مجلـس هـيچ،ي مجلـس اما بر اساس اسناد باقي مانـده، تعيين شد گـاه در مـذاكرات

و مـوارد. نفر حاضر نشد90جلسات بيش از  و تصـويب لـوايح از تعداد آراي بـه دسـت آمـده در تنظـيم
ميگيري اين عدد حتي بسيار كوچك رأي . دهد تر نشان

و مزايا تنها دو. اما در واليات كار به روال ديگري بود، در تهران تحقق يافتتازه اين شرايط جـز يكـي
و دست و اعضا ، دركاران آن در گزينش وكـال مـؤثر بودنـد شهر ايران چون تبريز كه انجمن ملي برپا شده

، متنفـذين، نخبگان،ها در برخي شهرستان]38[. مردم نقش مهمي در برگزيدن نمايندگان خود نداشتند
و فرد مورد نظر خـود را برگزيدنـد سفي ريش و علماي روحاني منطقه گرد هم آمدند از، دان در حـالي كـه

و رأي مردم خبري نبود و نـه در آن سـهمي داشـتند. حضور . تازه اكثر واليات نه از انتخابات مطلع شدند
و عمـالً راه را بـراي برگزيـدن،»انجمـن انتخابـات«قائل شدن حق نظارت حاكمـان واليـات بـر عوامـل

و در حوزه امكان هرگونـه حضـوري را از مـردم، متعدديهاي برگزيدگان عناصر متنفذ محلي باز گذاشت
در ترديد تقلببي. حذف كرد و واليـات صـورت گرفـت كـه و اعمال نفوذ بسـياري در تهـران هاي آشكار

مج، انبوه شكايات رسيده به مجلـس. اسناد تاريخي ثبت است لـس پيرامـون چنـان كـه مـتن مـذاكرات
در برخي موارد كه وكاليي بر خـالف. جملگي حاكي از اين مدعاست، دهد اعتبارنامه نمايندگان نشان مي

و حكام تعيين شد شد، ميل متنفذين ي ايـن نمونـه. در حركت اين نمايندگان به تهران موانع بسيار ايجاد
و اتفاقات در اعمال نفوذ قوام، رفتارها جلوگيري از حركت نمايندگان شـيراز بـه الملك مالك متنفذ فارس

و يا آمدن فرارگونه وكيل و راديكال مردم همدان تهران و تفنگـداران، الرعايا نماينده پيشرو از ترس اوبـاش
بزرگ مالكان منطقه كه درصدد كشتن او برآمدند ويا نمايندگان رشت كه بحث درباره اعمال نفوذ اوليـاي 

ج و ديني منطقه در . است، لسات متعدد مجلس را جاري كردقدرت سياسي
از چرخـه انتخابـات، نامـه طبق نظام، مورد مهم ديگر كه موجب بيرون ماندن اكثريت مردم حائز رأي

و واليـات قرار بود انجمن. نامه بودعدم اجراي مفاد اين نظام، شد هاي نظارت بر انتخابات در مركـز ايـاالت
و از شهرهاي وابسته بخواهن ششبرپا شود و براي رأيد نماينده طبقات گيـري نهـايي گانه خود را انتخاب

و واليات بفرستند تا وكيل براي اعزام بـه مجلـس را انتخـاب كننـد  ايـن امـر در بسـياري. به مركز اياالت
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و يا متنفذين با حضور خود يا نماينده ي خود در مركزمنطقـه موضـوع را فيصـله مناطق يا تحقق نيافت
هـاي كـار مجلـس اول بـه دليـل بسـياري از واليـات تـا ميانـه. خود را به مجلس اعزام كردنددادند ونفر
با. اي به مجلس نفرستاده بودند هاي متعدد متنفذين محلي هنوز نماينده كارشكني يـا6در برخي مناطق

را7 . كردند» انتخاب«راي متنفذين وكيل مجلس
بايد در نظـر داشـت بـراي اولـين بـار،و نحوه اجراي انتخابات نامهي ايرادات از خود نظام در كنار همه

و طبعـاً  و مشاركت در سرنوشت سياسي خـود را يافتنـد بود كه درصد كمي از مردم ايران فرصت حضور
و كژروي كاستي را تقي. هاي بسياري بايد رخ داده باشد ها زاده ايـن اولـين مشـاركت مـردم در سياسـت

]39[ستوده است 
و تاريخاً با تمام كاستيمجلس او و كژرويل مشروطه عمالً هايش تـا پايـان سـلطنت پهلـوي تنهـا ها

از. از نظـام پارلمـاني را بـه ايرانيـان نشـان داد هـايي مجلسي بود كه در مجموع تـا حـدي گرتـه  اصـناف
و طبقات به مجلس راه يافتند پايين نامـهنبـه دليـل تعـويض آئـي، اينان حتي در مجلس دوم. ترين اقشار

اصـناف حضـوري مـؤثر در نهضـت. انتخابات از چرخه سياست ايران براي هميشـه بيـرون رانـده شـدند 
و به دليل خاستگاه اجتماعي هـاي نهضـت از جانـب راديكـال، شان در ميان زحمتكشان مشروطه داشتند

م. بيشترين تعداد نمايندگان در ميان وكالي تهران به آنها اختصاص داده شد ورخـان مشـروطه بسياري از
و بـي، به گمان اينان اصناف از افرادي سـاده. اند همچون كسروي با تحقير از اين صنف سخن گفته سـواد

و از اين رو در نظام پارلماني كه نيازمنـد دانـش  ـ اجتماعي الزم تشكيل شده و كنش سياسي فاقد بينش
دا،و آگاهي نو است و و بـا دخالـت نه تنها كارآمد نبوده بلكه با عدم تجربـه هـاي نـامطلوب در امـور نـش

و. اند ها افزودهبر ناهنجاري، تخصصي و سياسـي مشـروطه كسروي پس از شـرحي بـر فضـاي اجتمـاعي
.«: نويسد ارزيابي وكالي مجلس اول مي . و حـاجي علـي اكبـر از آن سوي نام. هاي مشهدي بـاقر بقـال

برخاستي؟ در ايـن هنگـام كـه رشـته كارهـا از چنـگ گونه كسان ناآگاه چه كاراز اين. پلوپز ديدني است
و به دست توده مي مي، افتاد دربار درآورده شده و آزموده ».بايست كه به جايي رسد مردان كاردان

زاده اما از منظـري متفـاوت بـا سيدحسن تقي. نماينده تهران تقريباً نيمي نماينده اصناف بودند60از
و مجلس، كسروي ميبه صحنه مشروطه و از حضور راديكال اصناف در مجلـس شـورا اسـتقبال اول نگرد

تنهـا، شـاه مشـروطه نـداده: اعالم كرد، رئيس دولت، در اوايل كار مجلس كه مشيرالدوله،جايك. كند مي
و ثبت در تاريخ به روايت تقي، مجلس شورا مرحمت كرده قيـامي در آذربايجـان، به دنبال اين اقـدام، زاده

و كش خواهان بر سر پذيرش يا عدم پـذيرش مشـروطگي نظـام نـوين اوج مكش شاه با مشروطهدرگرفت
و جدل شـد به گونه، گرفت عاقبـت شـاه هـم. اي كه در صحن مجلس يك هفته تمام در اين زمينه بحث

مي: تأكيد كرد و مشروعه مي تقي. دهم من مشروطه را قبول ندارم : افزايد زاده در دنباله اين روايت خود
و تقريباً كـم« و علما اين پيشنهاد را قبول كردند بدين وسيله اختالفي در خود مجلس ايجاد كرد

و آزادي  طلبـان مجلـس هـم در مقابـل آخونـدها عـاجز مانده بود كه حرف دولتيان پـيش بـرود
و بـه علمـا مي شدند كه از يك گوشه مجلس مشهدي باقر وكيل صنف بقال فرياد سختي بـرآورد
و اينها سرمان نمـي ما يقه چركين، قربان شما آقايان: گفت . شـود هاي عوام اين اصطالحات عربي

و مشروطه گرفته مي ما جاني كنده مـا زيـر. خواهيد آن را فدا كرده از دست بدهيـد ايم حاال شما
و مقدس اين نعره. رويم بار نمي و،ي وكيل مومن و لفظ مشروطه را نجـات داد آقايان را عقب راند
شدبا دست عاقبت و هـم كنسـتي، خط شاه كه نزاع حل توسـيون هـر دو ذكـر هم لفظ مشروطه
]40[».شد
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 انتخابات تبريز
، نامـه طبـق دسـتور نظـام. را به تبريـز فرسـتادند» نظامنامه انتخابات«پس از برقراري مشروطه در تهران
فراينـد انتخابـات را بـه، اولاز همان شـماره» انجمن تبريز«روزنامه. شش تن براي نظارت انتخاب شدند

و ثبت كرد جـز ظـاهر صـنفي، امـا در عمـل، نامه انتخابـاتي مبنـاي كـار بـود گرچه نظام. دقت پيگيري
و اقدامات بر اساس نظام و فعاالن انجمـن تبريـز، در واقع. نامه پيش نرفتانتخابات بقيه مراحل اين سران

و وكال را انتخـ  بـا حضـور، هيـأت نظـارت، گانـه افـراد شـش. اب كردنـد بودند كه انتخابات را پيش بردند
.و ميرزا آقا ابـراهيم، حاجي محمد جعفرآقا، اي چون شيخ سليم خواهان برجسته مشروطه . تشـكلي بـه.

در» انجمن عدليه«نام  و اولـين جلسـه خـود را ق برپـا 1324شـعبان12در حياط انجمن تبريز مستقر
و صنفي. كردند وب، قرار شد هر گروه و نماينـدگان خـود را مسـتقيماً انتخـاب زرگان خـود را گـرد آورده

. معرفي كنند
و برگزيده شدن تقي و جدل انتخابات مجلس اول فريـدون. هاي بسـيار بـوده اسـت زاده موضوع انتقاد

و چند تني ديگر و به تاسي از او غالمحسين ميرزا صالح بـراي. انـد پيرامون اين موضوع نظـر داده، آدميت
و همهب - در وهله اول بايـد بـه گـزارش، تر انتخابات نمايندگان آذربايجان در اين مجلس جانبهررسي دقيق

عـالوه بـر. كه شرح رويدادها را به دست داده مراجعه كـرد،»جريده ملي، انجمن تبريز«هاي منظم روزنامه
و خاطرات ميرزا فضل نامه، آن اب، علي آقا نماينده روحـانيون منطقـه ها 9شـعبان تـا12(تـداي كـار كـه

و گـزارشو نيز نامه، را در روايت خود شرح داده)ق1324رمضان هـاي مستشـارالدوله نماينـده ديگـر ها
و خاطرات سيد جواد ناطق و مقايسه كنيم، مجلس اول . از سخنگويان انجمن تبريز را بررسي

مي زاده در نوشته تقي بههاي خود ، آذربايجان به مجلـس اول رفتـه اسـت عنوان نماينده تجار گويد كه
ي طبقـه زاده خـود را نماينـده در فهرست وكالي مجلس اول تقـي«: نويسدمي]41[ولي فريدون آدميت

ميرزا صالح نيز به تاسي از آدميت همين ايـراد».اين اشتباه است او نماينده اصناف است. تجار اعالم كرده
مي را بر تقي سـال،10شـماره، انجمن تبريزروزنامه، كه خود آورده طور همان مĤخذ آدميت. داند زاده وارد

زاده در زمـره نماينـدگان اصـناف در اين شماره عنوان شـده كـه تقـي.ق است1324شوال7مورخ، اول
را، آدميت تنها با مراجعه به يك شـماره از آن روزنامـه، در واقع. آذربايجان انتخاب شده است ايـراد خـود

و مطرح مي و شايد ناديده گرفته است شمارهكند و يا به آنها توجه نكرده در شـماره. هاي پيشين را نديده
با نام تقي، اين روزنامه9 ، در واقـع. رأي ثبـت شـده اسـت51زاده در زمره صاحبان آراي نمايندگي تجار

مي تقي و هـم در انتخابـات اصـناف رأي آورد او هم در رأي، گويد زاده درست عنـوان امـا بـه، گيري تجـار
]42[. نماينده تجار به مجلس رفت

و وكالـت تقـي او گله. كند ميرزا صالح ايراد ديگري هم طرح مي زاده بـه مند است كه صـحت انتخـاب
طبق اطالعـات. مورد تأييد نيست، اين دليل كه بر مبناي بيشترين آراي كسب شده به تهران اعزام نشده

بر انجمن تبريزدقيق روزنامه  و تجار عالوه ها هم بـر مبنـاي بيشـترين برخي نمايندگان ساير گروه، اصناف
و نفـر اول امـام. انـد آراي كسب شده به تهران نرفته كـه بيشـترين آراي، قلـي ميـرزا وكيـل شـاهزادگان

و هدايت اهللا ميرزا به جاي او به مجلس رفـت، انتخاباتي را كسب كرده بود ميـرزا عبـدالرحيم. انصراف داد
و امام جمعه خوي بـه جـاي، بيشترين آرا را در ميان علماي روحاني كسب كردآقا كه  وكالت را نپذيرفت

از، محمـدباقر تاجرباشـي، نماينده اول تجار. او وكيل شد و چـون قبـول نكـرد در ايـران حضـور نداشـت
شد12فهرست نمايندگان  و اش مفصـل اسـت طالبوف نفر سوم تجار هم كه قصـه. گانه آذربايجان حذف

و بـه مجلـس نرفـت، ايم آن را در جاي ديگر آورده ، بنـابراين در ميـان صـاحبان آراء تجـار. به ايران نيامد
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و سيد حسن تقي55حاجي محمدآقا حريري با با رأي به51زاده عنـوان وكـالي تجـار بـه مجلـس راي
. معرفي شدند
. زاده صحت انتخاب حسن تقي«:ي ميرزا صالح به نوشته . ميوقتي. گيرد كـه دليـل مورد تأييد قرار

در، داشـته باشـيم، روشن مبني بر استعفاي سه نفر ديگر مقدم بر او كه از آراي بيشتري برخـوردار باشـد 
از انتشـارات روزنامـه كـاوه نـام حسـن، كنيم كه در رساله مختصر تـاريخ مجلـس ايـران ضمن اضافه مي

اشـتباه. ممكن است اشتباه حافظه باشد يـا غلـط چـاپي. زاده به عنوان وكيل تجار ذكر گرديده است تقي
و دست]زاده تقي[حافظه نيست براي اينكه او  ميقوت حافظه داشت دانست كه وكيـل تجـار كم خودش

]43[».نبوده است
مي، نويسنده و مخدوش و از كساني كه مـدعي انتخابات تبريز را معيوب در انـد انتخـاب تقـي داند زاده

و سالم و متن استعفاي افرادي را كه مقدم بـر او رأي آوردنـدمي،ت بودهعين صحت ارائـه، خواهد بيايند
اي از طـالبوف در جرايـد تركـي زبـان قفقـاز بـه وقتي پس از قريب صد سال تازه با پيدا شدن نامه. دهند

مي برخي علت ر چگونـه مـي، بـريم هاي عدم پذيرش وكالت مجلس اول از جانب او پي ا خـواهيم كسـاني
و سندي از خود باقي نگذاشته، بيابيم كه هيچ اثر و متن استعفانامه آنها را تقديم منتقـد محتـرم نوشته اند

سندي جـز صـفحات روزنامـه، به هرحال. زاده در مجلس اول صحه بگذارند كنيم تا بر درستي وكالت تقي
و استقبال همه، انجمن تبريز درو نيز فقدان هرگون، جانبه مجلس اولپذيرش و بحـث واعتراضـي ه سـخن

و مـدركي وجـود. زاده وجود ندارد مذاكرات مجلس مبني بر ترديد در اعتبارنامه نمايندگي تقي اگـر سـند
و در تاريخ ثبت كننـد، دارد از. كساني كه مدافع چنين اتهامي هستند بايد آنها را ارائه دهند ميـرزا صـالح

كار انتخابات آذربايجان در مجلس دوم نيـز بـه: نويسدمياالسالم تبريزي روحاني شيخي منطقه زبان ثقه
و تقلب و در جـاي خـود بـه آن خـواهيم آلوده بود كه چندان ربطي به مجلس اول پيدا نميدسيسه كنـد

. پرداخت
شد1324انتخاب نمايندگان اصناف در سوم شوال، به روايت ميرزا صالح بـه تطـابق اسـناد.ق برگزار
ك ، هفـتم شـوال همـان سـال،10شـماره، انجمـن تبريـز، جريده ملـيي روزنامه. نيمتاريخي با آن توجه

: بيشترين صاحبان آراء را به شرح زير اعالم كرد
.4) رأي 314(شـيخ سـليم.3) رأي 323(حاج ميرزا آقـا فرشـي.2) رأي 416(ميرزا ابراهيم آقا.1

اما سه نفري كـه.)رأي 185(زاده حسن تقي.6) رأي 214(حاج مهدي آقا.5) رأي 308(اكبر ميرزا علي
ميرزا آقا ابراهيم آقـا.1: سه نفر زير بودند، عنوان نمايندگان اصناف به مجلس شوراي ملي معرفي شدند به

در.2. پـذيرد تبريزي ــ كه ميرزا صالح صحت انتخاب او را بـه قاعـده اكثريـت مـي  ميرهاشـم كـه نـام او
. زاده كه چهار نفر بر او حق تقدم داشتند حسن تقي.3.ه بودجدول انتخاباتي از اصل نيامد

و دخالـت ميرزا صالح گنجاندن نام ميرهاشم در فهرست وكالي اعزامي بـه تهـران را ناشـي از تقلـب
در صحت اين ادعـا ترديـد زيـادي وجـود]44[. خواند غيرقانوني هيئت نظار انجمن تبريز در انتخابات مي

مي، مستشارالدوله. دارد از: گويد يكي از وكالي بانفوذ آذربايجان حتي موقعي كه وكـالي اعزامـي از تبريـز
و خبري از ميرهاشم در ميان نبوده است در. طريق قفقاز عازم تهران شدند هنوز نام نبودن نـام ميرهاشـم

لدوله مستشـارا. كنـد فهرست انتخاب شده روزنامه انجمن تبريز هم اين سخن مستشارالدوله را تأييـد مـي 
پـس«: تازه شنيديم كـه، زماني كه ما هيئت نمايندگان آذربايجان از راه تهران به رشت رسيديم: افزايد مي

را از حركت ما از تبريز وكالي انجمن ملي محض استخالص خود از حركات مستبدانه ميرهاشـم كـه خـود
مو، سرحلقه حكومت كيف مايشائي نمـوده بـود  و باطنـاً مخـالف بـه صـالحديد علمـايي كـه ظـاهراً افـق

به، مشروطيت بودند ]45[».عنوان نماينده دوازدهم چاپاري به تهران فرستادند مشاراليه را
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نماينـدگان، كند كه پس از وصول اين خبـر غيرمترقبـه مستشارالدوله در دنباله روايت خود تأكيد مي
واآذربايجان دسته عنـوان وكيـل عزام ميرهاشـم بـه جمعي از رشت به تبريز تلگراف فرستادند كه انتخاب

و اگر نقض نشود، تبريز اين اعتـراض نتيجـه داد. همگي رسماً استعفا خواهيم داد، توهيني به همه ماست
فرداي ورود آنها به تهـران از پايتخـت بـه تبريـز،و ميرهاشم بدون حتي مالقات با ساير وكالي آذربايجان

بينيم تحت فشار برخي علمـايمي، به هيئت نظارت انتخابات بنابراين برخالف اتهام ميرزا صالح. بازگشت
و تقلبـي در اصـل انتخابـات  و دستكاري تبريز بود كه ميرهاشم در زمره نمايندگان آذربايجان جا زده شد

در، ميرهاشم. اوليه در اين مورد خاص در كار نبوده است و چندي بعـد در زمـره سـران قـواي اسـتبداد
ميرهاشم بـه روايـت كسـروي، در واقع. شاه عليه مجاهدين تبريز به صحنه برگشتهواداري از محمدعلي 

از تـرس مـردم، گانه آذربايجـان قـرار دهنـد مدتي پيش از آنكه او را به زور در فهرست نمايندگان دوازده
ز در محل انجمـن تبريـ» بازي طپانچه«ميرزا صالح قضيه.و مجاهدين به تهران گريخته بود، انجمن، تبريز

بي توسط ميرهاشم را بي و و هـرج جا و به نشانه ناسالم بودن انتخاب نماينـدگان ارتباط با مسئله انتخابات
مي، كه از بن با آنها مخالف است، هاي مردميو مرج در انجمن قصـد مـن از ايـن. كنـد به خواننده عرضه

بياشاره و كـه طور همانبلكه، يراد بوده استا ها اين نيست كه وانمود كنم فضاي سياسي آن روزگار سالم
من، در آغاز اين گفتار آوردم صـرفاً. درصد مـردم ايـران از چرخـه انتخابـات بيـرون ماندنـد95به گمان

و سياسي با شخصـيتو تسويه حساب كاري خواهم مغلطه مي و جريـان هاي شخصي در هـا هـاي مخـالف
و نقد سياسي را طي اين نكات نشا فرهنگ تاريخ و نقد بـا بهانـه.ن دهمنگاري و هر ايراد و تحريـف جـويي

كهجابه و نگرش متأثر از مصلحت زماني را و سياسي عرضـه صرفاً جايي رويدادها بر مبناي بغض شخصي
و ارزيابي تاريخي قلمداد كرد نمي، شده . توان تحليل

از از يكسـو. نشد بايد دانست كه انتخابات به سادگي برگزار«: خوانيم در روايت ميرزا صالح مي برخـي
و تصرف كنند اهل انجمن مي بـازي از ديگر سوي ماجراجويانه به طپانچـه. كوشيدند در كار انتخابات دخل

]46[».كشيد
بيو در دنباله روايت خود با يك مقدمه و بدون هيچ مناسبتي بـه تسـويه چيني حسـاب بـا ايـرج ربط

او، افشار و«ايرج افشار يا به قول ميـرزا صـالح به گفته. پردازدمي، بدون ذكر نام مسـئول چـاپ خـاطرات
يك» اسناد ظهيرالدوله او، ميرهاشم را يكي از اشرار تبريز خوانده، كه در پانويس شماره و را اشـاره كـرده

مي مورد عتاب قرار مي و ميـرزا بـه تصـريح. بايد توضيح داد كه ميرهاشم در شمار اشرار نبود«: گويد دهد
شد آقا او روضهعلي فضل و به وكالت تبريز انتخاب و واعظ بود مي. خوان توان گفت كـه ميرهاشـم در واقع

]47[».زاده به آن تعلق داشت متعلق به همان رده اجتماعي بود كه سيد حسن تقي
و او را همسـان زاده مـي ربطي بگذريم كه نثار تقي از نيش بي كنـد تـا نـام او را بـه معركـه وارد كنـد

تـوان همسـان او را نمـي، پيشينه ميرهاشم هر چه بود. چند نكته را بايد توضيح داد،م جلوه دهدميرهاش
و بنـد عمـل مـي او به مثابه اشرار ششـلول، در زمان مورد بحث. زاده خواند تقي و سـنگ راه انجمـن كـرد

و در مقابل مجاهـدين. مجاهدين بود و استبداد . تبريـز قـرار داد مسيري كه سرانجام او را در خدمت دربار
: نويسد كسروي پيرامون رفتارهاي آن زمان ميرهاشم مي

». . و تكـاني پديـد، گيري بود اين مرد كه پيشنماز گوشه. اكنون به نام آنكه مـن پيشـگام شـده
مي آورده و به همگي چيرگي چنان كه گفتـيم هنـوز از روزهـاي. نمود ام به آرزوي سروري افتاده

از، آمـد زيرا هـر زمـاني كـه مـي. اين بدرفتاري ازو نمايان گرديد]يزكنسولگري در تبر[ گروهـي
و جوانان دوه و پـس خـود مـي، ها به كمر چي را با تپانچه سيدها و چنـان راه بـه پـيش انـداخت

ايـن، نشينان برپا گرديـده بـود صندوق اعانه كه براي بست. رفت كه تو گفتي بيگلربيگي است مي
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و براتآن را گنجينه خود پن مي داشته و بـه ديگـران ارج. نوشت ها در تنهـايي كونسـول را ديـده
و خود بـه تنهـايي بـه ديـدن. گذاشت نمي پس از بيرون آمدن از بست بدرفتاري بيشتر گردانيده

و بـا او بـه گفـتمي]محمدعلي ميرزا[وليعهد  . نشسـت وگـو مـي رفت . خواهـان سـخت آزادي.
و از ترس تپانچه پيرامونيان ميرهاشم سـخني نمـي رنجيدند ولي به پاس مردم دوه ، يارسـتند چي

ميـرزا حسـين واعـظ رو بـه، كه نشسـت انجمـن برپـا گرديـده بـود) شعبان27(مهر23تا روز
هـاي او پرداخـت آنكه نام ميرهاشم را برد به شمردن بدرفتاريبي، وران گردانيده نمايندگان پيشه

ك. ها نمودو نكوهش ميلكن در آن ميان وه وي سخن . گفت ميرهاشم با دسته خـود رسـيد . از.
دريافت كـه نكـوهش از كارهـاي او كـرده]واعظ سخنگوي انجمن تبريز[هاي ميرزا حسين گفته
و ميـرزا، به ميرزا حسين پرخاش نمود، شود مي و كسان او بـه درون ريختـه در اين ميان برادران

يا. حسين را بسيار زدند ايـن پيشـامد بـه آزردگـي. از ترس خاموش ايسـتادند ديگران يا گريخته
و بـازار بندانيدنـد فردا يك دسته از آزادي. مردم افزود و، خواهان در مسجد گـرد آمـده و ماليـان

و پافشـاري نمودنـد، ديگران را به آنجا آورده . بيرون رفتن ميرهاشم را از شهر خواسـتار گرديدنـد
و آهنگ تهران كردميرهاشم ايستادگي نيارسته از شهر بير ]48[».ون گرديد

و نكـوهش نادرسـت تـر او در شـرور اين نقل قول مفصل را ذكر كردم تا نادرستي ادعـاي ميرزاصـالح
اسناد ديگر تاريخي از جمله روزنامه انجمن تبريـز هـم بـه. نشان دهم، دانستن ميرهاشم از سوي افشار را

و دسته مسلح او و آشـكار، دار و بندهاي پنهان و،ش بـا كنسـول انگلـيس زد محمـدعلي ميـرزا وليعهـد
و جمع كردن گروهي در محله دوه شرارت چي كه همه بعـدها در مقابـل مجاهـدين ها در جلسات انجمن

شد طور همان، به هرحال. تأكيد دارد، تبريز به رهبري ستارخان ايستادند گذاردن نام ميرهاشـم، كه گفته
در، انتخابـات صـورت نگرفـت در شمار وكالي آذربايجان در فرايند حتـي در ليسـت نهـايي اعـالم شـده
مي. روزنامه انجمن تبريز نيامده است همچنان كه خـود ناقـد، خواند افشار به درستي ميرهاشم را از اشرار

بـازي بعـدي او هاي شـرارت نمونه. طپانچه كشيدن اوباش ميرهاشم را نمونه آورده است،و نكوهنده افشار
و مشروطه در مقابل آزادي و ترورهاي دوره استبداد صغير در تـاريخ طلبان در جنگ خواهان هاي مسلحانه

در، خوانـد زاده از يـك رده مـي ميرهاشم را به دليل خاستگاه طلبگي با تقي، اينكه ميرزا صالح. ثبت است
و ريشه بـوده واقع مي و برخاسـته خواهد وانمود كند كه گويا كنش اين دو در زمان مشروطه از يك جنم
عنـوان ميرهاشـم بـه. تـوان مراجعـه كـرد هاي مشابه آن در ساير آثارش هم مـي كمااينكه به نمونه، است
و اسـتبداد در سراسـر دوره محاصـره تبريـز تـا آخـر مقابـل مجاهـدين ترين تكيه عمده و عامل دربار گاه

ج و از معدود افرادي بود كه پس از فتح تهران توسط حكومت شدايستادگي كرد . ديد به اعدام محكوم
از، او در خصـوص شـيخ سـليم. اما اين تنها مورد قابل نقد در روايت ميرزا صالح نيسـت يكـي ديگـر

مي افرادي كه بيش از تقي كسـروي در تـاريخ. نويسـد براي خواننده نمـي، داند زاده رأي آورده نيز آنچه را
 اصـرار مـردم بـه مانـدن شـيخ. نظر كردي صرفشيخ سليم خود داوطلبانه از نمايندگ: نويسد مشروطه مي

و گسترده سليم در تبريز به . سرانجام او را به انصـراف واداشـت، اي كه در شهر داشت علت محبوبيت عامه
]49[

روزنامـه، چون متن صورت جلسـه مـذاكرات مجلـس، آنچه قابل تأكيد است اينكه هيچ سند تاريخي
و نزديـك همآثارو انجمن تبريززمانه به ويژه ارگان  از جملـه روايـت ادوارد، بـه رويـدادهاي مشـروطه زمان

و كسروي از آن دوره، براون او بـا. انـد اي وارد نيـاورده زاده خدشـه به اعتبارنامـه تقـي، ناظم اسالم كرماني
و مؤثرهاي همه فعاليت بـ، جانبه و تقريباً روزمره تلگرافـي بـا تبريـز در تمـاس و مراوده محكم و ارتباط ود

و پناهگـاه مـوكالن آذربايجـاني در مجلـس اول مـي انجمن او را به و انتقادهـاي عنـوان ملجـاء شـناخت
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و انجمن تبريز بـه او ترديـدي روادارد مالنقطي برخي نمي او نماينـده اصـلح تبريـز. تواند در اعتماد مردم
و كارنامه مجلس اول دليل اين مدعاست، بود . پرونده

: امون انتخاب نمايندگان تجار از تبريز در سخنراني معروفش چنين گفته استزاده خود پير تقي
و حـاجي ميـرزا عبـدالرحيم طـالبوف75از وكالي تجار حاجي محمد باقر رضايوف« رأي داشت

كـه. رأي داشـتند51زادهو تقي55حاج محمدآقا حريري. مؤلف كتاب احمد قدري كمتر از آن
و و. كالت به دو نفر ثانوي منتقـل شـد دو نفر اولي قبول نكردند دو نفـر اولـي حـاجي محمـدباقر

و دويمي در تفليس ساكن بودند، طالبوف ]50[».اولي در تمرخان شوره داغستان

و ديگر آثار و نواقص انتخابـات مجلـس اول در كاستي، به رغم تمامي نكات اشاره شده در اين متن ، ها
جر مي و آزادي يان مشروطهتوان تأكيد كرد كه به دليل حضور آن، خواه قدرتمند در تبريـز طلب انتخابـات

از ترين انتخابات ايالت از زمره سالم و شـاهدي غيـر و تـا زمـاني كـه سـند هاي عصر مشروطه بوده اسـت
و ابهامي در صحت وكالـت او وجـود نـدارد، زاده طرح نشود سخنان مخالفان تقي آن. ترديد بـا، عـالوه بـر

و اقدامات  . او به راستي شايسته وكالت مـردم پيشـرو تبريـز بـود، وي در طول حيات مجلس اولخدمات
مـاه پـيش از رويـدادهاي منجـر بـه او قريـب يـك، زاده در زمان انتخابـات در شـهر حضـور نداشـت تقي
و تأسـيس انجمـن تبريـز بست هـاي در اواسـط رجـب بـراي شـركت در فعاليـت، نشيني در كنسولگري

در. ان رفته بودخواهي به تهر مشروطه و نكوهشـي كـه، تاريخ مشروطهكسروي با وجود همـه ناخرسـندي
مي نثار تقي و اعتراضي نمي، كند زاده هـا كـه گويـا نمايي اين بزرگ. كند به موضوع انتخابات او هيچ اشاره

و صـرفاً،انـد نامه انتخابات برگزيده شدهاز نظامدقيق ساير نمايندگان مجلس اول بر اساس پيروي  سـاخته
هـاي ميـرزا زاده بر مبناي نامـه زنان مخالف تقي قلم. پردازانه از فضاي آن زمان است پرداخته ذهنيت خيال

و كنش بـا تقـي، علي آقا نماينده روحانيون شيخي تبريزفضل زاده دوران مشـروطه اخـتالف كه در بينش
و غيرتاريخي به جاي پرداخ و ارزيابي متأثر از شرايط زماني سـرايي داسـتان، تـر تن به مسائل مهـم داشت

. اند كرده
.«:خوانيم در روايت كسروي پيرامون موضوع مي . ولـي. در تبريز برگزيدن نمايندگان انجـام گرفـت.

و از مجتهـد  پروايـي االسـالم بـيو ثقـه]ميـرزا حسـن آقـا[چون بسياري از آنان كه برگزيده شده بودند
و دانسته نبود كه پذير مي نه فتهنمودند سـفر را از كجـا]هزينـه[در افت،و از آن سوي دانسته نبود، اند يا

بي، پردازند مي كار همچنان و نيـز مجاهـدان. ماند نتيجه در اين زمان از تهران چند بـار يـادآوري كردنـد
و اين بود و پـس از گفـت انجمن. فشار آوردند وگـوي بسـيار كسـان پـايين بـه نماينـدگي به آن پرداخت

]51[».سانيده شدندشنا
مي، به بياني ديگر . كند كـه ايـن سـران انجمـن تبريـز بودنـد كـه وكـال را برگزيدنـد كسروي تصريح

و سران فعـال شـهر وكـال بينيم كه همه اصول نظام مي نامه انتخابات در تبريز هم مالك عمل قرار نگرفت
مي گيري تعداد رأي. را انتخاب كردند ي راي دهنـده در جلسـات انجمـن در دهد كه تعدادكم ها هم نشان

و اشـاره زاده را بـي نام تقـي، كسروي در ادامه روايت خود. گيري شركت جستندي رأ اي كـه هـيچ سـخن
و دست بردن بـه سـود او باشـد  را. كنـد در ايـن گـزينش طـرح مـي، حاكي از وجود ابهام كمتـر كسـي

تب، شناسيم كه اذعان نكرده باشد مي و دقيـق ريز عمالً سالمانتخابات مجلس اول در تـرين انتخابـات تـرين
و دسته، زاده مخالفان تقي. عصر مشروطيت بوده است و سـرك با تأكيد بر تقلب بندي در انتخابـات تبريـز
مي، جويي كشيدن از باالي نرده عيب و، كنند كه گويا انتخابات در ساير نقاط ايـران صـحيح وانمود سـالم

و تنهـا در تبريـز نامـه انتخابـات طبق اصـول نظـام  زاده چنـينو آن هـم در مـورد تقـي، صـورت گرفتـه
و اعضـاي پيشـرو انجمـن، اي در كار بوده اگر هم دسته. بندي تحقق يافته است دسته رهبـران مجاهـدين
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و روحـانيون در كـار اعمـال، ملي تبريز بودند نه چون ساير نقاط كشور كه دست بزرگ مالكـان حاكمـان
و جـوان ضمناً اينان خود بايـد پاسـخ دهنـد كـه چـرا اعتبارنامـه تقـي]52[. نفوذ بوده است زاده گمنـام

و در مجلس اول و پـر قـدرتش بـه چـالش، همچون برخي ديگر در همان زمان توسط مخالفين متعدد
 گرفته نشده است؟

مي تقي و نه در زمره صنف مشخصي در بازار تبريز شمرده اب او ترديـد انتخـ بـي.شد زاده نه تاجر بود
و اصناف تبريز و پوششي براي اعزام يكي از فرزنـدان منـورالفكر شـهر بـراي صرفاً به نمايندگي تجار بهانه

مشـمول، كدام از منـورالفكران آن روزگـار كـه بـه مجلـس راه يافتنـد هيچ. دفاع از حقوق شهروندان بود
و محدوديت مه آنهـا عمـالً بـه عنـوان نماينـدهه.ـ صنفي ياد شده نبودند نامه طبقاتيهاي نظام امتيازات

شش. نامه به مجلس راه يافته بودندبرخي از طبقات ياد شده در نظام از، گانه در ميان طبقات و نشـاني نام
امـا رونـد، نامـه نبـوده اسـت زاده هم بر مبناي شـرايط نظـام انتخاب تقي، بر اين اساس. منورالفكران نبود

ت و زاده را بـه راسـتي بـه تقـي، بريـز بعدي رويدادها نشان داد كه مردم عنـوان نماينـده خـود برگزيدنـد
. شناختند مي

 مجلس شوراي ملي اول
مي تقي عنـوان از مـاه رمضـان بـه، پيش از انتخاب غيابي به نماينـدگي مـردم آذربايجـان: كند زاده روايت

و بدون حضـو، تماشاچي در جلسات مجلس اول ر وكـالي شهرسـتاني كه در آن زمان با نمايندگان تهران
مي، تشكيل شده بود در اواسط ماه بعد يعني شوال بود كه تلگرافي از تبريز بـه او اعـالم شـد. كردشركت

. به وكالت تبريز انتخاب شده است
. با حضـور وكـالي تهـران افتتـاح شـد)م1906اكتبر7(ق 1324شعبان18مجلس شوراي ملي در

و در هراس از مرگ احتمالي و عمـدتاً، مظفرالدين شاهشتابزده و يـك مـاده قانون اساسي شامل پنجـاه
ق 1324ذيقعـده14در، هايي كه با شرايط بومي سازگار بنمايدمتأثر از برخي قوانين اروپايي با دستكاري

و تأييد شاه رساندند) 1906دسامبر20( و به امضا . تصويب شد
و وكال را خود دقيق نويسـد كـه وي مـي. زاده به دست داده است تقي ترين تصوير تركيب مجلس اول

]53[. روح مجلـس وتـا حـدي رونـق كارشـد» شدگان فرنگي مـĤب تربيت«در آغاز كار وجود چند نفر از
و برادرش مخبرالملك صنيع و محقـق حسن، الدوله رئيس مجلس الدولـه مدرسـان خـان صـديق حضـرت

و ميرزا سيدولي جاهللامدرسه سياسي ميخان طبيب را از اي مجلـس رونـق چنـد هفتـه. شـمرد مله اينان
و نشر نداشت و حتي مذاكراتش اهميت طبع ورود ميرزا جوادخان سعدالدوله پس از آزادشـدنش. نداشت

و عضـويتش در مجلـس  و ورودش با شكوه تمام به تهـران و، از تبعيد يزد و بـا مباحـث آن را رونقـي داد
و گرمـي بـه مجلـس داد، ام پارلماني مطرح شدهنكات مهمي در كنار آشنايي با موازين نظ از ايـن. شدت

و جدل، زمان و صـنيع،ي برجسته مجلـس ميان دو چهره هاي بحثها امـور را پـيش، الدولـه سـعدالدوله
و پيشـرو شهرسـتان رقابت اين دو عمالً فضاي ماه. برد مي و قبل از ورود وكالي راديكال بـه، هـا هاي اوليه

و دولتمـرد توانمنـد آذربايجـان. درهم شكسترا، ويژه آذربايجان و، سعدالدوله اين بازرگان بـا مناسـبات
و بـه ويـژه بـا ژوزف. هاي نوين اروپايي آشنا بود نظام اختالف ديرپاي او با مستشاران بلژيكي گمرك ايران

و همچنين جانبداري از تاجراني كه توسط عالءالدوله حاكم تهران بـه اتهـام گـران  بـه چـوب فروشـي نوز
بسته شدند ــ كه يكي از علل محرك آغاز نهضت مشـروطه شـناخته شـد ـــ موجـب محبوبيـت او در 

و بـا مؤلفـه صنيع. اذهان عمومي شده بود هـاي جديـد الدوله رئيس مجلس وقـت در اروپـا درس خوانـده
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و سعدالدوله در ماه. سياسي آشنا بود ه جدل واختالف ميان او هـا مه زمينـه هاي آغازين حيات مجلس در
در.و در متن مذاكرات نمايندگان مشهود است و طباطبـائي از علمـاي بانفوذحاضـر سيد عبداهللا بهبهاني

را، هاي خود اينان در تأويل. مجلس اول بودند و مقتضـيات سياسـت روز حدي از سازگاري ميان شـريعت
. جستند مي

و وكـالي آذربايجـان تا پيش از ورود تقـي ي اعيـان اي عمـومي مجلـس در سـيطره عمـالً فضـ، زاده
يكهايي مسلك و صنيعچون سعدالدوله در و در ميانه آنها سيد عبداهللا بهبهـاني سو الدوله در سوي ديگر

و قانون اساسي شتاب.و يارانش در نوسان بود زده مشروطه در واقع حاصل سازش غيراصولي ميـان دربـار
و شريعت، مستبدين و ميان روحانيون و تربيـت شـده روان متمايل به محافظههخواهان كاران سنتي اعيـان
و بـه ميزانـي كـه زور رسـيد بندي هر كدام از اين دسته. قاجار بود ،و دانـايي اشـان، ها توانستند به نـوعي
هـايو ابهـام، هـا تنـاقض، هـا به دليل كاسـتي. هاي خود را در اصول متناقض اين قانون بگنجانند خواست

تدوين متممي بر ايـن قـانون،هااين قانون اساسي بود كه پس از ورود وكالي شهرستانمتعدد موجود در 
. در صدر وظايف مجلس قرار گرفت

اقداماتي ابتدايي براي تأسيس بانك ملـي،ي اوليه گذشته از تدوين قانون اساسي در اين دوره، مجلس
و هيجان مرد اولين اقدامي كه در نتيجه. هم صورت داد پارلمـاني نوپـا دامـن شبهم را از تشكلي آن شور

و طرح تشكيل بانك ملي بـراي رد كردن درخواست قرضه دولت از دولت، گستر كرد و انگليس هاي روس
و پول هديه دادند. تأمين بودجه مورد نياز كشور بود و جواهرات و مردان بسياري داوطلب شدند امـا، زنان

.ي مطلوبي نرسيد به نتيجه
به تأسيس بانك و اقـدام ملـي تـا مـدت ملي و هـاي بحـث هـا در عنوان يك خواسـت مـالي مجلـس

مجلـس پـس از رد اليحـه قرضـه از خـارج بـه برخـي]54[. هاي مطبوعات مسـتقل مطـرح بـود نوشته
و برخي هزينه و مستمريات درباريان و اصالحات مالي توجه كرد و تشـريفاتي را كـاهش داد هـاي اضـافي

ا. قطع كرد و مجلس در و ناآشنايي با اصـول نظـام پارلمـاني عمـده وقـت ين روزها به دليل فقدان تجربه
و بدون دستور آيينبي، هاي متفرقه اش با صحبت انرژي روز بـه روز. گذشـت نامه داخلي مجلـس مـي نظم

و تندتر مي و دربار مجلس را جـدي نمـي،شد مجلس بر ضد دولت پرشورتر را. گرفتنـد اما هنوز دولت آن
مي» محل سخن بازي«و» خانهعدالت«صرفاً به عنوان يك پارلمان بلكه نه وزرا، دانسـتند ريش سفيدان

و پاسخگو نمـي در مجلس حاضر نمي و خود را در مقابل وكال مسئول و لفـظ مشـروطيت شدند دانسـتند
كم. هم معمول نبود در]55[. كم يك رشته مباحثه جدي در مـذاكرات مطـرح شـد در ماه شوال بود كه

بهشخصاً زاده هنوز غالب اين رويدادها تقي هـا اولين وكيـل شهرسـتان. عنوان وكيل حاضر نبود در مجلس
در شيخ محمدتقي وكيل، كه وارد شد و اقـدامات مـؤثر الرعايا نماينده مردم همدان بود كه به دليل همت

و سـتم مـالكين حمايت از مردمِ به ستوه آمده دري همـدان در مقابـل جـور و محتكـرين ارزاق عمـومي
و به سان سخنگوي راستين آنها عازم مجلس شده بود، مجلس عوايد عمومي همدان . به وكالت برگزيده

و نفـوذ كـالم، عنـوان نماينـدهي ورودش بـه زاده در روزهاي اوليـه تقي مجلـس شـورا را زيـر نگـين
و سخن سعدالدوله]56ص[. يابد سعدالدوله مي و تيز مياي كه تند سـعدالدوله در زمـان، گويدمي. نمود ور

و اختالفاتي كه با آنها پيدا كرده بود با مسيو نوز بلژيكي در افتاد دشـمني سـعدالدوله. سفارتش در بلژيك
ها در گمرك ايـران توضـيح الدوله صدراعظم مظفري را هم به دليل حمايت شخص اخير از بلژيكي با عين
مي مي و تأكيد شد كند كه همين دهد . ضديت موجب شركت فعال سعدالدوله در مرحله اول مشروطه
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 زاده در مجلس اولين نطق مهم تقي
و. زاده دومين نماينده غيرتهراني بـود كـه وارد مجلـس شـد گفتيم تقي چنـان كـه از مـذاكرات مجلـس

رد بانـك اشـاره كوتـاهي در مـو، نخستين سخنان او در مقام نماينـدگي، آيد برمي روزنامه مجلسگزارش 
]56[. است) 1906دسامبر16(ق 1324شوال29ملي در جلسه 

بـه فاصـله كمـي. ذيقعده قانون اساسي به امضاي شاه رسـيد14در، زاده به مجلس پس از ورود تقي
و دشمن ديرينه و محمدعلي ميرزاي خودكامه از.ي تبريزيان به سلطنت رسيد شاه درگذشت شاه جديـد

و مجلس نمايندگان علني كردهمان آغاز مخالفت خود  ) ذيحجـه4(در مراسم تاجگـذاري. را با مشروطه
و خودداري از دعوت آنـان بـراي شـركت در مراسـم با بي ي علنـي كـه نشـانه، اعتنايي به وكالي مجلس

بي. عناد خود را نشان داد، تحقير وكالي ملت به شمار آمد در وكال از اين و سـخناني احترامـي برآشـفتند
م اين موضوع نشان داد كه مجلس با شاه جديـد مشـكل بسـيار خواهـد. قابله در مجلس ايراد كردندمقام

و امور همچون دوره .ي مظفرالدين شاه پيش نخواهد رفت داشت
خطـاب) هشت روز پس از شركت در جلسات مجلـس(]57[1324زاده در جلسه ششم ذيقعده تقي

و وكال به، به رئيس مجلس و قـاطعي آغـاز كـرد عنوا حضور خود را .ن وكيل آذربايجان با سخنراني مفصل
بي، ابتدا با صحه نهادن بر حقوق موكلين خود و و طـرز اداره مجلـس سـخن از نامرتب نظم بودن جلسات

و تكميل هم نيست«. گفت و بدتر آنكه در راه ترقي بـه، در مقـام مقايسـه.»مجلس ما خيلي ناقص است
ك پارلمان و عثماني و پس از آن باالتر به دولت، هستند» دول منظمه قانوني«ه هاي روس هـاي نگاه كنيم

و بهتر از آنها به دولت و انگليس و آلمان مي، هاي فرانسه مشروطه اتريش و آمريكا رسيم كـه رفتـه سويس
مي رفته نواقص پارلمان به. شود هايشان كمتر ا عنوان سرمشقي براي بهره گرچه نواقصي دارند ولي ز گيـري

و نحوه اداره مجلس ميتربيت بينـيم بايـد بـر مبنـاي ما كه نـواقص را مـي. توانيم از آنها بهره بگيريم مان
و خودفريبي نكنيم عيب. مان در رفع آنها بكوشيم وظيفه ملي و بيهوده رجز نخوانيم امـروز. ها را بايد گفت

ا و و خارج به اين مجلس دوخته شده و رفع نـواقص را از مـا چشم اميد جمع ايرانيان داخل صالح معايب
ي اميـدها بـه ايـن مجلـس همـه، ايـم از آنجا كه تاكنون صدي نود از معايب ايران غافل بوده. خواهند مي
و اصـطالح مـا ايرانيـان معمـول اسـت،را» حاال زود است«بايد كلمه منحوس. است كنـار، كـه در زبـان

و تنگ است. بگذاريم شش نمي. وقت گرانبها و توان ماه از اين وقت گرانبها را صرف تكميل خـود مجلـس
و جامع بايـد زودتـر. اي حاصـل آيـد الشرايط شود تا نتيجـه شرايط اداره آن بكنيم تا همه عيوبش برطرف

و اقدام كرد آستين و اجـراي نظـام : اول. چهار موضوع مهم را بايد در نظر گرفـت. ها را باال زد نامـه رعايـت
از. نامه اشكاالت بسيار دارداين نظام.داخلي خود مجلس است و مـا كـه وقت انعقاد مجلس معين نيسـت
و وقت ايم براي كار آمده واليات دور به اينجا آمده همچون برخـي آقايـان سـاكن، گذراني ايم نه براي تفنن

و مشخصي منعقد شوند، پايتخت و سـر. بايد مشخص شود كه جلسات در ساعت مقرر همه وكال بـا هـم
و در جـاي. در جلسات حاضر شوند وقت و شماره مشخصي در نظر گرفته شـود براي هر نماينده صندلي

، مطالب پـيش از دسـتور كـه از پـيش معـين شـده، رئيس مجلس جلسه را افتتاح كند. معين قرار گيرند
و بيان شود و سخني دارد بـا اجـازه از رئـيس. مطرح  سپس هر وكيلي كه در مورد مطالب ياد شده حرف

را، ناطق. محل سخنران بايد مشخص باشد. ده دقيقه يا يك ربع ساعت صحبت كند، جلسه مطلـب خـود
و سـر. ايراد كند، بدون اينكه از موضوع خارج شود در حين صحبت او همـه در سـكوت گـوش فرادهنـد

و اجازه پس از سخنران. خود صحبتي را آغاز نكنند مـذاكره. جلسه را ادامه دهنـد، ديگران بر اساس نوبت
و به جايي برسد و قطـعآن. بايد هدف داشته باشد . نامـه صـادر شـود گاه رئيس مبحث را بـه رأي بگـذارد
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و جزئيات بايد با دقت مراعات شوند مي، همه اين ترتيبات و اگـر مجلـس چنـد سـال واال كار مختل شود
را. رسد اي نمي به نتيجه، هم به شكل فعلي برگزار شود و دور هـم نبايد ايـن مجلـس همچـون مجـالس

كه. نشيني مرسوم ما ايرانيان دانست و اين اسمي كـه بـراي، اين مجلس، وضع اداره«بايد در نظر داشت
اين مشروطيت را در جاهاي ديگـر دنيـا بـا،»نبودهي ما از قديم ايم در كتب سابقه شكل حكومت گذاشته

دي. اند زحمات چندين ساله بوجود آورده گـر اگـر اختراعـي را بخـواهيم بايـد از مĤخـذشو چون هر چيز
و آالت آن را استفاده كنيم واال كار ناقص خواهد شد و تمام جزئيات . برگيريم

ي داخلي بايـد جـداً نامهاحضار وكالي واليات است كه پس از مرتب كردن نظام،ي مهم مسئله دومين
و اعـزام وكـال كارشـكني، بينند حكام مستبد كه مشروطه را به سود خود نمي. به آن بپردازيم در انتخـاب

و از تهران بايد مأموريني به شهرستان، اگر اين كار انجام نشود. مي كنند ها بفرسـتيم تـا ترتيـب انتخـاب
. فراهم كردن ترتيب اعزام آنها به تهران داده شود

و هيئت دولت سوم و وكال سـت؛ هـزا،ي مجريه يعني قوه، حضور وزرا - ران درد بـي در مقابل مجلس
هم درمان داريم مي و موكالنمـان چـه مـي خواهيم ببينيم بر سر مـردم بـه ايـن مجلـسدل. آيـد وطنان

و مراجـع قـدرت بـا آنهـا مـي بسته و رفتار بـد حكـام رسـد بايـد اند؛ اينكه مرتب تلگراف مبني بر شرايط
وند تـا بـه مسـائلشـ وزراي دولـت چـرا در مجلـس حاضـر نمـي. بايد كسي پاسخگو باشد، پيگيري شود
و راه و حاضـر نشـد، وزير امور خارجه را به مجلس خواستيم. حل يافته شودبپردازند ايـن. تمكـين نكـرد

و فريـاد مـي. برخالف قانون اساسي است و، كننـد وكال به هزار دليـل هـر روزه داد امـا دادرسـي نيسـت
و مجريه. رود مطلبشان از ميان مي و مـا، دو قوه قانونگذاري و. انـد در نظـم مملكـت پدر بـدون همـاهنگي

و معضل در ايـن مملكـت داريـم كـه اگـر. رابطه اين دو قوا هيچ كاري انجام نخواهد گرفت ما هزاران كار
و كار بكنيم باز هم كم است وزرا بايـد. لذا بايـد وقـت را از كـف نـداد. پنجاه سال هم همه روزه بنشينيم

و كمك آنها  و با هماهنگي و چاره را پيدا كنيمحضور يافته و علل . مسائل را مطرح
اي بـه تـأخير معضل مطالبه اجراي قانون اساسي از دولت است كه هر روز بـه بهانـه:موضوع چهارمين

و بخواهيم بيش از اين تأخير نيفتد. افتد مي . صـدا بـا مـن بشـويد شما وكـال هـم. مجلس بايد متحد شود
اي اساسشماها كه و صاحب حقيقي حق شما كه آن بااليي،ن مملكت هستيدمملكت مي ها خورنـد تان را

]58[. نگرندو به چشم حقارت در شما مي
و مشروطه اين برگزيده و گوياي نيازهاي مجلس نشـان از حضـور يـك، اي مختصر از سخنراني دقيق

و نظام شبه ترازشخصيت  زاده بـهيپايبنـدي تقـ. پارلماني نوپـاي آن روزگـار دارد اول در صحنه سياست
و نحوه اداره مجلس و، رعايت مقررات برخالف ادعاي برخي مخالفان او مبنـي بـر عـدم پيـروي از اصـول

و روزنامـه. نظم پارلماني از همين سخنراني اوليه پيداست آن امري كه به گواهي مـذاكرات مجلـس هـاي
روز بـود رسـماً در مقـام او كـه تـازه هشـت. از خصوصيات بارز او در دوران مجلس اول بوده اسـت، زمان

بي، كرد وكيل در جلسات مجلس شركت مي بي به و و وكالي مجلس پي بـرده بـود نظمي . تجربگي سران
زاده پس از تذكرات متعدد در طـول تقي]60[ق1325در جلسه دوم ذيحجه، قريب يك سال بعد]59[

و رياست جلسه مجلس گفت، سال : مجدداً خطاب به وكال
و هيچ ثمره نبخشيده يا بيشتر است كه مكرر عرض كرده گرچه يك سال« معهـذا يـك سـال، ام

و آن اين است كه ابداً مجلس به قانون و نظام ديگر هم بايد بگويم هـا عمـل نكـرده حتـي نامـه ها
و اين]اداره[قوانيني كه براي  بايد قـانون را رعايـت. دانم طور را بنده صحيح نميخود نوشته است

ع و اگر و]بايد آن قانون[لتي داشته باشد مجدداً كرد را در كميسيون لـوايح قـانوني تقبـيح كـرد
و طابق و تا حال نديدم كه به يك قانون كامالً عمل شود مقدس شمرد ».الفعل عمل نمود
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و عدم رعايت موازين پارلمـاني نمونه غيبت،ي بحث زاده در ادامهتقي و مكرر بعضي وكال هاي طوالني
زاده بـه كـرات تقـي. دخالت تماشاچيان در مذاكرات جلسات علني مجلس را مثال آورد، حاضراناز سوي 

و جزائـي مـردم  و مسـائل حقـوقي در جلسات مجلس پافشاري كرد؛ مجلس محل بررسي شكايات مظالم
و تـدوين، واليات نيست بلكه بايد اعم انرژي و وقت را بـراي تنظـيم و نظـارت بـر اجـراي، توان تصـويب

هـا نيسـت بلكـه ايـن سازمان شكايات عليه نابساماني، بارها مطرح كرد كه اين مجلس. انين صرف كندقو
و عمالً درباره،ي مربوطه مطرح مسائل بايد در ادارات دولتي وابسته به وزارتخانه .ي آن اقـدام شـود بررسي

و وزراي كار اصلي مجلس در اين مورد بايد نظارت بر مسـئوليت وزارتخانـه و چگـونگي هـا مسـئول آنهـا
]61[. اجراي قوانين مصوبه پارلمان باشد
و اجحافـات شـده بـود خواهي مردم از ناهنجاري صحن بهارستان محل تظلم زاده در همـين تقـي. هـا

و همـه مـا مطـابق آن رفتـار كنـيمي مجلس تأكيد كرد كه قاعده جلسه در. اي كلي بايد مشخص شـود
و اس و پـس از تحقيـق بـه ادارات، شود اقدام كرد تماع نميخصوص تظلمات به محض اظهار بايد تحقيـق

و عمـالً بـه آن اقـدام بايـد قاعـده، اين همه شكايات در مجلس جمع شده. مربوطه ارجاع شود اي تعيـين
يك، زاده حتي ده روز بعد در سالگرد افتتاح مجلس شورا مجدداً تذكر داد تقي. كنيم سـال كامـل اآلن كه

بهتـر اسـت مـتن. شـودي داخلي مجلس مراعات نمي نامهمتأسفانه هنوز نظام، گذشته از تأسيس مجلس
و وكال طبق آن عمل كنند و. آن را چاپ كنيم به همه بدهيم از رئيس مجلس هم خواست كه مسـئوالنه

]62[. قاطعانه بر اجراي مفاد آن نظارت كند
كه به دليل پافشاري وكاليي چون تقي، به هرحال تـري را به تدريج مجلس قوام نظام مطلوبزاده بود

و همكاري دسته جمعي بـر مجلـس مسـلط نشـد، گرچه نظم. پيشه كرد و روح فعاليت امـا يـك، اصول
و تغييـر مطلـوب صـورت پـذيرفت  هـايو مسـائل در ايـن هسـته، تشـكيل هـا كميسـيون. رشته اصالح

و پيرامون آنها تصميم تخصصي شد تر مطرح در، مجلـس اول يك معضل ديگـر. گيري حضـور مجتهـدين
و تصميم و، اينها كه وكيل رسمي نبودند. ها بود گيري جلسات و طباطبـائي كساني چون عبداهللا بهبهـاني

و تني چند ديگر در مراحلي شيخ فضل مي، اهللا نوري مـتن مـذاكرات مجلـس. كردند در همه امور دخالت
و موارد دخالت اين روحانيون بدون هي در.چ مسئوليت پارلماني اسـت حاكي از ميزان مـورد مهـم ديگـر

آن هاي اوليهبه ويژه در ماه، مجلس اول و جـوهربي،ي تشكيل و ناآگاهي نسبت به نظام پارلمـاني دانشي
بي.و عملكرد آن از سوي غالب وكال بود و تعصـب نسـبت بـه نـاداني اين و خبري بعضاً تا مرحله جهل هـا

مي كژفهمي هر. رفت ها پيش مي، حالبه و مدرسـين علـوم اطالعات موجود نشان دهنـد كـه حقوقـدانان
و مخبرالسـلطنه در تهيـه، سـعدالدوله، الدولـهو كساني چـون صـنيع، چون برادران پيرنيا، سياسي تهران
و تأثير مستقيم داشـتند، قوانين اوليه و قانون اساسي دخالت در. چون نظامنامه انتخاباتي روي ايـن افـراد
و فرانسه قانون آوردن به آن، هاي فرنگي عمدتاً قوانين بلژيك و برخـي كشـورهاي بالكـان را كـه متـأثر از

و حسـين، پسران خود، ميرزا نصراهللا مشيرالدوله، صدراعظم، در واقع. در نظر داشتند، سوي بودند حسـن
د، پيرنيا و متن ياد شـده ر خـارج از مجلـس را به همراه چند تن ديگر براي تدوين قانون دعوت كرده بود

و به مجلس عرضه شد . آماده

)قانون اساسي(نامه اساسي نظام
الرعايـا مجلس در آن زمان جز وكيـل. روي مجلس بودي پيش ترين مسئله اوليهتدوين قانون اساسي مهم

و اطالعات دقيق پيرامون اينكـه چگونـ. از نمايندگان تهران تشكيل شده بودصرفاً،زادهو مدتي بعد تقي ه
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. گـوييم دانـيم بـاز مـي آنچه را مـي. در جايي ثبت نشده است، نويس اوليه را تهيه كردند چه كساني پيش
و در تمـاس نزديـك بـا تقي و تصويب نهـايي قـانون اساسـي در تهـران زاده كه در روزهاي پاياني تدوين
، اساسـي معـروف شـده بـود نامـه قانون اساسي ايران كه در اوايل به نظـام«: نويسدمي، دركاران بود دست

آن، بـاز شـد) 1324شعبان17در(اندك پس از آنكه مجلس اول و افـرادي كـه در تـدوين آمـاده بـود
صــنيع، كوشــيدند حــاج]حســن پيرنيــا[مرحــوم مشــيرالدوله، الدولــه عبــارت بودنــد از مرحــوم و آقــاي

و غيرهم را در نوشـتن مـتن اوليـه مـؤثر برادران پيرنيا به ويـژه مشـيرالدوله، آدميت]63[»مخبرالسلطنه
و تغييـر مـتن قـانون اساسـي اشـاره. داند مي مخبرالسلطنه هدايت هم به نقش مستقيم خـود در اصـالح
محمد مهدي شريف كاشاني ازلي مسلك از اطرافيان مورد اعتمـاد سـيد عبـداهللا بهبهـاني]64[. كند مي

مي نيز اظهارات تقي و ميرزا حسنال جناح صنيع«: كند زاده را تأييد و مخبرالسلطنه خـان مشـيرالدوله دوله
]65[».با بعضي ديگر مشغول به نوشتن قانون اساسي هستند

و سهم روحانيون هوادار مشروطه در تدوين قـانون اساسـي هـم اطالعـاتي در دسـت پيرامون دخالت
ان كـه در واقـع پاسـخ اي از آخوند خراساني مجتهد عتبات خطاب به روحانيون تهر اول از همه نامه. داريم

و ضرورت انطباق قانون اساسـي بـا احكـام شـرع اسـت كـه آخونـد آن را  تلگراف آنها به محتواي اسالمي
مي، خواندمي» قانون اسالمي« در]66[. دهد تذكراتي سيد عبداهللا بهبهاني روحاني متنفذ آن روزگار هـم

و اقدامات خود در آن روزها در پي اجراي احكام  و آمد شـريف كاشـاني معتمـد. آخوند خراساني بودرفت
و عنوان كرد كه از او خواسـته شـده اسـت بـراي قـانون: نويسد سيد مي سيد روزي مرا به منزل خواست

مي. بنويسد، اساسي هر چه پيشنهاد دارد شـريف كاشـاني هـم. گذارد بهبهاني اين كار را به عهده كاشاني
مـردان مسئوليت متن پيشنهادي را بـه يكـي از دولـت، زها بودبا وجود اينكه خود از مطلعين فقهي آن رو

و از طريـق بهبهـاني بـه از روايت كاشاني برمي. كند مورد اعتماد خود پيشنهاد مي آيـد كـه متنـي آمـاده
ميتدوين دانيم ولـي روح كلـي قـانون جزئيات بيشتري از موضوع نمي. شود كنندگان قانون اساسي عرضه

و برخي اصول آن و سهم داشتن عنصر روحـاني در مـتن تصـويب شـده اسـت اساسي . حاكي از دخالت
و شواهد حاكي از نقش اصلي برادران پيرنيا است]67[ . مجموعه اسناد

ق مجلس بود كه مشـيرالدوله اعـالم 1324شعبان29نخستين اشاره به متن قانون اساسي در جلسه
شدكرد تا اول رمضان متن نوشته شده به مجلس عرضه خو و چهـار روز بعـد. اهد ، شـوال14، اما تا چهل

و تعويق ايـن موضـوع شـد، اي به صدراعظم مجلس طي نامه. خبري نشد . خواستار توضيح پيرامون تأخير
22ي روز يكشـنبه جلسـه. نويس مشـكل دارنـد داد كه درباريان با مواردي در متن پيش شواهد نشان مي

نماينـدگان بـه اعتـراض برخاسـتند كـه]68[. قانون اساسي بودشوال بيشترين بحث نمايندگان پيرامون
و متن را براي تصويب مجلس نمي چرا تكليف را روشن نمي مي. فرستند كنند شد در حالي كه عـذر گفته

و فرامين به صحه همايوني مـي تعويق را كسالت شاه بهانه مي و هرروزه احكام امـا در مـورد، رسـيد آورند
انظام مينامه اساسي . دارند همال روا

و اين اشاره و مجلس تـازه بنيـاد بـود آن تأخير طوالني سـيزده. ها حاكي از اختالف جدي ميان دربار
و با حضور تقي مسـئله قـانون، كه هشت روزي در مجلس حاضر بود، زاده روز بعد در جلسه ششم ذيقعده

و مهم خود تقي. اساسي مطرح شد آن، زاده در نطق اوليه اشاره كرديم بر ضرورت تسـريع در تأييـد كه به
سيدعبداهللا بهبهاني علت تـأخير را بيمـاري شـاه.و بازگرداندن قانون اساسي به مجلس تأكيد خاصي كرد

هم. خواند كـه طـور همـان، در واقـع. پوشي بر علت اصلي بودپردهصرفاً،گراي سخنان سيدبه رغم ظاهر
نـويس مسـئول بررسـي مـتن پـيش،ر محمدعلي ميرزا وليعهدهيئتي كه به دستو، چندي بعد معلوم شد

محمدعلي ميرزا كـه در آن روزهـا عمـالً زمـام. چند ايراد اصلي به اصول پيشنهادي وارد آورده بود، شده
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شــد ســوي دولــو محتشـم، مويدالســلطنه، حســن پيرنيــا. تشـكيل ســوي مجلســيان،تالســلطنه از و از
و دو روحاني و طباطبايي، سعدالدوله صورتجلسـه آن مـذاكرات جـايي ثبـت. به مذاكره نشستند، بهبهاني

قـانون اساسـي مـاده51متن. هاستولي متن قانون اساسي تصويب شده حاكي از نتايج آن جلسه، نشده
و وليعهد رسيد1324ذيقعده14در  ]69[.ق به امضاي شاه

 ليت وزرامسئو
و دربـار تـازه آغـاز شـد، با امضاي قانون اساسي در تقـي. كشمكش قـدرت ميـان مجلـس بـا دولـت زاده
اش بـر ضـرورت پاسـخگويي هاي چهارگانه در ميان خواسته، در ششم ذيقعده،ي خود سخنراني مهم اوليه
و هيئت دولت و نمايندگان ملت تأكيد كرده بود، قوه مجريه، وزرا خواهـان بـه مشـروطه. در مقابل مجلس

در. فشرد خصوص جريان راديكال انجمن تبريز بر اين امر پاي مي مجلـس بارهـا هـاي بحـث ماه ذيحجـه
و پاسخگويي به نماينـدگان  و ضرورت حضور هيئت دولت در مجلس قـانون. مطـرح شـد، مسئوليت وزرا

و در برخي موارد متنـاقض ناقص، مبهم، اساسي در مواردي كه به مسئوليت اعضاي هيئت دولت پرداخته
و مجلس را اجتناب و تقابل دولت مي بود بي]70[. كردناپذير و وزرا را دولت اعتنـا بـه مجلـس كـار خـود

مي پيش مي و شاه هم كامالً از آنها پشتيباني آنها هنوز طبق روال سابق از جانب شـاه، در واقع. كرد بردند
و به او گزارش مي دس انتخاب و از وي و. گرفتنـد تور مـي دادند محمـدعلي شـاه اصـوالً مسـئوليت دولـت

و يا عزل آنها توسـط وكـال را بـه رسـميت نمـي  و رأي اعتماد . شـناخت پاسخگويي وزرا در مقابل مجلس
وزرا نسـبت بـه ذات شـاه: آمـده بـود37در ماده. كرد تناقض در قانون اساسي نيز موضع او را تقويت مي

و وزرا. مسئول هستند زاده ها از حضور در جلسه مجلس به رغم تأكيد وكاليـي چـون تقـي تا مدتكابينه
و انتصابي را در دولـت مـي خودداري مي و شخص شاه هر تغيير اطـالع مجلـس پـيش بـي، خواسـت كرد

. برد مي
و ستم، در اين ميان در اخبار زورگويي و سوءاسـتفاده مـأموران دولـت و خشـونت هاي حكام محلـي

و عوامـل متنفـذ. رسـيد بـه مجلـس مـي، همان وضعيت پيش از مشروطيت بود كه تداوم، واليات حكـام
و صحيح انتخابات مي و واليات مانع برگزاري سريع دل محلي و وكالي مترقـي را و هر روز مجلس شدند

مي نگران وعصباني خـان در مجلس پيرامون اقدام عوامل سپهدار ولـي)ق1324(ذيحجه9و7در. كرد تر
و بانفوذ منطقه در چـوب زدن مـالي تنكـابن بـه جـرم اقـدام بـراي برگـزاري نصرالس لطنه مالك مستبد

و حكام، انتخابات نمايندگان از آن شهر بي، غوغايي بر ضد خودكامگي دولت اعتنـايي وزيـر مسـئول بـهو
و كار را يكسـره كننـد. مجلس باال گرفت رغـم دولـت بـه. نمايندگان مصمم شدند تصميم عاجلي بگيرند

و درخواست مكرر مجلس اعتنايي به اين امور نداشت و درخواسـت مجلس نامه. اصرار اي بـه شـاه نوشـت
و، در جلسـه بعـدي. اما جوابي موافق ميل به دسـت نيامـد، حضور وزرا در مجلس را مطرح كرد هيجـان

بحـث مجلـس،)م1907ژانويـه29(شنبه چهاردهم ذيحجهسه، اين جلسه. عصبانيت وكال به اوج رسيد
و رابطه آنها بـود  و شرح وظايف و مجريه برخـي وكـال عنـوان كردنـد. عمدتاً پيرامون تفكيك قواي مقننه

و دولـت هـم خوب هر چه مـي، كه چه بشود، فرض كنيم وزرا در مجلس حاضر شدند خواهيـد بنويسـيد
و همراهي كرد غرض اين است كـه.تآنها نيس]فيزيكي[غرض حضور«: زاده عنوان كرد تقي. شايد قبول

و در اينجا بايد حاضر  و در دنباله مذاكرات افزود كه بايـد بـراي».شوند]پاسخگو[بايد وزراء معرفي شده
و و معرفـي شـوند بار سوم به دولت اتمام حجت كرد تا در روز مشـخص در مقابـل وكـالي ملـت حاضـر

]71[. پاسخگو باشند
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و پاسخگويي به خواستهزاده بارها تذكر داد كه براي نظم تقي راو امنيت هاي مـردم بايـد هيئـت وزرا
و اگر از عهده برنيامدند هـر، طور بايد رفتار نمود تا اصالح شـود همين«: بايد عزلشان كرد، مسئول دانست

در همين جلسه عنوان كرد كه هـر كـس بـر ايـن.»چه عقالً فكر بكنند غير از اين چيزي نخواهند گفت
. بويي از جوهر اصول مشروطگي نبرده است،ا را نبايد مسئول دانستباور است كه وزر
و اراك مبنـي بـر، هـايي از كرمانشـاه با قرائت تلگـراف، االول جمادي25ي يكشنبه در جلسه زنجـان

و استبداد به مردم و تعدي عوامل زور و وكـال، غارت و وظيفه مجلـس و نيـز مسـئوليت، مجدداً نوع اقدام
و و هيأت شددولت :زاده باز هم تأكيد كرد تقي. زرا به بحث عمومي نهاده

و مجلس است« و آينـد بـا وكـال مباحثـه مـي آنجا وزرا مـي، در همه جاي دنيا كه مشروطيت كننـد
از ولي در هيچ جـا وزرا از دو فرسـخي نمـي. فهمانند مطالب را از روي تحقيق به يكديگر مي خواهنـد كـه

ه و تشكر .م بشودآنها اظهار امتنان . ميچنانچه وزرا در اين حال بحران مملكت همه. ، شـدند روزه حاضر
و رفـع گفـت]يـك شـهر[ممكن بود ما در فاصله يك روز بنشينيم در اصالح حال يك محل وگـو كنـيم

. فساد را بنماييم . آنها هم نبايد جزئيـات كارهـاي، ها بكنيم ما نبايد دخالت در جزئيات كارهاي وزارتخانه.
. اصالح مملكت را بخـواهيم، كليما بايد به طور. ودشان را به ما اطالع بدهندخ . از. بايـد كليـه امنيـت را

و. وزير داخله چشم پوشيده بخواهيم اين شخص وزير است كـه منتهـاي كفايـت خـود را بـه خـرج داده
را، آيدبيش از اين از عهده او برنمي . بـه مجلـس اظهـار كنـد در اين صورت بايد اسـتعفا بدهـد يـا موانـع

]72[».وگو كندتواند در جزئيات گفت روزه نميمجلس همه
پايـه هـمي آن زمـان چنـدان بـي زاده در لزوم مجلس قانونگذار قدرتمند در شرايط ويژه رويكرد تقي

 اما بايـد در نظـر داشـت،ي جديد غربي امري بديهي بود گرچه توازن قوا در نظام پارلماني جا افتاده. نبود
و يا به قول رئيس مجلس، كه مجلس اول هـم، در حكم مجلـس مـديره بـود«، به نوعي مجلس مؤسسان

و هم حتي در شـرايطي كـه نظـام».در جلـوگيري از مسـتبدين اقـدام نمـود، المقـدور ايجاد قوانين كرد
و نظـام، گذراند حكومتي عمالً به شيوه استبدادي پيشين روزگار مي دي وجـود منـ نهادهاي دولتي پابرجا

و نابسامان قـرار داشـت، نداشت و سيستم قضايي در مراحل جنيني و، نظام مالي و تأسـيس لـزوم ايجـاد
و انـدازه، ها بر دوش مجلس بود بنيانگذاري در تمامي زمينه طبيعتاً اين مجلـس اول ايـران بايـد در حـد
و وجود تناقض، با تصويب قانون اساسي.شد الزام آن روزگار ظاهر مي و مقاومت حافظـان ها ابهامات بسيار

و فرهنگـي  و سيطره بـر امـور حقـوقي و اولياي شريعت براي كنترل و، نظام خودكامه پيشين در سياست
و پيچيدگي، حتي مناسبات مالي و راي پارلمـاني مـورد تأييـد جملگي بر مشكالت هاي كار مجلـس اول

مي نظام . افزود هاي پارلماني غربي
وـ تشكيالتي وزراتخانهفقدان نظام اداري و نظـام اداري مختصـري داشـتند صـرفاً ها كه عمـالً ، نـام

و مجلـس و كساني نباشند كه جوابگوي وزير بعـدي و عمالً تشكيالت و بروند موجب شده بود وزرا بيايند
صـوري او در جلسه مجلس از اينكه وزارتخانه تشـكيالتي. زاده دور نمانده بودو اين هم از نظر تقي، باشند

و با او مي و به قول او تيول وزير بود و نهادينه نشده مي است و با او و بـه همـين، رفت آمد شكايت داشـت
و بنيادگذاري قانوني تشكيالت جديد دولتي گذاشته بـود  او در مـورد استيضـاح. دليل تأكيد را بر تأسيس

د، وزرا در مجلس و اجحـافي به ويژه پيرامون عملكرد حكام واليات نقش فعالي و هر آنجا كه تعـدي اشت
ضـمناً. كـرد در جلسات علني به صـراحت پيگيـري مـي، كرد به مردم يا سستي در اداره امور مشاهده مي

مي توجه داشت كه اين وزرا هر كدام چند وقتي مي و و وزراي بعدي مدتي را كه بر سـر كارنـد آيند ، روند
و پاسخگويي شانه خـالي مـي خبرند از مسئولي به بهانه اينكه از اوضاع بي كننـد؛ از ايـن رو اولـين قـدمت
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و قانون موضوعه هر وزارتخانه مي وزرا اداره وزارتخانـه اشـان«:دانسـت اساسي را برپايي تشكيالت نهادينه
و هر يك براي خود معاون تعيين كنند و تشكيل نمايند ]73[».را تاسيس

و اجـرا زاده در پي آن بود كه بنياد نهادهاي مدرن تقي و قوانين موضوعه آن تـدوين دولتي نهاده شود
و از ايــن طريــق مســئوليت و اداريشــود و نظــام روش، پــذيري سياســي در كشــمكش. منــد شــود منــد

و پاسخگو بودنشان در قبال قوه قانونگذاري مسئوليت در به ريشـه نابسـاماني، پذيري وزرا در اداره امور هـا
وزرا در مقابل مجلس به صراحت در اسناد اجتماعيون عاميون ذكـر شـد پاسخگويي. نظام نو پي برده بود

و پيشگامان تبريز بر آن تأكيد كرده بودند و اجراي آن بود تقي.و انجمن ايـن. زاده خواهان پذيرش قانوني
]74[. امر سرانجام در متمم قانون اساسي رسميت يافت

و تأكيد وكاليي چون تقي مجلس متفقاً تصميم گرفت يا دولت تكليف خـود سرانجام، زاده با پافشاري
و ملـت را خـالي  و ميـان دولـت و يا مجلس را كالً تعطيل كنند را مطابق مشروطگي حكومت درك كند

هشداري كتبي هم به دولت فرستاده شد كه اگر هيئت وزرا يا خود رئيس دولت تا پـنج روز بعـد. بگذارند
مجلـس، نون اساسي قبول مسـئوليت در مقابـل مجلـس كننـد در مجلس حاضر نشوند تا رسماً مطابق قا

و اعتـراض،و ياران همراهش به پشتيباني مجلس زاده تقيبا تالش گسترده. شورا تعطيل خواهد شد شور
و محافل مشروطه و تبريز به اوج رسيد مطبوعات و وعـده داد چنـد. خواه تهران دولت ناچار به تسليم شد
و قبول مسئوليت كنند،رروز بعد وزرا در مجلس حاض وكـال بـاز، ذيحجه16دو روز بعد در جلسه. معرفي

و مجريه به بحـث پرداختنـد  و رابطه قوه مقننه و خواسـته شـكايت. هم پيرامون پاسخگويي وزرا و هـا هـا
و مشـكل تلگراف و نماينـدگان دربـاره بسـياري از عملكردهـاي دولـت ابهـام هاي واليات از حد گذشـته

خ و و درخواست تقي. واهان پاسخ بودندداشتند ها را بدون حضـور وزيـر مسـئول زاده بررسي اين شكايات
و هم در پي چاره ره بي، جويي برآيد كه هم پاسخگو باشد و و گفت اتالف وقت : حاصل خواند

تمـام، وقتـي كـه طـرف شـد. طرف است، اي از وزرا هستند اين مجلس با هيئت دولت كه يك عده«
آسؤا حـال اگـر كسـي.ل باشد بايد جـواب داده شـود سؤاحتي اگر يك كرور. نها بايد جواب دهندالت را

پـس. ماند ناقصمي]كار[ل مجلس باشد بايد حاضر واال سؤاهم باشد كه آن هم طرف]غير از وزرا[ديگر 
و حاضر باشند كه  بيسؤابايد تمام وزرا معرفي بشوند ]75[».جواب نماند الت مجلس

ت تقي 19شـناخت؛ از ايـن رو در جلسـه را مـي،37بـه خصـوص در اصـل، ناقض قانون اساسـي زاده
و تأكيـد شـود مجلـس]در مقابـل[وزرا مسـئول«: ذيحجه به صراحت خواستار شد در متن قانون اصالح

در،و در ايراد برخي كه به استناد قانون اساسي مـدعي شـدند».هستند وزرا نـه در مقابـل مجلـس بلكـه
و پاسخگو هستند مقابل شاه ره، مسئول : جويي برآمد به

و، ذات همايوني فقط در يك مـاده اسـت]در قبال[مسئول« آن را هـم مسـئول مجلـس كننـد
و حدود ايشان را معين نمايند ]76[».مسئوليت

مي تقي بي زاده و هماهنگي دولت با مجلس دانست و تامين خواسته، همكاري هاي مـردم پيشبرد امور
كه در همين جلسه از اينكه برخي مدعي شده.ستممكن ني وزرا حدود قـانون اساسـي مسـئول ذات«اند
و همگرايي هيئت دولت در مقابل نمايندگان ملـت» هستند]شاه، يعني[مقدس  و بر پاسخگوئي برآشفت

. پاي فشرد
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و تقي  زاده سعدالدوله
و ريشه و گسترش راديكاليزم و پاي عمق هـاي هاي انجمـن تبريـز در مـاه بر خواستهفشاري نگري نهضت

و تغييراتـي، زاده در مجلـس اوليه ورود تقـي  و هـم در نـوع هـم در مناسـبات گـروه، موجـب تحـول هـا
شد بندي جناح تقسيم ق ميـان 1324ذيحجـه19بنا به مĤخذ مذاكرات روز يكشـنبه. هاي درون مجلس

و تقي و اختالف سعدالدوله سعدالدوله تا آن زمـان عمـالً سـخنگوي جنـاح. كرد نظرهايي بروززاده تفاوت
مي ترقي و پيشرو مجلس در مباحثات شناخته و رابطـه با ورود تقي.شد خواه او زاده به ميدان ي تنگاتنـگ

و محافل مشروطه با آزادي ، هاي كميته مخفـي انقـالب به ويژه شركت در جلسه، خواه تهران خواهان تبريز
م همراهي برخي نشريه و راديكالهاي و پـاي سخنراني، ستقل و تأكيـد هـاي فشـاري بـر اعـم خواسـته ها

و مترقي در جلسات مجلس بروز يافتبه، انجمن تبريز اخـتالف عمـده. عنوان يك نماينده شاخص الئيك
. هاي مردم تبريز عريـان شـد ترين خواستهابتدا بر سر مهم،و چشمگير ميان اين دو آذربايجاني در مجلس

ميسعد]77[ و تاييـد ولـي تقـي، دانسـت الدوله عزل نوز از مصدر گمرك را خواسته اصلي زاده پـذيرش
و دولت را ارجح مي ، ذيحجـه19زاده در جلسه يكشـنبه تقي. خواندمشروطه بودن حاكميت از سوي شاه

و ضرورت تدوين سريع شد تر قوانين وزارتخانهزماني كه مسئوليت وزرا م، ها مطرح جلـس بيـان كـرد كـه
و به وزارتخانه و تصويب هـاي هاي مربوطه اعالم كند تـا نابسـاماني بايد هر چه زودتر قوانين الزم را تدوين

و اداره قاعـده  و وزرا مؤظف بـه اجـرا : منـد ادارات تابعـه خـود شـوند كشور به مجراي مناسبي جهت يابد
و تنظيمات دوچيزند« و تنظيمات اساسي را هـم قانون را بايد مجلس. يكي هم قواعد است. قانون بنويسد

از، ها اينجا نوشته به مدد وزارتخانه، بايد مجلس وضع كند و همچنين قانون مـدني هـم بايـد مرتب شوند
و تصحيح كرد. مجلس باشد قواعد مرتبه اخيـره اسـت كـه مقـام اجـرا، بعد از آنكه اينها را مجلس نوشت

]78[».باشد آن وقت بايد وزرا آن را اجرا نمايند

و قواعد وزارتخانه: معترضانه گفت، سعدالدوله در پاسخ و دولت باشد نـه بـا ترتيب ها بايد با قوه مجريه
و قوه قانونگذاري و نقـش مجلـس در قبـال، دو ديدگاه در ارتباط با مشروطه، در واقع. مجلس تفكيك قوا

و عمل به سرانجام متف و شاه مطرح شد كه به تدريج در تكامل نظري . اوتي رسيددولت
و تجربه تفكيك قوا در نظام و انديشه و تحديد خودكـامگي هاي سياسي غربي به مفهوم تعديل قدرت

در مونتسكيو در روح. خودسري پذيرفته شد و اجرايـي القوانين تأكيد كـرد كـه هرگـاه قـواي قانونگـذاري
نخ، قالب يك شخص يا در وجود يك هيئت از مجريان جمع بشود چـرا كـه بـيم، واهد شـد آزادي پابرجا

و خود هم اجرا كنـد قوانين ستمگرانه، آن است پادشاه يا همان سنا در بنـابر چنـين پيشـينه. اي وضع اي
و قدرت، تمركز قوا، غرب و سوي دموكراسي دانسته شـد، حاكميت در هسـته. عواقب نامطلوبي در سمت

و شيوه، مركزي انديشه تفكيك قوا و ابزا مناسبات اين قوا و تحديد آنها در حدي بود كه تـوازن ها ر كنترل
و امكـان سوءاسـتفاده يـك قـوه را بـه حـداقل برسـاند ي امـا در ايـران كـه چنـين پيشـينه. قوا را برقرار

و كاسـتي قـانون اساسـي، هاي زمـان مشـروطه به دليل نابساماني، مداري وجود نداشت قانون در، تنـاقض
و نيز دانش سياسي و اجـرا نمـي، الزمفقدان انباشت تجربي تقسـيم. شـد اين موازنه قوا به درستي درك

و پرتناقض قواي سه و عرضه امتيازهاي ويژه بـراي شـاه ظاهري در، گانه در قانون اساسي معضـل بزرگـي
محمـدعلي شـاه بـه، بر بستر استبداد ديرپاي حكـومتي در ايـران. پاي شوراي ملي بودمقابل مجلس تازه

زد هاي متعددي سوءاستفاده و جلـوي. از آن دست و تحديد قوا را برقرار كنـد رويدادي كه قرار بود توازن
و يا يك قوا را بگيرد شد، سوءاستفاده فردي يا گروهي . زمينه توجيه قانوني آن
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و قواي مجريه در هراس بود تقي و سوءاستفاده شاه اينكه چندين بار تأكيـد كـرد. زاده از تمركز قدرت
ف اي در قبال ساير قواي سياسي داشـته باشـد تـا بتوانـد همچـون محمـدعلي العادهوقمجلس بايد قدرت

و فرانسويان و اصالح اندازد، پاشا خديو مصر و جامعه را به جاده ترقي . شـد از همين بيم ناشي مـي، كشور
و قوه مقننه را برگزيده مردم مي ي بـه خصـوص قـوه، قدرتمنـدتر از سـاير قـوا، دانست از آنجا كه مجلس

كردنـد كاران مجلس كه عنـوان مـي زاده در پاسخ به نقد بر مواضع محافظه تقي]79[. خواست مجريه مي
گفت بـه رغـم تمـاميمي، هاي اروپايي داشت نبايد از مجلس شوراي ملي ايران انتظار پارلماني چون نظام

و موانع كاستي را،ي مردم آرزو دارد كه نمايندگان برگزيده، ها هـاي پيشـرفته مانند پارلمـان مجلس ايران
و بگردانند مي]80[. پيش برند زاده به تدريج به ايـن نگـره بريم كه تقي با مراجعه به مذاكرات مجلس پي

و توانمندتر از پارلمان هـايي دموكراسـي هاي اوليه رسيده بود كه قوه قانونگذارايران بايد نهادي قدرتمند
و دولتاروپايي باشد تا بتواند به دليل فس و استبداد ديرپاي دربار و مقاومـت، اد و جهـل عمـومي تعصـب

با سنت : او خود به صراحت گفت. امور كشور را اصالح كند»ي آهنين پنجه«گرايان در مقابل نوآوري
ي ممالـك مشـروطه تأسـيس شـده قيـاس سيصد ساله، هاي دويست نبايد اين مجلس را با پارلمان«

و رأي بخواهدكرد كه فقط دولت از پارلم . ان نظارت . توانـد داخـل كـار هاي عادي نمي اين مجلس از راه.
فو بلكه به يك قوه، بشود و پنجه آهنيني بايـد مملكـت را اصـالح نمـودقي زاده در مقابـل تقـي».العاده

و دولتمردان كهنه و اعتراض برخي وكال : كار قاجار مدعي شد كه تكليف مجلـس دو چيـز اسـت مخالفت
و نظارت قانونو« شـود اطـاق دفتـر عـرايض طور نباشد مجلـس مـي اگر اين. نظارت اهم است. ضع قانون

]81[»حكومت تنكابن
بـا. زاده قـرار داشـت در مقابـل ايـن آراي تقـي،ي مجريه سعدالدوله با باور به لزوم قدرتمند بودن قوه

و ساير وكالي آذربايجان حضور تقي و ترقـي به تدريج موقعيت ممتاز، زاده از خود را بر جناح پيشرو خـواه
و ترقي و به نحوي روزافزون از راديكاليزم ايـن مسـير سـرانجام. خواهي مشروطگي فاصله گرفت دست داد

و پيوستن به دربار انجاميد و استعفا از مجلس در. به جدايي و حتي مدتي بعـد در زمـان اسـتبداد صـغير
و هم و وزارت در خدمت پيگير و نظام جديد ايستاد، راهي با شاهمقام مشاور . در ضديت با مشروطه

،»ابوالملـه«خواهان چنان محبوب بود كـه اولـين لقـب سعدالدوله در آغاز مشروطه در ميان مشروطه
و در ماه، پدر ملت و،ي نهضت هاي اوليهرا به او دادند و مطلـوبي در پيشـبرد امـر مشـروطه نقـش مـؤثر

و سياسـتمداران ورزيـده. فا كرده بودتدوين قوانين نظام جديد اي ي دوران قاجـار بـه او از تجـار برجسـته
و بنيانگـذار. رفت شمار مي گرچـه جـامع. انـد تهـران دانسـته» جـامع آدميـت«برخي او را مؤسس اصلي

ميآدميت كه مراد خود را ملكم ، آدميـت، خـان قزوينـي در ظاهر به دست ميرزا عباس قلـي، دانست خان
و تدبير سعدالدوله بود كه آن را در آغاز مشروطگي مطرح كرد،شد اداره مي در جـاي ديگـر ايـن. اما وجه

و يارانش قرار گرفـت ايم كه عمالً در مجلس اول در ضديت با تقي كتاب به اين محفل اشاره كرده در. زاده
و دولتمردان متنفذ، عضويت درباريان ترديـد نقـشبي،از جمله خود محمدعلي شاه در جامع، شاهزادگان

و. پوشي استسعدالدوله غيرقابل چشم او به دليل حضور مقامات ديپلماتيك در اروپـا بـه ويـژه بروكسـل
در تـدوين اولـين قـوانين نظـام جديـد نقـش، داني در ترجمه خداقل يك متن قانوني فرانسوي زبان زبان

و به ايران آور]82[. داشت پس از مدتي در صـف مقـدم، ده بودوي كه خود نوز بلژيكي را استخدام كرده
هـاي اين مخالفت عمالً او را به يكي از رهبران اعتـراض. مخالفان مستشاران بلژيكي در گمرك قرار گرفت

به1323گسترده  و ي روابـط نـامطلوب سـابقه. عنوان نماينده اعيان به مجلس اول راه يافـتق مبدل كرد
و سعدالدوله در زمان وزارتش گانـه انجمـن تبريـز بـه هـاي هفـت شد زماني كه خواسته موجب، ميان نوز
و شاه زير فشار همه هـا بشـمار جانبه ناگزير به پذيرش عزل نوز شد كه يكي از خواسـته تهران عرضه شد
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زاده كماكان پاي فشـاري در حالي كه تقي. سعدالدوله خرسندي خود را از اين موضوع اعالم كرد، رفت مي
م مي و تشكيل انجمنكرد كه عزل نوز در ايـن مـاجرا. ها اهميت چنداني ندارد قابل تأييد مشروطگي نظام

. باز هم حاكي از اختالف بنيادي بين اين دو بود
و خصوصي سعدالدوله بـه عنـوان انگيـزه اينكه بسياري تاريخ او نويسان بر اختالفات شخصي ي اصـلي

و تغيير جبهه حـ، اند هايش تأكيد كرده در تحرك سياسي دانـيم كـه او بـا مـي. دي قابـل قبـول اسـت تـا
و هيچ صنيع و خانوادگي ديرينه داشت كـدام از طـرفين هـم در الدوله رئيس مجلس اول ضديت شخصي

و خصـومت خواهر صنيع. كردند پنهان نگه داشتن آن تالشي نمي الدوله همسـر پيشـين سـعدالدوله بـود
و خـود را اليـق رياسـت وي بـه شـدت، ضـمناً]83[. ميان آنها داليل شخصي داشـت  از طلـب بـود تـر

و به تـدريج بـه وقتي تقي. شناخت الدوله براي رياست مجلسمي صنيع عنـوان رهبـر زاده وارد مجلس شد
و الئيـك مجلـس قـد علـم كـرد، اول جريان راديكال تراز موقعيـت برتـر سـعدالدوله در مجلـس، پيشرو

كه نبايد از نظر، به رغم تمام اين موارد. فروكاهيد چرخش سـعدالدوله نشـانگر رونـد قطعـي«: دور داشت
و همين روند به سعدالدوله كه سياستمداري حرفـه  ، اي بـود شدن نهضت در نخستين سال انقالب نيز بود

و جانب يكي را بگيرد حكم مي و مجلس موضعگيري كند ]84[».كرد كه در منازعه فزاينده شاه
ر عالوه بر راديكاليزم تقي وي مجلـس را تنهـا نهـادي، دادا در مقابل سعدالدوله قـرار مـي زاده كه وي

آن نمي و رأي«صرفاً شناخت كه دولت از و خاصـي كـه ايـن نهـاد. بخواهد» نظارت او در شرايط خطيـر
و مقاومـت مخالفـان  و تالطمـات و، نوبنياد مجلس موسس مشروطه در مقابل بحران مسـتبدين دربـاري

پنداشـت مملكـت را تنهـا مـي، لرزان شده بود، مدار از سوي ديگر شريعت گرايانو سنت،سودولت از يك
و با اختيارات بيشتري از آنچه در نظاممي و بـا پنجـه توان با مجلسي پرتوان هاي پارلمـاني وجـود داشـت

و نـاپلئون، كه گفتيم طور همان. آهنين اصالحات راديكال پيش برد به گمان او محمدعلي پاشـا در مصـر
و نقيض بودنـد ولـي در بـاطن چنـان هاي تقي نظريه«]85[. سه چنين كرده بوددر فران زاده در ظاهر ضد

و او سعي مي ]86[».كرد مجلس را مقتدرتر از قوه مجريه كندنبود
او سـنا را نهـادي بـراي. زاده با تشكيل مجلس سنا هم در اين فحوا قابـل توضـيح اسـت مخالفت تقي

م آن، دانستيتضعيف اختيارات مجلس شورا به خصوص كه محمدعلي شاه اصرار داشت دوسوم اعضـاي
و يا رد لوايح مجلس شورا باشد و داراي حق مساوي در پذيرش . با نظر شاه انتصاب شود

او خواهـان مجلـس. زاده اين رويكرد خود را در مجلس مؤسسان به عناوين مختلف مطـرح كـرد تقي
و مخالفان مشروطه از خواسـت مـردم در مشـاركت سياسـي توانايي بود كه بتواند در مقابل دولت  و دربار

و سامان دهد و اصالحات بنيادي را سر و. حمايت كند و منشأ قـدرت مجلس را پايگاه مشروعيت نظام نو
و اختياراتي بيش از پارلمان آراي مردم مي هاي متعارف قانونگـذار ديگـر كشـورها بـراي آن قائـل شناخت

و هشـياري خـاص خـود كنـه مقصـود، ذيحجه19علني در همان جلسه. بود سعدالدوله كه بـا زيركـي
مي:ل كردسؤازاده از تقي، زاده را دريافته بود تقي خواهيد اين قواعد اساسي را در اينجا اختراع بكنيـد شما

از كنيـد؟ او دريافتـه بـود كـه تقـي تقليـد، يا آنچه كه در ممالك متمدنه هسـت  زاده مجلسـي متفـاوت
مي رلمانپا ]87[. طلبد هاي رايج دول اروپايي

و وظايف پارلماني در مقابل ديگـر قـوا تقي و اقتدار بيشتر مجلس از، زاده در جهت باور به سهم فراتـر
و مجازات متعديان بـه حقـوق.ي مجريه آن را به قواي قضائيه هم تعميم داد قوه او حتي برخي محاكمات

م بي. خواستيمردم را با نظارت مستقيم مجلس و دادخواهي مردم اعتنـايي وقتي دولت به انبوه شكايات
و هر روز مردم واليات با تلگراف و يا حضـور در ميـدان بهارسـتان خواهـان رسـيدگي بـه، پيشه كرد نامه

و ناهنجاري مي مشكالت و درخواست مجازات مسببين آنها زاده بـه ايـن نظـر رسـيد كـه تقـي، شـدند ها
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م شد. ردم كاري صورت دهدمجلس بايد براي حتي يك دادگـاه عدليـه هـم، از روزي كه مشروطه برقرار
و يـا. كسي را مجازات نكرده بود و مجلـس و آمد ميان دربـار دولت عمالً حداكثر توان خود را صرف رفت

و كم ميپرداختن به مسائل تشكيالتي . كرد اهميت
هـا امور اجرايـي وزارتخانـه،د به مذاكرات مجلسبه استنا، تا مدت مديدي، زاده ضمن اين رويكرد تقي

سركشـي، كمااينكـه بارهـا در مـورد امنيـت داخلـي]88[. دانست را از جمله مسئوليت وزير مربوطه مي
و مـالك، تعدي حكام محلي، ياغيان و عدليـه را مسـئول وزارت، شكايت مردم از متنفـذين هـاي داخلـه
بي. خواند اي بر اين امر پاي فشرد كه مجلـس ناچـار بايـد بـه ايـني برههاعتنايي دولت برا گرچه پس از

و خواسـته، مسايل رسيدگي كند هـاي آنـان زيرا مردم نمايندگان خود را انتخاب كرده تـا حـافظ منـافع
و بارها تأكيد كرد كه اين وزيران بايد نسبت به عملكرد خـود در مقابـل مجلـس پاسـخگو، باشند اما بارها
و مجرب به تدريج با پخته، زاده تقي. باشند تـدوين، خواهان روشن شدن اختيارات قوه مجريـه، تر شدن تر

و نظام شد نامهقانون و حدود اختيارات آنان 20و17و8،12هـاي در جلسـه، مثالً.ي اداره هر وزارتخانه
گـويمميمن«: محرم به شفافيت مطرح كرد20در.ق سخناني را در اين موارد عنوان كرد1325محرم

بايد ببينيم هر كـاري راجـع بـه كـدام وزيـر، شود براي اين ترتيبات كه تشكيل وزارتخانه داده شده يا مي
ميفرمان يا دست. يكي از مواد قانون اساسي است. مسئول است شود به هر وزيري كـه راجـع خطي صادر

و مسئول او است، است ».بايد امضاء كند
و سـعدالدوله آميز ميـان تقـي وگويي مجادلهذيحجه نيز گفت19در جلسه، كه گفتيم طور همان زاده
زاده در حدود اختيار مجلـس شـورا تقي. دقت در آنچه طرح شد روشنگر مناسبات بين آنهاست، درگرفت

و مظالم گفت و مرج بر دو قسمت است: پيرامون آشوب و: هرج و ديگـري هـرج و مرج سياسي يكي هرج
و كار مجلـس نيسـت مدني را باي. مرج مدني و نظميه اجرا كند و مـرج.د وزير عدليه رسيدگي امـا هـرج

و تصميم و نمايندگان رسيدگي تمام نمايند هـاي مناسـب را تصـويب سياسي بايد به اطالع مجلس برسد
و اجراي آن را بخواهند و واال حوادث روزانه همـه روزه رخ مـي كار اصلي مجلس وضع قانون است. كنند دهـد

م زاده سعدالدوله از مجلـس اذن خواسـت كـه از تقـي. جلس براي رسيدگي به آنها منعقد نشده استاين
اول بايـد قـانون: زاده پاسـخ داد بـاره مجلـس چـه قـانوني بايـد بگـذارد؟ تقـي در اين: پرسيد. لي كندسؤا

و سپس اجرا شود وزارتخانه ، بايـد بنويسـند وزرا، سعدالدوله تأكيد كرد تنظيمات بـا وزرا اسـت. ها تصويب
و ما آن را تصحيح كنيم و عمل كنند، بياورند دو«: زاده در ادامه گفت تقي. ايشان اجرا و تنظيمـات قـانون
و يكي هم قواعد است و تنظيمات اساسي را هـم بايـد مجلـس وضـع. چيزند قانون را بايد مجلس بنويسد

و همچنين به عدد وزارتخانه. كند و مرتب شوند بعـد. قانون مدني هم بايد از مجلـس باشـد ها اينها نوشته
و تصحيح كرد آن وقـت بايـد،ي اخيره است كه مقام اجرا باشد قواعد مرتبه، از آنكه اينها را مجلس نوشت

».وزرا او را اجرا كنند
مي: سعدالدوله پرسيد و قواعد اساسي را خواهيد در اينجا اختراع بكنيد يـا تقليـدي شما اين تنظيمات

ه را كه در ممالك متمدنه است؟كنيد آنچ
. آنچه كه در ممالك متمدنه است: زاده باصراحت گفت تقي

و قواعد موضوعه هـر وزارتخانـه مشـخص خالصه در اين جدل دوطرفه تقي زاده عنوان كرد كه قوانين
در بايد از سوي كميسيون اي كـه تجربـه نظـام»ممالـك متمدنـه«هاي مجلس بر مبناي نهادهاي مشابه

و پس از تصويب نمايندگان به وزراي مسئول براي اجرا ارسال شود، اندلماني داشتهپار سـعدالدوله. تنظيم
و دواير همان وزارتخانه مـي  و تنظيمات هر وزارتخانه را حوزه اختيار مسئولين اي هـم بهانـه. دانسـت امور

مي آورد كه نوشتن قوانين جزء به جزء وزارتخانه دو تقي. كشد ها دو سال طول زاده عنـوان كـرد كـه خيـر
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و، بياورند، فصل به فصل بنويسند، پارچه به پارچه«كشد به هرحال بايستي سال طول نمي تصحيح كننـد
و حاصـل مـي در اين برهه زماني بيشتر وقت نمايندگان به سخنان پرشور اما بـي».مجري نمايند گذشـت

و اين تأكيدهاي تقي ترتيب كار به روال اصولي نمي در حـالي كـه. زاده چندان جـدي گرفتـه نشـد گشت
و وزارتخانـه شد كميسيون مي و سـازمان اداري دولـت از هاي مربوطه را هر چه زودتر تشـكيل داده هـا را

ـ كه گويا تصور داشت مجلس را تنهـا بـراي. كرد اساس ايجاد  ـ معمارباشي در همين جلسه يكي از وكال
آيا اين قرآن را كه حضرت ختمـي مرتبـت آورد ايـن«: عنوان نمود، اند سخن گفتن برخي وكال برپا كرده

و يا قانون ديگري مي آيا عدليه جز قرآن است؟ آيا حكومـت بـه، خواهيم؟ اين ناقص استقانون ما نيست
را حق در رفع ظلم جز قرآن است؟ تمام اينها كه شما مي گوئيد جز اينكه همه از قرآن است؟ بايـد قـرآن

».و احكام او را در تمام مملكت اجرا كردباز كرد، گرفت
و آن جدل و تقيها بحثها عمالً در مقابل هـم قـرار، زاده با دو فهم متفاوت نشان داد كه سعدالدوله

و ضمناً جريان پيشرو مجلس بيشتر به آراي تقي زاده يكـي از وظـايف اصـلي تقـي. زاده توجه دارد داشته
و تنظيم  و بنياد و اختيارات وزارتخانـه مـي مجلس را ايجاد و حدود وظايف بـه بيـاني. دانسـت قواعد اداره

و دولت را نشان مي امـري كـه سـعدالدوله بنـا بـر، داد نظارت مجلس مؤسسان بر نهادهاي جديد اجرايي
و متفرعن خويش چندان موافق و سهم بيشتر را از آن قـوه مجريـه مـي پيشينه اعياني ، خواسـت اش نبود

د و در مقابل مجلس قرار گرفتكمااينكه به . ولت پيوست

مي تقي مي: گويد زاده  خواهيم ما فقط مشروطه
و شواهد تاريخي و مفهـوم، بنابر اسناد و دربار در عصر مشـروطه اولـين بـار واژه از» مشـروعه«شاه را

و يـا هاي شيخ فضل موضوعي كه بعد در صدر درخواست. مطرح كردند، منظر رسمي رانش قـرار اهللا نـوري
مي تقي. گرفت و وكـالي آذربايجـان در مجلـس اوج: نويسد زاده و پافشـاري تبريـز وقتي هنگامه انقـالب
محمدعلي شاه پيشنهاد كرد كه به جاي مشروطيت لفظ مقننه نوشته شود زيـرا ترجمـه صـحيح، گرفت

و نه مشروطه، توسيون كه در فرمان مشروطه آمده بود كونتسي و ملـت«ماا. كلمه مقننه بود بـه» مجلس
باألخره شاه براي انداختن اختالف ميان مـردم تكليـف. اي غير از مشروطه را قبول نكردند هيچ وجه كلمه

و».مشروعه گفته شود، عوض مشروطه«: كرد و وكـال و جمعـي از علمـا اين حيلـه اثـر خـود را بخشـيد
و هم سه نفر از حجج اسالم مجلـس  و آقـا سـيد محمـد يعنـي سـيد عبـداهللا، بعضي مقدسين  بهبهـاني

و خصوصاً شيخ فضل و گفتند كـه البتـه لفـظ مشـروعه بـر، اهللا نوريطباطبائي دنباله اين حرف را گرفته
و همين را ما قبول داريم همه چيز مقدم ]89[».تر است

مي، تا پيش از مشروطه از تنها نظام حكومتي كه ايرانيان . نبـود» سـلطنت مسـتقله«شـناختند فراتـر
و، حكومت مشروطه از نظر روحانيون حـامي آن و ديگـر مجتهـدين در عتبـات چـون آخونـد خراسـاني

و طباطبائي در تهران با تفاوت در. هايي چند از مشروعيت برخـوردار بـود بهبهاني آراي آخونـد خراسـاني
و تلگراف نامه و بيـان منسـجم نظـري ها و تعديل و آثار باقي مانده كه به نوعي با جرح در ها چنـدي بعـد

و استدالل فقهي خود را يافـت، كتاب نائيني جملگـي حـاكي از ايـن امـر بـود كـه آنـان حكومـت، تبلور
آن، در واقع. شناختند مشروطه را داراي مشروعيت اسالمي مي چنـان كـه آثـار هواخواهـان واژه مشـروطه

. وطه اروپـايي همسـان نبـود توسيون در نظام مشـر با معناي كنستي، فهميدند ديني نظام جديد از آن مي
نو ترين چهره خراساني برجسته : گويـد در استنباط خود از مشـروطه مـي،ي مؤثر روحاني در حمايت نظام

و ادارات دولتي است، مشروطيت هر مملكت« و مشروطه بودن دواير سلطنتي بـه عـدم، عبارت از محدود
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و قوانين موضوعه آن، تخطي از حدود و طـرف مقابـل آن بر طبق مذاهب رسـمي اسـتبداديت، مملكـت
و حـاكم: دولت است و فاعل مايشـاء و دواير دولتي و آزادي سلطنتي است و خودسري است عبارت از رها

و غيرمسئول هر ارتكاب بودن آنهاست در مملكت و قاهر بر رقائب ]90[».مايريد
گـوهر، خـواه ني مشـروطه روحـا، تـر نـائيني اي كه چندي بعد در قامـت آراي نسـبتاً منسـجم انديشه

و اختيارات سياسي و مهارپذيري آن اعالم كـرد، مشروطيت را محدود كردن قدرت بـه ايـن.و مسئوليت
در) مشروطيت(ي مشروطه واژه، ترتيب در اين رويكرد مبنايي متفـاوت بـا آن چيـزي فهميـده شـد كـه

و تـدوين شـده  ، در واقـع. وسـيون اسـتوار بـودتي كنسـتي اروپاي غربي بر مبناي حاكميت قانون بشـري
و نظـام قـانوني جديـد روحانيون هواخواه مشروطه با رد تفسير سنت گرايان كه بر اصل ناسازگاري اسـالم

و مستدلي براي مشروعيت، كردند پافشاري مي بخشي به مشروطه برآمدنـد كـه درصدد ايجاد نظام فكري
رد. خواهي آنان متفاوت بود با مشروعه در گراي شيخ فضل آراي سنتاين نگرش با اهللا نـوري كـه خـود را

ـ مسـتبده، نماياند»ي مشروعه مشروطه«قالب  و عمل همان باز توليـد نظـام سـلطنتي مسـتقله در واقع
و لعاب شرعي بود و مشـروطيت بـر مبنـاي توجيهـات، قديم با رنگ تالشي بود در سازگاري ميان اسالم

آ. فقهي و انديشـه در حالي كه شرايط جديدي پيش و اجتهاد سنتي به عنوان تنها منبع دانـش و فقه مده
پـرداز در مقـام نظريـه».. . تنبيـه االمـه«نـائيني در كتـاب، سياسي به چالش جـدي كشـيده شـده بـود 

و، مشروعيت مشروطگي ايران مفهوم واليت را بر اساس ضرورت محـدود كـردن قـدرت سياسـي تفسـير
: مطرح كرد

و مصـلحت،ت سياسياز اين ديدگاه والي« و نـوعي امانـت بـوده از باب واليت در بـاب موقوفـات
مشروطيت در اين گفتمان بـه محـدود بـودن قلمـرو اختيـارات. موقوف عليهم در آن اصل است
و حكومت نظريه مشروطه راي اسـالمي همچـون ديـدگاهي دوگانـه دربـاره حاكم ي مشـروعيت

اتجويز مي ]91[».لهي با مشروعيت مردمي تلفيق شده بودكرد كه در آن به نوعي مشروعيت

و معناً سلطنت مشروطه مي !خواهيملفظاً
دل، گذاريش از تاييد مشروطه بودن نظام سياسي پرهيز محمدعلي شاه پس از تاج و نگرانـي بـا سـوءظن

شد مشروطه آن. خواهان مواجه و در انجمن راديكال اي كـه ينهو با توجه به پيشـ، بيش از هر جا در تبريز
اي بـه محمدعلي شـاه طـي نامـه، در اواخر ماه ذيحجه. اين دغدغه اوج گرفت، شناختند از شاه جديد مي

و بهبهاني فرستاده بود قـوانين دولـت: به صراحت نوشـت، مجلس كه البته دستخط آن را براي طباطبائي
به]92[. بايد مطابق با موازين شرع محمدي باشد تا قابل اجرا گردد توصيه مشاورانش پي برده بود كـه او

و مشروطگي . علم كردن ناسازگاري مشروطه با احكام فقهي اسالم اسـت، كارآمدترين راه مقابله با مجلس
مشيرالدوله صـدراعظم در جلسـه علنـي. وزراي دولت هم چنين كردند،ي خواسته مستقيم شاه در دنباله

مخبرالسـلطنه.ت كرده تـا وضـع قـوانين شـود مجلس مرحم، دولت به شما مشروطه نداده: مجلس گفت
مي. هدايت از وزرا هم در خاطراتش روايت جريان را به دست داده است هـاي وقتـي خواسـته: نويسـد وي

شد هفت ها چند مورد چون عـزل نـوز را پذيرفتـه امـا او در ميان خواسته، گانه انجمن تبريز به شاه عرضه
مي.دتأييد بر مشروطه بودن حكومت را رد كر و صـحبت بـا هنگـام صـالح، افزايد هدايت در ادامه جـويي

مملكـت اسـالمي«مشيرالدوله صدراعظم عنوان نموده كه بهتـر اسـت در پاسـخ بـه مجلـس بگـوئيم در 
]93[»مشروعه باشد، مشروطه چه معني دارد
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و سـل: گويد نماينده دولت در حضور نمايندگان مجلس از قول شاه مي طنت ما دولـت اسـالم هسـتيم
مي. بايد مشروعه باشد و در ادامه مخبرالسلطنه فراتر مي،ي سخن رود كنـد كـه مشـروطه وكال را نصيحت

و در ايـن، به اين دليل كه در دولـت مشـروطه، بودن دولت ايران صالح نيست آزادي همـه چيـز هسـت
و اين به ضرر اسالم اسـت  و ذهنيـت شـاهان وزرا كنـه، در واقـع. صورت آزادي اديان هم بايد باشد ديشـه

دانيم كه پيروزي نهضت در شرايطي ممكن شـد كـهمي. كردند جديد در مخالفت با مشروطه را اعالم مي
و فاقد توانايي ذهنـي  در، جوهرمشروطگي يعني مجلس شورا بر مظفرالدين شاه بيمار و جسـماني روانـي

نخسـتين فرمـان، آوردنـد خواهـان بـه دسـت در فرمـاني هـم كـه مشـروطه.شد حال مقاومت تحميل 
خط شاه مبني بـر تشـكيل مجلسـي الثاني دست جمادي14در. سخني از مشروطه نبود، مظفرالدين شاه

و اصناف صادر شـده بـود، مركب از منتخبين شاهزادگان و تجار و مالكين و اشراف قاجاريه و اعيان . علما
و معنـي نشسـتن پيشينه مجلسي كـه در دوران ناصـرالدين شـاه بـراي مـدت كوتـاهي برپـا شـده بـود

موجب شده بود كه با همان ذهنيـت، سفيدان مورد تأييد شاه براي پيشبرد اصالحات ملوكانه داشت ريش
و تأييد شود چنين دست و اعتراض عمومي. خطي امضاء خـط را از در نشينان اين دسـت بست، با مقاومت

و شركت عامه مـرد.و ديوار شهر بركندند و عنايـت ملوكانـه بـه چون از مشروطه م سـخني گفتـه نشـده
و تحت فشار. بندگانش عنوان شده بود و ايـن ناگزير دست، شاه در بستر بيماري بـار خط دوم را صادر كرد

در، خط هم كـه در ميـان آمـد سومين دست. به جاي مجلس شورا به مجلس شوراي اسالمي اشاره شد و
شد1324ذيحجه 17 و قـرار گـرفتن،ق توسط محمدعلي شاه صادر در آن تأسيس مجلس شوراي ملـي

و صاحب كنستي دولت ايران در عداد دولت و«توسيون هاي مشروطه مطابق شـرع محمـدي صـلي عليـه
شد» آله و اعتـراض نماينـدگان پيشـرو آذربايجـان، علت فرمان اخير. ذكر و بـه ويـژه تقـي، پافشاري زاده

و پشتيباني همه و مستشارالدوله و سخنان ياد شـده]94[. انجمن تبريز بودجانبه مردم ي مخبرالسـلطنه
و سـوم ايـراد شـده اسـتخطمشيرالدوله هم در فاصله زماني دست 27، در فرمـان سـوم شـاه. هاي دوم

و پافشاري وكـالي آذربايجـان،ق1324ذيحجه و اعتصاب گسترده مردم تبريز نـاگزير، در مقابل اعتراض
و نظام قانونمند و معنـاً«به رغم تصريح. را تأييد كرد، توسيون كنستي،واژه مشروطه ، بـر مشـروطه» لفظاً

و مجلـس شاه زيركانه در متن فرمان ذكر كرد كه قوانين الزم براي انتظـام وزارتخانـه و دوايـر دولتـي هـا
شد» شرع مقدس محمدي«مطابق  و به اجرا گذاشته خواهد . نوشته

م:جمعبندي كنيم و مجلسمحمدعلي شاه با رفتار و، خالف مقابل مشروطه سوءظن پيشروان تهـران
تـرين ايـن از جملـه مهـم. انجمن تبريز طي تلگرافي به مجلس چند تقاضا مطرح كرد. تبريز را برانگيخت

و حق تشكيل انجمن، تقاضاها درخواست تأييد كتبي مشروطيت نظام و قانون اساسي هـاي وجود مجلس
و شهرها از جانب شاه . جديد بود محلي اياالت

در نويسـد او نامـه مـي، در تبريز)ق1324(زاده در روايت خود از اعتراض گسترده ماه ذيحجه تقي اي
و عدم همكاري دولـت بـا نماينـدگان  و شاه بـه ويـژه در پاسـخگو، شرح چگونگي مناسبات ميان مجلس

و دربار در مقابل مجلس در تبريز فرسـتاده نش ديري به محمدعلي تربيت يار، ندانستن وزرا از سوي دولت
و به قول خـود تقـي. بود  1324ذيحجـه21در«: زاده تربيت نامه را به فعاالن انجمن تبريز عرضه كرده

و اعتراض عمومي اوج گرفت مردم بـازار را بسـته. كه يك روز پس از وصول مكتوب مزبور بود كه هيجان
و تلگراف و با ارسو در انجمن گانـه را بـه تهـران هاي هفت ال تلگراف به تهران خواستهخانه ازدحام نمودند

و خواستار رسيدگي فوري شدند ]95[. اعالم
مخبرالسلطنه هدايت از دولتمردان آن روزگار نيز در خاطراتش پـس از شـرحي بـر مـذاكرات هيئـت

و خود و سخنان مشيرالدوله و موافقـت بـا عـزل مبني بر طلب مشروعه، دولت و دولت مسـيو خواهي شاه
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زاده بـا او طـرف شـد تقـي. منظور عزل مسيو نوز بود، مطلب تمام است: سعدالدوله گفت«: نويسد نوز مي
و ما مشـروطه مـي، عزل نوز را جزو مطالب آورديم واال عزل نوز چه اهميتي دارد، كه به خاطر تو خـواهيم

]96[».غوغا شد
د و و ايرادهـاي، براي رفـع كمبـود، ولتهمزمان تكاپو در پذيراندن مشروطگي نظام به دربار نـواقص

مي. در مجلس بحث پر دامنه اي درگرفت، قانون اساسي هـاي نويسـد كـه بـراي رفـع كاسـتي كسروي
مي، ذيحجه26قانون اساسي در روز شنبه  : افزايد مجلس با حضور نمايندگان تبريز كار خود را آغاز كرد؛

نوو حاجي امين زاده تقي قـانون اساسـي آمـاده هـاي كمييي ديگري درباره شتهالضرب هر كدام
و پس از گفت. كرده بودند و سكالش چون ديدند در آن آنها را خواند باره بـه سـخن بسـياري وگو
و با دسـت بهتر ديدند به همان فهرست درخواست، نيازمندند و آنها را نوشته هاي تبريز بس كنند

ادند كه تا چهـار سـاعت ديگـر پاسـخ از شـاه گرفتـه حاجي مخبرالسلطنه به نزد صدراعظم فرست
از. سپس چون پاسخي نرسيد هفت تن از نمايندگان برگزيده نزد صـدراعظم فرسـتادند. بفرستند

مي: آن نيز نتيجه نشد بي محمدعلي ميرزا ايستادگي و مي باكانه پاسخ نمود ]97[».داد ها

و يارانش با پشت تقي و جريا زاده خـواه در تهـران بـر مشـروطگين پيشرو مشروطهگرمي مردم تبريز
و پاي و معـاونش مخبرالسـلطنه. فشاري كردند نظام تأكيد پاسخ نهـايي شـاه را هـم از دهـان صـدراعظم

و مشـروطه را چـون مفهـوم غلطـي مـي شاه به صراحت گفته بود كه مشروعه مـي. خوانديم ، دانـد دهـد
و يكـي دو شـهر ديگـر را اعترا، خواهان رسيدن خبر به مشروطه. پذيرد نمي و تبريـز ضات گسترده تهـران

بـه خواسـت جريـان راديكـال، ذيحجـه29شـنبه سـه، جانبه در روز بعدشاه تحت فشار همه. برانگيخت
و  و معناً«مشروطه گردن نهاد بر نظـام پارلمـاني، معروف به فرمان سوم مشروطه، خطيطي دست» لفظاً

ش طور همان. جديد صحه نهاد شاه امـا زيركانـه در مـتن آورد كـه قـوانين الزم بـراي انتظـام،دكه گفته
و مجلس وزارتخانه و دواير دولتي و به اجرا گذارده خواهـد شـد» شرع مقدس محمدي«مطابق، ها . نوشته

و نقـش فعـال به اين روال بود كه در اين اولين كشمكش مهم ميان جريان پيشرو مشروطه كه با حضـور
. حمدعلي شاه موقتاً عقب نشستم، زاده پيش رفت تقي

 تشكيل كميسيون تدوين متمم قانون اساسي
و سامان گرفتن اوليه مجلس و سر كمبودهـاي آن در بحـث، كمتر از دو ماه پس از تصويب قانون اساسي

سه. نمايندگان مطرح شد پـس از مطـرح شـدن) 1907فوريـه12(ق 1324ذيحجه28شنبه در جلسه
قرار شد كميسيوني از اهل بصيرت مجلس انتخاب شود كـه زبـان، قانون اساسي ضرورت نوشتن متمم بر

و  در» از قوانين دول مشروطه«خارجه بدانند و امورات داخلي مملكت تتبـع داشـته«اطالع داشته باشند
چـرا شـماها مـادامي كـه«: يكي از وكال خطاب به معترضين كاستي قانون اساسي پرسيد.»و بصير باشند

آ ميمي]كامل[نامه اساسي را تمام نظام، ذربايجان نيامده بودوكالي جـواب» دانيد دانستيد اما حاال ناقص
و بايد تكميل شود و چنـد كه آمد پس از پافشاري تقـي طور همان. داده شد كه نظامنامه ناقص است زاده

و برخي انج، تني ديگر و به حمايت از انجمن تبريز و نشـرياتمنمبني بر مشروطه بودن نظام هاي تهران
و صدور فرمان محمدعلي شاه قـانون. مجلس به مثابه قـوه مقننـه نظـام پارلمـاني شـناخته شـد، پيشرو

بار نمايندگان ملت به قصـد تكميـل اما اين، نوشته بود، صدراعظم،ي مشيرالدوله اساسي را هيئت برگزيده
سه جلسه.و رفع نواقص آن كمر همت بسته بودند ذيحجه نخستين جلسـه عمـومي مجلـس28شنبهي

سـيد، الضـرب امـين، مشارالملك، سعدالدوله، مجلس شش تن از نمايندگان. پس از صدور فرمان شاه بود
و تقي، نصراهللا تقوي و رفـع كمبودهـاي قـانون مستشارالدوله زاده را به عضويت كميسيون تـدوين مـتمم
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ق قريـب سـه مـاه 1325االول تا اوايل ربيـع 1324كميسيون از اواخر ذيحجه]98[. اساسي معرفي كرد
و مـذاكرات داخلـي، متأسـفانه. درگير بحث براي تدوين اصول متمم قانون اساسي بـود صـورت جلسـات

از، كميسيون مكتوب نشده و غارت مجلس توسـط قزاقـان شـاه احتماالً هر چه هم بوده در واقعه بمباران
و، اصـالحات، پيرامـون محتـوا،ساما به استناد مذاكرات مجل. بين رفته است و تغييـرات مـواد آن بحـث

توانـد در شـناخت مـواردمي، محرمانه زمانههاي جدل صورت گرفت كه در كنار ياري ازبرخي نامه نگاري
و مخالفين تا حد زيادي روشنگر باشد، اختالف و استدالل موافقين . آرا

و تناقضات قانون اساسي با پافشاري جريان كاستي و راديكـال مشـروطه بـه جلسـه ترقيها هـاي خواه
و نواقص قانون اساسـي بودنـد، در واقع. مجلس كشانده شد و رفع ابهام از. دو جريان عمده خواهان اصالح

و راديكـال هواخـواه نظـام پارلمـاني جديـد غربـي، سو جريـان الئيـك يك و در ديگـر سـوي، مكراتيـك
و دقيق و نقش كنترل كنندهتروحانيونِ خواستار صراحت بيشتر و موازين شرعي ي روحانيون بـرر ادبيات

مي، روند قانونگذاري - مـاده51هر دو جريان بر نواقص متن. فشردند بر ضرورت اصالح قانون اساسي پاي
و ضرورت رفع آن تأكيد مي . ورزيدندي قانون اساسي

و نقـش تقي و تصويب شتابزده قانون اساسي حضور از. مـؤثري نداشـت زاده در روند تدوين وي پـس
و درخواست و مسـئوليت قـواي،اشي سخنراني مهم اوليه هاي چهارگانه حضور در مجلس بر پاسـخگويي

و وزرا در برابر مجلس تأكيد كرد در همان جلسات اوليه كه اصل نظارت مجلس بر عملكرد دولـت. مجريه
را حق جلوگيري از خرابـي اي نوشته شود كه اين مجلس اليحه«: گفت، وزرا را مطرح كرد هـاي مملكـت

و در پاسخ برخي وكال كه اعتراض او به نارسايي1324ذيقعده23در جلسه».دارد هاي قانون اساسـيق
مي«: گفت، دانستند را وارد نمي را بـراي وكـالي سـاير]درقانون اساسي[گويم كه الزم بود يك فصلي من

شو، گذاشتيد واليات باقي مي ».حق رأي در آن فصل را داشته باشند،ندكه وقتي جمع
و فقـدان تـأثير، زاده به تصويب شـتابزده قـانون اساسـي توسـط وكـالي تهـران اشاره تقي در غيـاب

آن. بود،و از جمله آذربايجان، نمايندگان ساير نقاط ايران و چنـد نفـر از نماينـدگان تهـران در واقع پنجاه
ب. قانون را تصويب كرده بودند و بـه، طلبان در هراس از مرگ احتمالي مظفرالدين شـاه رخي مشروطهوكال

و بـا شـركت پسـران سرعت پيش و تصـويب كردنـد كـه توسـط هيئتـي در دولـت نويس قانوني را تأييد
و حسين پيرنيا، صدراعظم كشمكش با دربار بر سـر مسـئوليت وزرا موجـب شـد. تنظيم شده بود، حسن

و درباريان ودولت هم  قـانون، به هرحـال. خواهان تغييراتي چند در مواد قانون اساسي شدندكه حتي شاه
و سازش و تعديل ابهامـات، كه گفته شـد طور همان. هايي با امضاي شاه جنبه قانوني يافت اساسي با جرح

و دربار و ناروشـن تفكيـك قـوا،و تناقضات در مسئوليت دولت برابر مجلس و، جزئيات نا دقيـق چيسـتي
ق و بسـياري مـوارد ديگـر چگونگي قوه و مجريـه و رابطه آن با دو قوه مقننـه و، ضائيه ضـرورت بـازنگري

. تدوين متمم را پيش آورد

 تركيب اعضاي كميسيون تدوين متمم
از. نويسـد سـعدالدوله مـي، را به نام هم محفـل پـدرش» اصالح ترتيب قانون اساسي«آدميت فكر آنچـه

مي،يمصورتجلسه مذاكرات مجلس در دست دار دهد كه اين مخبرالملك نماينده تجـار تهـران بـود نشان
شدكه در جلسه و غيبت آنها در مجلس طرح طور غيرمستقيم به موضـوع اشـارهبه، اي كه مسئوليت وزرا

ايـراد وارد، ذيقعده كه بر نقض قانون اساسي تصويب شده بدون حضور وكالي واليـات23در جلسه. كرد
و تقي ميزاده تأكيد شد گذاشـتند تـا آنهـا هـم بـه عنـوان كرد كه الزم بود فصلي را براي ساير وكال باقي
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مـن«:زاده گفـت اين مخبرالملك بود كه پيش از سخنان تقـي. نمايندگان ملت رأي خود را عرضه كنند
و. كنند كه اين ايراد را ميچند وقت است زاده اين ايراد را از مجلس دارم كه آقا سيد حسن تقي كـالي اگـر

و تأسيس قانون اساسي كنند گوينـد كـه هنـوز پس چرا مـي، تهران حق داشتند كه شروع به كار بنمايند
و شايد آنها ».دادند رأي نمي]به اين مواد[وكالي ساير واليات حاضر نشدند

او، الدوله برادرزاده صنيع،ي حقوقدان تهران بنا بر اين سخنِ نماينده و كه هيچ رابطـه نزديكـي ميـان
و خويشـاوندش كـه قاطعانـه در مقابـل، شـود زاده در مجلس اول مشاهده نمي تقي بلكـه بـر سـر اتابـك
زاده بود كه چند باربه نـواقص قـانون اساسـي معتـرض اين تقي، زاده ايستادند با هم اختالف داشتند تقي

د. شد كه بدون حضور وكالي غيرتهراني تصويب شده بود سـت نـداريم ولـي ما متن كامل مذاكرات را در
و قبلـي تقـي، دانيم همه آنچه در مجلس گذشت مي و مخبرالملك به تذكرات چندباره در ثبت نشده زاده

. اين سخنان اشاره صريح دارد
سـهم توجـه مجلـس، تا زماني كه سند معتبر ديگري فراتر از مذاكرات موجود مجلس به دست نيايد

آ به كاستي و ضرورت اصـالح تـوان بـه سـعدالدوله محـدود كـرد؛ كمااينكـهن را نمـي هاي قانون اساسي
و شاهد مسلمي ارائه نداده و آثار تـاريخي]99[. اند مدعيان اين امر هيچ سند هـاي اشـاره، با بررسي اسناد

و تقي و ميرزا فضل معتبري از مستشارالدوله ميزاده فعالين كميسيون يـابيم علي آقا نماينده شيخي تبريز
و برخي دادهكه با روايت كس ميهاي روي . توان ترسيم كرد ديگر تصوير نسبتاً كاملي از آنچه گذشته

ايـن مـتمم«:تـذكر داد، ذيحجه كه اعضاي كميسـيون تعيـين شـد28سعدالدوله در همان جلسه
و موافـق بـا قـانون شـرع  قانون اساسي را طوري بايد بنويسيم كه مطابق باشد با قوانين سلطنت مشروطه

».شدهم با
و مستشارالدوله تقي، گزارش دو عضو كميسيون پيرامون نقش سعدالدوله در تدوين متمم نشـان، زاده

مي. اي در اين امر نداشته است دهد كه او برخالف ادعاهاي مرسوم نقش برجسته مي دانيم او بـه كمااينكه
و در مقابل مجلس  و سپس دربار پيوست و به دولت و نماينـدگان آذربايجـان زودي از مجلس استعفا داد

مي تقي. ايستاد از: نويسد زاده و گانـه هـاي هفـتو تحميل خواسـته» انقالب تبريز«پس ي انجمـن تبريـز
شد، تحميل كردن مشروطگي نظام جديد به شاه  سـعدالدوله، زاده به روايت تقي. كميسيون متمم تشكيل

و بعد چون رياستصرفاً در، طلبي ذاتـي او ارضـا نشـد در يكي دو جلسه كميسيون حاضر شد از شـركت
و تمام كردنـد«. جلسات بعدي خودداري كرد زاده عـالوه بـر تقـي».و همه را سه چهار نفر از وكال نوشته

و مستشارالدوله و صـديق حضـرت مـدرس حقوقـدان مدرسـه عـالي) تقـوي(سيد نصراهللا اخـوي، خود
مي اوليهسياسي را در نوشتن پيش نويس .نددا متمم دخيل

در ارائـه يـك سـند مرجـع، سهم سعدالدوله در كميسيون عالوه بـر حضـور در چنـد جلسـه اوليـه
بـراي نوشـتن قـانون«: نويسـد زاده خود مـي تقي. فرانسوي زبان به اعضاي كميسيون متذكر شده است

م  و فقط يك جلد قـانون اساسـي بلژيـك كـه آن را سـعدالدوله از و كتب الزمه در دست نبود يـرزا مĤخذ
خان منشي سفارت بلژيك به عاريت گرفته بود در دست كميسـيون بـود كـه آن را اسـاس قـرار اسمعيل

و نوشتند و دول بالكان بعضي چيزها بر آن افزوده و بعدها از قانون اساسي فرانسه ]100[».داده
: نويسـد مـي]101[ق1325شـعبان15االسالم تبريزي به تـاريخ اي به ثقه مستشارالدوله هم در نامه

و عطار مي و رق به مجلس آمده اما كامالً ماليـده«: داند سعدالدوله چون مجلس را مجمع بقال دو بار شق
و پرتفـرعن سـعدالدوله اعيـان مسـلك بـه مجلـس» اند شده بيرون رفته كه حاكي از رويكرد تحقيرآميز

و مقابله او كه در باطن با دربـار همـدل. او بودي نمايندگان با رويه استبداديي قاطعانه نمايندگان مردم
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و دولتمردان كهنه و بند با شاه و سياست را از درون زد مي بود چنـدي بعـد از مجلـس، جسـت كار قاجار
. استعفا داده وبه آنان پيوست

و صديق حضـرت بـه زاده در نوشته ديگري از محقق تقي كنـد كـه بـه عنـوان افـرادي يـاد مـي الدوله
و]102[.و سهم مؤثري ايفا كردند كميسيون پيوسته مخبرالسلطنه هدايت رابط دولت با كميسـيون بـود

و كتاب و پيشنهادات رسيده را بـه كميسـيون تحويـل بدهـد قرار شد برخي اسناد هـدايت بـه مĤخـذ. ها
و مشروطه را مناسـب حـال ايـران نمـي  ]103[. دانسـت خاطرات خود در اين زمان خواهان مشروعه بود

او با لحني تمسـخرآميز از رويـدادهاي روزگـار. دانيم او تا چه حد با كميسيون همكاري كرد نمي،نبنابراي
بي«: نويسد مي مي تجربه هر كدام رساله جوانان و خواهند رل ربسـپيرو اي از انقالب فرانسه در بغل دارند

و آخر كار آنهـا را ندانسـته  از بـرودت آخـر كـار اطـالع، گـرم كلمـات آتشـينند. انـد دانتون را بازي كنند
]104[».ندارند

كه غالباً به نـام حـاجي نصـراهللا در مـتن مـذاكرات،)تقوي(سيدنصراهللا اخوي، عضو ديگر كميسيون
و ظاهرا در زمره شريعت، مجلس شناخته شده او بـه عضـويت. خواهان مجلـس اول بـود از وكالي طالب

و در كنار ديگر طالب» انجمن مخفي« در آنگونـه كـه نـاظم،و روحانيون عضـو آن شناخته شده االسـالم
و مـراودات. حضور داشته است، تاريخ بيداري آورده در كتاب ديگرم پيرامون بابيان ازلـي ايـران دربـاره او
خـان آدميـت بـه سيد نصراهللا از اعضاي جامع آدميت به رهبري عباسقلي.ام اشاره كردهتر ازلي اش مفصل
و مـذاكرات مجلـس اولدر]105[. شمار آمده است و او را بـه، كميسيون متمم عنـوان مـدافع شـريعت
يك. شناسيم روحانيون مي به، سو همراه با ميرزا محسناز انجمـن«عنوان كارگزاران داماد مجتهد بهبهاني

مي» مخفي  و از سوي ديگر به همراه عمل بـه. نماينده ديگر عضـو جـامع آدميـت قـرار داشـت14كرد
و عمل . باره اشاره خواهيم كردكرد او در اينسخنان

بي، عضو مؤثر ديگر كميسيون مستشارالدوله آن همراهي او بـا تقـي كه - زاده توانمنـدي جنـاح الئيـك
در. اي اعيان در تبريز به دنيا آمده بود در خانواده، توانست بروز كند چنان كه خواهيم ديد نمي با تحصـيل

ا)ق 1300(عثماني  آن)ق1303(يـران در اسـتانبولو كار در سفارت و آراي تجـددخواهان بـا تحـوالت
 در مجلـس اول بـه. در وزارت امور خارجه در آذربايجان به كـار گرفتـه شـد 1309از. سرزمين آشنا شد

و. عنوان نماينده اعيان آذربايجان برگزيده شد كارنامـه او در مجلـس اول در مجمـوع حـاكي از اسـتواري
از. در دوران استبداد صغير بيش از هفت ماه در باغشاه زنـداني بـود.ي اوست تجددخواهي پيشروانه پـس

به. فتح تهران به عضويت هيئت مديره موقت درآمد عنوان نماينده آذربايجان بـه مجلـس راه در دوره دوم
و از جمله رؤساي برجسته مجلس دوم درآمد . از مجلـس اسـتعفا كـرد 1328الثاني جمادي25در. يافت

شد سال بعد به . از آن پس به تناوب در هيئت دولت حضور داشت. عنوان وزير داخله منصوب
و صورتجلسه مذاكرات مجلس اول و برجسـته، به گواهي اسناد تـرين نماينـدگان او از جمله موثرترين

و در ارتبـاط بـا دولـ كميسيون، در جلسات مجلس. خواه در پيشبرد امر مشروطه بود ترقي ت هاي مختلف
و مؤثر بود ،ي ايران باسـتان اش مستشارالدوله در موزه زاده در سخنراني در رثاي دوست قديمي تقي. فعال
و آزادي سياسـي ايـران«ميرزا صادق را از و. خوانـد» اركان مشـروطيت از جملـه علمـداران مشـروطيت

و ملت را همواره در نظر داشت : استواري مجلس اول دانست كه مصالح مملكت
و تدوين متمم قانون اساسي يكـي از زحمتكشـان درجـه اولـيمش« اراليه در مبارزه براي حقوق ملت

و جانش دائماً در خطر بود داستان مبارزات او در آن زمان بـا همراهـي رفقـاي ديگـرش ماننـد حـاج. بود
و ديگران تاريخ دوره كـ.ي مجلس اول اسـت ميرزا ابراهيم آقا ه روز اول در واقعـه ميـدان توپخانـه وقتـي

و مدافعين مسلح ــ آنهايي از مشروطه و بردارنـد بسيار خطرناك بود طلبان كه توانستند اسلحه پيدا كنند
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و جمعـاً بـه منـزل ــ شب وكالي آذربايجـان را حلقـه]106[و بيشتر آذربايجاني بودند وار احاطـه كـرده
و از آنجا مخفيانه يكان يكان به مامني مان .ندمستشارالدوله بردند . و شـب را آنجـا گذراندنـد. وي. رفتند

.و چندين كميسيون مهـم ديگـرهم بـود) كه آن وقت كميسيون ماليه نام داشت(عضو كميسيون بودجه
و بليـغ بـود بـه حـدي كـه مستشارالدوله عالوه بر قوه و فصاحت بيانش نويسنده بسيار زبردسـت ي نطق

مي بي و. ارباب قلم بود،ي اولين باره گفت وي شماره توان در اين مبالغه و بيانيـه با كمال سـهولت مراسـله
ميي فوق خطابه و مؤثري و پرمعني مجلـس بـه محمـدعليي آخرين مراسـله]107[نوشتالعاده فصيح

زاده پـس از ذكـر كارنامـه تقـي]108[».شاه كه در پي آن مجلس ملي را به توپ بستند به قلـم او بـود 
و بـا فـراخ انديشـي، روطهمستشارالدوله در زمان مش به رغـم تفـاوت نظـر در دوران مجلـس دوم بـا وي

و مـن در دوره«افزايـد كـه مـي، آنكه به اين موضوع اشاره كند بي و]مجلـس[ي اول او هميشـه بـا هـم
مي» ترين همه بهم بوديمنزديك و«: كنـد كـهو تأكيد نـام مستشـارالدوله از يـاد ايرانيـان نخواهـد رفـت

]109[».براي آزادي سياسي ملت ايران در تاريخ مشروطيت ايران بايد ثبت شودمبارزات او 

 عملكرد كميسيون تدوين متمم قانون اساسي
و سـپس همتايـان فرانسـوي، اولين اقدام كميسيون و، ترجمه برخي مواد قانون اساسـي بلژيـك بلغـاري

بـه عنـوان، آن را در دسـت داريـم نويسي كه مـتن پيش، پس از برگزاري جلسات متعدد. عثماني آن بود
شد اوليهپيشنهاد  و توزيع هـاي متني كه تفـاوت.و مقدماتي جهت اظهارنظر عمومي وكالي مجلس چاپ

و در دسـترس اسـت آن با آنچه به و قابـل، عنوان متمم قانون اساسـي تصـويب بـا. اسـت تأمـل مـاهوي
مس به ويـژه تقـي، فشاري جريان راديكال كميسيون پاي و و يـاري دو حقوقـدان نـامبرده، تشـارالدوله زاده

و عرضه شداوليه نويس در اين پيش، مدرسه علوم سياسي تهران و پيشروي تنظيم . اصول مترقي
مي اوليهنويس تدوين پيش و تـوان مهـم مواد متمم قانون اساسي را و عرصـه رويـارويي تـرين تجسـم
يك كشمكش ديدگاه و دولـت از سـوي،سو هاي الئيك با شريعتمداران از و چالش ميان مجلس بـا دربـار

و عمده. ديگر دانست و تـالش در گنجانـدن خواهي جناحي مجلس اول در سهم بحران ژرف هاي مختلف
و خواسته و چگونگي گذر از موانع فقـه سـنتي بـه اهداف و به خصوص در چالش هاي خود در متن قانون

به. نظام حقوقي جديد بروز كرد درون كميسـيون چنـد نفـره تـدوين قـانون محـدود اين كشمكش فقط
و عتبـات، هـا انجمـن، دربـار، دولـت، بلكه به عرصه عمومي در مجلـس، نماند ، روحـانيون داخـل كشـور

صف هاي بحثو، نشريات و و شـكننده روشنفكران كشانيده شد ي هـاي اوليـهي ائـتالف آرايـي گسـترده
، تاريخي اين رويداد مهم تـاريخ معاصـر روشـنگر كارنامـه شناخت ابعاد. نمودتر دوران مشروطيت را روشن
و جريان و كنش افراد مي هاي درگير در آن را روشن بينش . كند تر

و مبهمـي كـه در روزنامـه مجلـس در خصـوص. ابتدا ببينيم در مجلس چه گذشت سخنان پراكنده
مي. چندان روشن نيست، توان يافت متمم قانون اساسي مي ت به نظر ،ق1325ا اواخـر مـاه صـفر رسد كه

و غيرعلنـي هـاي در جلسـه هـا بحـث غالـب، يعني دو ماه بعد از تشكيل كميسيون تدوين متمم مجلـس
و ثبت نشده هاي خصوصي حاشيه گردهمايي و بـدل شـده اسـت، اي و دسـتكاري پـاي. رد هـاي فشـاري

و وكالي شريعت ات محرمانـه از بنيـان بـه كميسـيون را در جلسـي اوليهمتن پيشنهادي، خواه روحانيون
و گزارش شـاهدان آن روزهـا پيداسـت شواهد پراكنده. چالش كشانده بود 23در جلسـه.ي آن در جرايد

در. جوانبي علني از اين كشمكش پنهان مانده بروز كرد،ق1325صفر حاج ميرزا ابراهيم آقا وكيل تبريـز
ب«: ادامه بحث مسئوليت وزرا در مقابل مجلس پرسيد ود در همـين روزهـا تتمـيم قـانون اساسـي در قرار
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نتيجه فقـط همـان، پس اين ملت بيچاره اين همه زحمت كشيدند، هيچ مذاكره نشد. مجلس قرائت شود
«گرفتن لفظ مشروطه بود؟

و افزود تقي : زاده سخن همراه تبريزي خود را پي گرفت
ا« جهت اين است كـه مـردم بـه مـا، ساسياينكه آقاي حاج ميرزا ابراهيم اصرار دارند در تتميم قانون

مي اذيت مي و كنم نـوعي لهذا خواهشمي. گويند آخر مقصود فقط همان گرفتن لفظ مشروطه نبود كنند
».همت كنيد كه اين تتميم قانون اساسي در اين دو سه روزه تمام شود

و نحوه در:ي وضع قانون در مجلس در همين جلسه ابراز كـرد مستشارالدوله در الگو اگـر قـرار اسـت
و نادرست پيشين باشيم : از آنجا كه انباشت تجربي مطلوبي نداريم، فكر تصحيح عملكرد اشتباه

تجربه چـه چيـز. اند الزم است از يك جايي اقتباس نماييم كه در اين امورات از روي تجربه كار كرده«
و بديهي است كارهاي سابق ما تمام خراب است بايد اقتبـاس از آنهـا بكنـيمپس. است؟ عطف به ماسبق

».ره چنان رو كه رهروان رفتند، اند كه خوب تجربه حاصل كرده
و تعيين تكليف دو شغله بودن كاركنـان دولـت بـود و روح، گرچه سخن از وضع قانون امـا اسـتدالل

و كنايـه كلي قانونگذاري مبتني بر حقوق جديد را هم به بحث مي اي هـم بـه كشـمكش بـر سـر گذاشت
سخناني ايراد كرد كـه رويكـرد، ول متمم در برداشت؛ چرا كه بالفاصله مجتهد بهبهاني در مقام پاسخاص

مي» طلبي مشروطه«و توجيه روحانيون  حيلـه شـرعي را در قانونگـذاري«بـه قـولي، داد چون او را نشان
و» جديد عرفي وا«بـه يـاري گرفتـه و فريـب را در ايـدئولوژي سياسـت عقلـي هـم - رد مـي سـنت ريـا

]110[»گردانيد
و تصـويب مـي بهبهاني راه بايـد، كننـد حلي را پيش پاي مجلس شوراي ملي نهاد كه هر قانوني وضع

و فرنگـي آن اشـاره نكننـد وانمود و بـه منشـأ غيرشـرعي ايـن. شود كه از اصول شرعي خود مـا برآمـده
پ رويكردي عمل و گرايانه بود كه هر دو سوي جريان به اسـتدالل ريـاآلود و بـر رويـه آن وشـانده محتـواي
: بهبهاني گفت. اذعان داشتند

و آن ايـن اسـت هـيچ وقـت« عنـوان نكنيـد كـه در فـالن شخصـاً من يك خواهشـي دارم از شـما
ما. ما هم بكنيم، اند همچو كرده]فرنگي[دولت و به و برمي]روحانيون[زيرا كه عوام ملتفت نيستند خـورد

و نميحال آن كه ما قوانين داريم  ، را نبريـد]قانون موضـوعه فرنگـي[خواهم بگويم كه اسمو قرآن داريم
و بگوييد كـه ايـن كـاري كـه]تاپنهان شود[و معلوم شود]پردازي كنيد دروغ[ليكن بشكافيد. اسم ببريد

و از قوانين شرعي ما اخذ كرده، اند آنها كرده ».اند از روي حكمت بوده
و عضـو جـامع آدميـت شاهزاده اسداهللا ميرزا نماين و]111[ده شـاهزادگان پايتخـت در پـي سـخنان

: توصيه واستدالل رياآلود مجتهد در تدوين قانون به تأييد عنوان كرد
مي« و بينم اين ممالك خارجه قـوانين صـحيحي كـه دارنـد بديهي است كه ما رجوع به تاريخ نماييم

و قوانين شرع ما برداشته ».ي كه دارند بنيان آنها بر قوانين شرع ماستكتب. اندتمام از روي قرآن
و واژه و مفـاهيم و در پي آن ادبيات سياسـي هـاي عرضـه شـده در عصـر مشـروطه فرهنگ سياسي

و منشأ بحث مفصلي قرار گيرد كه در اين محـدوده مجـال پـرداختن بـه آن نيسـت مي امـا، تواند مدخل
و هاي واژه. بحثتر هايي است براي ادامه روشن اشاره  بـه مجلـس بارهـا هاي بحثي كه در ادبيات مشروطه

بي، واژگان در فرهنگ متعارف آن روزگار با مفهومي متفاوت از معادل، رفت كار مي پيشـينه نبـود در ايران
و كرد؛ اما واقعيت اين بود كـه نمـيو معاني نسبي مشخصي را به ذهن تداعي مي توانسـت مفهـوم سـيال

در]112[زمانيهم بـه. ايماين بحث را در فرصت ديگري پي گرفته. هاي جديد فرنگي باشد آن واژه نهفته
. ادامه داستان متمم بازگرديم
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از مـدرس مدرسـه علـوم سياسـي بـه پشـتيباني تقـي، صديق حضرت، صفر23در همان جلسه زاده
آن سـخن گفـت، به ويژه مـتمم، هاي مطرح شده در پيش روي مجلس بودن قانون» امروزي«ضرورت  و

و كنايه مدار مدافع مداخله فقه سـنتي در مـتن قـانون اي ديگر بر حاميان شريعت بيانگر روح الئيك قانون
و عنوان كرد كه متمم. رفت به شمار مي :رئيس مجلس در مقابل اين اظهارات به سخن برآمد

يقانون اساسي تمام شده ولي بايد به واسطه اهميتي كه دارد در انجمن علي« مرتبـه خوانـدهك حده
مي. شود كه آقايان حجج اسالم همه حضور داشته باشند گويم مشكل است اين ماه بـه مجلـس اين است

مي، بيايد و تعطيل ».شود زيرا كه چند روز ديگر قتل است
را، نـويس يابيم كه كميسيون پـيش درمي، الدوله گيري صنيع بنابراين نتيجه مـتمم پيشـنهادي خـود

از، اي بـه مـتن آمـاده مـتمم نيسـت هاي علني مجلس اشاره آنكه بگويند چرا در جلسهبي، نوشته است
و آنهـا خواسـته فهميم كه متن ياد شده با شريعت فحواي دروني كالم مي انـد خواهان مشكل پيـدا كـرده

. با حضور حجج اسالم به بررسي آن بپردازد، حدهعلي،»انجمني از علما«
» انجمـن طـالب«بتدا ميرزا طاهر تنكابني نماينـده طـالب تهـران از طـرفا، صفر25، در جلسه بعد

پي نامه و طي اتمام حجتـي اي خطاب به مجلس ارائه كرد كه سـه روز مهلـت، جوي وضعيت متمم شدند
و سرنوشتش روشن شود حاج سيد نصـراهللا عضـو جـامع. دادند تا كار متمم به جلسه علني مجلس بيايد

و واليتـي تصويب قانون انجمن، تر از متمممجلس تأكيد كرد كه مهم با تأييد رئيس، آدميت هـاي ايـالتي
و بايد با تصويب آن رفع ايـن اغتشاشـات بشـود، است هـا ايـن اشـاره. چرا كه همه واليات مغشوش است

مي رغم جرياني كه او نمايندگيعلي، حاكي از اولويت پيش روي مجلس بود گيري نهضـت از اوج، كرد اش
و فشارهاي آنان از بيرون بر مجلس اي انجمنهتود مي، سازي و خواسـتند ايـن جنـبش بيشتر نگران بودند

و مشاركت در سرنوشت كشور بود و مهـار كننـد، سياسي را كه خواهان سهم - بـي. هرچه زودتر محـدود
مـ شك تدوين قانون مدوني براي فعاليت تشكيالتي الزم بود امـا نمـي و اولويـت تمم را توانسـت اهميـت

هـاي پرتعـداد اسـباب طباطبائي مجتهد حاضر در جلسه هم تأكيد كـرد كـه ايـن انجمـن. الپوشاني كند
و اغتشاشي شده در.»اهم مطالب مالحظه اين امورات است كه رفع اغتشاشات بشـود«اند بـه ايـن بحـث

و تغي، به هرحال. ها بازخواهيم گشت گفتار پيرامون انجمن يـر جهـت آن از با عوض كردن فضاي مجلـس
محرمانـه هـاي نويس متمم در جمـع هاي اهل شريعت در متن پيشها موضوع دستكاري متمم به انجمن

. پوشاندند، را
هـا تحرك انجمن، آمدن اتابك به ايران، مجلس در روزهاي بعد با بحث داستان فروش دختران قوچان

نو قانون انجمن و و درگير بود و واليتي مشغول امـا. امي از متمم در جلسات علني بـرده نشـد هاي ايالتي
در، كه در شرح رويدادها بـه آنهـا اشـاره خـواهيم كـرد، بنابر شواهد تاريخي در دست درمـي يـابيم كـه

و  و شـرعي كـردن مـواد» انجمن جداگانه علما«جلسات سري بحث براي تغيير متن پيش نـويس اوليـه
به تماشاچيان اطالع دادنـد امـروز بـه واسـطه قرائـت،]113[به گزارش روزنامه مجلس. متمم ادامه دارد

و حجـج اسـالم  و تمام وكال با حضور رئيس مجلـس متمم قانون اساسي مجلس علني منعقد نخواهد شد
در، از همـين روز بـه بعـد. در جلسه سري بـه بحـث در آن زمينـه پرداختنـد  نـام ايرادكننـدگان سـخن

و يا روزنامه مي مذاكرات مجلس و بحراني بودن اوضـاع بـودشو ها حذف .د كه حاكي از شدت اختالف نظر
و و بازار» آقايان«هراس گردانندگان مجلس و نشـريات انجمن، از اينكه مردم كوچه بداننـد كـه نظـر، هـا

و مخالف اصول متمم چيست و روشن موافق ، افكار عمومي را از يافتن صريح سخنان مطـرح شـده، واقعي
بي. هم محروم كرد حتي در جلسات علني مجلس و همگـرا بـا مداخلـه شاه هم در اين زمان كار ننشست

در اليحه. خواست سابق خود مبني بر مشروعه كردن نظام را از سر گرفت، علما اي به مجلس فرستاد كـه
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از زبـان) 1325(االول ربيـع18در جلسـه. خواسـته بـود مشـروعه، مĤبي از مجلس آن با رويكرد شريعت
مي»ييكي از وكال« كه متدين : خوانيم

اند قانون اساسي مشـروطه ايـن مملكـت موافـق شـرع خطي كه اعليحضرت فرمودهبه موجب دست«
و موقوف شود، باشد و ترياك فروشي قدغن و ساير منهيات و فروش مسكرات ».بايد خوردن مسكرات

و در ادامه بحث سخناني مفص از يكـي«ل از سـوي مجلس چندان توجهي به خواسته آن وكيل نكرد
هـا كنندگان در مجلـس در روزنامـه مجدداً اسامي مذاكره، ذكر شد كه درخواست كرد» وكالي آذربايجان

و ذكر شود تا همه بدانند چه مي . را بشناسند» اختالف آرا«گذرد
در جلسـه علنـي، در بررسي متمم،و حذف نام سخنرانان مجلس» سري«يازده روز پس از آن جلسه

يكي از وكال اظهار اميدواري كرد متمم قـانون اساسـي، هاي مختلف در ميان بحث، االول ربيع25،مجلس
حـاج سـيد نصـراهللا تقـوي عضـو معمـم. هر چه زودتر به اتمام رسـد،»دفعه سيم قرائت شده«كه براي 

: كميسيون متمم عنوان كرد
قاتأخير اختتام نظام« بايـد. نون مقدس شرع محمـدي اسـت نامه اساسي از آن باب است كه قانون ما

اي از عنوانات اسـبابي پاره مقصود اين است كه واسطه. نهايت دقت بشود كه مبادا سر مويي خالف شود
و مواظبـت تـامي اسـت كـه بايـد. اغتشاش اذهان فراهم نشود اگر قدري تعويق افتاده به مالحظـه دقـت

».رعايت شود
مي تقوي در توجيه علت،تربه عبارت روشن گويـد تأخير عرضه متمم در جلسه علني مجلس در پرده
از، كميسيون از جانب روحانيون پذيرفته نيست اوليهي كه متن پيش نوشته و» خـالف«لذا بـراي پرهيـز

با» اغتشاش اذهان« و» قـانون مقـدس شـرع محمـدي«و در سوي تطبيق بايـد بـا دقـت تمـام اصـالح
. بازنويسي شود
ازي سيد نصرا كارنامه و هللا تقوي عضو جامع آدميت كه سروسري هم با محفل مخفـي ازليـان داشـت

او خـالف رويـه، بـه گـواهي مـذاكرات مجلـس. شايان توجه است، اعضاي فعال كميسيون متمم هم بود
و الئيـك قـانون  و پيشرو ياران ازلي خويش در مقابل جريان مترقي بنـابراين. خـواه قـرار داشـت عمومي

و تقي جانبهو تقابل همه توان از بحث مي و همراهانش در كميسيون مـتممي ميان او و مستشارالدوله زاده
و الئيـك پـيش آمـد. سخن راند و قوانين عرفي را، هرگاه كشمكش عريان ميان شرع او جانـب شـريعت

و  و تـالش او در كشـمكش پنهـان در جلسـات غيرعلنـي مجلـس گرفت؛ رويكردي كـه حـاكي از نگـره
داد كـه نشـان مـي، اظهار اين امر كه قرائت سوم متمم هم به پايان رسـيده. وين متمم استكميسيون تد

ا پيش . كميسيون تا آن زمان دستخوش تغييرات بسيار به سود شرع شده بودي وليهنويس
بـه مجلـس، الثاني سيد محمد تقي هروي محرر سابق سيد عبـداهللا مجتهـد درجلسه علني اول ربيع

مي«در» مه روزه حجج اسالميهه«اطالع داد كه  را» كنند چند مجلس مذاكره و به تدريج هـر فصـل آن
و تحقيق مالحظه«به تامي» دقت از.»بعدها دچار اشكالي نشويم«كنند حـاج ميـرزا آقـا نماينـده تبريـز

و تـا مقاصـد انجـا اغتشاش اوضاع آذربايجان خبر داد كه فعالً مدتي است همه دست از كار كشـيده  م انـد
مي. گردند نپذيرد به كار بازنمي و قسـمي سـخت خوف آن رود كه اين اغتشاش به همه جا سـرايت كنـد

كـه در صـدر- نامـه اساسـيو كـار مـتمم نظـام» حـاال بايـد چـاره انديشـيد«. شود كه جلوگيري نشود
برد هـر چـه التجـار مجـدداً اصـرار بـر پيشـ وقتي وكيل. را به سرانجامي برسانيم- آنان استهاي خواسته

و شريعت گفت، زودتر امر متمم كرد : سيد محمد تقي هروي باز به هواخواهي حجج اسالم
و اين قانون اساسـي قـانوني« و قانون ما قانون مقدس اسالم است ما مردم بايد بدانيم كه ما مسلمانيم

و مـواد آن را ناچار بايد با كمال دقـت. است كه بايد امور يك مملكتي بر وفق آن فيصل داده شود فصـول
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و خون ما هم ريخته شـود، به كرات حجج اسالميه بررسي نموده نبايـد، اگر ده هزار نفر هم اجتماع كنند
و تحقيق  ما بايد از حجج اسالميه اسـتدعا نمـوده. قانون مجري شود]شرعي[راضي شد كه بدون تطبيق

».نامه را تمام كنندكه بلكه زودتر صرف وقت نموده اين نظام
و اختيار حجج اسالم قرار گرفتـه و در كف مشخص بود كه كار از كنترل كميسيون متمم بيرون آمده

اوو سرنوشت آن به تغييرات فصل به فصل متن نوشته شده توسط تقي و ديگر اعضاي هـم فكـر بـه، زاده
. دستكاري آقايان بستگي يافته است

از خوانـدن اليحـه درخواسـت زرتشـتيان بـر محمـد تقـي هـروي پـيش، الثاني ربيع6، چند روز بعد
بعضـي از مفسـدين بـه القـاء«شـود عنوان كرد كه معلـوم مـي،»برادران وطنيه«مساوات حقوق با ديگر 

و تحريك كرده كه چنين خواستي دارند» اي شبهات پاره فضاي خفقاني زمانـه. آنان را به هيجان درآورده
و سـاز  و ترس خورده در ايـن جلسـه بـيش از هميشـه، طلبانـه همـه وكـالشاز وراي سخنان نسنجيده

و الپوشاني اوج. پيداست و محافـل پشـت همه به نوعي در توجيه گيـري اخـتالف در جلسـات غيرعلنـي
زاده هـم بـا ذكـر اينكـه تقي. داشتن آقايان را علت تأخير متمم خواند» نقاهت«يكي. نقش داشتند، پرده

و افزودن اينكـه قـانون مـا همـان قـانون اسـالم اسـت كـه»مجلس ملي به جهت تأسيس قوانين است«
:اش اي بود براي سخن اصلي بعدي زمينه
مي« و عريضه اسـت اينكه حـق دارد در قـوانين نظـري هر كسي، گوييم قانون به انضمام قواعد اجرائيه
».آن هم بايد دقت شود، اينجا جاي اظهار تقدس نيست. نمايد

و عرضـيه«گفت كار مجلس تدوينمي. براي اهل بصيرتگفتاري در لفافه اما روشن » قواعـد اجرائيـه
و نمايندگان ديگر او را به يادآوري ايـن سـخن كشـاندند كـه مجلـس قانونگـذار جـاي، است چون هروي

. انـد اي بود به آنان كه مجلس را با محل انجام فـرايض دينـي يكـي دانسـته كنايه، نيست» اظهار تقدس«
از نظـر توانـد دربـاره قـوانين اظهـارمي» هر كسي«هم داشت به اينكه اي اشاره زيركانه كنـد كـه كنايـه

آنها را همچـون سـاير شـهروندان كشـور داراي حـق، درواقع. نويس بودي روحانيون در متن پيش مداخله
و نه بيشتر . نظر دانست

مج، بيش از آنكه در مذاكرات مجلس پيشتر رويم و افكـار عمـومي ببينيم كه همزمان در بيرون لـس
عواملي كه بسيار گسترده در پي اعمال فشار بر مجلس بـراي گنجانـدن آراي مـورد نظـر. گذشت چه مي

در، هاي علني مجلـس با وجود فضاي سانسوري سخت جلسه. خود در متن متمم بودند خبـر داريـم كـه
و متشرعين با اتهام بابي، كشاكش تدوين متمم ت مخالفين و يـارانش برخاسـتند قـي گري به مقابله با . زاده

و مفصل مستشارالدوله به ثقه به استناد نامه و مـي، االسـالم تبريـزي هاي خصوصي تـوان از اعمـال فشـار
و حقوق مسـاوي مـردم  و دفاع از آزادي اتهامات به كساني مطلع شد كه جرم اصلي اشان نوآوري قانوني

. ايران بود
پ)ق1325(االول در نهم ربيع كه چند نسـخه آن بـه جـا- متمم قانون اساسي اوليهنويسيشكه كار

و توسط كميسيون مدت، مانده و در اختيار ساير وكال قرار گرفتـه بـه جلسـات هـا بحـث ها بود تمام شده
االسـالم اي محرمانـه بـه ثقـه غيرعلني با حضور حجج اسالم كشيده شده بـود؛ مستشـارالدوله طـي نامـه 

و تقـي،اي بـار در نوشـتهو مخالفين خود براي نخستين تبريزي ضمن معرفي همراهان زاده يـار راديكـال
و صـاحب الحـق جـوان وطـن«:كند الئيك خود در كميسيون متمم را چنين معرفي مي و غيـور پرسـت

و ركن رابع اركان اربعه و عزم است ]114[»بصيرت
ميـرزا ابـراهيم، زاده تقـي، ارالدولهيابيم كه اركان اربعه متشكل از مستش هاي بعدي درمي از اشاره نامه

و ميرزا آقا فرشي هم و مترقـي مـتمم آقا دو. انـد آواز روح غير شرعي قانون ومـواد الئيـك مستشـارالدوله
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تشـكيل، اي گـزارش اوضـاع پايتخـتي مفصل محرمانـه دوازده صـفحه در نامه، االول ربيع13، هفته بعد
و اعتراض گسترده هيئت دولت امين راي انجمن السطان و خواسـت آزادي و اجحـاف و مردم به تعدي ، ها

مي به مراد شيخي خود ثقه مي. دهد االسالم يك«نويسد وي قبـول ظلـم، باره بيدار شـده مظلومين ايران
و خارج مجلس براي استعفاست امين،»كنند نمي . السلطان تحت فشار از داخل

ا و مخالف نظـر تقـي مستشارالدوله گرچه به پيروي ثقه السالم در زاده ين زمان هواخواه صدارت اتابك
و همچنان با اصول متمم به تقويت جبهه الئيـك مشـروطه اما از او به بدي ياد نمي، باره استدر اين ، كند
مي به هم ي نماينـدگان در رسـيدگي بـه به دغدغه، االول ربيع27، در نامه پنج روز بعد. دهد صدايي ادامه

ميك متمم اشاره مي و با زباني طنزگونه : گويد ند
مي« و به آن و قـانون اساسـي آقايان عصاي شريعت را كشيده . انـد درسـت كـرده]اسـالمي[تازند

و غيره درصددند اگر بي ، حضور آنها قانون اساسي را مجلـس تصـويب كنـد جماعتي حجج اسالم
ني مركـب از آقايـان سـيد كميسـيو، به هر نحوي بـود. واشريعتا را در تكفير مجلسيان بلند كنند

و پسرانش و پسـرش شيخ فضل،و پسرانش]طباطبائي[آقا سيد محمد، عبداهللا امـام جمعـه، اهللا
و ميرزا فضـلعلي آقـا  و چند نفر از مالهاي نافذالقول ديگر با امام جمعه خويي دو نماينـده[تهران

و شيخي تبريز كه]شيخ ابراهيم زنجاني[و وكيل زنجان]متشرع ، اجزاي كميسـيون هسـتيمو ما
و كـم و هر دو روزي اين بيچاره قانون اساسي مـورد بحـث ماسـت كـم مجلـس مباحثـه علمـي

مي مشاجره ميي غوامض فقهي به ميان و وقت منتفي ]115[»شود آيد

و شـب تقـي اين نقل قول و همراه روز را هاي مفصل از عضو معتبر كميسيون متمم زاده در ايـن دوره
تا مي امـري كـه متأسـفانه. سرنوشت دقيق تاريخ تدوين متمم قانون اساسـي ايـران روشـن شـود آوريم

االول كـه كمتـر خبـري پي برديم كه در ماه ربيـع، به نقل از مستشارالدوله. تاكنون صورت نپذيرفته است
و، در جلسات علني مجلس بود و متشرعين پرنفوذ تهـران و اعضاي كميسيون متمم در حضور مجتهدين

به مراهي دو نمايندهه و تالش در تطبيق اصـول هاي بحثي تبريز در مقابل جناح الئيك مشروطه فقهي
و متن پيش . درگير بودند، نويس اوليه كميسيون با موازين شرعي متمم

و مترقــي تبريــز، دو روز پيشــتر از ايــن نامــه و بــه قــول، ميــرزا آقــا فرشــي ديگــر نماينــده پيشــرو
از طي نامه مفصلي از تهران به ثقـه،»كان اربعهار«مستشارالدوله از و مخالفـت شـيخ فضـل«االسـالم اهللا
و انصار او مي» اعوان كه خبر و اعالنـات جعلـي در شاه عبدالعظيم بساط گسترده«دهد و نيـز اخبـار اند

و تلگرافـات آنهــا بـه عتبـات مبنــي بـر اينكـه مشــروطه  و ضــد مخـالفين بــابي هسـتند خواهـان عمومـاً
]116[»...يند

و ترس نكته و بايد بر آن تأكيد ورزيد اي كه نشانگر فضاي خفقاني هـاي غالب نامـه، آلود آن زمان است
زماني كه مستشارالدوله به فشارهاي وارد بـر، مثالً. فوق به ويژه اطالعات مهم آن به رمز نوشته شده است

و تقي مي خود ح«: نويسدمي، پردازد زاده و بـا مراجعـه بـه» سـين صـادر شـده اسـت مرتضي شدن زكي
و دسـتور قتـل تقـي«: يابيم كه غرض ايـن اسـت كـه االسالم درمي دفترچه رمز مكاتبه ميان او با ثقه زاده
]117[».مستشارالدوله صادر شده است

و دخالت مستقيم مجتهدين در شـرعي كـردن مـتمم قـانون، االول در ماه ربيع با توانا شدن مخالفان
و كميسيونفضاي، اساسي و غيرقابـل فعاليـت شـده بـود زاده اختناق ديگر براي تقي، مجلس اتهـام. آميز
و هواخواهي غالب نمايندگان از مخالفين، گري بابي ، نـاگزير. آنهـا را بـه بيـرون مجلـس كشـاند، تهديدها

و انجمن عرصه و شهرستاني فعاليت به مطبوعات ،ه شـد كه اشـار طور همان. ها گسترش يافتهاي تهران
و غيرعلنـي برگـزار شـده بـود به دنبال جلسه مجلـس، هاي پيشين مجلس كه جلسـاتي هـم خصوصـي
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و نزديك اسـت خصوصاً خبر احضار وكالي آذربايجان از تبريز غلغله و بازار راه انداخته اي در شهر
]119[».اي برپا گردد هنگامه

و جـدل ميـان، بحث كه به اصل هشتم مساوات حقوقي ايرانيان رسـيد جريـان الئيـك بـا اخـتالف
خبـر نقاهـت سـيد عبـداهللا را در مـذاكرات مجلـس. او به شدت مخالف اين اصل بود. بهبهاني اوج گرفت

و به عنوان بيماري بـه مجلـس نيامـد«به قولي. چندبار دادند ايـن غيبـت]120[»سيد بهبهاني قهر كرد
كـه سـخنان سـيد نصـراهللا تقـوي در الثاني ربيع8ي در همان جلسه. كرد عامدانه كار متمم را معطل مي

و ضرورت مطابقت متمم با مـوازين شـرعي را خوانـديم شريعت ، پـيش از سـخنان سـيد نصـراهللا، خواهي
اي فـراهم اي از سوي شيخ يحيي وكيل متشرع مجلس خوانده شد كه مشخص بود از پيش زمينـه اليحه

الئيك موجب كـدورت حجـج اسـالم خواهان آمده تا غيرمستقيم به بيرون مجلس گزارش شود كه آزادي
و قصد دارند اصول غيرشرعي را در متمم پيش برند در متن اليحه آمد كه بـه تكليـف شـرعي الزم. شده

: گوشزد نمايد، ترين مسئله امروز را كه متمم قانون اساسي استديده مهم
ه ايـن مطلـب ايـن مـذاكره مـورث اختالفـات نـاگوار شـد، از روزي كه مذاكره بعضي از فصول شده«

و اختالف مي و هزار قسم الغاء شبهه و هزار گواه ».نمايند شمشيري به دست مستبدين داده
و كسب راي شد آقـا ميـرزا، به دنبال سخنان شـيخ. شيخ سپس خواستار طرح متمم در جلسه علني

و اگر تأخيري شـده علـت عـروض: گفت، داماد مجتهد بهبهاني، محسن نقـاهتي اختالفي در ميان نبوده
دنبـال، سيد نصراهللا تقوي ديگر همگـراي جريـان.»است كه به مزاج آقاي آقا سيد عبداهللا عارض گرديده
و مطالبي عنوان كرد كه پيشتر آورديم از. سخن را گرفت سيد نصراهللا تأكيد كرد كه حجـج اسـالم بـيش

و افزود همه طبقات ديگر مملكت در خواستاري قانون تقدم جسته و اعـالي آنهـا: اند فقـط بـراي تقويـت
مقـام«سـيد نصـراهللا پـس از تأكيـد بـر. انـد نويس اوليه متمم را اصـالح كـرده كلمه اسالم بود كه پيش

در ظلـم. اينكه كفر از ظلم بدتر اسـت: است تأملنكته مهمي را مطرح كرد كه در بحث ما قابل» شريعت
چي، ولو روزي هزار نفر كشته شود زي كـه موجـب نقـض احكـام قـوانين اسـالم فسق روي داده است اما

و قابـل تحمـل نيسـت كفر، باشد و روي سـخن روشـن بـود. صريح اسـت خطـاب او بـه معـدود. محتـوا
مي نمايندگان الئيك مجلس چون تقي را زاده بود كه به گمان سيد نصراهللا خواهند قوانين مخـالف اسـالم
و عين كفر پيشه كرده بد وضع كنند و از هر ظالمي ».واهللا متمم نوره ولو كره الكافرون«: ترنداند

در، به قول مستشارالدوله، پس از اين تكفير غير از سـكوت يـا تـالش در كوچـك جلـوه دادن علنـي
و مقاومت در آن جلسـات سـري چـه كـار مـي  بايسـتي موارد اختالف ضمن حفظ اصول وادامه كوشش

دري خاص تاريخ آدميت با شيوه. كردند مي زاده در جلسـه شرح رويدادها به اين دليل كه تقي نگاري خود
مي: ياد شده گفته بود و حجـج اسـالم نماينـد القاي شبهات او را همسـان، كنند تا اختالفـي ميـان وكـال

مي شريعت و فضـاي تـرس. كند خواهان نكوهش در واقع ايشان كه هرگـز در شـرايط دشـوار آن روزگـار
وه در كنار معدود ترقيزاده كه جسوران به تقي، خورده نبوده خواهان پيشرو در تقابـل بـا مخالفـان پـرزور

مي، جانبه مشغول بودتوانمند خود به فعاليت همه كه يادآور بلكه اخـتالف، اي در كار نيست»شبهه«شود
هـيچ دانـد در همـين جلسـه بـي چه بايد گفت به محقـق موشـكاف مـا كـه خـود مـي. نظر عميق است

پد پرده و حكـم كـافر در اسـالم ابهـام نـدارد تقي،رشپوشي هم محفل در. زاده را كافر خوانـده تـالش او
امـا]121[. اما ايرادهاي مالنقطي خود را بايد نثـار او كنـد، اند دانسته» عين كفر«تصويب اصول الئيك را 

و هراس ساير وكال چه گفت؛ چـرا كـه ببينيم تقي چـون زاده در اين جلسه پس از سخنان متأثر از واهمه
و بريـده از روح كلـي موضـوع تحويـل برمي، پسندد هميشه آدميت در نقد مخالفان خود آنچه را مي گيرد

: دهد خواننده مي
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بلي چيزي كه هست ايـن اسـت كـه مـا. اين مطالب مهمي نيست كه ما در اين مجلس بگوييم«
ب معلم يعني دست از. دهيمپرورده نداريم كه هر روزه بعضي مطالب را به آنها ياد تـا ايـن مطالـب
كننـد تـا مسلم است هستند اشخاصي كه القاء ايـن شـبهات را بـه مـردم مـي. اذهان خارج شود

و حجج اسالم احداث نمايند ».اختالفي ميان وكال

و بدل شده در درون مجلس در متني كه تحت عنوان مذاكرات مجلـس مي دانيم كه همه سخنان رد
با توجه به سخنان سيد محمد طباطبائي كـه. ايش را بارها به دست داديمه نمونه. ثبت نشده است، داريم

توان دريافت كساني مسـتقيم آنهـامي، شناسيم وكالي آذربايجان را به خيانت نمي: گفت در همين جلسه 
و دفاع برخاسته اسـت  در همـين زمـان، ضـمناً. را به خيانت متهم كرده بودند كه حتي مجتهد به توجيه

و لوايح كفرستيزشان بر فضا طنين افكنـده بـودخو مشروعه و صداي تكفير . اهان عليه مشروطه قيام كرده
مي نامهشب و المذهب معرفي مـي تقي، شد كه در آنها با ذكر نام هاي متعددي هم توزيع . كـرد زاده را بابي

ان كـه در آنـ. خواهـان بـه مـويي بنـد شـده بـود اوضاع چندان دشوار شده بود كه همه زحمات مشروطه
و فضاي آرماني از برهـه مجلـس اول ترسـيم مـي  را، كننـد خياالت خود روزگار و فضـاي آن روزهـا روح

در مقابـل اوليـه نويس كم اين بود كه حاال كه متن پيش دست، زاده تالش كساني چون تقي. شناسند نمي
كـم روحـانيوني دست،دآي مداخالت شريعت به سرنوشت ديگري دچار شده كه كار بيشتري از آنها برنمي

و مقابـل شـيخ فضـل، چون طباطبائي را كه هواخواه مشـروطه بودنـد  و بـه موضـع متمايـل بـا خـود اهللا
هر زمان بحـث پيرامـون وضـع قـانون، به استناد مذاكرات مجلس، در آن روزها. طلبان قرار دهند مشروعه

و برخي وكالي هوا، آمد جديد به ميان مي آشفتند كـه نبايـد گفتـه خواه برميدو مجتهد حاضر در جلسه
و كشورها استفاده شود و مـا بگوييد همه چيز را از كتاب شرع گرفته، شود از تجربه قانوني ديگر مردم انـد

خواهان همين بس كه پس از اينكه غالـب اصـول در توانمندي شريعت. يابيم هم اگر دقت كنيم آن را مي
و بـيشاص، متمم را مشروط به موازين شرعي كردند و همراهـي كـم ل دوم را هم با پافشاري شيخ نوري

و قـوه قانونگـذار قـرار دادنـد و تـازه تقـي. اكثريت مطلق ديـن خـوي مجلـس نـاظر بـر كـل قـانون زاده
و بـازار مشروطه و مشـروعه، خواهان الئيك با دو سه هزار نفر هـوادار كوچـه و يـا تنهـا بـا نـوري خواهـان

و مداخله و شاه هم فعال در غوغا آفريني ناظر اين بحـث، رو به رو نبودند هاي بهبهاني مخالفت و دربار هـا
و يكسره كردن كار مشروطه بودند درصدد بهره . برداري به سود خويش

نامـه بلديـه همـان بـس بگـوييم كـه وقتـي نظـام، در فضاي چيره دينمدار بر مجلـس شـوراي ملـي
بيهنمايند، را در جلسه علني مطرح كردند) شهرداري( دريـاي(مسماي بحرالعلـومي شريعتمداري كه نام

مي) دانش و به اعتراض گفت كه چرا در ايـن نظـام، كشيد را يدك نامـه سخن رئيس مجلس را قطع كرد
در. بايـد اينهـا را از اليحـه حـذف كـرد، آورده شـده» موزه«و» تئاتر«كلمات مخالف مذهب اسالم چون 

و موزه،ها دواخانه، هاي عمومي خانه قرائت،ها بخانهكتا«اليحه آمده بود كه در شهرها برپـا» هـا خانه تياترها
و صنيع» درياي دانش«حرف. شود الدوله رئيس مجلس كه نتوانسته بود راه فـراري آن روزگار پيش رفت
آن، بيابد و ]122[. را از متن اليحه حذف كرد» كلمات زشت«بحث را خاتمه داد

مي ماه ربيع و بحث اصلي بر سر اصل تساوي الثاني هم در گذرد آن هـاي بحـث حقـوق اهـالي ايـران
و مطبوعات مطرح مي و جلسات غيرعلني و چنـد نفـر ثانيكميسيون«شود مركب از آقايان حجج اسـالم

و  و دانشمندان وكالي آذربايجان چندروز است به تطبيق آن با موازين شرعيه سـعي ديگر از علماي اعالم
و معـدود يـارانش بـه كماكان تقي، به رغم فضاي دشوار]123[».جهد دارند راحتـي از صـحنه خـارج زاده

و بر حقوق جديدو شهروندي مردم ايـران تأكيـد مـي نمي اهللا نـوري بـا از زبـان شـيخ فضـل. ورزنـد شوند
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آشـنا، عنـوان شـده» كميسيون تطبيق يا كميسـيون ثـاني«هايي كه در جلسات مخفي مانده مخالفت
: شويم مي

و به قد ميسر« . درجـه شـد تطبيق بـه شـرع يـك، وقتي را صرف اين كار با جمعي از علما كردم
و تصحيحات نزد داعي ضبط است چنانچه مطبوعه كـهاي فرقـه لـيكن.ي مشتمله بر اصطالحات

و بسط مهام كليه به دست آنهـا بـود  و قبض و نقد مطالب كردنـد مسـاعدت نمـي، زمام امور حل
و با ايـن بلكه صري و اسالميه و علناً گفته كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه حاً

و تطبيقات دول خارجه مها را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت ]124[».تصحيحات

خـواهيم ديـد. زاده بوده اسـت تقي،ي سخن آخر در گزارش شيخ بريم كه گوينده بنا بر اسناد پي مي
و همراهان بيرون از مجلـسر با مقاومت تقيكه شيخ وقتي كا و ياران و زاده اش بـه دلخـواه پـيش نرفـت

در همـين. را به ميـان آورد»ي نظارت مجتهدين در هر عصر ماده«به دست نيامد»ي اسالمي نامهنظام«
رو» سناي روحاني«تهران تحت عنوان المتين حبلاي در روزنامه روزها مقاله شـنگر منتشر شد كه عنـوان

سـنجش، موضـوع مقالـه. در تدوين قانون بـود» انجمن علما«جايي مجلس نمايندگان با آن كنايه از جابه
زاده در جلسه مجلس را با آراي موافقان حـق اي كه نظر تقي مقاله. اهللا بوداصل دوم پيشنهادي شيخ فضل

و درباره مي وتوي علما مقايسه وعه بـا مشـروطه مفصـل در شرح كشمكش مشر]125[. كندي آن بحث
و استدالل تقي. تربه آن خواهيم پرداخت زاده در مخالفت بـا الحـاق ايـن مـاده كـه در متن نوشته داليل

شد، كشد مشروعيت خودمختار قوه مقننه را به چالش مي . مطرح
.دزاده دفـاع كـر از نظريات تقـي، روزنامه با نادرست خواندن استدالل موافقين اصل نظارت روحانيون

ي اي محرمانه به تبريز فرستاد كه گـزارش چنـد هفتـه مستشارالدوله نامه، در همان روز انتشار اين مقاله
و پيرامون متمم را به مي اخير كشمكش : كند طور خالصه چنين تصوير

مـاده ديگـر. ترين مواد تساوي حقوق ايراني است تا بلكه توقعات خارجيان محدودتر شود مشكل«
و ديگـر، ات است كه اگر مميزي را بگذارندآزادي مطبوع مثل اين خواهد بود كه مشروطه نباشـد

مـاده ديگـر لـزوم، محاكمات عدليه است كه ارباب عمايم در فكر حكومت دائمـي خـود هسـتند 
مي تحصيل اجباري است كه به اعتراضات مضحكه مي و پسـرهاي خوشـگل نبايـد: گويند پردازند

ك و دخترها و ولـع.ه هيچ حق تحصيل نداشته باشندبه مدرسه بروند در ساير مواد نيز بـا حـرص
متن اوليـه پـيش[به هرحال اليحه اولي. خواهند قانون را به شكل شرايع اندازندمي، مداخله كرده

دارم تـا مالحظـه اليحه دومـي را هـم در لـف تقـديم مـي]كرديد[را دريافت]نويس كميسيون
و بي نـويس توسـط مقصـود مـتن تغييـر يافتـه پـيش[.ط خيلي داردرب فرمائيد كه عبارات ناقص

مجـال، اند ولي چه توان كرد كه اسلحه تكفيري كه معاندين در دست گرفته]كميسيون علماست
شد) نفر52(قرائت سوم با آرا خيلي ضعيف. دهد مرافعه نمي هـا بـالي همه ايـن مخالفـت. قبول

و مستمريات است كه دارد نظمي پيدا مي تفنگـداران. حالت تهران نمونه عرصات است. كند تيول
و تقي، مستشارالدوله[ مي، ترين تكفيرند مورد سخت]زاده فرشي خواهند از عكا نامـه تا آن حد كه

و حـاج ابـراهيم آقـا تصـميم روي ايـن اصـل تقـي.ي ما بابي هسـتيم جعلي بياورند كه همه زاده
به گرفته و از بيرون ]126[».مدافعه پردازند اند در مجلس حاضر نشده

و روزنامه بينيم كه تقي به تأييد سخن مستشارالدوله مي و زاده كار را به عرصه افكار عمومي ها كشـاند
هـاي آن بـهو اشـاره، ادبيـات، در همين روز منتشر شد كه با توجه به نحوه بيـان» سناي روحاني«مقاله 

همآراي تقي شزاده با جاي ديگر از جلسات منظم صـحبگاهي كميتـه. ده بودفكري نزديك خود او تدوين
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هـاي نمونه.و دست دركاران مطبوعات در آن شركت داشته اندسخن آورده ايم زاده تقيسري انقالب كه
. اين هماهنگي را در موارد ديگري هم مي توان بدست داد

مينماينده تبري، علي آقاميرزا فضل، السالم به پدرش همزمان در گزارش نظام خـوانيمز در مجلس هم
و آقاي حاج ميرزا ابراهيم از مجلس معذرت خواسته تقي«:كه در شهر تبريز خبر پيچيده كه يـا، انـد زاده

و جهت ذكر نمي اينكه خودشان معذرت خواسته به مجلس نمي ]127[».كنند روند
و تكفيـر متشـرعين عرصـه وقتي اتهام بابي و المذهبي ، تنـگ كـرده بـودي مجلـس را بـر آنهـا گري

و افكار عمومي گرفـت تـا بتوانـد بـدون تقي و بردن مسئله به ميان مردم زاده تصميم به خروج از مجلس
و تعهدات پارلماني در انجمن و محافل بيـرون مجلـس در امـر مشـروطه بكوشـد مسئوليت در همـين. ها

و يكي دو شهر، تبريز، از بروز اعتراض گسترده در تهران، روزها ازو رشت ديگر اطـالع داريـم كـه حـاكي
كسـروي شـرح مفصـل. خواهان الئيك در كشاندن مردم به صحنه سياست بود فعاليت گسترده مشروطه

و روزنامه انجمن اعم خواسـته  و كشـمكش ميـان رويدادهاي تبريز را آورده و انجمـن تبريـز هـاي مـردم
و راديكال شهر را ثبت كرده است ور ماه ربيعد، در رشت نيز. جريان متشرع االول مـردم بـا بسـتن بـازار

ها به ايـن در گفتار پيرامون انجمن. خانه خواستار رسيدگي به متمم قانون اساسي شدندتحصن در تلگراف
و مقاومت همه. رويدادها باز خواهيم گشت و ژرفاي اقدامات بيرون از مجلس جانبـه وكـالي الئيـك دامنه

و جلسات مجلس موج و همراهان مشروعهدر درون كميسيون خواهش خود را نـاگزير بـهب شد كه شيخ
و مقابله علني براي يكسره كردن كار مشروطه كنند هـاي راديكـال اعضاي انجمـن، از سوي ديگر. تحصن

و اعـالم كردنـد تـا تصـويب مـتمم قـانون اساسـي بيـرون نخـواهيم رفـت  . تهران در بهارسـتان تحصـن
ع«مستشارالدوله گزارش تشكيل مي با شركت وكالي متشرع مجلس را به ثقه» لماانجمن : دهد االسالم

و تصرفاتي به دلخواه خود در قانون اساسي به عمل آورده بودند از گرفتاري« مـثالً، ها بهره جسته
و در قرائـت سـوم. محاكم اداري را كالً تابع شرعي كـرده بودنـد  كشـمكش سـختي شـروع شـد

تا ما ايستاده]نويس متمم پيش[ مجادله فيمابين بـه . رأي نخواهيم داد، تصرفات فوق اصالح نشود ايم
و منتهـي بـه تـرك مجلـس شـد بابي اعضـاي[هـا تماشـاچي، همـه بيـرون رفتـيم. گري كشيد

و به خاطر قـانون اساسـي. از ما حمايت كردند]هاي راديكال انجمن دستور تعطيلي بازار داده شد
فيفي فريق: در داخل مجلس دو فرقه تشكيل يافت و فريق ]128[».النار الجنه

را تشـكيل» علمـا«مداران مجلس انجمن مخصوص به استناد اين شواهد زنده زمانه دانستيم شريعت
و متن پيش و هر چه را كه در كميسيون تحرير نوشته شـده دادند نويس متمم مورد نظر خود را نوشتتند

بر. به سود شرع تغيير دادند، بود و مجادله و دو سـه تـن ديگـر ها به تقـي سر اين دستكاري در بحث زاده
و كشمكش اوج نويني يافت تهمت بابي صف. گري زدند و تـر شـد؛ آرايي واضح افكار عمومي به صحنه آمد
ي در ادامـه. خواهان راديكال هم به پشتيباني هواخواهان مردمي بر اصول خود پافشـاري كردنـد مشروطه

خواهنـد عدليـه در انحصـار مجتهـدين خواهان مجلـس مـي كه شريعت خوانيم گزارش مستشارالدوله مي
از، باشد و بشنو زياد«ولي سرانجام پس و ديوان عدالت عظمـي مرجـع رسـمي تظلمـات،»بگو ديوانخانه

و تنها قضـاوت در امـور شـرعي در حـوزه اختيـار  و قوه قضائي از اختيار روحانيون بيرون آمد عمومي شد
و جاندار مستشارالدوله در بحث پيرامون تساوي حقوق اهـالي ايـران گزار. آنان باقي ماند اصـل،ش مستند
و سـرداران: نويسدمي. خواندني است، هشتم متمم و غالب اميران ابتدا جلسه سري با حضور هيئت دولت

و سرانجام اصل مساوي بـودن  و بعد جلسه علني شد بر سر تجاوزات سرحدي در اروميه به بحث پرداخت
شد حقوق در اين روايت مسـتند كـه همـان روزهـا نوشـته. ايرانيان بعد از چند ماه بحث طوالني تصويب
: خوانيممي، شد
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و جدال از قبيل غرامـت: زاده گفت تقي« امتيازهـاي شـرعي سـاير[تصويب اين ماده بعد از جنگ
شد]مواد ما، زنده باد مجلس طنين افكند، همه مشعوف شدند. جنگ گرفته ده فـوق بـه زيرا كار

خواسـتند عـين مـي، شكل رسيده بود كه عالوه بر صداي واشريعتا كه از طرف مخالفين بلند بود
. آن را به عتبات عاليات فرستاده نظر بخواهنـد  . بايـد عـرض كـنم كـه بـار ديگـر قـدر وكـالي.

و تقـي، مستشـارالدوله[آذربايجان خاصه سـه تفنگـدار  و شـهر تهـران]زاده فرشـي صـعود كـرد
]129[».نستند كه اين خدمت از وكالي آذربايجان استدا

ق از اينكه باألخره توانستند اصل مساوات حقوقي اهـالي ايـران 1325رمضان4مستشارالدوله در نامه
مي، را به تصويب برسانند مي اظهار خرسندي و آن كند گونـه افزايد كه اگر مسئله مسـاوات حقـوق مـردم
تمـامي اتبـاع، آمـد مشـكالت بزرگـي بـه وجـود مـي، خواسـتند مـي» عمايمارباب«فيصله يافته بود كه 

و ارامنه به تـرك تابعيـت غيرمسلمان ايراني به قدري مأيوس شده بودند كه زرتشتي ها به خيال مهاجرت
بهو يهودي و» مراكز انسانيت جهان«ها درصدد عرض شكايت ها مصمم شده بودنـد خانهسفارت«برآمده

شـود در آن صورت از اسـاس مشـروطيت نمـي. كنند]اعتراض[متفقاً پرتست، داده نشودكه اگر مساوات 
».ها قبوالند چيزي به خارجي

و بـه رغـم تـالش گسـترده متشـرعين، اصل مساوات، در واقع و هويت مشروطه شمرده شـد ، اعتبار
و يارانش بر ضرورت تصويب آن تـا آخـر ايسـتادند تقي ارالدوله از دزدي رمضـان مستشـ26در نامـه. زاده

و«: دهـد كـه قصـد دارد متن اصالح شده متمم قانون توسط يكي از وكـال خبـر مـي  در خفـا بـه پـازني
اشاره به سيد محمد تقي هراتي محرر سابق عبداهللا مجتهد است كه منشي مجلـس.»زورآزمايي پرداخته

و  و نسخه اصالح شده متمم را مدتي پنهان كرده بود غ«هم بود و و از مجلـس با قهـر لبـه پـس گرفتنـد
از]130[»اخراج شد و شـايائي خـودش شـائيدگي تقـي«ضمناً و» زاده دربـاره گذرانـدن قـانون اساسـي
و  ميمي، اندي كه با سيد عبداهللا داشتههاي بحثمجادله و و تقي گويد زاده به اتفاق چنـد نفـر نويسد كه او

و وزرا متن قانون مصوبه به مجلس را براي و امضا گرفتند از وكال . توشيح شاه بردند
وضع تهران را به ديگ بخـار بزرگـي كـه بـه، االسالم رمضان به ثقه26ي مستشارالدوله در همان نامه

و خروش افتاده تشبيه مي و جوش و اصـالحات. كند مرور به غليان متمم قانون اساسي به رغـم تغييـرات
ال، در تطبيق شرعي . خواهـان بـود ئيك همچنان مـورد اعتـراض مشـروعه به دليل تصويب چند ماده مهم

ميآنها نظام و در مسجد به سـيد جمـال، خواستند نامه ناب اسالمي سيد علي يزدي معروف را علم كردند
انجمـن«مستشارالدوله در دنباله گزارش تشـكيل. خواه حمالت شديدي كرد واعظ ازلي مسلك مشروطه

و دولتمردان محافظ» خدمت » انجمن تـرك«از تشكيل مجمع ديگري به نام. كار قاجار را دادهاز سرداران
و قصدشـان راه و سعيدالسـلطنه در آن عضـويت دارنـد و ناصرالملك بزرگ مالك همـدان كه سعدالدوله

و فارس بود خبر داد : اند هاي متعدد خود را برپا كرده خواهان هم انجمن شريعت. انداختن جنگ ترك
ج» انجمن آل محمد« و از سوي ديگر سيد بحريني استخاره. مله ايناننداز چـي محمـدعلي شـاه

- سيد محمد تقي هراتـي. اند السادات به دليل موقوف شدن مستمريات سر مخالفت برداشته نقيب
اكنون بـا«منشي مجلس هم كه به دليل دزدي متن اصالح شده متمم از مجلس اخراج شده بود

و اقوام مسلح خود مشغ و تهديد مجلس استشيخ فضل اهللا ]131[».ول تخريب

تهران دو هزار نفر را بـه حمايـت در جلـو» انجمن آذربايجان«خواهان به ويژه مشروطه، از سوي ديگر
و واعظان مشروطه و نشريات مترقي از مشروطه هواخواهي كردند مجلس گرد آورد ، هـا ايـن گـزارش. خواه

و الئيك در و، گرماگرم شور انقالبـي در تهـران جملگي حاكي از تالش جريان راديكال و رشـت . تبريـز . .
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و گنجاندن خواسته بسـيج افكـار عمـومي بـه. هاي خود در متن متمم قانون اساسـي اسـت براي پيشبرد
از مثابه عامل فشار بيروني در حمايت از وكالي انگشت شمار الئيك مجلس كارآمد شد؛ امري كـه حـاكي

و مديريت تقي و يارا درايت از سخنان پراكنده. نش بودزاده و آنجـا هـم ي برخي وكالي مخـالف در اينجـا
مي تالش گسترده آزادي و، مال حسـن وارث. كند خواهان در بيرون مجلس حكايت وكيـل صـنف قصـاب

هـاي توزيـع شـده در سـطح الثاني به شـكايت از انبـوه اطالعيـه جمادي5شنبه دباغ تهران در جلسه سه
و تعريـف از بعضـي وكـال هاي چاپي انتشـار داده اليحه بعضي«: تهران سخن گفت و خيلـي تمجيـد انـد

و نوشته كرده و غرضشـان از ايـن آزادي، اند به حمداهللا به واسطه اين وكال اند آزادي، آزادي به ما داده شد
مي گونه اشخاص معلوم است بنده هم بعضيمقصود اين. مذهب است ».شناسم ها را

ازخ خشم نماينده شريعت و نشـر هـا از تقـيو هواخـواهي انجمـن» آزادي مذهب«واه و يـارانش زاده
ايـن«: حاج سيد نصراهللا متشرع مجلس هـم افـزود. خواه بيرون مجلس نمايان است گسترده اوراق آزادي

مي مذاكرات كه در فالن روزنامه مهمل مي .»ربطي به مجلس مقـدس نـدارد، نمايد نويسد يا اليحه منتشر
و اطالعيـهه خويي نماينده روحانيون تبريز هم دنبال كار را گرفت كه اين روزنامهامام جمع از«هـا ها غيـر

و برهم زدن مجلس هيچ مقصودي ندارند ».باد دادن مملكت
بنا بر نامه خصوصي سيدرضا پيشكار ميرزا آقا فرشي وكيـل آذربايجـان بـه تهـران هـم پـي، همزمان

ق در تبريـز بـر بـاالي منبـر 1325در رمضـان» مجاهـد«معـروف بـه اكبر واعـظ بريم كه ميرزا علي مي
را مشروطه و المذهب«طلبان و لعنت كنان فرياد كشيده هـر كـس كـه فرزنـد خـود را بـه» بابي خوانده

مي. مدارس جديد بگذارد المذهب است اتصـاالً در عليـه«: دهد كه در ماه محرم هم اين واعظ همو خبر
و روزنامه ميجات معارف و بـهو مدارس حرف زند مثالً در باالي منبر بـه جنـاب طـالبوف لعنـت نمـوده

مي جناب تقي ]132[».دهد زاده استناد المذهبي
از تقي. علت هم مشخص است. شويم در روايت كسروي هم از اين تكفيرها مطلع مي و چنـد تـن زاده

متن آمده كه متمم قانون اساسي تـا كنـون بـه در اين. الثاني به تبريز فرستادند وكال تلگرافي در دوم ربيع
و سستي مجلس نيست بلكه چند روزي است كه هيئتـي از علمـاي، اين امر. تصويب نرسيده دليل اهمال

و علماي اعالمحضرات حجج«مذهبي  تا» االسالم .»مواد آن را به شرع انور تطبيـق دهنـد«تشكيل شده
:و ما

تـوانيم مـي]زورمان مـي رسـد[نه به آقايان علماي اعالم خادمان ملت در تكليف خود متحيريم«
و نه برادران غيور تبريزي خواهش ما را قبول مـي گفت كه از مطابقه صرف كننـد كـه نظر فرمائيد

. چند روز ديگر . ]133[».فرصت دهند تا قانون اساسي از اين مرحله خالص شده به امضاء برود.

و رسا بودي تلگراف بسيار زيرك متن تنظيم شده مي. انه داد كـه اگـر كـار مـتمم بـه غيرمستقيم خبر
و خواست علما در مطابقـه بـا شـرع اسـت، تأخير كشيده و انجمـن بـا. به دليل دستكاري مـردم تبريـز

و اعتراض همه و روشن شـدند اعتصاب گفـت ايـن تلگـراف بـه آنهـا مـي. جانبه خود خواهان پاسخ صريح
اص روحانيون و زوري از ما وكال برنمياند كه بنا دارند و كار . آيـد ول متمم را با احكام شريعت تطبيق دهند

و پذيرفته شد مردم مشروطه طلب به خشم آمدنـد. خواسته نهفته در متن تلگراف از جانب مردم دانسته
و برخـي شـهرهاي، سـلماس، شيراز، رشت، هايي از انزلي تلگراف.و گفتند كه اين پاسخ ما نشد و اروميـه

همد و پايـان كـار مطلـوب مـتمم قـانون يگر هم رسيد كه همه با بستن بازارها با تبريز صدا شـده بودنـد
آن،»انجمـن علمـا«متمم پس از قرائت سوم توسـط، كه آمد طور هماناما. خواستند اساسي را مي ديگـر

علني مجلـس خوانـده اي كه وقتي قرار شد آن متن پاياني در جلسه به گونه. پيشرو نبود اوليهنويس پيش
مي تقي، شود و يارانش كه و چنـد زاده و جـز او و مقابله نـدارد دانستند كسي از نمايندگان ياراي مخالفت
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گيري بر اصـل نظـارت كمااينكه در رأي. مانع كار شدند، نفر ديگر همراهان كسي رأي مخالف نخواهد داد
ن علما تعداد انگشت و پيشـرو.شدشمار مخالفين مانع تصويب نهايي آن كساني كه سخن از جريان مترقي

و ميانه و تجسم شكوه مجلس اول را در برخي مدعيان اعيان وو راديكال روي چون اعضاي جامع آدميـت
مي احتشام و انصار آنها و اعوان سـاز كـهي سرنوشـت بايد پاسخ دهند كه آنان در ايـن برهـه، رانند السطنه

و آزادي شدهاي مدني شهروندي حقوق  كجا ايستاده بودند؟، مردم ايران به رأي گذارده
و فشـار همـه ربيع6زاده در جلسه تقي، به هرحال جانبـه اكثريـت مطلـق الثاني به رغم چماق تكفيـر

و حضور حجج اسالم شد، مجلس و مانع خواندن متمم قانون اساسي مطرح كرد كـه بايـد. دليرانه ايستاد
و بر و اصالح شودبار ديگر در كميسيون قرائت شـيخ حسـين شـهيدي بـه. سپس به مجلس بازآيد، رسي

مي: ايراد گفت ، گفتند متمم قانون بايد هر چـه زودتـر تصـويب شـود اين آقايان همان اشخاصي بودند كه
و بررسي شود حاال چطور شد مي مي. گويند مجدداً خوانده و غـرض اصـلي تقـي او كه زاده دانسـت قصـد

اگر مقصـود تطبيـق بـا قـوانين: گفت، خواهان در اصول است تغييرات شريعت پيشگيري هر چه بيشتر از
و تنقيح نمي، شرع است و پافشـاري كـرد كـه مـتن تقي. شود كه شده بهتر از اين تصحيح زاده پاسـخ داد

و به قول كسروي  و تصويب نشود سـان بـدين«برآمده از كميسيون علما در جلسه علني مجلس خوانده
]134[».جلوگيري گرديد، كه نزديك شده بوداز يك آسيبي 
آن زاده در اين مرحله بر اصل نظـارت علمـا بـود كـه مـي تأكيد تقي خواسـت فرصـتي آفريـده تـادر

و تا حد زيادي آن را در كنترل خود مجلس قرار دهند بـه ايـن موضـوع در كشـاكش. تغييراتي داده شود
و تاييـد نشـد در ششم ربيع آن اصل. ايم مشروعه با مشروطه مفصالً پرداخته الثاني در مجلس خوانده شـد

، اهللا مطرح كـرده بـود به خالف آنچه شيخ فضل، كه با چهار قلم تغيير، ماه بعد، االولو تا روز سوم جمادي
شددر جلسه مي.ي مجلس تصويب ، داد در اين يك ماه كه اصل بـه كميسـيون برگشـت اين ماجرا نشان

و يـارانش نتوانسـتند وقتـي تقـي. اش را به حداقل برساند داده شد تا كارايي اصالحاتي زيركانه در آن زاده
برنـدگي آن كاسـتند دسـت، مانع افزودن اصل دوم بـر قـانون شـوند  ، در ايـن زمـان. كـم بـا تغييراتـي از

و خواهان گنجانـدن» ماده ابديه«عنوان مجتهدين عتبات با ارسال حكم صريحي از اين اصل به پشتيباني
و كاري از تقي ، كـه خواهـد آمـد طـور هماناما. آمد زاده در حذف آن برنمي آن در متن قانون شده بودند

و مدبرانه آنها بي . حاصل هم نماند تالش زيركانه
و برجسـته تقـي از اسناد هم زاده بـرخالف زمان با اين رويدادها بهره گرفتيم تا نشان دهيم نقش مؤثر

باز هم بـه آدميـت.ر در اين رويداد مهم تاريخ معاصر ايران نو چه بوده استادعاي برخي مورخان متأخرت
و دنيوي را چون اصـل هشـتم در حـق مسـاوي او تالش تقي. اي بكنيم اشاره زاده در تدوين اصول مترقي

و حسام. انگارد قانوني ايرانيان ناديده مي و آخوند خراساني ردآو ها نقـل قـول مـي االسالم از سيد طباطبائي
و كنش تقـي كه به جاي خود الزم اما با سرسختي اعجاب تنهـا. كنـد زاده پرهيـز مـي آوري از نقل بينش

مي جايي كه نام تقي و سرزنش اوست زاده را برجسته نگـاري بـا شـيوه متعـارف تـاريخ. كند براي نكوهش
و فضـبي، خود يك جمله از ميان سخنان بسيار او و مـتن كلـي گفتـار بـه، اي آن روزگـار ارتباط بـا روح

يا كند تا وانمود شود تقيخواننده عرضه مي و و مقابلـه بـا صرفاً زاده نقش مؤثري نداشته درصـدد اخـالل
مي. اصول مشروطگي بوده است توانند دريابند بنيانگذاران قانونگذار عصر مشروطه چه مـرارت تنها كساني

كمو مشقت و جسارت و، يري در تاريخ معاصرنظ هايي را تحمل كردند كه با توان همان چند اصل الئيـك
و بـر آنچـه گذشـت نگـاهي از سـر كه غرض، مترقي را در متمم بگنجانند هاي شخصـي را كنـار گذارنـد
و انصاف افكنند و دين. مسئوليت و، خوي آن روزگـار علم بر اين مطلب كه در فضاي شديداً دشوار حضـور

و بي و جهل و چگونـه، وادي عموميس هجوم عوامل استبداد حكومتي فعاليت سياسي الئيك به چه معنـا
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و ما يك سـده بعـد چگونـه دربـاره. حتي پس از صد سال هم آسان نيست، بود ي آنهـا آنان چه كشيدند
 كنيم؟ قضاوت مي

مي آنچه را كه نمي، انگاره نگاشته شود تاريخي كه بر مبناي پيش و بـا رويـدادهاي پسندد كنار گـذارد
مي، آن روزگارخارج از روح  و تقي در بخش تاريخ. برد هدف خود را پيش زاده به اين امر بـازخواهيم نگاري

آن. گشت و منابع و زاده تقـي براي شناخت فضـاي زمانـه ومعرفـت،و اما اجمالي در محتواي مواد متمم
و منـابع مـورد. ضروري استطلبان هم انديشان الئيكش در تقابل با مشروعه اتكـاي پـيش ابتدا به متون

و تاثير شان بر متن تصويب شده بپردازيم اوليهنويس  . متمم قانون اساسي

 1831قانون اساسي بلژيك

و بـه تأسـيس كشـور مسـتقل در از. انجاميـد 1831انقالب بلژيك با خيزش در بروكسل آغاز شد بعـد
و بلژيـك را بـهي تشكيل اتحاديـه، كنگره وين،)1815ژوئن18(شكست ناپلئون در واترلو  عنـوان هلنـد

و. حفاظي قدرتمند در شمال فرانسه براي پيشگيري قلمروگستري آتـي آن كشـور اعـالم كـرد  شكسـت
طبق قرارداد پـاريس.ي اروپا بود استعفاي ناپلئون سرآغاز ائتالف شش قدرت بزرگ اروپا براي تغيير نقشه

و بلژيـك،)1814مه20( ، بـه مثابـه يـك سـد نفـوذي عليـه فرانسـه ابتدا استقالل هلند رسميت يافت
شدمنطقه در. اي از آن شناخته و بلژيك تحت سلطه پادشـاهي هلنـد  1814ژوئـن26دولت واحد هلند

و كنگره برلين بر اين تصـميم صـحه نهـاد آگوسـت24در. طبق عهدنامه لوزان در دستور كار قرار گرفت
و مخالفـت اكثريـت سـه ونـيم ميليـوني مـردم قانون اساسي پادشاهي هلنـد بـا وجـود اعتـراض 1805
آن. عنوان قانون اساسي اين مناطق هم تحميل شـدبه) بعدي(هاي بلژيك ايالت قـوانين مـدني، پـيش از

به) 1804(ناپلئون  مي در بلژيك با وجود برتري بلژيك از نظـر تعـداد.شد عنوان يك منطقه فرانسوي اجرا
و، رشد اقتصادي، جمعيت را اين هلندي، توان كشاورزي باالترثروت معدني و كنتـرل ها بودند كه قـدرت

و تأسيس حكومت حافظ منافع بـورژوازي نوخاسـته. در دست داشتند ي طلب استقالل از پادشاهي هلند
و زبان نيز در دامنـه. بود 1831- 1830هاي هاي سال بلژيك از عوامل مؤثر خيزش خواست آزادي مذهب

به. اعتراضات تأثير نهاد و رواج زبان هلندي عنوان زبان رسمي دولتـي منع تدريس زبان فرانسه در مدارس
بسـياري خواهـان. رومـان كاتوليـك بـود، بلژيك بعدي، مذهب اكثريت مناطق. از موارد مورد مناقشه بود

و اكثريت مردم هلند پيرو مذهب كالونيست بودنـد، آزادي تعليمات ديني خود بودند .در حالي كه پادشاه
و تأثير محرك آميزي همه هم و مناسبات جديد اروپـا بـا درجـات متفـاوتي اين عوامل بـه، هاي خارجي

سـرزمين«ي گرايانـه بعـد از برگـزاري اپـراي ملـي، 1830آگوسـت25در. انجاميـد 1830خيزش سال 
و خواسته» مقدس مادري سـ طلبانه به خيابان هاي استقالل مردم بروكسل با شعار و هـاي اختمانها آمدند

دولتـي موقـت در بروكسـل، به رغـم سـركوب نيروهـاي هلنـدي. مهم دولتي شهر را به تصرف درآوردند
. تشكيل شد

و قـانون، با تأسيس پارلمان توسـط 1831فوريـه7تدوين قانون اساسي در دسـتوركار قـرار گرفـت
و، جمعي از روشنفكران حقوقدان كاتوليك وسكوالر ليبرال بلژيكي نظر بـه قـانون اساسـي ميـراث با نگاه

و قوانين مدني هلندي شد، انقالب كبير فرانسه و تدوين شـديداً تحـت، اين روشنفكران بنيانگـذار. نوشته
و حقوق مدني آمريكاي مستقل نيز بودند و آزادي، تأثير قانون اساسي هـاي رويكـردي كـه در آن حقـوق

ا ليبرال. چربيد فردي بر برابري مي ين زمان با توجه به پيامدهاي انقالب فرانسـه تـا حـدي هاي بلژيكي در
و هراس اقتباس كامل از دستاوردهاي حقوقي آن انقالب بودند تـأثير بسـيار، بـه هرحـال]135[. در بيم
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حتـي چنـد. فرانسه در سراسر متن بلژيكـي قـانون قابـل مشـاهده اسـت 1791ي قانون اساسي پردامنه
. نه مستقيماً بلكه از طريق قانون ياد شـده فرانسـوي بـود، بهره گرفته اي كه از همتاي انگليسي خود ماده

و قانون 1830قانون، كنندگان تدوين هـاي در فاصـله سـال. هلنـد را نيـز مـدنظر داشـتند 1815فرانسه
ي ليبـرال اروپـايي رفتـه قانون اساسـي بلژيـك همچـون يـك الگـوي پـيش، تا پايان قرن نوزدهم 1837

،)1850(روسـيه،)1848(لوگزامبـورگ،)1864و 1844(يونان،)1837(ي اسپانيا سرمشق قانون اساس
و،)1879(و بلغارستان مستقل،)1876دسامبر24(عثماني،)1861(روماني و سرانجام قـانون اساسـي

. قرار گرفت) 1907- 1906(ي ايران متمم مشروطه
و تفاوت بـا جمهوريـت قانون اساسي بلژيك با وجود تأكيد بر پادشاهي بودن نظ در شـرح وظـايف، ام

و قوه مجريه نيز از قانون  آمـد كـه64در اصـل. فرانسه تـأثير پـذيرفت 1830و بعضاً منشور 1791شاه
در. هيچ فرماني از شاه قانونيت ندارد مگر اينكه وزير مسئول در مقابـل پارلمـان آن را امضـا كـرده باشـد 

در90و89در اصول،64عالوه بر اصل. شاه هيچ مسئوليت قانوني نداشت، واقع نيـز بـر مسـئوليت وزرا
فرانسه كه لويي فيليـپ در بازگشـت سـلطنت 1830اوت14تأثير منشور. مقابل پارلمان تأكيد شده بود

ها آن را پذيرفته بود؛ نيز در اين متن قانون بلژيـك بـه ويـژه در تجديـدنظرهاي آن در ارتبـاط بـا بوربون
قـدرت شـاه. وق مندرج در قانون حاصل از انقالب كبير فرانسه به خوبي محسوس اسـتحق، حقوق مردم

امـا در ايـن قـانون هـم شـاه. در منشور فرانسه بسيار فراتر از حقوق وي در قانون بلژيك تصريح شده بود
و قـدرت او توسـط وزرا اجـرا، عنوان صدر قوه مجريه به و هـم خواسـت و عـزل وزرا را داشـت حق نصب
.دش مي

و مالي از مواد قانون هلند بهره گرفت قانون بلژيك در حوزه قـانون اساسـي، در واقـع.ي اصول قضايي
ـ مـذهبي كشـور بـود حاصل سازش ميان جريـان) 1831(اي بلژيك ماده 139 . هـاي مختلـف سياسـي
و رهبـر حقوقـدانان بـورژواي نوخاسـته، هاي الئيك متأثر از انقالب فرانسـه ليبرال و فعـاالني بلژيـك ان

جملگي در هماهنگي براي تشكيل يك دولت مدرن ملي در بلژيـك بـه، كاتوليك- مذهبي اكثريت كشور
يي سـده هـاي پردامنـه موجـب شـد كـه از تـنش، حاصل از چنين دستاوردي هماهنگي. توافق رسيدند

، خـواهتبـرخالف ذهنيـت تماميـ. نوزدهم مشابه در بسـياري از كشـورهاي ديگـر اروپـايي پرهيـز شـود
و يكپارچه يكسان و نـاگزيرش، خواه گراي آرمان بين از نـوعي همـاهنگي، اين قانون ضمن تناقضـات ذاتـي

و يك اي از توفيق يك جامعه مدرن اروپـايي نمونه، دستي سنتي تفاوت داشت برخوردار بود كه با وحدت
. توان مالحظه كردميتأثير تكثرگرايي را در متن اين قانون. آن زمان كه به بشريت عرضه شد

و آمريكا كه حقـوق مـدني جداگانـه اي تفاوت مهم ديگر قانون اساسي بلژيك با قوانين اساسي فرانسه
و آزادي، تصويب كردند و اجتمـاعي در مـتن ايـن اين بود كه در قانون اساسي بلژيك حقوق هـاي فـردي

، به ويـژه در بلغارسـتان، نين اساسي بالكاناز اين نظر هم اين قانون اساسي الگوي قوا. قانون درج شده بود
.و مشروطه ايران قرار گرفت، مشروطه اول عثماني
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 قياس متن پيش نويس اوليه كميسيون تدوين متمم قانون اساسي ايران

]136[بلژيك 1831با قانون

و تقسـيم منـاطق اصل اول قانون اساسي بلژيك با انگيزه ايجاد دولت مدرن ملي با مختصـات جغرافيـايي
آن گانهنه مي،ي مي، دهند كه كشور فدرال بلژيك را تشكيل  اوليـه نـويس اصل اول مـتن پـيش. شود آغاز

و همه و واليات آغاز در حـالي كـه. بـردي آنها را نام مـي كميسيون نيز از تقسيمات كشور ايران به اياالت
و اصالح شده توسط مي از بـي،و مصوب مجلس» سيون علماكمي«دانيم در اصل اول متمم بازبيني آنكـه

و تقسيمات آن كه شناسنامه ملي بود آغاز كند و«: آمـده اسـت، نام كشور مـذهب رسـمي ايـران اسـالم
و مروج اين مذهب باشد. طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است ».بايد پادشاه ايران دارا

ا و مختصات آن به هويت، نويسي دست وليهدر متن و تكليف شـاه در تـرويج هويت مملكت مذهبي
و برتري مذهب اكثريـت در امـور. در متن نهايي تغيير يافت، آن هويت ديني به جاي هويت ملي نشست

و اجرائي تثبيت شد و مختصـات جغرافيـايي، در قانون اساسي بلژيك. سياسي پس از تثبيت هويت ملـي
به، آن در اصل چهارم و تعـديل، تثبيـت، كننده ادارهتعيينعنوان عامل بر مشروعيت قانون مدني و جـرح

و قوه، امور تأكيد شد و نقشـي نـداردو در آن آمد كه جز قانون .ي مقننه هيچ احدي در قانونگذاري سهم
و هـيچ هاي فردي بر مبناي قانون تضـمين مـي در اصل هفتم آن قانون تصريح شد كه آزادي كـس شـود

و مكت، خارج از چارچوب قانون صريح وب قابل تعقيب نيست مگر بـه حكـم قـانوني توسـط قاضـي روشن
و تعريف شده و در موارد مشخص و آزادي. برمبناي قانون و حقـوق هـاي در تمام اصول مدني ديگر نـاظر

و اجتماعي قانون اساسي بلژيك بدون هيچگونه ابهامي آمد كـه جـز قـانون مـدني مكتـوب هـيچ، فردي
ا .ز افراد سلب كندقدرت ديگري مجاز نيست اين حقوق را

شد،ي متمم اوليهنويس اين اصول در متن پيش : از اصل چهارم به بعد ذكر
و درجـات شخصـيه موجـب تبـاين حقـوق. حقوق اهالي مملكت كليتًا محفوظ است« شـئونات

معتـرض احـدي. ها از حيـث حقـوق در مقابـل قـانون يكسـان هسـتند يعني ايراني. نخواهد بود
به نمي و به ترتيبي كه قانون معـين مـي توان شد مگر غيـر از مواقـع ارتكـاب، نمايـد حكم قانون

و تقصيرات عمده و جنايت مگـر بـه حكـم، تـوان فـوراً توقيـف نمـود كـس را نمـي هـيچ، جنحه
و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتها به فاصله  ساعت بـه24مخصوص رئيس محكمه

م. مقصر اعالم شود و مصـون از هـر نـوع، ردمامنيت افراد و مـذهب محفـوظ و مكان و مال جان
و ترتيبي كـه قـانون. تعرض است و اجراي هيچ مجازاتي ممكن نيست مگر به موجب قانون حكم
».مقرر نموده

و تصريح شده بود . اينها همه موادي بود كه دقيقاً برمبناي اصول قانون بلژيك تدوين
و تـالش شـيخ فضـل»ابديهماده«در اصل دوم متمم تصويب شده و اي به حكم علمـاي روحـاني اهللا

و. كميسيون وجـود نداشـت اوليهنويس يارانش گنجانده شد كه در متن پيش در آن اصـل حـق نظـارت
در. وتوي روحانيون آمد كه در تعارض با مشروعيت خودمختار قوه قانونگذاري بود به جزئيـات ايـن مـورد

خ و مشروطه . واهيم پرداختگفتار كشمكش مشروعه
و ترجمه، در اصل هشتم متمم تصويب شده  1830ي ارتبـاط مصـري ايرانيـان از قـانون از تأثير فهم

در مـتن. اسـت تأمـل اشـاره بـه تـأثير قـانون بلژيـك هـم قابـل، در اين ارتباط. فرانسه سخن گفته شد
و مداخالت،ي كميسيون اوليهنويس پيش م» انجمن علما«قبل از مباحثات نجـر بـه رختخـواب پهـن كه

ب : آمده بود، كه ذكر آن رفت طور همان، مدت چند ماه در مجلسشدهكردن سيد عبداهللا مجتهد
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و درجـات شخصـيه موجـب تبـاين قـانون، حقوق اهالي مملكت كليتاً محفوظ اسـت« شـئونات
».هستند يكسانها از حيث حقوق در مقابل قانون يعني ايراني، نخواهد بود

و عبارات تلطيف در حالي كه اي از حقوق مسـاوي اهـالي مملكـت شدهدر متن تصويب شده در شكل
ها كه از نظر حقوقي مفهـومي ايراني» يكسان بودن حقوق«، ايران در مقابل قانون دولتي سخن رفته است

شد، متفاوت داشت از. حذف و فقه شيعه سخن قابـل» هـا يكساني حقوق ايرانـي«در قرائت شرعي قانون
. رش نبودپذي

آنـان. انـد در اصل ششم قانون اساسي بلژيك آمده بود كه شهروندان بلژيك در مقابل قـانون مسـاوي
مگر اينكه قانون استثنايي براي آن قائـل شـده، مشاركت كنند2و لشكري1اند كه در خدمات ديواني محق
و تساوي حقو،ي اقتباس از اين اصل شده» تلطيف«نتيجه. باشد و تصـريح بـر حذف برابري ق شـهروندان

و حـق مسـاوي و نه تمام قوانين موجود در كشور بر جايش نشسـت مساوي بودن در مقابل قانون دولتي
و لشـكري هـم حـذف شـد  و. وارد شدن در مشاغل كشـوري در هـر دو مـورد بـا ايرانيـان غيرمسـلمان

الت اجتمـاعي در قـانون درك مساوات بـه مفهـوم عـد، ضمناً. دگرانديشان غيرديني مشكل به وجود آمد
و پيرامـون، برد بلژيك راهي به جايي نمي 1831ـ بوژوايي ليبرالي در متمم قانون اساسي ايران نيز مطـرح

و برابري باقي ماند. آن بحث نشد . ابهام در چگونگي كسب آزادي
و عقيده در قانون اساسي بلژيك كه حاصلي از ليو سازش انديشه هماهنگيآزادي مذهب و هاي برالـي

و يهـود داراي، مذاهب كاتوليك. آن آمده است17و14،15،16هاي در اصل، ها بود كاتوليك پروتستان
خـاطره. منـد شـدند ها از حمايت مالي مستقيم دولت بهره روحانيون اين آيين. حقوق مساوي اعالم شدند

و نيـز، 1814- 1794هـاي در فاصـله سـال، تلـخ تعـدي بـه كليسـا در زمـان حاكميـت الئيـك فرانسـه 
هـاي موجب سوءظن كاتوليك 1830- 1815هاي هاي مذهبي شاه كالونيست هلند در فاصله سال تحميل

و انجـام فـرايض دينـي اسـتقبال كردنـد  . بلژيكي به قدرت سياسي بود؛ از اين رو از آزادي همه مـذاهب
سا براي گرفتن اين امتياز در امور ديگري با ليبرال، ضمناً حقـوق، قـانون16اصـل. زش كردندهاي الئيك

قـانون اساسـي بلژيـك تسـلط ديرينـه. مساوي كليساي كاتوليك بلژيك با مـذاهب ديگـر را تأييـد كـرد 
و دولتي را جايگزين آن كـرد  و تربيت عمومي و تعليم و پرورش را پايان داد . كليساي كاتوليك بر آموزش

انجـام نـدادن فـرايض،)اصـل چهـاردهم(اعالم كرد كه انجام فرايض ديني را براي مذاهب آزاد طور همان
.(اصل پانزدهم(ديني را نيز براي شهروندان غيرمذهبي آزاد دانست 

و به صراحت ذكر شد كه هـيچ در اصل هفتم آزادي، در قانون اساسي بلژيك كـس هاي فردي تضمين
آن، توان مورد تعقيب قرار داد را نمي و مفاد مترتب بر اين امر باز هم حاكي از كـرنش. مگر به حكم قانون

. ازدواج مدني برون از كليسـا تصـريح شـد، قانون16در اصل. هاي الئيك بود ها در مقابل ليبرال كاتوليك
و نشر بدون هيچ محدوديتي به شـهروندان بلژيكـي داده شـد19و18در اصول از. آزادي بيان بروكسـل

عـالوه بـر ذكـر آزادي18در اصـل.و اهل قلم برخوردار بـود ورزاني پناه دادن به انديشه پيشينه ديرينه
و آمـده كـه چنانچـه نويسـنده، مطبوعات فـارغ از سانسـور بـراي شـهروندان بلژيكـي  اي شـناخته شـده

و آزار خواهد بود، غيرشهروند مقيم بلژيك باشد و فارغ از هر نوع تعقيب و نشر آزاد شـهر بروكسـل. تأليف
و انديشـه با آغوش باز فعالين سياس و اهل قلم ورزانـي را پـذيرا شـد كـه در كشـورهاي خـود از جملـهي

و، فرانسه و هلند . آلمان . ، مـاركس، تـوان از ولتـر در ميان اين پناهندگان نامدار مـي. تحت تعقيب بودند.

1. Civil 
2. Military 
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و، پرودون . بودلير . غ. نام برد. ربـي قانون اساسي بلژيك در اين زمينـه فراتـر از قـوانين ديگـر كشـورهاي
. تدوين شد

و متن پيش از آزادي و اجتماعي قانون بلژيك كميسـيون مـتمم سـخن گفتـه اوليه نويس هاي فردي
در حال حاضر آن اصول مترقـي،ي متمم با دخالت روحانيون حاال قياس كنيم كه متن تصويب شده، شد

م. را به چه صورت ثبت كرد و شفافيت قانون بلژيـك در اصـل اصـل(سـاوات مـتمم از عدم ذكر صراحت
و آزادي،ي مجلس شوراي ملي شدهدر متن تصويب، كه بگذريم) هشتم هـاي قسمت اعظم حقوق مـدني

و موازين شرعي در عين اينكه اصل دوم كنترل و اجتماعي با ذكر موانع و اختيار را بـه، محدوديت، فردي
و اولياي دين سپرده بود ش، مفهوم الئيك، موازين شرع و تعريف اصـول.ي آنها را سـاقط كـرددهمشخص

و حكومت و عبـادي، مربوط به جدايي دين ، كـار اجبـاري، منـع تحميـل شـكنجه، آزادي فرايض دينـي
شد برده شد. داري در متمم ناديده انگاشته و تربيت آزاد دانسته نشـر. مگر آنچه شرعاً ممنوع باشـد، تعليم

م و مواد و مطبوعات آزاد شد غير از كتب ضاله و انجمـن، اجتماعـات. ضره به دين مبينكتاب هـا احـزاب
و مخل به نظم نباشد و دنيوي . مجاز شد به شرط اينكه مولد فتنه ديني

و نويس كه با تالش چندماهه پيشي اوليهاز متن مترقي و مـؤثر ي جريـان الئيـك بـا حضـور فعـال
شدصرفاً،كه شرح آن را آورديم، زاده جسورانه تقي .ه به متمم تصـويب شـده راه يافـت چند مورد تلطيف

و تربيت همگاني از كنترل اولياي دين به دولت واگذار شد و محـاكم. تعليم نظم قضايي به محاكم شـرعي
شد)27اصل(عرفي  و مجزا و روحانيون در امور حقـوق. تقسيم اين موضوع محدود كردن اختيارات شرع

. جديد بود
و سـنا مجلس، متمم تصويب شده آمد كه شاه بند اول در شرح قوه مقننه27در اصل هـر، هاي شورا

و تصـويب» مـوازين شـرعيه«يك حق انشاي قانون را دارند ولي استقرار آن موقوف است بـه موافقـت بـا 
و توشيح شاه و امـور مـالي مملكـت كـه در حيطـه اختيـار مجلـس، مجلسين و خرج جز در حوزه دخل

در» مـوازين شـرعيه«ي بـه اسـتثناي دو كلمـه،اً همين عبـارات دقيق اوليهنويس در متن پيش. شوراست
در بند دوم همين اصل در شرح قوه قضائيه هم در مـتن تصـويب. موقوف نمودن قوانين تصويب شده آمد

آمده بـود كـه قـوه اوليهنويس در حالي كه در متن پيش، هاي چشمگيري صورت پذيرفت شده دستكاري
و حكم م، قضائيه و ديوانخانهكه اعمال آن در متن تصويب شده با سـازش ميـان، خصوص است به محاكم

و روحانيون از. بر جدايي محاكم شرعي از محاكم عدليه تصريح شـد، جريان الئيك گرچـه امـور عرفـي را
و اجـراي قـانون نيـز اختيار روحانيون خارج كرد اما حضور محـاكم شـرعي بـه  عنـوان مركـز قانونگـذاري

مت. پذيرفته شد و ديوانخانه«صرفاً اوليهنويسن پيشدر . بدون لفظ شرعي ذكر شده بود» محاكم
اي الهي شناخته شـد كـه از سـوي ملـت بـه شـخص متمم تصويب شده سلطنت وديعه35در اصل
از بدون ذكـر واژه اوليهنويس در حالي كه در متن پيش، شود منتقل مي هـاي شـرعي مشـروعيت بخشـي

. بودسوي مردم به سلطنت آمده 
و هشتم متمم تصـويب شـده در مـتن. تصـريح شـد كـه وزيـر بايـد مسـلمان باشـد، در اصل پنجاه

به بر ايراني اوليهنويس پيش و تبعه ايران بودن 21در اصـل. عنـوان شـرط وزارت تأكيـد شـده بـود االصل
و مخل نظم نباشـند و دنيوي و اجتماعاتي كه مولد فتنه ديني در مملكـت، متمم تصويب شد كه انجمن

كـه در واقـع هـر نـوع،»فتنـه دنيـوي«و» فتنـه دينـي«بدون ذكر، اوليهنويس در متن پيش. آزاد است
و اولياي دين از يك و فعاليت مخالف حكومت از سوي ديگر را در بر مـي مخالفت با مذهب و ضديت - سو

: با اقتباس از قانون بلژيك آمده بود، گرفت
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به انجمن« و اجتماعات ولي مجتمعين با خـود اسـلحه. در تمام مملكت آزاد است مسالمت طور ها
و ترتيباتي را كه قانون در اين خصوص مقرر مي ».بايد تبعيت نمايند، كند نبايد داشته باشند

و صـنايع آزاد اعـالم شـد امـا: در اصل هيجدهم متمم تصويب شد و معـارف و تعلـيم علـوم تحصيل
بـدون محـدوديت اوليهنـويس در حالي كه در متن پيش. كرده است»به آنچه شرعاً ممنوع«محدود شود 

و صنايع آزاد است«: شرعي آمده بود و معارف و تعليم علوم ».تحصيل
و تصويب متمم بپردازيم كه به وقايع پيش از آن به يك مورد ديگـر در ارتبـاط، نگاري چگونگي تدوين

و شاه و مجلس در قبال قوه مجريه تأكيـد فراتـراز حـد چـارچوب قـوانين. اشاره كنـيم با سهم قوه مقننه
و اختيارات مجلس شورا و حتي عثماني در متمم قانون اساسي به قدرت و بلغارستان از بـي، بلژيك ترديـد

و مستشارالدوله نمايندگان آذربايجان از پيشينه سوءظن شديد تقي بـه،ي شاهان قاجـاري خودكامانه زاده
دل.شد ويژه محمدعلي شاه ناشي مي و اي نگراني از خودكامگي شـاهان ايـران كـه هـم پيشـينه سوءظن

و هم شاه حاضر زمان آنـان، كـرد اي ناخوشايند از آنان را تداعي مـي نمونه، محمدعلي شاه، چنين داشتند
در. توانند مقـام شـاه را در مـتمم محـدود كننـد را وادار كرد كه با افزايش قدرت مجلس هر چه مي شـاه

و ديرينه ايران مبتني بر الگوي پادشاهي نظام سنت و در واقع مركـزي» ظل اللهي«ي فرمانرواي مطلق بود
مي بود كه همه و توانمنـدتر. چرخيدي نظام اجتماعي حول او و به تدريج با برآمـدن گرچه در زمان قاجار

و تمركز بيش از حد پيشـين كاسـته شـده بـو، شدن عوامل ديگر قدرت امـا تسـلط.داز حيطه اختيارات
و سوءاستفاده و تفتيش عقايد دستگاه محمدعلي ميرزا در تبريز و سـپس خفقان هـاي بسـيار او از قـدرت

و توطئه ي همزمـان در مخالفـت بـا جانبـه هـاي همـهو تالش، فراتر از پدرش، هاي ضد مشروطه مقاومت
با اصول مشـروطگي در تقابـل مخالفت، السطان صدراعظم بدنام قاجار در آوردن اتابك امين، تدوين متمم

و تحميـل بـه پـذيرش آن ايفـا با اعضاي كميسيوني كه تقي و مستشارالدوله سهم بزرگي در تحـرك زاده
و منشـور، كردند و 1814جملگي موجب شد اصولي تدوين شود كه تا حد زيادي بـا روح قـانون بلژيـك

وضـ،71و64و63اصول. فرانسه متفاوت بود 1830قانون اساسي من اينكـه شـاه را از هـر نـوع خطـا
گر چـه شـاه كماكـان نـوك هـرم.ي مقننه مسئول دانست وزرا را در مقابل قوه، مسئوليت مبرا كرده بود

و پارلمان. قدرت شناخته شد حرف نهـايي را او بـر زبـان جـاري، در صورت بروز هر اختالفي ميان دولت
شدح. حق انحالل پارلمان به شاه تفويضشد. كرد مي و عزل وزرا به شاه داده ]137[.ق نصب

نويس اوليه كه منجر به تصويب قانوني شـد كـه شرح يك به يك تغييرات به سود شرع در متن پيش
مي، در دست داريم تنها خواستيم نشان دهيم كه در همان روزهاي اوليـه كـار. طلبد مجال مفصل ديگري

و الئيككميسيون  ب متني مترقي و كشـمكش مشـروطه از كار درآمده ود كه در چند ماه بعد ضمن تعارض
و نيز پافشاري مشروطه و كمتـر شـد، خواهان مسلمان با مشروعه و شكل الئيك آن به تـدريج كـم محتوا

در شـرح. تا با تحميل اصل دوم عمالً مشروعيت خودمختار قوه قانونگذار به سود اولياي دين خنثي شـود 
. عه به اين سخن باز خواهيم گشتكشمكش چند ماهه مشروطه با مشرو

اوليـه نـويس حتـي وجـود پـيش، نگاري متعارف مشروطه هر چه از رويدادها فاصله گـرفتيم در تاريخ
و بحث و تصـويب شـده كميسيون متمم قانون اساسي فراموش شد ها عمـدتاً پيرامـون مـتن دسـتكاري

و نقش تاريخي آن بنيانگذاران حقوق جديد ايرا. صورت گرفت نگـاري در تـاريخ، زاده به ويژه تقـي،نسهم
و تأثير اختالف نظرهـاي متـأثر از شـرايط زمـاني دوران پهلـوي بـا كارنامـه دوران  متأخر به دليل حضور

و غرضكم، زاده مشروطه تقي شد رنگ هـاي سفارشـي اي كه در سـه دهـه اخيـر در نوشـته به گونه، آلود
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هم براي. تاريخ روايتي وارونه پرداخته شده است و پردازش و تعامـل نسـل، زمانبازيابي چگـونگي تـالش
. نگاري بر مبناي اسناد معتبر باقي مانده ضروري است وقايع، اول الئيك مشروطه

 بلغارستان بر متمم قانون اساسي 1879تأثير قانون اساسي سال
قـانون اساسـي گيـري از كميسـيون تـدوين مـتمم در علل انتخاب قانون اساسي بلغارسـتان بـراي بهـره

مـدت ايـن قـانون خـود حاصـل دوره كوتـاه، پيش از هر چيز. توان به نكاتي چند اشاره كردمي، مشروطه
و كشـمكش آزادي  و بلژيكي در تدوين حضور مؤثر جريان ليبرال دموكرات بلغاري متأثر از آراي فرانسوي

به. طلبي بودو استقالل و عنوان ملتي منورالفكران ايران به بلغارها كوچك امـا مصـمم بـراي كسـب آزادي
مابي. نگريستند استقالل از سلطه درازمدت عثماني مي اينكـه بلغارهـا خـود، ترديد براي باورمندان الئيك

و توانستند تحت تسلط حكومت يك كشـور مسـلمان» خليفه«را از سلطه  هـاي آزادي، عثماني رها كرده
و اجتماعي ملت خود را تأمين كننـد  بـه خصـوص از ايـن منظـر كـه. يت بسـياري داشـت جـذاب، فردي

و در نظـر داشـتن قـانون اساسـي   1831بنيانگذاران قانون اساسي بلغارستان بـا تمايـل بـه آراي فرانسـه
را، در حالي كه چندي پيشتر قانون اساسي مشـروطه اول عثمـاني هـم تصـويب شـده بـود، بلژيك مـتن

در متن قـانون بلغارسـتان در تمـايز بـا، كاتوليك،يمسئله ديگر پذيرش مذهب رسم. تدوين كرده بودند
و از دغدغه. بلژيك بود هـاي كميسـيون مـتمم مقوله مذهب رسمي در جامعه دين خوي ايران امري مهم

و بررسي ساير قوانين اساسي موجـود اروپـا1قانون اساسي بلغارستان. بود  1831قـانون، با وجود شناخت
آ عنوان مترقي بلژيك را به ي مهـم ديگـر اينكـه قـانون اساسـي بلغارسـتان نكته. نها سرمشق قرار دادترين

و مقتضيات روز در آن منظور شده بود و برخي موارد جديدتر ]138[.جديدتر از همتاي بلژيكي خود بود
و وضع ماليات18اصل و تهيـه بودجـه سـاالنه كـه،ها قانون اساسي در تبيين سازماندهي امور مـالي

قـانون اساسـي بلغارسـتان 105از اصل،ي اختصاصي مجلس شوراي ملي قرار گرفتدهجملگي در محدو
قانون بلغارسـتان برگرفتـه شـد كـه بنـا بـر آن منـع ارسـال77متمم از اصل23ماده. اقتباس شده بود

]139[. تلگراف يا افشاي متن آنها قدغن شده بود

مي19ماده و قانون بلغارست78تواند از اصل متمم نيز ان گرفته شده باشد كه نظام آمـوزش عمـومي
شد. ملي را در نظر داشت و ضديت بسيار ابراز و تربيت ابتـدايي سـنتي. در مقابل اين اصل مقاومت تعليم

و مكتب و يا كنترل روحانيون و علـوم نـو. داران بود كامالً در انحصار و، دانـش و نشـر كفـر رواج منكـرات
مت. داد زندقه معني مي هم بـه قـانون،ي كميسيون حاكي از توجه نويسندگان اوليهنويسن پيشجمالت

و هم بهره و تحصـيل: هاي قانون بلژيك است گيري از واژه اساسي بلغار تأسيس مدارس به مخـارج دولـت
و معارف مقرر شود و نيـز در مـتن. مطابق قانون مخصوص علوم -ي دسـت اوليـه در اصل هجدهم مـتمم

و صنايع آزاد است«نويس متمم آمده بود و معارف و تعليم علوم را تأثير هـردوي آن قـانون.»تحصيل هـا
و دستكاري شده افزودند، توان ديد مي يـك.»مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد«: در حالي كه در متن تصويب
دن باره از اين قرار اسـت كـه تنهـا متشـرعين نبودنـد كـه بـا بيـرون آور تاريخي در اين تأملي قابل نكته

و نظارت روحانيون مخالفت كردنـد  29در نامـه، مستشـارالدوله شـاهد روزگـار. انحصار آموزش از كنترل
اشـاره19ي كشمكش تدوين متمم بـه ايـن اصـل در بحبوحه، االسالم تبريزيق به ثقه1325الثاني ربيع
مي مي و مخفضل«: گويد كند و فيانه مشغول تكفيـر مـا علي آقا رفتار خود را به مرحله خطرناكي رسانيده

و جلوگيري از فكر تعميم تعليمات عمومي است ]140[».و مختل ساختن قانون اساسي

1. The Turnore Constitution, 1899 
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و يادداشت محدودفضل را، علي آقا كه برخي پژوهشگران بر مبناي چند نامه عنصـر» ترين صالح«وي
، گانـه اهي سـه خـو روحاني شـيخي بـود كـه نـه تنهـا بـا ائـتالف مشـروطه، اند خواه معرفي كرده مشروطه

و تقي، مستشارالدوله در اين زمان همراه نبود بلكه از سعدالدوله كه به مشـروطه پشـت كـرده، زادهفرشي
مي، بود در. كرد هواخواهي بي ترديد تقابل باورهاي او با برخي دسـت دركـاران بـابي ازلـي مشـروطه كـه

و پرورش نوين غير ديني زمانه دست داشتند جانبـداري از سـعدالدوله. مـوثر گرديـد در اين نگره، تعليم
االسـالم از ثقه، به استناد سخنان مستشارالدوله]141[. موجب شدكه وكالي آذربايجان او را كنار بگذارند

از هـايي را مـي اي به فضلعلي آقا در دست داريم كه غيرمستقيم از او بازخواست گزارش هم نامه كنـد كـه
و رابطه االسـالم كـه رهبـر شـيخيه تبريـز علي آقا در جـواب ثقـه فضل. ده استهايش به تبريز رسي رفتار
و پاسـخ مـي،شد شناخته مي و گوئيـد داعـي در رديـف مـانع اينكـه مـي«: نويسـد در مقـام توضـيح هـا

و تصـرف حرف كساني است كه قصد دارند مالها عموماً در امر مشروطه بـي، ها هستم تراش اشكال دخـل
و مي و با داعي غرضيت دارندگويند در آتي باشند ]142[».ه انتخابات صنفي را موقوف خواهيم كرد

بـه سـود باورهـاي هـا فضلعلي آقا شيخي كه خواهان سهيم شدن كنار متشرعين اماميه در دستكاري
مي، خويش است در ادامه در گزارش دهد كه در تهران انجمني از روحانيون تشكيل شده است كه او هـم
و در  و مؤثر«چند زمينه آن شركت دارد و مـذهب، مـذهب رسـمي ايـران.1«: بوده است» مفيد اسـالم

شد[. اثني عشري باشد هـاي كـه در غالـب اصـل[. قوانين مخالف مذهب نباشـد.2]. كه اصل اول متمم
با مجتهـدين متـدين علمـاي شـيعه، تشخيص همراهي يا مخالفت قوانين با مذهب.3]. متمم مؤثر شد

پنج نفر علما بايد جزء مجلـس شـورا.4].ه اصل دوم متمم در حق وتوي روحانيون گرديدك[. خواهد بود
و نظارتشان قبل از تصويب قوانين باشد بـا ايـن».نه بعد از آن كه به حيثيت مجلـس لطمـه بزنـد، باشند

مي حال مغرضين چنين انجمني را اشكال كـ تراش معرفي و غرض چهار نفر ه كند كه ناشي از غرض است
]143[».زاده است فروشي برادر تقيمركزشان كتاب

. نوشـته شـده اسـت،ق1325االول ربيع، اين نامه در گرماگرم جدل بر سر اصول متمم قانون اساسي
و سـنديت و بسياري ديگر از پژوهشگران برجسـته تـاريخ معاصـر بـر اعتبـار و هم طباطبائي هم آدميت

كرهاي ميرزا فضل نوشته و اثبات نظريات خود بهـره گرفتـه علي آقا تأكيد و از آنها براي تدوين امـا، انـد ده
و نه به نقش شـريعت كدام نه به مجموعه سخنان او در متن مذاكرات مجلس توجه داشتههيچ او اند خـواه

و گذر از فقه سـنتي اگر مهم. اند در تدوين نظام حقوقي جديد توجه كرده ترين تجسم نظام حقوقي جديد
قابل پرسش است كـه چـرا ضـمن برجسـته كـردن، مدون جديد را متمم قانون اساسي بدانيم به قوانين

و در قياس با مشـروعه  و عمـل او بـا، طلبـان حضور مثبت او در مواردي چند بـه ضـديت گـوهر انديشـه
و بيرون كشيدن از كنترل شرع بي  اند؟ اعتنا گذشتهقوانين الئيك

و هـم ميـرزا براي تطب» انجمن علما«گزارش تأسيس يق شرعي متمم را هـم از زبـان مستشـارالدوله
ق در 1325االول جمـادي9اهللا نوري بـه تـاريخ اي هم از شيخ فضل اما نامه، علي آقا در دست داريمفضل

مي دست است كه از وجود اين محفل خبر مي و نشان و يـا دهد كه اين تنهـا ميـرزا فضـل دهد علـي آقـا
و شريعت بلكـه شـيخ، مجلس چون ميرزا نصراهللا تقوي نبودنـد كـه در آن سـهيم بودنـد مداران بهبهاني

و مشروعهفضل شيخ در اين نامه به مريـدان خـود اطـالع. اند طلبان خود از جمله بانيان آن جمع بوده اهللا
پس، دهد مي ـ كه براي اصالح مثل ساير انجمن«: كه از آن چـون موقـع، ها معمول شده بود انجمن علما
شدتوهم و متروك است، اتي ]144[».فعالً موقوف

و پيامد تشـكيل ميرزا فضل و همـراه،را» انجمـن علمـا«علي آقا دستاورد كـه خـود را در آن سـهيم
و بـا شـركت، متن مـتمم اوليهنويس تبديل تماميِ اصول الئيك پيش، خواند مي كـه توسـط كميسـيون
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را. شناسدمي، زاده تهيه شده تقي مي مخالفين انجمن فروشـي بـرادر كنـد كـه در كتـاب چهار نفر معرفي
مي، مير جواد، زاده تقي خـواه نـرد علي آقا تنها با روحـانيون مشـروعه ميرزا فضل، سخن كوتاه. شوند جمع

بـا،]145[االسـالمق بـه ثقـه 1325بازيد بلكه به گزارش مستشـارالدوله در نامـه دهـم رجـب عشق نمي
س و ساير مخالفين هم بيدرباريان و تهمت و سر داشت و تقي، ديني به مستشارالدولهر زاده را جـار فرشي

مي.زد مي  تأمـل اين نكتـه قابـل. زاده آماج اصلي اتهامات اوست كند كه خصوصاً تقيمستشارالدوله تأكيد
و درازدامن با شخصيت نگاري آقا با وجود نامه علياست كه فضل و مـذهبي چـون هاي مفصل هاي سياسي

و پسرش نظام ثقه،فطالبو و علماي نجف هاي آنهـا را نگاهـداري ضمن اينكه برخي پاسخ، االسالم االسالم
و احتماالً آنها را از بين برده است، كرده هايي هـم كـه بـه يادگـار يادداشت. از خود كمتر اثري باقي نهاده

تا12گذاشته از  چـاپ اسـناد بـر جـاي ترديد به رغم توجيـه مبشـربي.ق است1324رمضان9شعبان
ق 1338امـا در سـال، او رويدادهاي مهم دوران تدوين متمم قانون اساسي را هم ثبت كرده بود،اش مانده

و دوران نقاهـت بيمـاري كشـنده جـذام را مـي)م1919( همچـون اكثـر، گذرانـد زماني كه در اروپا بـود
و كـاوه او در اين زمـان بـا نشـريه. استبر جاي گذارده، هاي ايراني آنچه را خواسته تاريخ بداند شخصيت

مي شخص تقي و احتماالً نخواسته آن كشمكش زاده همكاري و همراه بود و كرد هاي گذشته را ثبت كنـد
. به يادگار گذارد

يكـي هـم سـيد، در كشمكش متمم قانون اساسـي، مدار آن روزگار در تهران از جمله فعاالن شريعت
و ديگري حـاجي ميـرزا ابـوتراب) صاحب عروه(كاظم طباطبائي يزدي احمد طباطبائي فرزند سيد محمد

و حواس سيد يزدي در تهران بودند) شهيدي قزويني( دانيم سيد يزدي از مخالفـان سرسـختمي. چشم
و ارشـاد الجاهـل تـذكره«رسـاله معـروف. به ويژه جناح الئيك آن بـود، مشروطه در ضـديت بـا» الغافـل

]146[. اند رزا ابوتراب دانستهمشروطه را نوشته حاجي مي
و در و سيد محمد كاظم يزدي تحصيل كـرد ميرزا ابوتراب درجه اجتهاد را در محضر آخوند خراساني

و بركت ترويج شريعت در تهران معرفـي مـي. آستانه مشروطه به ايران آمد از. كنـد سيد كاظم او را نعمت
و همراهان شيخ فضل تكفير طالبوف را هم كـه بـه شـيخ. ضدمشروطه بود اهللا در تحركاتجمله اطرافيان

: دهـد اي منظم گزارش اخبار تهران را مـي حاجي ابوتراب به گونه. از او برخاسته بود، اهللا نسبت دادندفضل
و دسايس گروه تقيو افشاي نقشه« و صاحب عـروه(زاده نزد مراجع بزرگ نجف ها آنـان) آخوند خراساني

و ديـن را از روند انحرافي مش و اهداف عوامل نفوذي و به ماهيت سـتيز در آن جنـبش واقـف روطيت آگاه
]147[».سازد

و ملحـد«اي مفصل به سيدكاظم يزدي در عتبات پس از ميرزا ابوتراب در نامه خوانـدن كتـاب» كافر
تـرويج«كنـد كـه يـاد مـي» زاده تقـي«از عبدالرحيم نـامي ديگـر بـه نـام، طالبوف» المحسنينمسالك«
ومي» فرياتك سيد احمد طباطبائي فرزند سـيدكاظم يـزدي]148[»كسي جرئت حرف زدن ندارد«كند

و مقدسين با جريـان الئيـك بـر سـر تغييـرات مـتمم قـانون، اي به پدر هم در نامه از كشاكش روحانيون
و مقابله دسته، اساسي مي توصيه اقدام مي. كند جمعي مجتهدين عتبات را در اين امر و ميـرزا افزايو د من

و نتيجه به اينجا رسيده و بعضي مقدسين ديگر از شرع كوتاه نيامديم كه حال نصف اهل تهـران«ابوتراب
]149[».اند كه متدين باشند در انجام اين امر همراه شده

: نويسـد مـي،ق كه اوج كشاكش مشروعه با مشروطه بـود 1325االول سيد احمد در نامه يكم جمادي
و حاصل تالش او و ساير روحانيون به نتيجه رسيده را حاجي شيخ فضـل«و ميرزا ابوتراب اهللا كلمـه حـق

ان، كه مطابقه مجلس با شرع بايـد باشـد  و و عقـب دارد شـاءاهللا اميـد اسـت كـار ديگـر از پـيش گرفتـه
]150[».برود
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ره ديگـر مانـده از تأثير قانون اساسي بلغارستان بر اصول متمم چند اشا. به اين بحث برخواهيم گشت
مي. است گيري از قانون بلغاري به ايـران آمـده درفـش رسـمي ايـران رسد در بهره مورد ديگري كه بنظر
فقـط جـاي دو رنـگ اول، پرچم بلغارستان را دارد)و قرمز، سبز، سفيد(پرچم ايران همان سه رنگ. است

طـور ري انتخـاب سـه رنـگ بـه قـانون بلغـا23ماده پنجم متمم مطابق مـاده. در ايران عوض شده است
و افقي چنين شباهتي را نشان مي ]151[. دهد مساوي

و شباهت، مورد ديگري كه ارجمند در مقاله ايرانيكا تذكر داده و37متمم با مـواد21هاي اصول اول
همسـان شـيعه» كليسـاي ارتـدكس بلغارسـتان«ذكر مذهب رسـمي. قانون اساسي بلغارستان است 83
و اگـر در پـيش. در اين مـورد ترديـد وجـود دارد.ب رسمي ايران دانسته شدهعنوان مذه به نـويس اوليـه

آن متن همچـون، زاده ويارانش در متمم قانون اساسي دقت كنيم كه به آن اشاره كرديمنويس تقيدست
و هويت ملي مشروطيت آغاز مي و تقسيمات جغرافيايي رو از ايـن. كنـد قانون اساسي بلژيك از نام كشور

كـه اقتبـاس يـا برگردانـي از قـانون بلغـاري در پـذيرش توان گفت اصل اول تصويب شده بـيش از آن مي
و تصويب نهـايي آن اسـت، مذهب رسمي باشد و تأثير روحانيون شيعه در تغييرات بعدي . حاصل مداخله

بـ كه تشكيل انجمن21در مورد اصل و برپايي اجتماعات را به شرط عدم تبديل آنها و«ه ها فتنـه دينـي
. به خصوص اينكه بسياري از كلمات تكرار شده است، احتماالً حق با ارجمند است، موكول كرده» دنيوي

 اصل تجديدنظر در قانون اساسي
به ماده51در متن قانون اساسي و تجديدنظر«اي در تقـي. اي نشده بود هيچ اشاره» بازبيني  روزنامـه زاده

و مـتمم«ي تحت عنواناش در مقاله1327 اطالعات » نگاهي اجمالي به چگونگي تصويب قـانون اساسـي
و عجله: نويسد چنين مي الوقـوع خواهان داشـتند تـا پـيش از مـرگ قريـب اي كه مشروطه به دليل شتاب

و راه در اين زمينه پيش، مظفرالدين شاه بيمار آن را به امضاء برسانند در. حلي انديشـيده نشـد بيني البتـه
و كشمكش بر سر اصول متمم قانون اساسي اين موضوع مد نظر قرار گرفت هايماه : طوالني تدوين

در كيفيت تجديد نظـر در قـانون: در هنگام تدوين اين قانون در آخر آن فصلي باز شده بود تحت عنوان«
و فشار آزادي و چون وضع كشور آشفته اين اصـل را بدون اينكه بتوانيم، خواهان از اطراف زياد بود اساسي

و سپس به امضاء شاه رسانيديم، كامل كنيم من ترديد نـدارم كـه در تمـام. قانون را تقديم مجلس نموده
و تطبيق مـواد قـانون اساسـي خـود بـاز قوانين اساسي دنيا اين اصل پيش و راهي براي تعديل بيني شده

شد گذاشته و ما متأسفانه تحت تأثير عواملي كه ياد ]152[».اين نكته را ثبت نمائيمنتوانستيم، اند
و فشارهايي كه تقي و هـراس مجلـس اول از مخالفـان بـي، زاده برشمرده عالوه بر شتاب ترديـد بـيم
و دربار قاجار در سوءاستفاده و اينكه مبادا به بهانـه تجديـدنظر موجوديـت قـانون، هاي احتمالي مشروطه

و مـتمم بينـي بـرا اساسي دچار اضمحالل شود نيز در عدم پيش ي تجديـدنظر در متـون قـانون اساسـي
و تقي]153[. دخيل بوده است و اعمال نفوذ روحـانيون زاده در تدوين متمم قانون اساسي پس از مداخله

مداران در اصول الئيك پيشنهادي كميسيون به ضرورت باز گـذاردن امكـان تجديـدنظر رسـيده شريعت 
و به قول خودش علي گن، رغم تالشبود . حاندن آن را در متن قانون نيافتندفرصت

 گزارش كسروي از كشمكش متمم قانون اساسي
و كميسيون متمم با شركت تقي: نويسد كسروي مي زاده به سرعت تدوين قانون را در دستور كار قـرار داد

و سهش مردم«زمانهم. متن اوليه را تهيه كرد و به حمايت نمايندگان خود بـه صـحنه» شور  اوج گرفت
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و برخي نماينـدگان مجلـس از سوي ديگر حاجي شيخ فضل. آمدند . آغـاز كردنـد» خـواهي شـريعت«اهللا
از: گفتنـد چنـين مـي، پنداشـتند خواهان را بابي يا طبيعي مـي اينان چون پيشگامان آزادي« خواستشـان

و اين قانون را براي آن مي در ميـان مـردم گونـه سـخناني را ايـن. نويسند ميان بردن شريعت اسالم است
مي».گردانيدند پراكنده مي و متن آمـاده شـد مجلـس، افزايد كسروي چون كار كميسيون به پايان رسيد

و  و آن را اصـل بـه«از پذيرفتن آن ترسيد چنين نهاد كه كساني از علما با چند تن از نمايندگان بنشينند
ن».اصل از ديده گذرانند و بسياري از و يـا خواهي مـي مايندگان يا شريعتدو تيرگي به وجود آمد نمودنـد

مي، از ترس« و هواخواه مجتهـد».دادند همراهي نشان كسروي نمونه سيد محمد تقي هروي محرر سابق
كه بهبهاني را مطرح مي و هـواداري از دسـته او مـي در اين زمان به حاجي شيخ فضل«كند اهللا گراييـده

و،ق1325الثاني يكم ربيع، در همين جلسه كه هروي سخن گفت».نمود در مجلس سخن از متمم آمـد
و آن را مي سيد محمدتقي سخناني را ايراد كرد كـه جـاي ديگـر. خواهند تأكيد شد كه تبريزيان شوريده

و لذا قانون اساسي بايد ماده بـه مـاده. ايم همين نوشته آورده و قانون ما اسالم است گفت كه ما مسلمانيم
، كسـاني از نماينـدگان آذربايجـان: گويـد كسروي در ادامـه روايـت مـي. سي شودتوسط حجج اسالم برر

و برخي ديگر تقي و حضـور توطئـه، زاده و چـون«گـران دربـار را هـم در جريـان مشـاهده كردنـد نقش
از، بايست چاره از تبريز خواهند مي و اين شورش ارديبهشت مـاه را كـه يكـي چگونگي را به آنجا نوشتند

زاده بـه قبالً گفتيم كه با اطالع تلگرافـي تقـي».ن پيشامدهاي تاريخ مشروطه است پديد آوردتري برجسته
و دست از كار كشيدند و ايستادگي مصممانه تبريزيان بازار را بسته افكار عمومي بـر مجلـس فشـار. تبريز

و متن اوليه مـتم» انجمن علما«. آورد كه هر چه زودتر متن متمم آماده شود م را بـا مـوازين تشكيل شد
و شيخ فضل يك شرعي مطابق كرد يك اصل بـراي افـزوده شـدن بـه قـانون اساسـي«ماه پيش اهللا كه از

و آن را با خط خود نوشته و اكنـون پافشـاري نسخه، آماده گردانيده هايي از آن به دست مـردم داده بـود
مي درباره ، دادنـد هـواداري از آن نشـان مـي،خوش افتاده«خواهان امري كه به شريعت».دهدي آن نشان

در ايـن نشسـت ايـن را اصـل. خواستند برخي رويه اين را با تلگراف به علماي نجف آگاهي داده فتوي مي
».دوم قانون اساسي گردانيدند

ق آمـاده قرائـت در 1325الثـاني سرانجام متمم قانون اساسي برآمده تطبيق شرع علما در ششم ربيع
مي: يي شودمجلس شد تا تصويب نها و بـه: افزايد كسروي نمايندگان آذربايجـان از چگـونگي آگـاه شـده

و با هم قرار گذاشتند كه از آن جلوگيرند . خشم آمدند
مي« و كـار از كـار، دانستند كه اگر خوانده شود چه بيشتر نمايندگان آن را بر دست خواهنـد داشـت

و يـارا. خواهـد گذشـت  6[روز يكشــنبه. بـودي ايسـتادگي نمـي مجلـس دليـري خـود را از دســت داده
بايـد بـار ديگـر در كميسـيون: زاده گفـت تقـي، وگو از قانون اساسي به ميان آمـد چون گفت]الثاني ربيع

سـه دفعـه بايـد قرائـت: گوئيدمي: گفت، شيخ حسن شهيدي ايراد گرفته. خوانده شود تا به مجلس بيايد
كه. شود اگر مقصـود تطبيـق بـا. محال است بشود، منافي شرع باشد اگر مقصود از اين اصالح تغيير است

و تنقيح نمي، قوانين شرع است و قـانون تقي. شود كه شـده بهتر از اين تصحيح و پافشاري نمود زاده پاسخ داد
».جلوگيري كرد، سان از يك آسيبي كه نزديك شده بودبدين. خوانده نشد

و نويس اوليه كميس واقعيت اين بود كه متن پيش يون در اصـالح روحـانيون كـامالً تغييـر يافتـه بـود
و جسورانه تقي پاي مي. زاده به همين دليل بود فشاري آگاهانه سه، افزايد دو روز بعد كسروي 8، شـنبه روز
شد تلگرافي از تقي، الثاني ربيع و يارانش به انجمن تبريز مخابره انجمن در حمايت نمايندگان الئيـك. زاده

در واقـع كميسـيون متضـاده بـا]منظور انجمن روحانيون[معلوم گرديد مجلس مطابقه«: خود پاسخ داد
و قانون اساسي بوده چنانچـه ايـن مسـئله را عمـوم ملـت بـه خـوبي، نه كميسـيون مطابقـه، مشروطيت
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هم متمم توسط تقي و تاكنون غالب پژوهشـگران بـر اسـاس مـتن تصـويب. فكرانش تنظيم شده بودزاده
و سنجش كارنامه روشنفكران بنيانگذار حقوق جديد ايران پرداختـ شده وي قانون به تحليل و آن را نقـد ه

و تبيين آن پيش. اند بررسي كرده و معرفت اعضاي كميسـيون بـر اوليهنويس اما بررسي حاكي از شناخت
و آزادي و ژرفاي حقوق و اجتماعي شهروندي است ابعاد و بعضـاً ترجمـه. هاي فردي ي آنها ضمن اقتباس
و عثماني، فرانسه، مواد مترقي قوانين بلژيك بر، بلغارستان هاي مهمـي در تطبيـق خي موارد به نوآوريدر

و سوي ايجاد هويت دولت آن.ـ ملت جديد دسـت يازيدنـد قانون بر اوضاع زمانه كشور در سمت اعضـاي
ي انسـانو الئيك مبني بر انباشت تجربه چند صدساله،نو، كميسيون خواهان يك نظام حقوقي پيشرفته

به. معاصر جهان بودند و ويژگيضمن اينكه نيم نگاهي گمـان بـي. هاي جامعه خـود داشـتند خصوصيات
و كاستي بي هاي ناگزير نوآوري در جامعه حاصل كار آنها نواقص و عـاري از نهادهـاي تضـميني گـر ثبات

آن. اجرايي را داشت و تناقضات مندرج در و كـنش كسـاني چـون، تعارض بـيش از آنكـه حاصـل تفكـر
ص، زاده باشد تقي و و. خـوي ايـران بـود آرايي نيروهاي اجتماعي در جامعه ديـنفبيانگر روح زمانه امـا او

و نشان خود را بر آن قانون سرنوشت و زمينـه ديگر همراهانش مهر و مـدرن ساز زدنـد سـاز هويـت ملـي
و توانمندي اولياي دين كه موجب شد عالوه بـر  حقوقي در تاريخ ايران معاصر شدند كه به رغم مداخالت

به مشروعيت ديني در و دخالت موازين شرعي عنوان عامل كنتـرل اصـل نظـارت بسياري از اصول حضور
و، جمعي از روحانيون بر باالي سر قوه قانونگذار هم گنجانده شود اصولي مترقي كه خودكـامگي سياسـي
و آزادي و حقوق و مهار كرده تصـويب، كـرد هاي شهروندي را عنـوان مـي اختيارات اولياي دين را محدود

و همه. شود و يارانش اجمالي بـر كشـمكش مشرب تقي تر بنيانگذاري الئيك جانبه براي شناخت بهتر زاده
و مشروعه به ما كمك خواهد كرد . مشروطه

 كشمكش مشروعه با مشروطه
و دمه هدر، طلب كافرو المشروطه، المشروطه كفر« »ماله مباح

]155[فتواي سيدعلي سيستاني مجتهد

مش« و اغلب طبيعي، روطه لباسي است به قامت فرنگستان دوختهاساس قانون از كه اكثر و خـارج مـذهب
و كتب آسماني هستند و آيـين ندارنـد. قانون الهي و، هويداست اين فرقه فرنگان كـه سـپاس ديـن قهـراً

و سياست بالغروره ناگزير از تأسيس قانوني خواهند بود كه اساس مملكت و تنظيمـات ملكيـه داري  گذاري
و مربوط بـدان اسـاس باشـد و نفوسشان در تحت آن قانون و حفظ حقوق واال زنـدگاني،و انتظامات كليه

و تبليـغ، بلكه مجبور از مشروطيت نيز خواهد بود، صورت نبندد چرا كه قانونشـان دايـر بـه احكـام الهـي
. پناهي نيست كه مصون از نواقص باشـد شخصي مقدس رسالت . كتـابي داريـم ولـي مـا اسـالميان كـه.

و پيغمبري عقل اول و انگليس نماييم چگونه متابعت مشروطه، آسماني ]156[».طلبان پاريس
و اهللا نوري مجتهد برجسته شيخ فضل ي دوران مشروطيت از معدود علماي روحاني بـود كـه بـا فـراز

وييهابنشي و بدون ابهام خواستار عدالتخانـه نامـه اسـالمي نظـام نه چندان درخور اهميت از همان آغاز
مگر اينكه مفهوم مشـروطه ديگـري، خواه نبود گاه مشروطههيچ، نگاران او برخالف ادعاي برخي تاريخ. بود

را. در ذهنشان بوده باشد رامي» فتنه بزرگ آخرالزمان«او مشروطه و پيروزي آن غلبه اهل فسـاد«خواند
و فتنه » حرمـت مشـروطه«ي وري در همـين رسـالهنـ. ناميـد مـي» سـوز اهـل عنـاد هاي جهانو هيجان

مي به : نويسد صراحت



و نقش تقي 254  زاده نهضت مشروطيت

و حاصل المرام« و ريبي نمانـد كـه قـانون مشـروطه بـا ديـن،و فذلكه الكالم اين است كه شبهه
پس اگر كسي از مسلمين سعي در ايـن بـاب. عليه آالف التحيه والسالم، اسالم حضرت خيراالنام

و چنـين آدمـي، نمايد كه ما مسلمانان مشروطه شويم و اقدام در اضمحالل دين اسـت اين سعي
و احكام اربعه مرتد بر او جاري است مرتد از اولـي الشـوكه يـا، هر كه باشد از عارف يا عامي. است

]157[».ضعيف

، انـد ناميد كه در آن آمده افراد مملكت متساوي الحقوق» نامه ضاللت«شيخ قانون اساسي مشروطه را
ا و جواب به مريدان خـود مـي سؤاشيخ در شرح.»مساوي ممكن نيست«سالم در حالي كه در : گويـدل

مي مشروطه كه خواهان و برابـر باشـند«گويند و يهودي برادر و ارمني در حـالي،»مسلمان بايد با مجوس
و تـا مرحلـه. كه شرع مقدس تكليف ديگري بر مؤمنين روا دانسته است اي كـه شـيخ در آغـاز مشـروطه

و مجلس اسالمي خواسته شد با نهضت همراهي كردعدالت اما با گذر از آن به مجلس شوراي ملـي، خانه
و يـا بـه  و بـدعت و. اساسـي احسـاس خطـر كـرد قـانون» جعـل«قـول شـيخو سپس تدوين صـراحتاً

مي پرده بي و اجراي احكام اسالم را و هر گونـه قانونگـذاري عرفـي را اقـدامي پوشي رواج شريعت خواست
و احكام مقدس مي مي. شناخت خالف كتاب و دگرانديشـان او با آگاهي كامل دانست كـه جريـان الئيـك

مي ديني همدل مشروطه مي خواه چه و چه و خـارج» فرقه فرنگان«آنها. خواهند گويند و طبيعي مـذهب
مي از قانون الهي در جهان مي شناختي او معني و انگلـيس خواهند به پيروي از پـا كردند؛ كساني كه ، ريس

و رأي اكثريت برپا كنند و قوه قانونگذار متكي بر اراده مردم چنين افـرادي بـراي او عـين مفهـوم. پارلمان
بي. مرتد بودند كه حكم آن در اسالم روشن است ذيحجـه19در مـذاكرات مجلـس. گفـت راه نمـي شيخ

ي ميـان تـأمل سـخنان قابـل، ايجـان زاده بـه عنـوان نماينـده آذرب كوتاه زماني پس از ورود تقـي،ق1324
و تقي شد زاده سعدالدوله و بدل زاده تقـي. ايـم شرح كامل آن را جاي ديگر ايـن كتـاب آورده.ي جوان رد

و نحـوه  و تدوين قوانين براي تدوين ترتيبات هـاي دولتـي شـدهي اداره وزارتخانـه خواستار قواعد اساسي
.و كشورداري بر اسـاس قـوانين غيـر دينـي مـدرن سـامان يابـدي امور تر روال ادارهتا هر چه سريع، بود

مي«: زاده پرسيد سعدالدوله از تقي و قواعد اساسي را يـا، خواهيد در اينجا اختراع بكنيـد شما اين ترتيبات
آنچـه كـه در ممالـك متمدنـه«: زاده پاسخ داد تقي» آنچه را كه در ممالك متمدنه است؟، كنيد تقليد مي

».است
و صـراحت عنـواني حضور در مجلـس اول بـه زاده از همان روزهاي اوليه تقي،ي ديگربه بيان روشـني

و گيتي و پيشـرفته فرنگـي توجـه كرد كه به قانونگذاري غيرديني و اداره امور به روال قـوانين عرفـي مدار
اهللا فضـل شيخ. چنين شخصيتي را براي تدوين متمم قانون اساسي انتخاب كردند. دارد خاصي مبذول مي

و ضـديت آشـكار بـا، خواه دوران مجلس اول درون كشور ترين نماينده شريعت عنوان برجسته به در تقابـل
و كنش تقي. چنين ذهنيتي قرار داشت ي الئيك را برنتابـد كـه خواهـان بـدعت زاده طبيعي است بينش

. قانون غيرشرعي در مجلس منتخب مردم است
و سياسي تقسيم مـي شيخ نوري امور جاري را به دو بخ و انحصـار. كـردش شرعي شـرعي را حيطـه

يا، فقهاي ديني و نفوذ سلطنت مطلقـه» عرفيه«و امور سياسي و در ايـن برهـه مشخصـاً، را حيطه عمل
مي مشروعيت سلطنت محمدعلي شاه مي و نظـام. خوانـد دانست كه او را شاه شيعه نامـه از نظـر او قـانون

، لكـن اسـالمي، نامـه نظـام، نامـه نظـام، اي بـرادر«:و منابع ديني اسالم بودهمان احكام مندرج در كتاب 
و، اسالمي، اسالمي و انـدي اسـت در ميـان مـا هسـت و سيصد يعني همان قانون شريعت است كه هزار

و، شود ــ در مرتبه اجرا نبود جمله از آن ــ كه به آن اصالح مفاسد ما مي حـاال بياييـد بـه عنـوان قـانون
]158[».شوداجرا 
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مي، شيخ و اساس مشروطه را او مشـروطه را موجـب. ساخت به صراحت مخالفـت كـرد با آنچه اصول
و استقالل آنهـا همـراه نبـود، دانست تضعيف قدرت شاه شيعه مي ضـمن اينكـه قـوه. با اصل تفكيك قوا

را، جـدانو، نشـر، هر نوع آزادي چون آزادي بيان. شناخت قضائيه را در اختيار اهل شريعت مي و مـذهب
را. ناميد مخالف موازين اسالمي مي ضـديت بـا احكـام، اصل وجودي قوه قانونگذاري متكي بـر اراده ملـت

در در مـدت تحصـن مشـروعه. شناخت تساوي حقوق شهروندي را به رسميت نمي. خواند الهي مي چيـان
كس، عبدالعظيم و در پاسخ به و روح ضد استبدادي آن خواهـان يـا اني كه مشـروعه در رد اساس مشروطه

مي،»طلبان اسالم« به قول خود شيخ عجيب است كه به خلـط بحـث«:نوشتند، كنند را به استبداد متهم
آن دهند كه اسالم اشاعه مي و حال ي اسـالم بلكـه هـر اساسه، كه البته بايد مستبد باشند طلبان مستبدند

]159[».ديني بر استبداد است
ا بيورزان دين سناد باقي مانده از انديشهشيخ نوري به گواهي و ترديد در تقابـل بـا مدار آن روزگار بود

و شريعت داشت، مشروطه و در دربـار مشروعهاما لفظ. درد دين نخستين بار از سـوي محافـل حكـومتي
و دربار بر سـر به كشمكش بين تقي. مطرح شد و يارانش با دولت و معنـاً«زاده مشـروطگي نظـام» لفظـاً

و موقتاً از مشـروعه. اشاره كرديم و شاه طي فرماني بر اين خواسته صحه نهاد خـواهي علنـي پرهيـز كـرد
و اطرافيان براي بازگردانـدن مناسـبات پيشـين در سـپردن برخـي اولين مرحله ي تالش محمدعلي شاه

ن. به ناكامي انجاميد، خواه خود اختيارات به دست همراهان شريعت واقص قـانون اساسـي اما زماني كه رفع
و كميسيون تدوين آن به كار پرداخت به صـحنه»ي مشروعه مشروطه«عبارت، در دستور كار قرار گرفت

و در ميـان مراجـع عتبـات سـيد نمايندگي اين جريان در درون ايران را شـيخ فضـل. بازگشت اهللا نـوري
در. بر عهده گرفـت،اند نيز ناميده عروهكه او را صاحب)ق1337- 1247(محمد كاظم يزدي  البتـه شـيخ

و بسياري ديگـر را بـا  و ميرزا حسن مجتهد در تبريز درون كشور همتاهاي واليتي چون خمامي در رشت
و فعال كرد مي. خود همراه شـده، شـد شيخ با اساس مشروطه مخالف بود اما وقتي پي برد كاري كه نبايد

و در حـال تثبيـت مشروطه تا تأسيس، توان گذشته را بازگرداندو نمي و تنظيم قانون پيش آمـده مجلس
تأكيد كرد حاال كه جريان الئيك مشروطه قوانين را به اقتباس قوانين مترقـي اروپـا مـي شناسـند، است
و، نويسند ومي الزم است علماي روحاني بر همه جزئيات امور نظارت داشته باشـد تـا از هـر گونـه بـدعت

و شرك جلوگيري شود و مترقـي تجـددخواه، مرحله از اين. گناه شيخ تأكيد را بر مقابله با جريان الئيـك
و تأسيس» قانون آزادي عقايد«نهاد زيرا به باور او  را» مـدارس نسـوان«و» خانـه فـواحش«را پيشه كرده

و اصـالح. دهند در دستور كار قرار مي و تغييـر پـذيري شيخ با رويكرد نظام پارلمـاني غربـي در ناپايـداري
مي: نوشتند همحرمت مشروطهي در همان رساله. ين آشنا بودقوان گوينـد مـواد قـانوني قابـل تغييـر اينكه
هـاي شـيخ بـازي. خرافات هر دو معلوم اسـت، آيا اين تغيير از اسالم به كفر است يا از كفر به اسالم، است

ش ظاهري زبان برخي مواد قانوني را هم مي و اظهار داشت كه اين مطابق رع بودن در برخي مـواد شناخت
و توي مسلمانصرفاً طلب از سوي روحانيون مشروطه مي، براي بستن دهان من . كنند بر زبان جاري

و تطبيق شرعي پيش  نويس متمم قانون اساسي شيخ
و مـذاكره و اندي بحـث اي را اوليـه نـويس پـيش، گفتيم كه كميسيون متمم قانون اساسي پس از دو ماه

و به  از العـاده فشاري اهل شريعت قرار شـد كـه مجلـس فـوق با پاي. لس عرضه كردمج آماده اي متشـكل
و اعضاي كميسيون به تطبيق آن با شرع بنشينند و برخي وكال در. حجج اسالم مرجع مورد اعتماد شـيخ

و نويس تدوين شـده توسـط تقـي اخيراً يك نسخه از متن پيش. سيد محمد كاظم يزدي بود، عتبات زاده
و تغييراتـي بـه سـود شـريعت، اش به خط آن مجتهد ارانش به دست آمده كه در حاشيههمك اصـالحات
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مي. درج شده است و يا ديگر همتايانش نسخه به نظر اي بـه منظـور اسـتعالم نظـر سـيد رسد شيخ نوري
و او آراي خود را بر آن نوشته كاظم به عتبات فرستاده ،ي اسـت آنچـه شـايان توجـه تـاريخ]160[. انداند

و در مواردي كلمـه بـه كلمـه ي آراي سـيد در مـتمم قـانون اساسـي عبارت است از منظور شدن مشابه
مي، مصوبه مشروطه در» انجمن يا كميسيون علما«دهد اين نسخه در دسترس كه نشان براي دسـتكاري

و آنها از آن بهره برده تح، مـثالً. اند متن اوليه قرار گرفته و اصـل هجـدهم در آزادي و تعلـيم علـوم صـيل
و صنايع عبارت  ايـن امـر در اصـل. از متن سيد برگزيده شده است» مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد«معارف

و تشكيل انجمن،21در اصل، آزادي مطبوعات، بيستم و برخي ديگـر مـواد مـتمم،ها برگزاري اجتماعات
. تصويب شده هم گنجانده شده است

فر شيخ نوري در نامه كنـدق در نجف اشاره مـي 1325االول زندش ضياءالدين نوري در ماه ربيعاي به
و بحث مواد نظام» العاده مجلس فوق«كه چند روزه گذشته در  نامه اساسي مشغول بـوده سري به بررسي

در. است در، االول آورده ربيع30به تاريخ تاريخ مشروطهمتن تلگرافي هم كه كسروي گوياست كه شـيخ
شيخ در همان نامه به پسرش نوشـت كـه مـن. مواد قانون با موازين شرعي كوشا بوده است مسير تطبيق

]161[».خدا كند متفرجين امر خود را از پيش نبرند«روم براي اصالح به اين جلسات مي
ديـد كـه در جلسـات شـركت شيخ به رغم مخالفت با اساس مشروطه در اين برهه خود را ناگزير مـي

او وكـالي. چون زمان تدوين قـانون اساسـي پـيش نيايـد» انحرافي«بيق موازين شرعي كند تا هنگام تط
مي، الئيك را نامسلمان و مخل آمر مسلمانان شيخ در مذاكره بـا علمـاي. شناخت متهم به خروج از اسالم
و بهبهـاني، خواه روحاني مشروطه خواهـان بـه كـه بـراي مـذاكره در اتمـام تحصـن مشـروعه، طباطبـائي

:انتخاب اين وكال از روي بصيرت نشد: گفت، لعظيم رفته بودندعبدا
غيـر[مراد من همه اينجا است وكيل مسلمان بايد مسلمان باشد وكيل خارجي از ملت اسالمي«

. كند امور ما را نيز اصالح نمي. خوردبدرد ما نمي]مسلمان . از. هفـت هشـت نفـر هسـتند كـه
مي خود، مسلمان نيستند، متهمي گذشته منظـور متحصـنين[اين جماعت، شناسيد شما آنها را

و]خواه مشروعه و ثابت نمايند كه اين اشخاص مـذكور خـارج از طريـق اسـالمي حاضرند مدلل
و مخل آسايش مسلمانان هستند و مرج ]162[».باعث انقالب وهرج

از مجلـس» مسلماننا«ي مذاكره بر اولين خواسته خود كه خارج كردن آن چند وكيل شيخ در ادامه
مي، باشد مي، ورزد تأكيد و احكـامش سـر«: افزايدو به عنوان درخواست دوم خود مشـروطه بايـد قـوانين

از» آزادي در اسالم كفر است«مورد سوم اينكه».مويي از طريقه شرع مقدس نبوي خارج نشود لـذا بايـد
. مشروطيت حذف شود

و تطبيق و تعديل و يارانش سرانجام روز يكشنبه قبالً گفتيم كه حاصل جرح الثـاني ربيـع6هاي شيخ
و يارانش از ماوقع مطلـع بودنـد تقي. به مجلس شورا آمد تا پس از تصويب وكال به دربار فرستاد شود زاده

شـود دانستند اگر متن اصالحي شيخ در جلسه علني مجلس خوانده شود با اكثريت آرا تصويب مـيو مي
از]163[. آن نيستو كسي ياراي مخالفت با او در فرصت به دست آمده طي تلگرافي بـا امضـاي برخـي

و در لفافه به اطالع مردم تبريز رسـاند  از. ديگر وكالي آذربايجان جريان را نامستقيم انجمـن تبريـز پـس
و در متن تلگرافي منظـور شـد كـه گويـا كميسـيون  و بررسي اوضاع پاسخي قاطع روانه تهران كرد بحث

مي علما در و به نظر و قانون اساسي بوده از تضاد با مشروطيت اشـخاص» اعضـاي مطابقـه«رسد بعضـي
و از آنها نفعي در صالح عامه تراوش نخواهد كرد؛ از اين رو ما ملـت آذربايجـان صـريحاً  طرفدار استبدادند

و تقاضـا كنيم كه ابداً حاضر به تمكين به اراده چند نفر در ضايع شدن حقوق ملي خود اعالم مي نيسـتيم
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و مباحثـه الزم داشـته روشـن بـود سـخن. انـد داريم روشن كنيد در كدام يك مواد قانون اساسـي ايـراد
و هـم انديشـانش در آن جلسـات زاده تقـي تاكيـد. خواهيم نه شـريعت تبريزيان اين بود كه مشروطه مي

و وانجمـن، سري و رشـت و مقاومت مشروطه خواهان تبريز را، يشـرو در تهـرانپهـاي با حمايت شـيخ
و تطبيق كامل اصول متمم با موازين شـرع نخواهنـد داد  ، متوجه كرد كه مخالفان به راحتي تن به اصالح

ي نظـارت مجتهـدين موضـوع را بـه از اين رو با انتشار اصالحيه پيشنهادي خود به ويژه تأكيـد بـر مـاده
. داوري افكار عمومي در سوي جلب دين ياران كشاند

مـتمم قـانون اوليـه نويس پس از آنكه پيش: نويسدمي. خود شرح جريان را به دست داده استشيخ
را، اساسي او. نوشته شد از او درخواست تطبيق با موازين اسـالمي شـد، خواندمي» دستور ملعون«كه آن

و به حد امكان تا درجه لـيكن«:شـد اي تطبيـق شـرعي داده وقتي را صرف اين كار با جمعي از علما كرد
و بسط مهام كليه فرقه و قبض و عقد مطالب كردنـد به دست آنها بود مساعدت نمي، اي كه زمام امور حل

و اسالميه و علناً گفته كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه ]164[».بلكه صريحاً
و كـه بـه تقـي،نددارد هيئتي كه زمام امور كميسيون را در دسـت داشـت شيخ صراحتاً اظهار مي زاده

را. گفتند مشروطه با قواعد شرعي قابل جمع نيست، فكرانش اشاره داردهم » هيئـت خبيثـه«شـيخ آنهـا
و مقاله در روزنامه مي و خواند كه با پاره كردن زنجير شريعت هر چه توانستند با اعالنات ها از اولياي ديـن

و نوشتند ايـن خـود،و همراهـانش بـر روح الئيـك مـتمم زادهيتقبا پافشاري. علماي متدين بد گفتند
و اصـل پيشـنهادي خـود را در خصـوص  شيخ بود كه مطلب را از آن جلسات سري به مطبوعات كشاند

در اين روزنامه آمد كه متن زير شـرحي اسـت كـه شـيخ. منتشر كرد صبح صادقنظارت علما در روزنامه 
و جهت اطالع اها و نشر كردهنوري مجتهد مرقوم فرموده و واليات طبع اينـك روزنامـه جهـت، لي تهران

ي مطلب نوشته بود كـه ايـن اصـالحيه در جلسـه شـانزدهم شيخ در حاشيه. كند اطالع آن را منتشر مي
و برخي وكال نوشته شده تا به نظامق در جلسه1325الثاني ربيع نامـه اي در مجلس با حضور حجج اسالم

ا و اتفاق آرا بر ]165[. ين شد كه ديگر تغييري نخواهد كردملحق شود
سه المتين تهران حبلي روزنامه پـس از اشـاره، الثـاني ربيع29، شنبه در گزارش مذاكرات مجلس روز

و تالش بـراي الحـاق آن بـه مـتمم قـانون اساسـي نوشـت  زاده تأكيـد كـرده تقـي: به اليحه شيخ نوري
اي پيش و طبق قانون اساسـي نويس نوشته شده در كميسيون مستغني از از،ن الحاقيه است قـوانين پـس

و تأييد علمـا نيسـت  و محتاج به نظارت و امضاي شاه قابل اجرايند و سنا . گذشتن از مجلس شوراي ملي
و تأييد قوانين با امضاي چنـد نفـر مشـخص از علمـا تقي، در واقع ، زاده ايراد وارد آورده بود كه اگر نظارت

و بعد چند نفرديگر از آقايان روحانيون آن را خالف شرع بيابند حكم قانون قابليت اجرا بـاز هـم، پيدا كند
و در عمل اين شيوه كار موجب فلـج شـدن احكـام مجلـس قانون مي و از قانونيت خارج شود تواند ملغي
. لذا اصل الحاقي شيخ نوري را نامربوط دانسته بود، خواهد شد .]166[

و، استدالل مانع تراش او ضـمن. زاده حاكي از فهم بـاالي او از فقـه شـيعه بـودي تقي عالمانهدرست
و اجراي قوانين توضيح داد كه در فقه شـيعه  و تصويب بـر مبنـاي، اصـوليون، شرح منطقي مسير تدوين

درهم، الشرايط باور به اجتهاد روحانيون جامع و زمـان ممكـن اسـت چنـدين فقيـه حضـور داشـته باشـد
و تناق توانـد مباحثه مـي، به خصوص در امر تطبيق قوانين با موازين شرعي،ض در آراي آنهاصورت تفاوت

و بـر روي  و روال اداره مجلس را مختل كند و تعويق اندازد و امر قانونگذاري را به تعطيل مرجعيت قانوني
مي، يك مورد اختالف و جامعه از روال اصولي نظام قانونگـذار بحث .ي محـروم شـود تواند تا ابد ادامه يابد

هر: زاده افزودتقي پيرامون قوانين تصويب شده دارد را خارج از مجلـس عنـوانينظرهر روحاني حق دارد
. كند
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شد«:در گزارش اين جلسه نوشت روزنامه مجلس اي كه راجـع بـود ماده، شروع به قرائت قانون اساسي
لـ. به نظارت هيئت علما بر قوانين موضوعه مجلس قرائت شد زوم اضـافه كـردن ايـن مـاده بـر قـانون در

باألخره ورقه رأي منتشر به اكثريت آراء قرار شد اين ماده بر قـانون اساسـي. اساسي مذاكرات به ميان آمد
و پرسروصداي خـود تحـت عنـوان مقاله بحث المتين حبلدو روز بعد روزنامه]167[».اضافه شود برانگيز

. را منتشر كرد» سناي روحاني«

»باني علما ديده«يا» اي روحانيسن«
سـناي«تحـت عنـوان،ق1325االول جمـادي5ي شـماره، المتـين تهـران حبـلي روزنامه در سرمقاله

و مخـالف مطـرح » روحاني و آراي موافـق و مصوبات قانوني پيرامون تشكيل هيئت علماي ناظر بر مجلس
و تغيير پيش اين مقاله به خوانندگان خود خبـر.شدنويس بحث شده در جلسات سري كميسيون اصالح

يك: داد و موافـق،ي قانون اساسي نامهماه است الحاق يك ماده تازه به نظام قريب موضوع بحـث مخـالف
و جلسات سـري بـود«:است از. مذاكره در مجالس مخفي و تـدريجاً ايـن ايـام بـه مجلـس علنـي آمـده
و مذاكرات زياد نمودهتاكنون وكالي محت]روز پيشتر6[شنبه گذشته سه و تـاكنون فيصـله رم گفتگو انـد

و نشر شده است، نيافته و عدم لزوم آن طبع و فساد لزوم ».به عالوه اوراق متعدده در صحت
در تـراز روزنامه شرح داد كه اساس اين ماده جديد برپايي هيئتي پنج نفـره از علمـاي اول اسـت كـه

ن و قوانين موضوعه در مجلس ميتمام اعمال و هر قانوني را كه ، خواهنـد وضـع كننـد ظارت داشته باشند
و هرگاه اجازه داده شد به مجلـس بيايـد واال نماينـدگان حـق بحـث، اول به هيئت ياد شده عرضه دارند

و بي و اجازه آنان قانونيت نخواهد يافت نداشته : نويسنده در شرح استدالل موافقـان اصـل نوشـت. امضاي
و باطل است حتي اگر در مجلـس اتفـاق آنان برآنند هر قان ون كه مخالف شرع باشد از درجه اعتبار ساقط

و به صحه همـايوني نيـز توشـيح شـده باشـد  چـرا كـه تشـخيص، يا اكثريت آرا بر آن تعلق گرفته باشد
و مخالفت با اساس شرع در اختيار روحانيون است و فقهـا مـي«. موافقت فهمنـد كـه بـا شـرع يعني علما

ي و ساير طبقات از تشخيص دادن آن عاجز هستندموافق .ا مخالف است . و افـواه. ايـن هيئـت در السـنه
».مردم امروز به سناي روحاني مشهور شده است

در زاده تقـي با ذكر نام از سخنان. اين مقاله سپس نظر مخالفان با الحاق اين ماده به قانون را درج كرد
به جلسه سه مخ شنبه پيش مجلس چون در قـانون اساسـي ذكـر شـده: زاده گفت تقي. الف ياد كردعنوان

زاده بـه قـانوني تقـي اشـاره. كه قوانين نبايد مخالف شرع باشند ديگر نيازي به ماده نظارت علما نيسـت 
اين امر ايراد دارد كـه: زاده گفت نوشته در ادامه در بسط آراي تقي. اي مصوبه مجلس بود ماده51اساسي 

چرا كـه اعتـراض علمـا، را مخالف شرع تشخيص دهند بايد ثابت شود تا آن قانون ساقط شودعلما قانوني 
و اختالل امور مي ي مصـر تجربـه زاده پيشنهاد كرد همچـون تقي. شود پس از تصويب قوانين موجب ركود

و از صـاحب توان مواد قانوني را قبل از تصويب در روزنامه مي ا نظـر نظـران از جملـه علمـ ها منتشـر كـرد
و كارشناسان امر فرستاد تا نظر خود را ابـراز كننـد، توان متن مواد را براي علما خواست يا مي . حقوقدانان

و با در نظر گـرفتن جوانـب قـوت آنهـا خـود مجلـس و نظريات پيشنهادات بررسي را پس از آن جمع آرا
ح. قانون را تنظيم كند و هـم در اين روال مجلس استقالل قانونگذاري خود را و از يـاري فكـري فظ كـرده

. گيرد كارشناسان هم بهره مي
اعطاي حق ويژه به علمـا خـود: زاده در جلسه پنج روز پيشتر مجلس درباره همين اصل گفته بود تقي

و طبقات است و منحصر بـه«دادن اين حق به علما. به نوعي سلب آن از ساير اقشار حق عمومي را سلب
]168[.كردن است» افراد مخصوص
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جلسـه رسـميت، نفـر نماينـده92با حضور: درباره اين جلسه چنين بود صبح صادقگزارش روزنامه
در زمـان. گيري نهادنـد ماده دوم الحاقي را مبني بر نظارت علماي روحاني بر تصويب قوانين به رأي، يافت
و ماده89گيري رأي و28،قرأي موافـ58ي ياد شـده بـا وكيل صاحب راي حضور داشتند رأي ممتنـع

و در واقع بـه رغـم تـالش تقـي. مخالف با اكثريت آرا به تصويب رسيد سه راي زاده كـه در تمـامي اسـناد
اصـل دوم، مذاكرات مجلس مخالفت خـود را بـا دخالـت روحـانيون در فراينـد قانونگـذاري مطـرح كـرد 

و اصالحاتي چند مورد تأييد پيشنهادي شيخ فضل نكتـه]169[.و تصويب قرار گرفـت اهللا نوري با تعديل
وزاده، تقيمهم تاريخي اين است كه به جز  فرشـي هـيچ كـدام از وكـالي مـدعي ميرزا قـا مستشارالدوله

و- ازجمله اعضاي جامع آدميت مورد ستايش برخي مورخان–مشروطه  به اين ماده كه روح غيـر شـرعي
و هويت مشروطيت را ساقط مي كرد .ف ندادندراي مخال، الئيك قانون

زاده نتيجـه داد فشاري تقي پاي،]170[صبح صادقبه گزارش همين شماره، اما در اصل هشتم متمم
و دولتي متساوي«و طي اين اصل  ».الحقوق خواهند بود اهالي مملكت در مقابل قانون سياسي

و شـريعت و كشمكش ميان دو جريـان الئيـك ه بـه خـوا به رغم تصويب متمم قانون اساسي اختالف
و برخي انجمن. پايان نرسيد و انجمن تبريز و رشت با نشـر مطالـب پيرامـون مـوارد مطبوعات هاي تهران

و ديگر روحـانيون مخـالف درتهـران اختالف به ارائه و مخالفت با آراي شيخ و رشـت،ي آراي خود تبريـز
و بعضـا. پرداختند علنـي مجلـس ادامـه بحث پيرامون ديگر مواد متمم قانون اساسي در جلسـات سـري

و احكـام شـريعت در جلسـه پنجشـنبه، مثالً. يافت االول جمـادي8اختالف نظر پيرامون مجازات قانوني
و آشكار ادامه دارد، داد نشان  در واقـع دو بيـنش. در بسياري از موارد كشمكش مشروطه با مشروعه نهان

و مناسبات بين و سياست و در تمـامي عرصـه، آنهـاو رويكرد كامالً متفاوت پيرامون دين هـا بـه مجادلـه
و اشـاره كـرده لـوايح يـا معتبر. معارضه پرداختند ترين اسناد همزمان كه به مسائل مورد اخـتالف بحـث

و جريان الئيك مشروطه روزنامه خود شيخ فضل خواهـان اهللا نوري است كه در زمان تحصن عليه مجلس
و رويكردهاي شري و بيانگر باورها و فهم آنها از مخالفاني چونعتمنتشر شد . است زاده تقيخواهان

از، چند روز پس از تصـويب اصـل الحاقيـه روحـانيون،ق1325االول روز جمعه نهم جمادي انبـوهي
او مشروطه و تبعيـد و خواستار مقابله با شيخ خواهان مخالف شيخ نوري در مدرسه صدر تهران گرد آمدند

و برخواسـته وطهروز بعد مشر. از تهران شدند هـاي روز قبـل خواهان در مدرسه سپهسـاالر جمـع شـدند
و خطـرات احتمـالي. تأكيد كردند و يارانش در هراس از مقابلـه و، شيخ شـبانه بـه شـهر ري پنـاه بردنـد

زاده در جلسـه مجلـس علنـاً تقـي،ق1325االول يكشنبه يازدهم جمـادي، صبح روز بعد. تحصن گزيدند
و اقد و يارانش . ام آنها به تحصن را نكوهش كردشيخ

و روحـانيون و عتبـات و يارانش به محض استقرار در ري با ارسـال تلگـراف بـه سراسـر كشـور شيخ
بـه«در متن تلگراف بـه مجتهـدين عتبـات ذكـر كردنـد كـه. علل اقدام خود را تشريح كردند، سرشناس
و زندقه در منا واسطه و دعوت آنها به الحاد و مجالسي طغيان زنادقه . بر . منظـور[اال دو نفـر، تمام علما.

و طباطبائي و چنـد روز بعـد هـم]171[»انـد سه شب است در زاويه حضرت عبدالعظيم مقـيم]بهبهاني
و تني چند از روحـانيون برجسـته بـه مـردم سراسـر طي تلگرافي به شهرهاي بزرگ ايران با امضاي شيخ

شـدن اصـالحات درخواسـتي » مردود«يف اسالمي خود به دليـل كشور اطالع داده شد كه علما بنا به تكل
و خواهان اقدامات الزمه آنها هستند، در متن متمم ]172[. عازم مهاجرت به عتبات بوده

و وانمـود شـد كـه جمـع اصـالحات» هوش آخوندي«ها در اين تلگراف، به قول كسروي به كار رفت
االول كـه اولـين روز همان روز يكشنبه يازدهم جماديدر. درخواستي آنها در متن متمم وارد نشده است

و تحصن بود مي، مهاجرت دانند به حضرت عبـدالعظيم بـرويم وقتي طباطبائي مطرح كرد اگر وكال صالح
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و رفـتن وكـال را ضـروري تقي، ببينيم حرف آنها چيست و تني چنـد بـا ايـن كـار مخالفـت كردنـد زاده
ب. ندانستند و اجازه مجلس عازم مرقد عبدالعظيم شـدند اما آنان چند روز بعد وگـويي گفـت. دون مشورت

. كه به نتيجه نرسيد
و يارانش چندان بيـراه نمـي و. گفتنـد شيخ و جـرح و احكـام پيشـنهادي آنـان بـا تغييـرات اصـول

و در موارد مهمي چون مساوات هـم آراي آنهـا ناديـده انگاشـته تعديل هاي زيركانه اي به تصويب رسيده
و بهبهاني گفته بود. بود شده بايد هفت هشـت نفـري از وكـال كـه: شيخ در ضمن مذاكرات به طباطبائي

و مرج هسـتند از مجلـس اخـراج شـوند  و هرج و باعث انقالب و از طريقه اسالمي برون . مسلمان نيستند
و مـردم، هاي ياد شده مجلس نيز براي مقابله با تلگراف]173[ و بـه علمـا شـهرهاي متن مفصـلي تهيـه

و]174[. مختلف ايران ارسال داشت سيد كاظم يزدي يكـي از سـه مجتهـد عتبـات بـه هـواداري شـيخ
و با تلگراف خواسته شد هايش برخاست . هايي به سراسر ايران خواستار مخالفت با جريان الئيك مشروطه

از،ق1325االولي جمـاد15مـورخ5در شماره صوراسرافيلروزنامه آغـاز تحصـن چنـد روز پـس
به در سرمقاله، طلبانمشروعه و يارانش يـاد كـرد كـه» چند نفر از اين تجار دين«عنوان اش از شيخ نوري

به» دعاوي ديني آنها را به دراهم معدود خريد«بايد  و خيانت«و با ذكر نام شـيخ كـه از حـد» هايخالف
و عنادهاي فساد ماده«از اصول پيشنهادي شيخ تحت. گذشته اشاره كرد روزنامـه. نام بـرد»و منابع بغض

در نامـه كه از موافقت،ق را ذكر كرد1325االول جمادي9از جمله تعهدنامه طباطبائي مورخ  اي بـا شـيخ
و ضديت با مجلس شوراي ملي خبر مي ]175[. داد خودداري از هرگونه مخالفت

و طرح اصول و تعديل در اصل دوم خـالف مـوازين شـرع در مـواد اين درست است كه شيخ به جرح
فشـاري خـود در مقابـل اما واقعيت ديگـري هـم كـه او را در پـاي، ديگر متمم قانون اساسي معترض بود
و بحـث پيرامـون اصـل، اعتنايي مطلق مجلس به حضوربي، كرد جريان الئيك مشروطه استوارتر مي تأثير

در مجلـس هـيچ سـخني در عملـي،ل بعدسا،ق 1326تا اول محرم. بود، يعني هيئت نظارت علما، دوم
و اجراي اين اصل مطرح نشد آن، تازه در اين روز هم بعد از اشاره شـيخ حسـين. كردن مجلـس از كنـار

و حاصلي به دست نيامد خـط آخونـد خراسـاني بـراي بار هم كه بهبهـاني بـر مبنـاي دسـتيك. گذشت
،)االول ربيـع28شـنبه5جلسـه(ي حضور يافـتانفر از علما براي نظارت بر قوانين در جلسه20انتخاب 

و مذاكره بي پس از بحث و تعطيـل. نتيجه خاتمه يافتي وكال جلسه ، اصـل دوم عمـالً بـه حالـت تعليـق
و جناح الئيك مشـروطه بـا هـر وسـيله، گونه كه شيخ گفته بودهمان اي از اجـراي آن جلـوگيري در آمد
. كرد

و تحصن شيخ نوري تقي  زاده
و مشروعه دسته و سنگربندي دو جريان مشروطه . كـم بـه جاهـاي بـاريكي كشـيده شـد خـواه كـم بندي

و انجمن و مشروطه نشريات و گردهمايي ها و توزيـع خواهان مخالف شيخ با برگزاري اعتراض هاي متعـدد
و شب و تعدادي از اطرافيان او را مورد شـديدترين حمـالت قـرار دادنـد، نامه مقاله جا. شيخ ، نـب ديگـر از

و چاپ اعالميه با ارسال تلگراف. شيخ هم بيكار نبود و تحريـك هواخواهـا ها بـه نش ها با عرضه آراي خـود
و بـا نفـوذ تهـران بـه شـمار. نوع ديگري در مقام مقابله برآمد تحصن شيخ كه يكي از مجتهدين برجسته

هم، آمد مي و آش، ها داشت فكران بسياري در شهرستانو همراهان و بعضـاً موجب و برخوردهاي حـاد وب
و هـا موضـوع آشـوب الثاني تا مدت در جلسات مجلس از شنبه اول جمادي. فيزيكي ميان دو گروه شد هـا

و شهرستان : برخـي نماينـدگان عنـوان كردنـد.ي وكـال بـود ها مورد اشارهدرگيريهاي روزافزون در تهران
و جلوي اين هرج و اسـتبداد را بگيـرد دولت بايد با آشوبگران مقابله كند و دربـار.و مرج عوامـل اسـتبداد
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و جريـان راديكـال آن وارد صـحنه شـدند و بـراي مقابلـه بـا مشـروطه . هم فرصـت را مغتـنم شـمردند
و هـم بـه مخبرالسلطنه هدايت كه در اين زمان هم با مشروطه عنـوان عضـو هيئـت خواهان در ارتباط بود

: نويسدمي، دولت به دربار دسترسي داشت
جلـو. اوباش چاله ميدان دور او جمع شدند، اهللا بساط قضاوت را در قورخانه پهن كرد شيخ فضل«

شد، حال نظميه، قورخانه اي تـوپ هـم عـده، منبر تكيه دولت را زير چادر گذاردنـد. چادري بلند
. شـدندي ميدان زير چـادر اطـراف جمـع مـي جمعي كثير هر روز گوشه. كنار حوض قرار گرفت

مي ين در مطاعن بابيناطق تا پاسي از شب در مقابل جماعتي در مسـجد، كردند هاي مجلس نطق
.و مجلس سنگر بستند]خواهان اجتماع مشروطه[ناصري  . ميرزا عنايت نـام زنجـاني در ميـدان.

و بيشـتر، اقدامي نشـد، اي گذشت هفته. به درختش آويختند. قرباني شد البتـه در انظـار داخلـه
و ميـدان، بازارهـا بسـته اسـت، منتظر است كه اقدام از طرف مليون بشود خارجه دولت مسـجد
و نااهل قاص به اهل و خيـال،ها ها مـن غالـب شـرفياب. گـذرد روز مـي، هـا در سـر نقشه در نظر

. شوم مي . و علمـدار ورامينـي. زمزمـه تـوپ. شيخ محمود وراميني هم پشكل داخل مويز اسـت
مي بستن مجلس به گوش نـوبتي وارد اطـاق. از وضع ميدان هم پيداست كه تشر نيسـت، رسد ها

، سـعدالدوله، السـادات پسـرهاي نقيـب، ديـدم سـيد ابوطالـب زنجـاني. شـدم]مقر شـاه[برليان 
و چند نفر ديگر شرفياب اقبال . اند الدوله . در مجلس شب در اطاق اميربهادر معلوم شـد كنكـاش.

آب. روز براي حمله به مجلس بوده است ام، بيجـا، الملـه گفتنـد سـعدالدوله را اوايـل العلـه حـال
. خوانند بجا مي . . . . به اميربهادر گفتم مقصود شاه بستن در مجلس است شايد من بتـوانم وكـال.

. را حاضر كنم برخيزند بروند . ميـرزا، زاده تقـي، گفت منظور شاه رفتن چهار نفر است از تهـران.
و ملك، ابراهيم . المتكلمين سيدجمال . زاده صحبت كردم كـه سـفري بـه خراسـان بـرود با تقي.

. قبول نكرد . و ميدان به التهاب باقي است دو روز گذشت. . مجلس . جمعي در ميـدان توپخانـه.
و در مقابل آنها جمعي در مسجد جمع شده ]176[»...]سپهساالر[اند

و او دو دست:ي روايت خود آورد مخبرالسلطنه در دنباله خط از شاه خطاب به هـر دو جريـان گرفـت
و دسـت كميسيوني متشكل از چند نماينده از جمله تقي. ابتدا به مجلس رفت خـط شـاه زاده تشكيل شد

و قانع كننـد تـا بـه تصميم اتخاذ شد كه به گردهمايي مشروطه. بررسي گرديد و آنها را آرام خواهان رفته
و تقي احتشام، انيسيد عبداهللا بهبه. هايشان بروند خانه زاده به ميان جمـع مسـجد السلطنه رئيس مجلس

و سخن گفتند مي. سپهساالر رفته و بهتـر از آنكـه انصاف تقي«:افزايد مخبرالسلطنه زاده داد سخن را داد
وكـال هـم بـه منـازل خـود. متفـرق شـدند، مردم كـه در مسـجد بودنـد. نطق كرد، كردم من گمان مي

]177[».رفتند
ميمخبرال و دسـت سلطنه سپس به ميان جمع هواداران شيخ در ميدان توپخانه خـط شـاه را بـه رود

و اطالع مي و به خانـه دهد كه جمع مشروطه آنها عرضه كرده امـا، انـد هايشـان رفتـه خواهان متفرق شده
و پايان تحصن تـن نـداد  اي در معنـي نامـه نماينـدگان مجلـس بـا ارسـال پرسـش. شيخ به تخليه ميدان

و رابطه مجلس شورا با موازين شرعي در آراي شـيخ  و آزادي خواهـان پايـان دادن بـه تحصـن، مشروطه
و همراهانش در پاسخ]178[. شدند كلمـه مشـروطه، اول: هاي خود را به اين شرح نوشتند خواسته، شيخ

و قانون محمدي تغيير يابد به كلمه ين موضـوعه بـدون اليحه نظارت علما بر قوان، دوم.ي مباركه مشروعه
و تعديل و جرح بر اساس خواست آخوند خراساني مجتهد عتبـات آورده، سوم. ها به قانون وارد شود تغيير

و امور شرعي همه با موافقت با شريعت منوط باشد هـايي اصـالحيه، چهارم. شود كه قانونيت مواد سياسي
و كاسـت در قـانون بـاز نوشـته كه در محضر علما در مواد متمم قانون اساسي نوشته شد همـه بـي  كـم

]179[.شود
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و هوادارانش در انتشار اعالميه از. ها مواجـه شـدند هاي ضد مشروطه با تحريم چاپخانه شيخ بسـياري
و لوايح شيخ كه معروف به روزنامه نوشته شد هاي اوليه و خط خوش نوشـته شـد، اي بنام او بعـد. با دست

و مخفيانه به شـهر ري بردنـد از چند روز متحصنين يك دستگاه چاپ  از. سنگي خريدند دسـتگاه چـاپ
]180[. الثاني در مرقد عبدالعظيم آغاز به كار كرد روز هفتم جمادي

به اليحه، خواهان مشروعه اهللا روزنامههاي معروف و منتشـري شيخ فضـل را بـا همـين دسـتگاه چـاپ
و اصـول الئيـك قـانون ها همه بيانگر آراي شيخ در داليل شرعي اين اليحه. كردند مخالفتش با مشروطه

و افشاي مخالفان است ]181[. اساسي
مخالفـت، اي به نزد متحصنين بروند وقتي بحث شد كه عده،ق1325زاده در جلسه هشتم رجب تقي

و گفت كه. اند آنها كار غيرقانوني كرده: كرد و«در حالي از ملت تهـران يـك مختصـري مخالفـت كردنـد
ر خواهـان در مسـجد اشـاره بـه متفـرق كـردن اجتمـاع مشـروطه.»ا از اينجا بيـرون كردنـد جمعي آنها

و به خانـه رفتـه بودنـد. سپهساالر در نزديكي مجلس بود و دولت را پذيرفته در حـالي، آنها خواست وكال
مي كه مشروعه خـود زاده در ادامـه سـخنان تقـي. دادند خواهان كماكان به اقدامات غير قانوني خود ادامه

: افزود
و حكـم« و آنهـا در تحـت قـانون و ما هم هيچ اعتنا نكنـيم آخرين عالج اين است كه آنها باشند

و آقايان اجازه بدهند كه اين سنگ  ما بايد احتـرام زاويـه. را توقيف نمايند]چاپ[حكومت باشند
ك، مادامي كه كار آنها متعقب به فساد نباشد، مقدسه را منظور داريم مـال خـوبي تعـيش آنجا در

بايـد، ولي در تحت حكم حكومـت باشـند هـر وقـت خـالف قـانوني از آنهـا تـراوش كـرد. كنند
و مجازات شوند ».جلوگيري

زادهي بنده مخـالف نظـر تقـي عقيده: ميرزا محمود كتابفروش خوانساري ديگر نماينده مجلس گفت
فس، ما بايد در صالح بكوشيم. است ميآنها به وسيله همين لوايح ي نماينـده، حاج ميرزا علي آقـا. كنند اد

هم عقيده: ديگر ادامه داد كـم رفـع در آنجـا باشـند تـا كـم، زاده فرمـوده است كه تقـي طور هماني بنده
شد، شبهات شده و هرگاه عمل خطايي از آنها صادر بـه مجـازات، عقايد فاسده از مطالب حقه معلوم شود

و زندقـه بـه مـا نسـبت دادهم: يكي ديگر از وكال پرسيد. برسند و گر آن همه نسبت كفـر انـد را نديديـد؟
ميوكيل بعدي در مخالفت با نظر تقي و خواسـتار، گفت بگذاريد آنها در آنجا باشند زاده كه سـخن گفـت

و آنها را دفع كند چرا هر وقت يك كلمه بر خـالف: التجار در پايان گفت وكيل. شد كه وزير داخله دخالت
شدعلما نوشت مي،ه حاال چـه شـده اسـت. ها به واسطه آن توقيف شود داديم كه بايد روزنامه ما تماماً رأي

- دارنـد امـا توقيـف نمـي همه قسم نسبت به حجج اسالم روا مـي]اهللاشيخ فضل[كه هر روز اين روزنامه 
]182[. امنيت داخله با وزارت داخله است بايد اين مفاسد را اصالح كند، كنند

ميزاد تقي و آزادي بيان متحصنين بايد محترم شمرده شـوده تأكيد امـا دولـت، كرد كه حق اجتماع
و راه را توقيف  و آشوب اينان را بگيرد بيـان كـرد كـه » سنگ چاپ«هم بايد از طريق قانوني جلوي فساد

و اعالميه و تحريك به آشوب را چاپ مـي روزنامه ،يخلـوايح شـ بـه گـواهي مـتن. كردنـد ها عليه مجلس
و نامسلماني و زندقه و برخي وكال به كفر و بابي، مجلس . گري . و مقلـدين خـود را بـه. و مـومنين مـتهم

و اعتراض عليه مجلس قانوني كشور فرامي و جرحي كه توسـط. خواندند شورش و ضرب با چند مورد قتل
و موافقان و خارج شـدن امـور از احتمال وخيم شدن اوض، صورت پذيرفته بود، از هر دو سوي، مخالفان اع

مي تقي. زياد بود، كنترل در حـالي كـه برخـي وكـالي. دانست زاده چاره كار را توقيف قانوني سنگ چاپ
و متفرق كردن متحصنين بودند . ديگر خواهان برخورد خشونت بار وقاطع قواي دولتي براي بيرون
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و اقـدامات آنهـا بـه بحـث مجدداً وكال پيرامون بست،ق1325دوازدهم رجب، چهار روز بعد نشـينان
در مـتن آن اليحـه در خصـوص. قرائـت شـد، ابتدا اليحه اصناف كه هفته پيش نوشته بودنـد. پرداختند

و» رفع ساكنين حضرت عبدالعظيم« توقيـف«كه به واسطه نشر روزنامه ميان مسلمين اخـتالف انداختـه
تاو از مجلس خواسته بودند تا از دول، سخن گفته» سنگ طبع بشـوند تـا» رفع اين فسـاد«ت جداً بخواهد

يكي از وكال هـم در تأييـد مـتن اليحـه تأكيـد كـرد كـه در ايـن».اصناف آسوده مشغول كسب شوند«
و زندقه داده«ها به اكثر مردم روزنامه چند تن ديگر از وكال خواستار توقيف سـنگ چـاپي،»اند نسبت كفر

م» تكفيرآميز«شدند كه اوراق  ميو تحريك اكثـر. كـرد ردم به آشوب عليه وكالي ملت را هر روزه منتشر
و بـا توقيـف  سخنگويان به اين موضوع اشاره كردند كه بايد به وزير داخله نوشـته شـود امنيـت را تـأمين

و پايان اين اجتماع واقعيـت آن روزگـار از ايـن قـرار بـود كـه]183[. غائله را پايان بخشـند، سنگ چاپ
و دولت به بهانهبرخي نشريات را  و تحت لواي هاي كوچك همين مجلس حكـم بـه،»توهين به علمـا«تر
و توقيف و زنداني مديران آن داده بودند، سانسور و اما اين بار در مقابل شكايات مكرر انجمـن، محاكمه هـا
و مسـامحه مـي مراكز مشروطه و خواست وكالي مجلس به سكوت و حتي تأكيد در جـاي. گذشـت خواه

هـاي اصـلي متحصـنيني خواسـته از جملـه، ضـمناً. ايـم هايش را به دست داده نمونه،ر همين كتابديگ
و مشروعه و تأكيـد بـر سانسـور و مطبوعات . بـود» تهـذيب مطبوعـات«خواه تغيير مواد قانوني آزادي قلم

و مهم» آزادي قلم«شيخ به صراحت مخالف و احكـام را ضـديت بـا اصـول» آزادي عقايـد«تـر از آن بود
و كتاب مقدس مي : دانست شريعت

شد، نامهيك كلمه در نظام« ، ها واي اگر آزادي عقايد بـود اين همه مفاسد روزنامه، آزادي قلم ذكر
اي از شـيخ در شـماره]184[»آتش بـه جـان شـمع فتـد كـاين بنـا نهـاد، كه اصرار دارندچنان
و هاي خـارج مـذهب مـا نوشـته اش ذكر كرد قانون اساسي مجلس از روي قانون روزنامه از«انـد

ايـن اسـت كـه مطبوعـات مطلقـاً آزاد، انـد هاي خارجي كه ترجمه كرده جمله يك فصل از قانون
. است . و تصحيح فرمودند زيرا كـه. سازد اين قانون با شريعت ما نمي. لهذا علما عظام تغيير دادند

و اشاعه فحشا در دين اسالم ممنوع است هـاي رسد كه كتاب كسي را شرعاً نمي.نشر كتب ظالل
و بـه مـردم گمراه و هرزگي را در حـق مسـلماني بنويسـد و يا بدگويي كننده مردم را منتشر كند
و كتاب بيان علي محمـد پس چاپ كردن كتاب. برساند هاي ولتر فرانسوي كه همه ناسزا به انبياء

و . باب شيرازي . ر. و و لوايح مشتمل بر كفر و سـب علمـاء اسـالم تمامـاً در قـانون روزنامجات د
و حرام است خواهنـد ايـن در بـاز باشـد تـا ايـن كارهـا را بتواننـد ها مـي المذهب. قرآني ممنوع

]185[».كرد

و مشروعه و قلـم شيخ راو مهـم، خواهان آزادي بيـان بـراي مسـلمانان صـرفاً تـر از آن آزادي عقيـده
مي، باورمند مورد تأييد آنها و براي مخالفان هيچشمردن جايز آند و گونه حقي در اين زمينه قائـل نبودنـد

مـردم: به نام شيخ علي الهيجي گفت، يكي از سخنرانان جمع تحصن. كردند را هم به صراحت مطرح مي
و»ها كثرت انس روزنامه«بر اثر  و شعورشان تغيير كرده و فرنگي«درك مĤبـان رغبت به معاشرت فرنگيان

و الم و كرده» ذهبان پيداو طبيعان و فرقه«اند و مجوس و نصاري و»ي ضاله بابيـه شـده جليس يهود انـد
و مقتدايان نماز خود كـه مـادام« و حجج اسالميه و اخيار صاحبان ديانت و ابرار العمـر بـه از موانست علما

مي، داشته» ايشان اقتدا و عداوت نشان  كوكـب هـايمهسخنران سپس با نام بردن از روزنا. دهند سرپيچي
را اعالن مجاهدين قفقازيانو صور اسرافيلو دري و» كهنـه«كـه ديـن اسـالم متصـل در هـر«خوانـده

و برابري و برادري ]186[. زدند به تحريك مردم برآمد» انجمني فرياد زنده باد آزادي
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برگـزار سالگرد فرمان مشروطه را در تهران بـه نحـوي باشـكوه،ق1325الثاني روز چهاردهم جمادي
و دو شـب در حـالي كـه مشـروعه. كردند و شـيخ اسـتوار در مقابـل مشـروطه مقاومـت دو روز خواهـان
و سرور در سراسر شهر برگزار شـد، كردند مي دري شـيخ روزنامـه چنـد روز بعـد]187[. جشن شادماني

ت نسخه مورخ هيجدهم جمادي و بـا لحنـي و خشم فراوان كننـده حريـك الثاني خود با اعتراض به مراسم
و يا شنيده بوديد«:نوشت و شـنيده بوديـد. پيروان دين اسالم هيچ ختمي به اين شكل ديده و هيچ ديده

عنفاً ]هـاي فرنگـي خـانم[هـاي فرنگـان در مجلس در قطـار مـادام]به اجبار[كه رؤساي روحاني شما را
و در ازدحامي كه سراپا علي و اسالميان است كشيده داشـته]مژده دهنـده[و مستبشر حاضر، رغم اسالم

آن هـورا، آن عاديـات خارجـه، آن ورود سـفرا، هـا بـازي آن آتـش، آن شيپور اسـالم، آن بازار شام، باشند
و آن همه كتيبه كشيدن و برابـري، هاي زنده باد ها و بـرادري و زنده باد مسـاوات ، خواسـتيد مـي. زنده باد

با، زنده باد شريعت: يكي را بنويسيد ».زنده باد اسالم،د قرآنزنده

 تركيب متحصنين ميدان توپخانه
و هـواداران دربـار. تحصن ضد مشروطه ميدان توپخانه يك دست نبود و، در ميان آنان كاركنان لوطيـان

و شـيخ نـوري حضـور برخي معترضان به مشروطه نيز در كنـار مشـروعه، مردم باورمند مذهبي خواهـان
و معلمان مكتب، وعاظ، مالها، طالبدر ميان جمع حاضر. داشتند و،ها خانه متوليان گردانندگان مسـاجد
و مشـروطه، خواه بازاريان شريعت، لوطيان مذهبي، اوقاف كاركنـان دربـار، خواهـان ناراضـيان از مشـروطه

و كارگاه، شامل قاطرچيان و انبارها ، هاي سلطنتي كه حقوقشـان بـه تعويـق افتـاده بـود كاركنان اصطبل
نگاري خود تحصن ميـدان توپخانـه اهللا در تاريخ گرچه مخالفان شيخ فضل.ي در ميدان حاضر بودندجملگ
و اوباش ناميدند را فتنه هـاي ناگفتـه ديگـري اما همچون اكثر بديهيات تاريخي ما جنبـه،ي جمعي اراذل

برجسته آن تـا نگاري غيرمكتبي مشروطه از احمد كسروي پيشكسوت تاريخ. هم در اين ماجرا وجود دارد
و مـزدور شركت، امروز و تحصن عبدالعظيم را جمعـي قلـدر ، قماربـاز، كنندگان در اعتراض ميدان توپخانه

و باج اكثريـت مردمـي، اما واقعيت آن است كه ضمن حضور عناصري از ايـن دسـت. اند گير خوانده اشرار
و مخالفت با اصول مدني نظام و، نو بود كـه آن را غيرخـودي بودند كه دغدغه آنها دفاع از شريعت بيگانـه

و زندقه مي و گرايشات عوام. شمردند كفر و مـردم ذهنيت و باورانـه فريبانـه اي كـه همـواره تصـوير مثبـت
اينان را مجبور كرده آن جماعت را عناصر مطرود جامعـه توصـيف، مورد نظر خود دارد» مردم«دلخواه از 

و تـأثير جهـل، شـود تخيلي براي مردم عـادي قائـل مـي اي كه فضيلت فريبانه نگرش عوام. كنند ، حضـور
و معتقد را ناديده انگاشته استبي، تعصب و حركت مردم مقلد ]188[. سوادي

اي اوبـاش كنندگان مخالف مشروطه تنها عـده منظور از اين سخنان اين است كه بگوييم جمع تحصن
ب،و اراذل نبودند و خواستهگرچه چون هميشه برخي از فرصت بهره بـاور. هـاي خـود را پـيش بردنـد رده

و متوليـان مسـاجد  و پيشـنماز و تقليـد از مجتهـد و اقشار پايين شهر تهران بـه مبـاني شـرع بـه، مردم
خـواه از منظري شريعت» توده عوام«به قولي. مشاركت تعداد زيادي از آنان در جمع تحصن انجاميده بود

و تعصب به باورهاي مذهبي  ]189[.و پيروي از علماي مراد خود در مقابل مشروطه ايستادندو پايداري
و دستاوردهاي مدنيت نو و اعتراض عليه تفكر و چنـد تـن روحـاني اطـرافش، ضديت تنها بـه شـيخ
و حاضران ميدان توپخانه هم تنها عده اين جمع نماد تضـادي مـاهوي. اي اوباش نبودند اختصاص نداشت

مياي در مناسبات اجتماو ريشه و«زماني كـه، به قول خود شيخ. رفت عي ايران بشمار اصـل مشـروطيت
و بـه نحـو زايدالوصـفي اموري به ظهور رسيد كه هيچ، به ميان آمد» حدود آن و منتظر نبـود كس مطلع

و قاطبه مقدسين شد و ائمه جماعت و حيرت رؤساي روحاني شيخ نوري آمـد كـه لوايحدر. مايه وحشت
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و باب و طبيعيون المذهب همه در جنگ بـا خلـق خداينـديجماعت القيد كتـب قـانوني«اينـان. مذهب
و در دايره احتياج به قانون توسعه قائل شده ايـن قـانون بـا«بيننـد كـه نمي،»اند پارلمنت فرنگ را آورده

كهو درنمي» سازد شريعت ما نمي و ايجاد مـدارس نسـوان در ديـن«يابند و اشاعه فحشا نشر كتب ظالل
ايـن. را منتشـر كـرد» كننـده مـردم هـاي گمـراه كتاب«توان دانند كه شرعاً نمي نمي».سالم حرام استا

مي المذهب و. هاي ولتر فرانسوي را چـاپ كننـد خواهند اين در آزادي باز باشد تا كتاب ها شـرع مقـدس
و»ي آزادي مشئومه«پيروان آن از لفظ  و برابـري«بيزار است و مساوات خـارج از قـانون«كـهرا» آزادي

كه. پذيرد نمي» الهي است و در لوايح گفتند و، اي خداپرستان«بر باالي منبر و حريـت اين شـوراي ملـي
و اساس قانون مشروطه حاليه و برابري و مساوات لباسي است به قامت فرنگستان دوخته كه اكثـر، آزادي

و كتاب آسماني  و خارج از قانون الهي خواهان درخواست كردنـد مشروعه».هستندو اغلب طبيعي مذهب
و مـروج كفرنـدو دسته طبيعي،ها دسته بابي«كه  و دسته مستضعفين در دين كه همـه منكـر اسـالم ها

و چه حوالي مجلس، بايد به كل خارج شوند و،»چه از متن مجلس كلمـه مباركـه«كلمه مشروطه حذف
و قانون محمدي و احكـام جمنان، مطبوعات. جايگزين شود» مشروعه و همه كساني كه مخـالف شـرع ها

و رهـروان ان مـوثر. بايد از ميان بروند، آن هستند تبليغات گسترده اي كه در عنـاد بـا اسـاس مشـروطه
. افتاد

و امور قضائي تقي  زاده

و حقيقت مشروطه عبارت است از قوه قضائيه« ]190[».روح

از. هـا تأسـيس عدالتخانـه بـود از خواسـته يكي، در گذار از سلطنت مطلقه به نظام مشروطه هـم برخـي
و هم عامهمنورالفكران چون ملكم و هم بعضي روحانيون هر كـدام بـه ظـن خـود محكمـه،ي مردم خان

و چگونگي قوه قضـائيه خبـري نبـود ماده51در قانون اساسي. خواستند تظالم مي بـا. اي اوليه از چيستي
وي شـگفت نكته، ائيهوجود صراحت قانون به پذيرش قوه قض و دردانگيـز ايـن اسـت كـه حقوقـدانان آور

را، مدرسان مدرسه علوم سياسي كه متن را نوشتند به داليلي كـه چنـدان روشـن نكردنـد  امـور قضـايي
و دوم تبـديل شـد هـاي پـيش روي مجلـس تـرين چـالش اين موضوع به مهم. مسكوت نهادند . هـاي اول

حض بي و اين حيطه را از دسـترس آنـان دور كـرده، ور پرتوان محاكم شرعيترديد جامعيت احكام شرعي
و مفصـلي چـون ديـه. بود ، اسالم از زمره معدود ادياني است كه در غالب امور كيفري داراي احكام جـامع

و، قصاص . تعزير . . است.
و دادرسـي عرفـي توسـط، پيش از مشروطه و محاكم شرعي به زعامـت روحـانيون دو مرجع قضايي

ميمنت و ارباب قدرت در شـهر. كردند خبين حكومت به نوعي در كنار هم فعاليت و منتفذين گرچه حكام
و عشاير غالباً بدون مراجعه به محاكم شرعي يا عرفي كسي را كه مقصر مي خـود كيفـر، دانستندو روستا

و دادخواهي، انبوه شكايت. دادند مي اوليه حـاكي از ايـن هايهاي رسيده به مجلس اول در همان ماه نامه
و خودسري و اجحاف . هاي چندگانه بود تعدي

و شرعي را در دهه هـاي منجـر بـه پيـروزي نهضـت چند عامل مهم توازن سنتي ميان محاكم عرفي
هـاي از جانـب دولـت) كاپيتوالسـيون(تحميل حق قضاوت كنسـولي، اول از همه. مشروطه برهم زده بود

و انگليس، اروپايي و اعتبار نيم بند قضايي ايران را زيـر، به ويژه روس دومـين.ل بـرده بـود سـؤا صالحيت
و به تبع آن محاكم شرعي قدرت، مسئله و تحـريم رژي، گيري روزافزون روحانيون به ويژه پس از خيزش

و نفوذ احكام گسترده شرعي، روحانيون. تنباكو بود و عمق عنـوان تنهـا بيش از پيش بـه، به دليل انسجام
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و در خأل قوانين حقوقي مدون توانستند محاكم شـرعي را گسـترش دهنـد امكان و قضاوت از. دادخواهي
مـالك، بنـد موجـودو استنباط قاضي محاكم عرفي بيش از خود اصول قانوني نيم، اراده، ميل، سوي ديگر

و از اين رو مورد اعتراض عمومي قرار گرفت و مـدون حقـوقي. صدور بود و احكـام در فقدان قوانين دقيق
حضور احكـام جـا افتـاده،و از سوي ديگر،»غيرشرعي«بيني وگاه ناقض يكديگر در محاكم غيرقابل پيش

آنو قابل پيش، ترو مرسوم شرعي نشـيني نيـز بـر بسـت. محـاكم شـرعي رونـق گرفتـه بـود، بيني بودن
و يا خانه سنت بست. افزود پيچيدگي اوضاع مي خصـلتي، يون معتبـر هاي روحـان نشيني در اماكن مذهبي

يك. دوگانه داشت بي،سواز و و اموال خـود چـاره مظلومان نشـيني اي جـز بسـت پناهان براي حفظ جان
و تجاري دولت نمي هاي خـارجي در ايـران نيـز يافتند ــ به اين مورد بعدها پناه بردن به مراكز ديپلماسي

و از سوي ديگر ك، افزوده شد ــ ارآمـدي محـاكم قضـائي عرفـي عمـل حضور چنين بـديلي در تضـعيف
. كرد مي

و شرعي در كار يكديگر بـود كـه آشـفتگي،ي مهم ديگر نكته و تضعيف دو نوع محاكم عرفي دخالت
مي نظام عدليه و نهادهـاي الزم. كردي ايران را دوچندان و فاقد انسجام قـانوني ، به رغم اصالحاتي محدود

و امينس،ي زمامداري اميركبير به ويژه در دوره و سـردرگمي، الدوله پهساالر در آستانه مشروطه آشـفتگي
و محاكم مشخص بيش از پيش بروز مي خواسـت تأسـيس، بـه همـين دليـل. كـردو فقدان قوانين واحد

مي عدالتخانه را همه . يابيم گير
و مركز دادخواهي بـه مظـالم داشـت . فضاي عمومي آستانه جنبش مشروطيت رو به سوي عدالتخانه

عـدالت در مـذهب. خواسـت عـدالت مـي، هاي فردي را بخواهند رفت سياسي عامه بيش از آنكه آزاديمع
عـدالت، بينـي در ايـن جهـان. كنـد شيعه از جمله اصول اساسي است كه دستگاه فقهي آن را تعيين مـي 

اليسـم بـه معنـاي برابـري در ليبر، Equality مفهومي متفاوت با همساني حقوقي نهفته در مفهوم فرنگي
و رفتـار مبتنـي بـر انصـاف،ي عامه از عدالت معناي برگرفته.شد اروپايي فهميده مي هـيچ، به مثابه رويه

و قانوني جديد نداشت كه سرآغاز منسجم خـود را در قامـت اصـول نشاني از بنيان برابري خواهي حقوقي
ا، در فقه شيعه. حقوق بشر شناسانده بود ست كه بايد دانست چه موضـوع اصل عدالت از معيارهاي اسالم

كنـد؛ بـه بيـاني بيني آنچه عدل است را ديـن تعيـين مـي در اين جهان. شودو مبحثي بر آن منطبق مي
احكـام. عدل اسالمي نيسـت بلكـه اسـالم عادالنـه اسـت. عدل حاكم بر احكام است نه تابع احكام، ديگر

و مـوازين شـرع شـناخته،داسالم با عقل آدمي تدوين نشده كه ناعادالنه يا ناقص باش بلكه از طريق كتاب
يعني خيري را بـا خيـري، عدل به معناي مساوي در تالفي است. مانند قصاص يا حكم ارتداد، شده است

و شري را به شري كمتر از آن جواب گويي و ميانـه، عـدالت در ايـن بنيـان. بيشتر از آن تالفي كني روي
و هـربه،ي امور است اقامه مساوات ميانه اينكه به هر امري آنچه سزاوار است بدهي تا امور مسـاوي شـود

قــرار گيــرد كــه مســتحق آن اســت خــود جــاي واقعــي عــدالت در ايــن رويكــرد ايمــان آوردن.يــك در
مي، ناپذير به آنچه حق است پرسش . كند معنا پيدا

و برابـري شـناختهيي دو مقولـه در برگيرنده، شناسي ليبراليزم جديد اروپايي عدالت در معرف آزادي
، آزادي انديشـه، هاي اساسي چـون آزادي وجـداني حق مساوي در آزادي دربرگيرنده، مقوله اول.شد مي

و آزادي، آزادي اجتماعات و شـان فـردي را شـامل مـي حقوق و حقـوق آزادي: شـود هـايي كـه شـرافت
و انتقال، مالكيت و حق داشتن دارايي شخص، نقل و پيشه و مقوله برابري بيش از هر چيـز انتخاب شغل ي

و جنسيت، قوميت، مساواتي فارغ از نژاد. مساوات در مقابل قانون است ، مـنش اين تعريـف ليبـرال. مذهب
و و ثـروت به تدريج جاي براي مفهوم فراختري به نام عدالت اجتماعي به معنـاي توزيـع مسـاوي امكـان

. مواهب مادي را باز كرد
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فقـه. پذيرفتـه نبـود،ي ليبرالي در ميان مسلمانان به ويژه ايرانيان شيعه مـذهب آزادي نهفته در برابر
و تقليد بنا نهاده شـده اسـت  و كننـده آزادي تـداعي. شيعه بر مبناي عبوديت و گسـترش بيـنش ي نشـر

و بنيـاد احكـام شـريعت بـود، زنادقه، كنش كافران و روي برتافتن از موازين از. مالحده آن مفهـومي كـه
و مسـاوات بـي مشرو و يا تعبير كساني چون توكويل برخاسته بـود وجـود آزادي را تحميلـي طه انگليسي

شـناختند اگر هم معدود كساني ايـن مفهـوم را مـي. در ايران عصر مشروطه شناخته نبود، كرد معرفي مي
و شدني نمـي  بن حـق مسـاوي برخـورداري از آزادي. يافتنـد آن را در ايران آن زمان ممكن و هـاي يـادين

و اقتصادي و امكان اجتماعي مي ابعاد تفكيك، ظرفيت جمعي كه بـه نـوعي. دهند ناپذير عدالت را تشكيل
و ميصرفاً در خود تعارضي بنيادين را دارد و نهادهاي ناظر را با وضع قوانين توان حـد مطلـوبي از عـدالت

. پيش برد
ميورز نظام حقوقي در ايران عصر جديد در چارچوب انديشه تـوان بـيش از هـر كـس مـديوني نو را

و ملكمبنيانگذارهايي چون ميرزا يوسف بربسـتر گـذري كـه، خان به ويژه ميرزا يوسفخان مستشارالدوله
كـه شـرحي از ان را دركتـاب- وي در اين بستر گشوده. دانست، دگرانديشان غير مسلمان گشوده بودند

آن ازليان آورده ام در آشنايي با مدنيت فرنگي . هاي نوي پـي بـرده بـود به ضرورت،و نظام حقوقي جديد
هـاي روزافـزون عصـر جديـدو احكام حقوقي شـرع در مقابـل پيچيـدگي، فقه، بست سنت قدمايي به بن

و در قياس كارآمدي حقوقي نو ره، انديشيده بـا ايـن نگـرش كـه. جويي متفاوت را حـس كـرده بـود نياز
و بهرهي توان با اقتباس از اعالميه مي و احكـام شـرع حقوق بشر فرانسه ، گيري ازتاويل دگر انديش موازين

مستشـارالدوله قـدم. خـود دسـت زد » يـك كلمـه«به تدوين رساله، اساس نوي براي حقوق جديد آفريد
مي گرايان ايماني مقاومت سنتي تدوين نظام حقوق نو را سست كردن پايه اوليه از، پـس. دانسـت ساالر

و احكام برخاسته از منـابع دينـي، ضمير بود باورمندي روشنآنجا كه خود بـراي، با اتكا بر تاويل از مباني
و فقهي شيعه تـالش كـرد  تالشـي اوليـه بـراي اسـتخراج. سازگاري ميان مفهوم قانون نو با نظام معرفتي

و عرفي ضـ، مفاهيم حقوق اساسي از منابع فقهي روريات مبني بر اين اصـل كـه رعايـت حقـوق مـردم از
و فقيهان شيعه گشود. اسالم است كه بـه جهـان، او افق جديدي را در برابر نسل حقوقدان عصر مشروطه

و دين از منظر جديد بنگرند و جامعه .و انسان
و احكام شرعي و اعتبار قانون و دريافت همسان او از خاستگاه زمينه را براي گشـودن چنـين، تعريف

م. افقي فراهم آورد و امري كه شخص صادر كند، يرزا يوسف خانبه گمان قـانون نيسـت بلكـه، هر فرمان
در،ي عمومي است؛ حكم شرعي هم گرچه از استناد به كـالم خداونـد اخـذ شـده قانون تجسم اراده امـا

او جايگـاه حكـم در نظـام، به بياني ديگـر.ي موضوع شخصي است نهايت رأي يك شخص مجتهد درباره
ر  ـ حقوقي شيعه ـ حقوقي اجتهادي شناخت فقهي و دركي كـه از قـانون،ا در انديشه سياسي و ميان آن
. برقرار كرد تأملاي قابل جديد يافته بود رابطه

به، از زمان تفوق اصوليون بر اخباريون عنوان ساختاري صـاحب مفهوم اجتهاد در دستگاه فقهي شيعه
و اسـتنباط  و متكي بـر فهـم بنيـان.و احكـام فـردي تثبيـت شـده بـود صالحيت در تفسير منابع ديني

و روايـت، شـرع،ي چهار سـتون كتـابي اصوليون بر پايه انديشه و عقـل فـردي مجتهـد، سـنت اجمـاع
مدار اين دستگاه فقهي راه را بـراي پاسـخگويي بـه مقتضـيات زمانـه بـري انسان جنبه. گذاشته شده بود

حــدي بـاز گذاشـ  ـ اجتهـادي تـا ورزان انديشــه، در نظـام مشـروطه. ته بـود مبنـاي تفسـيرهاي فـردي
و مفاهيم جديد ديندارحامي نظام نو به خواسته و قـانون، مـثالً. دادنـد مشروعيت مذهبي مـي، ها خـواهي

و كـافر دانسـتن مخـالفين تطهيـر كردنـد  و عدالت را در لواي شرك خواندن اسـتبداد در. خواست آزادي
بر، واقع گيـري از منـابع دينـي توجيـه با بهره، مبناي الگوي ديني انسانبرخي از آنان مقتضيات جديد را
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ايضـاحات در خصـوص«طالبوف در بازپردازي نو از فهم ديني سازگار بـا عصـر جديـد در رسـاله. كردند مي
: نويسدمي» آزادي
و منبع قوانين اسالم« او قرآن شريف است كه مادام، اساس و حـرام  الدهر بر ملت ايران حالل او حالل

در اينجا حق داريم بگوييم چون كتـاب اهللا در دسـت اسـت نوشـتن قـوانين ديگـر چـه الزم. حرام است
مي است؟ بلي چون معاني قرآن را جز علما ديگران نمي را دانند ما دسـترس بكنـيم كـه]قابل[خواهيم او

و همه بفهمند او. همه بدانند مياز آن جهت توضيح معاني قرآن را در فصول متعدده كه ، گـوييم را قانون
و لزوم حفظ حوزه اسالم واجب شرعي نموده در تعريـف، طالبوف در دنبالـه بحـث]191[».اقتضاي عصر

كنـد كـه در قـوانين معمـولي علـل متمدنـه بـر اسـاس روي معرفـي مـي معني عدل آن را معادل ميانـه 
وفهمـي نـوين از منـابع الزم به تاكيد است كه بركشيدن نوانديشـي دينـي. وضع شده است» پروري نوع«

ديني هم آواز با مقتضيات زمانه بيش از عامل ديگر مديون بن بست شكني دگرانديشان بابي است كـه در 
. جاي ديگر پرداخته ايم

و قوه قضائيه  آخوند خراساني
اي بـه در همان آغاز مشروطه طي نامـه،ي هواخواه مشروطه ترين مجتهد شيعه خراساني در مقام برجسته

و را بـه گونـه، منظور قانون اساسـي مشـروطه،»نامه قانون اسالمينظام«:جلس اعالم داشتم اي تنظـيم
و«تصحيح نماييد كه  و بـه تـوارد انظـار و سياسات با موازين شرعيه منطبق در موارد راجعه به محاكمات
و اعصار و اشكال نباشد، مرور دهور ]192[».مورد شبهه

ع در» الشرايط فقهاي عادل جامع«صر مشروطه بر اينكه تأكيد اين مرجع شيعيان بايد به امـر قضـاوت
و محاكمات بپردازند و نامـه، مرافعات و انعكـاس آن در مجلـس موجـب در تلگراف هـاي عصـر مشـروطه
و مباحثات بسيار شد به. واكنش مي بهبهاني كـه اشـاره طور همان. كوشيد عنوان رابط آخوند در اين زمينه

بهبهب، كرديم خراسـاني. احكام را امضاء كرده اسـت، عنوان حاكم شرع هاني در غالب محاكمات آن روزگار
مراقبت كامـل الزم اسـت، در خصوص ترتيب قانون عدليه«:السلطنه نوشت اي به ناصرالملك نايب در نامه

و بر طبق شريعت مقـدس  و ناجي ظلم و در حقيقت مظهر عدل تأسـيس كه بعون اهللا تعالي از روي واقع
. مقام قضاوت شرعيه كه منصب الهي عزاسمه است مطابق اصول مذهب مقـدس جعفـري. شود . كـامالً.

و مطاعيت احكام صادره از حكام شرع انور و نفوذ و موجبـات حفـظ اتحـاد، كما هو حقه، محفوظ مرعـي
و قاطبه ملت را كما ينبعي رعايت خواهند فرمود، كليه آقايان عظام ]193[».علماي اعالم

از مـاده دوم مـتمم در حـق» عدم تخلف«عالوه بر تاكيد بر ضرورت،ي مفصل آخوند در همين نامه
و وتوي روحانيون در مجلس شد، نظارت به جاي اينكه قوانين براي منـع از ارتكـاب«: به نشريات معترض

و ماليات افتتاح قمارخانه«، دهند» منكرات اسالميه را اشاعه و شراء و بيع و نعـوذ لـك ها بستن بر سكرات
مي» معاندين مشروطيت«و» را اعالن ضمناً خواسـته شـد كـه در مـدارس مـواد درسـي. كنند را تقويت

و فروع مذهبي گمارده شوند و معلمين مذهبي براي تعليم اصول . منافي اسالم منع
را معرفـي،يمطابق اصل دوم مـتمم قـانون اساسـ، آخوند در نامه ديگري كه هيات نظارت بر مجلس

و فصـل«:مجلس را دقيقاً تعريف كرد»ي قانونگذاري محدوده«، كند مي قوانين راجعـه بـه مـواد قضـائيه
و غيرذلك از آنچه صدور حكم در آنها وظيفه خاصه و حدود و قصاص ي حكام شرع انـور اسـت خصومات

و اجرا ـ كائناً ما كـانو براي هيات معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذالحكومه ي حكم صادر
و تصرفي نيست و دستورالعمل حكام شـرع انـور از وظـايف مجلـس.ـ مداخله البته وضع اين گونه قوانين
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و وظيفه مجلـس محتـرم در ايـن امـور، خارجمحترم ملي و معلوم تعيـين فقـط در شريعت مطهره مبين
و تشخيص مصداق مجتهد نافذالحكومه است ]194[».كيفيت ارجاع

چون سيد محمد كـاظم يـزدي مجتهـد برجسـته ديگـر، آخوند خراساني همچون مخالفين مشروطه
و يا شيخ فضل اهللا نوري روحاني مشروعه و شـرع، در امر قضاوت، خواه تهران عتبات حـق قضـاوت، حقوق

و غيرعرفي داشت مجتهدين رويكردي شريعت و نافذ بودن احكـام فقـه شـيعه، قضاوت فقها. مدار  حقانيت
و عدليه و آيين دادرسي نو در مقابل حقوق عرفي جديد ي روحانيون بر آن پـاي امري بود كه مجموعه،ي

در حـالي كـه،ي علنـي مجلـس قرائـت شـدي اول آخوند خراساني در جلسـه زماني كه نامه. فشردند مي
و استقاللي براي محاكم شـرع قائـل متمم قانون اساسي دستگاه قضائي را عرفي مي سـيد، نبـود شناخت

مي«:عبداهللا بهبهاني تأكيد كرد و عدليه كاري نـدارد تمام ترتيبات عدليه راجع به اجراي حكم شرع شود
و احكام شرعيه ]195[».مگر اجراي قوانين

و گله به نوعي همصدايي برآمد كـه بـا تأسـيس مجتهد ديگر مشروطه، طباطبائي خواه هم به اعتراض
]196[. ماند علما باقي نمي محاكم عدليه ديگر كاري براي

 قوه قضائيه نو در متمم قانون اساسي
و چگونگي قوه قضائيه در مواد، گفتيم كه در قانون اساسي امـري. گانـه آن سـخني نرفـت51از چيستي

و مؤثر تقي در قـانون. زاده قـرار گرفـت كه مورد نظر كميسيون تدوين متمم قانون اساسي با شركت فعال
بخ، اساسي و حكميـه كـه«: نوشته شده بودصرفاً،27بند دوم اصل،»قواي مملكت«ش در قـوه قضـائيه

و به محاكم عدليـه در  و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات عبارت است از تميز حقوق
هـاي شـرعي از عرفـي در نظـام قضـايي مطـرح كردنـد كـه صـالحيت، در همين بند مختصـر».عرفيات

و محـاكم شـرعي مرجـع. مشروطه جداست و دادرسي را مخصوص حكام شرع فرض كـرده اصل قضاوت
، آن بخش از مسائل عرفي را كه در صالحيت محاكم عدليه شناسايي كردنـد. اصلي امور قضائي اعالن شد

و آنها را به عنوان مسائل» قضا«مشمول عنوان و عرفـي قلمـداد» حكميـه«ندانستند يـا امـور حكـومتي
ا، كردند و متمايز باشد،ز آنچه در صالحيت محاكم شرع استتا قـوه«در اين اصـل، به بياني ديگر. ممتاز

و حكميه و دادرسـي) قضـا(دادرسـي شـرعي، به معني آن است كه در نظام قضايي ايران» قضائيه اصـل
. مـتمم مجـدداً بـر آن تأكيـد شـد71فرع است؛ تفكيكي كه بعـداً در اصـل) عرفي(حكمي يا حكومتي 

و تكرار از اين قرار است كه برخالف ادعاي مخالفان ديـن نكته]197[ ، انـديش مشـروطهي درخور تأكيد
و اقتبـاس از قـوانين فرنگـي تـدوين نشـده صـرفاً اصول متمم قـانون اساسـي بلكـه، بـر مبنـاي ترجمـه

و سنجيده بي، بنيانگذاران نظام حقوقي نوين ايران با هشياري عالمانه و نـواقص اجتنـاب ترديد با كاستو ي
و تعريف كردند، ناپذيرناشي ازاحكام شرعي . غالب اصول آن را مطرح

، پيرامون اصل هشتم متمم كه حقوق مساوي اهالي مملكت ايران مقابل قانون را به رسميت شـناخت
و آزادي شخصـي. تر سخن خواهيم گفت مفصل تصـريح، در اصل دهم متمم در محترم شـمردن حقـوق

مگـر بـه حكـم كتبـي مقامـات، توان دسـتگير كـرد هيچ كس را نمي، مورد جرايم مشهود شد كه جز در
و تبعيد ظرف  و ضمناً بايد علت حبس در اصـل. ساعت به متهم ابـالغ شـود24صاحب صالحيت قضايي

و اجـراي هـيچ مجـازاتي«: اختيار احكام شرع در امـور قضـاوت بـه چـالش گرفتـه شـد، دوازدهم حكـم
به، شود نمي و. موردي شناخته شد كه در قانون ذكر شده باشدصرفاًجرم.»موجب قانون مگر اصـل نهـم

و حريم منـزل شخصـي مصـون اعـالم  و شرف مردم محترم شمرده و مسكن و مال سيزدهم متمم جان
آن هم توسط مأمورين صاحب صـالحيت، بيني كرده احدي حق ندارد جز در مواردي كه قانون پيش. شد



و نقش تقي 270  زاده نهضت مشروطيت

و يا به دست آوردن آالت جـرم وارد حـريم شخصـي شـهروندان،به حكم قانون به قصد دستگيري مجرم
و منـع هرگونــه مصــادره17و15،16اصــول. شـود  و غيرمنقــول حــق تملــك امـوال منقــول ي مـتمم

شد، مگر به حكم قانون، خودسرانه و همـه. تصريح و كاسـتن اختيـارات محـاكم ي ايـن مـوارد در مقابلـه
.ن بوداحكام شرعي پيشي
و27ترين دستاوردهاي جديد قضايي متمم قانون اساسي از اين قـرار بـود كـه در اصـول يكي از مهم

و مقننه به رسميت شناخته شـد، 28 امـري كـه گرچـه بـه. استقالل قوه قضائيه از دو قواي ديگر مجريه
ا مـي. كنندگان آن استاما حاكي از هوشمندي تدوين، اجرا درنيامد و دوران دانـيم كـه پـس ز مشـروطه

و اداره، حكومت پهلوي ي وزارت دادگستري قرار داشت كـه عضـوي از قـوه مجريـه قوه قضائيه تحت نظر
و تغييـر را تعريـف كـرده82و81اصول. بود و حق عـزل تأكيـد ديگـري بـر، متمم كه استقالل قضات

و شـايد، دگان متمم بيرون مانـد كننيكي از تناقضاتي كه از چشم تدوين. ضرورت استقالل قوه قضائيه بود
و باورهاي آنان بود و، مسئول قوه قضـائيه، پاسخگويي وزير عدليه، هم حاكي از نگرش در مقابـل مجلـس

و استيضاحسؤااين وزير همچون ساير اعضاي هيئت دولت در معرض. قوه مقننه بود و،ل و نظارت كامـل
ميهر چال، به بياني ديگر. حتي امكان عزل قرار داشت توانست دستگاه قضـاييش مجلس با هيئت دولت

. را نيز متأثر كند
و نصب وزرا را در اختيـار شـاه قـرار، متمم46اصل. رابطه قوه قضائي با شاه بود، مورد مهم ديگر عزل

از، ضمناً يكي از امتيازاتي كه متمم به شاه داد. وزير عدليه هم مشمول اين اختيار بود. داد مي عبارت بـود
دانـيم كـه مـي. اعتبار اجرائـي نداشـت، كرد اگر شاه قانوني را امضا نمي، به بياني ديگر.ق امضاي قوانينح

. متن متمم قانون اساسـي خـودداري كـرد،»توشيح«، ها از امضا شاه با استفاده از اين اختيار خود تا مدت
و اعضاي محاكم عدليه به فرمان همايوني، متمم80به استناد اصل شـدند؛ همچنـين منصـوب مـي رؤسا

در، كننـدگان تدوين. با تصويب حاكم شرع بر عهده شاه بود) دادستان(تعيين مدعي عموم83طبق اصل 
و به مقام عرفي . واگذار كردند، سلطنت، واقع انتخاب دادستان را از اختيارات روحانيون بيرون كشيده

و سـازمان قضـائي نـو در ايـران زمين، با تدوين چند اصل بنيادي، در متمم قانون اساسي ه تشـكيالت
و اختيـارات روحـانيون از امـور27اشاره شد كه در اصل. معاصر فراهم آمد بر جدايي كامل احكام دينـي

و سياست تأكيد شده است و رسـم تواند كسي نمي«: آمد73در بند دوم اصل. عرفي محكمـه به هيچ اسم
در» بر خالف مقررات قانون تشكيل نمايد شد74اصلو ممكـن نيسـت منعقـداي هيچ محكمـه«تصريح

و اختيار محاكم شرع كه برخالف نصح صـريح قـانون فعـال.»گردد مگر به حكم قانون در اين مواد اعتبار
شد، بودند و نفي و اجراي احكام. به چالش گرفته بـر اسـاس قـانون مـدون عرفـي موجبيـت صرفاً صدور
. يافت مي

و قضـاوتد«: نوشتند71در اصل و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات هسـتند يوان عدالت عظمي
و دادگـاه،»الشرايط است در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع هـاي عرفـي مراجـع يعني وزارت عدليه

و مسئول رسيدگي به شكايات مردم ايران شناخته شد جـرايم سياسـي را در صـالحيت72اصل. رسمي
قـ دادگاه بـراي» محكمـه اسـتيناف«در ضـديت آشـكار بـا فقـه شـيعه86اصـل. رار دادهاي عرفي عام

اي بـودن دادرسـي در نظـام قضـائي اين امر دو درجـه. تجديدنظر در احكام صادره را به رسميت شناخت
و بـرخالف سـنت هـزار سـاله  و در مجلـس دوم،ي محـاكم شـرعي بـود پس از مشروطه را ممكن كـرد

طلـب نظـام جديـد مخالفين مشروعه. به صراحت با آن به مخالفت برخاست،مدرس،ي روحانيون نماينده
 تجديـد نظـر دراحكـام پرسـش. هم در لوايح خود اين مورد را نقض آشكار احكام كتاب مقدس خواندنـد 

. ناپذير شرعي جايي نداشت
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و هوشـمندانه بـه رغـم كاسـتي و انباشـت تجربـي اين اصول اوليـه  هايشـان ناشـي از نبـود پيشـينه
گرچـه]198[. مبناي نظام حقـوقي جديـد ايـران پـس از مشـروطيت قـرار گرفـت، قانونگذاري در ايران

و تا مدت بسياري از اين بنيانگذاري ها كماكان قضـاوت بـر اسـاس احكـام دسـتگاه ها تحقق عملي نيافت
در. رفت فقهي اماميه پيش مي توسـط) 1910ژوئيـه19(ق 1328رجب21قانون تشكيل وزارت عدليه

و سهم مهمـي داشـت، مشيرالدوله آن در مقـام وزيـر عدليـه، كه در تدوين متن قانون اساسي شراكت ي
و به مجلس دوم عرضه شد ي علماي مذهبي با قانون تنظيمـي مشـيرالدوله نماينده، مدرس. زمان تدوين

و هشت ماده بر آن افزود ه قـانون اصـول مشـيرالدول،)م1911(ق 1329، سال بعـد. به مخالفت برخاست
كـس غيـر از مجتهـد محاكمات را تهيه كرد كه باز هم مدرس با آن مخالفت كرد بـه بـاور مـدرس هـيچ

و فصل خصومت در دعاوي شـيعيان را نداشـت جامع در. الشرايط حق محاكمه پـس از مـذاكرات مفصـل
و در كميسـيون عدليـه بـه نـام، مجلس دوم مـوقتي اصـول قـانون«چند ماده به اين قانون افـزوده شـد

و احكـام صـلحيه  و محاضر شرعيه در 325مشـتمل بـر،»تشكيالت عدليه 7(ق 1329رجـب21مـاده
و بنيانگـذاري دادگسـتري جديـد توسـط داور]199[. به تصويب رسيد) 1911ژوئن ، تـا زمـان رضاشـاه

. كنترل محاكمات عمالً با حاكمان شرع بود
اهالي مملكت ايران در مقابل قـانون دولتـي«: آمده بود در اصل هشتم متمم. اصل مساوات حقوقياما
و عمل نظام حقوقي جديد ايران كه بـا اعـالم، با تصويب اين اصل».الحقوق خواهند بود متساوي در واقع

ناپـذير اي نهاد كه حقوق مساوي مردم ايران را به نحوي برگشت پاي بر عرصه، مشروطيت ايجاد شده بود
بي.و تثبيت كرد در متن قانون مطرح و. نظير در آغاز تاريخ حقوقي جديد ايران دستاوردي به استناد آثـار

و جلسـات علنـي مجلـس  ، اسناد تاريخي براي تدوين اين اصل چنـد مـاه فضـاي مجادلـه در كميسـيون
و مـؤثر تقـي انجمن و مطبوعات ــ بـا شـركت فعـال و. حـاكم بـود، زاده ها بـه رغـم ضـديت سرسـختانه
يكي پردامنه و مداخله،سوروحانيون مخالف مشروطه از خـواه بـه هاي فقهي روحـانيون مشـروطهو ايراد

كه از همراهي اكثريت قـاطعي از نماينـدگان مجلـس برخـوردار بـود از سـوي، ويژه سيد عبداهللا بهبهاني
و موافقان حقـوق شـهروندي مسـاوي مـردم ايـران در معـرض شـديدتريو در حالي كه تقي، ديگر ن زاده

و بي مي، ديني قرار گرفتند اتهامات المذهبي شد اين اصل به صورتي كه مشاهده كلمـه بـه. كنيم تصويب
و هوشـمندي انديشـه  و شـدگي مرعـوب، ورز جديـد از يـك سـو كلمه اين اصل شاهد مسلمي بر زيركي

را عواملي كه تغيير در واژه. از سوي ديگر دارد، مداخله شريعت در چالش طوالني تدوين آن و مفـاهيم هـا
و آگاهانـه يكـي از شـگفت  و عامدانه و گـره موجب شد گـاه كشـمكش انگيزتـرين رويـدادهاي مشـروطه

و مشروعه را متحقق كرد شد» ملت ايران«با وجود اينكه در ساير اصول. مشروطه از، مطرح در اين اصـل
شد» اهالي مملكت ايران« و صورت. ياد كمتأسفانه جزئيات ميسيون تدوين مـتمم قـانون جلسه مذاكرات

و، اساسي در حمله عوامل محمدعلي شاه به مجلس همراه با بسياري از اسناد مجلس اول از دسـت رفـت
و نقيضي از آنچه گذشت گزارشصرفاً ما و ضد رسـد كـه مـدافعان به نظر مـي. به دست داريم، هاي گذرا

نالئيك اين اصل چون تقي و عنـوان توانسـتند ايرانـي غيرمسـلمان را بـه زاده به هيچ وجه زورشان نرسيد
و مسلمان از ملـت را  و نيرومند متشرع كه معناي طايفه شيعه عضوي از ملت ايران به مخالفان سرسخت

يـا سـاكنين اهـالي واژه، از اين رو براي وارد كردن غيرمستقيم آنها بـه قـانون، بقبوالنند- مد نظر داشتند
اي. مملكت را جايگزين كردند ي كلي قانون مطرح شده در تمام اصول ديگـر در ايـن به جاي واژه، نكهدوم

از، غرض اين بود كه بگويند منظورشـان قـانون شـرع نيسـت، روشن است. مورد پسوند دولتي را افزودند
در. از نظر حقوقي اين دو تفـاوت بنيـادي دارنـد. اين رو به مساوي بودن در مقابل قانون دولتي اشاره شد

نكتـه. غيرمسـلمانان در مقابـل قـانون شـريعت صـاحب حقـوق مسـاوي نيسـتند،ق اسـالم مباني حقـو
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قـانون در درونتـا، در مقابل. قانون دولتي مساويند در مقابلاينكه در متن اين اصل آمد كه اهاليتر ظريف
و دستكاري، به هرحال. اند باز مفاهيمي كامالً متفاوت ن اصـل بـهاي،ي حقوقي هاي هوشمندانه با تغييرات

و تمايزات مذهبي، گاه قانوني ايرانيان عنوان تكيه و حتـي جنسـيتي، نـژادي، قـومي، فارغ از تفاوت زبـاني
. ثبت شد

 الحقوق بودن مردم در مقابل قانون متساوي: ماده هشتم متمم قانون اساسي
ا» حرمت مشروطه«اهللا نوري در رساله شيخ فضل ساسي كـه خواسـتار در اشاره به ماده هشتم متمم قانون

]كميسـيون تـدوين مـتمم[از اصول هيات نفر يك«:نوشت، حقوق مساوي مردم ايران در مقابل قانون بود
و همه مـواد را تغييـر بدهنـد، گفت به داعي، معدود بود ، كه اين ماده چنان اهميت دارد كه اگر اين باشد

و اگر اين ماده نباشـد دول خارجه ما را به مشروطه مي باقيـه باشـد مـا را بـه، لكـن تمـام مـواد، شناسند
و گفـتم: فـدوي در جـواب او گفـتم. مشروطگي نخواهند شـناخت  و برخاسـتم : فعلـي االسـالم والسـالم

زيـرا كـه محـال اسـت بـا اسـالم حكـم، حضرات جالسين بدانيد مملكت اسالميه مشروطه نخواهد شـد
]200[».مساوات

زاده به شيخ تأكيـد كـرده گونه كه تقيقانون دقيقاً همان اصل مساوات همه شهروندان ايران در مقابل
ايـن اصـل، شـناخت چنان كه جريان الئيـك تجـددخواه مـي، رفت بود جوهر نظام مشروطه به شمار مي

و مشروطه عنوان اصلي به . ها را به نحو بارزي نشان داد تفاوت، ترين موضوع تعارض ميان مشروعه
ه مساوات حقوقي مردم ايران آن قدر اهميت دارد كه بـدون آن كسـي ماد: زاده به شيخ گفته بود تقي

و بـر مبنـاي اعتقـادات و شـيخ بـه درسـتي نظام ايران را در عرصه جهاني به مشروطگي نخواهد شناخت
و مملكت اسـالمي مشـروطه نخواهـد شـد: اسالمي خود پاسخ داد در. مساوات در اسالم از محاالت است

چن تقي، واقع مي ين مادهزاده فقدان و اصول مشروطيت شناخته شده غربي و اي را عدول از سنت دانسـت
و ناسازگار با احكام دين اسالم مي . خواند شيخ هم به درستي آن را مخالف

متأسفانه مذاكرات مجلس پيرامون اصل تساوي حقوق شهروندي مـردم ايـران از جلسـات علنـي بـه
و ما اطالع دقيق و شـواهد. نداريمها بحثو مستندي از جزئيات جلسات غيرعلني منتقل شد اما از اسناد

و اشاره هاي مشروعهو روزنامه مي خواهان و تنـي چنـد بـر بريم كه تقي هاي مشخص در متن آنها پي زاده
و برابرطلب پاي فشردند اين اصل آزادي و آن را سـبب. خواهانه شيخ با اين ماده هيچ سر سـازش نداشـت

ميسست شدن مباني اح ، بنـدي ايـن كشـمكش در جمـع. شـناخت كام شريعت در قبال انسان مسلمان
در» مشـروطيت اسـالمي«در جـدلي كـه بـر سـر، ترين مورخ معاصر مشروطه فريدون آدميـت برجسته
و مسـلكي مهم، گرفت ، دانـد را مطـرح مـي» طلبـي روحـاني قضـيه نبـرد قـدرت«اش تر از جنبه نظـري

ب. ترديدهاي جدي وجود دارد و ضديت ميان روحـانيون بـراي او و«ه درستي به مخالفت رياسـت شـرعي
مي» قدرت سياسي و سيد عبداهللا بهبهاني اشاره و درست ميان شيخ آن كند و كه بهبهاني پرونـده تر ي پـر

و بست پيماني از سوءاستفاده و بند و ها و سياسي در اختيار داشت اش رياسـتي باطني انگيزه«هاي مالي
مي. نه تأسيس حكومت مشروطه ملي، اني بودفائقه روح و».پرورانـدو خود داعيه چنين رياستي را در سر

و برجسته در پـي رياسـت عـالي روحـاني شك شيخ فضل بي اهللا نوري هم همچون اكثر روحانيون مجتهد
و رويكرد، بود و تجددنسبت اما خالصه كردن دو تفكر و الئيك شريعت، به سنت ا، خواه و در پرتـو نگيـزه

و نه بيانگر جوهر آنچه در مجلس اول گذشـت، رقابت مرسوم ميان سران روحاني آدميـت. نه اصولي است
امـا. نخست شيخ فضل اهللا قضيه نظارت هيات علما را بـر قـوانين موضـوعه بـه ميـان كشـيد«:نويسد مي

در حضـرت شـيخ بـا هواخواهـانش، چـون ايـن فكـر پذيرفتـه نگشـت. نظارتي بيرون از حـوزه مجلـس 
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و اصـول مشـروطگي نامهاعالم. به حربه تكفير دست برد. عبدالعظيم بست نشست هايي در طـرد مجلـس
]201[».الطريقه خواند خواهان را جماعتي منحرف آزادي، منتشر ساخت

و اخـتالف شخصـي به رياستصرفاً توانطلبان را نميي مشروعه دغدغه، كه آورديم طور همان خواهي
در. يل داددو مجتهد تقل كتـابش در خصـوص آخـرين شايد به دليل همين ذهنيـت اسـت كـه آدميـت

و بحران آزادي، مشروطه و مشروعه نه اشاره، مجلس اول مي اي به شيخ و آنچـه خواهان و نه از باورهـا كند
و بحرانـي عنوان مهم در مسير تصويب مواد متمم قانون اساسي به گـاه مشـروطه چيـزي تـرين گـره تـرين

و جدل دو ديدگاه شريعت. گويد مي و الئيك او كشمكش اصلي زمانه را نه مقابله در، خواه و هـا بحـث بلكه
و و انقالبي مشـروطه تقليـل و عضو جامع آدميت با جريان راديكال و عملكرد وكالي هوادار اختالف نظر

ر. ايم به اين مبحث در جاي ديگر اين كتاب پرداخته. كند خالصه مي ا آوردم تـا تأكيـد كنـيم ايـن اشـاره
و نزديكي و بندها آن شيخ نوري به رغم تمامي زد و رقابـت بـراي رياسـت روحـاني و مستبدين ها با دربار

و اختالفات شخصي با كساني چون بهبهاني كه در اين زمان به خـواه عنوان يكي از رهبران مشـروطه روزها
و خطر مؤلفه دغدغه اصلي،شدشناخته مي ي جديد غربي يا خودي غيرمسـلمان در جهـتها اش شريعت

و احكام اسـالمي بـود بعـد كـه،ي اسـالمي خواسـت خانـه او ابتـدا عـدالت. سست كردن بنيادهاي ايمان
و تدوين قـانون اساسـي يـا بـه  و مجلس شوراي ملي تأسيس شد مشروطه به رغم خواست او پيش رفت

و بدعت قانون غيرشرعي را پيش بـرد  و رواج، قول او جعل و بيـان بـه دور از سانسـور دولتـي آزادي قلـم
و به قول شيخ هر چـه مـي موازين شرعي پرده و. گفتنـد مـي، خواسـتند هاي سنتي را دريد بـه درسـتي

و كنترل علما قـرار گرفتـه اسـت  و قوانين اسالمي او. زيركانه دريافت كه مسير جامعه در تضاد با شريعت
و جوهري دموكراسي غربي در روزنامه.و احكام اسالمي را درك كرده بودتفاوت ماهوي هاي انتشار يافتـه

و دربـار نيـز از سـر. زمان تحصن جملگي حاكي از چنين ادعايي است و همراهي او با مسـتبدين نزديكي
آن. همين دغدغه بود مياو براي مقابله با دشمن اصلي و مخالفـان، شناخت گونه كه و دربـار با مسـتبدين
ه شدجريان الئيك كم. مراه و قابل تحمل آنها را و ياجريـان الئيـك خطرتر تر از دگرانديشان غيرمسلمان
و موازين اعتقادي او بـه ميـدان پـاي نهـاده بـود دانست كه با قصد ويران غربگرايي مي . گري تمامي باورها

وي نظام پارلمـاني ارو زاده بارها در جلسات مجلس تأكيد كرد كه مشروطه حاصل تجربه تقي پـايي اسـت
و باورهاي خود تغيير دهيم در حالي كـه شـيخ. ديگر مشروطيت نخواهد بود، ما اگر اصول آن را به سليقه

مي، در لوايح خود كه پيش از اين آوردم حـاال كـه قـانون نوشـته. گفت قانون ما همان اسالم است صريحاً
س و و هيئتي از علما بر صحت و قانونيت آن ناظر باشـند شده بايد با اسالم تطبيق داده شود شـيخ بـه. قم

و تالش بسيار و نفوذ آن، رغم توان و نتوانست حتي همـان اصـل نظـارت علمـا را هـم گونـه كـه نوشـته
و. دانست به تصويب برساند مطلوب مي و فعاليـت بسـيار در آن جـرح جريان الئيك مشروطه با مقاومـت

.د كه عمالً آن اصل هرگز اجرا نشوداي را فراهم آور زمينه. هاي مهمي صورت داد تعديل
در: خواهان اصرار داشتند كـه آورده شـود در مورد اصل مساوات حقوقي هم شريعت همـه مسـلمانان

كيخسـرو شـاهرخ از رهبـران. دانسـتند غيرمسلمانان را شـامل ايـن مسـاوات نمـي. مقابل قانون مساويند
اي: زرتشتيان تهران در خاطرات خود مدعي است هـا مـداران از طريـق روزنامـهن خواست شريعتوقتي با

زرتشتيان بـا. مطلع شد به شديدترين وجهي به ارباب جمشيد نماينده زرتشتيان در مجلس اعتراض نمود
و توزيع آن در مقابل عمارت مجلس و مـذاكره بـا مجلسـيان در اصـالح ايـن، نوشتن چند اليحه مالقات

]202[. ماده مؤثر افتادند
و غيرمسـلمان، ارامنه هم از پيشنهاد عدم تساوي حقوق همـه ايرانيـان، تيانعالوه بر زرتش ، مسـلمان

آن، به گزارش اسناد محرمانه سفارت انگليس. معترض بودند و هم بهبهـاني مجتهـدين بـه نـام هم نوري
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و غيرمسلم مخالفت كردند و تأييـد تقـي. دوره با اصل مساوات مسلم  زاده به روايت مخبرالسلطنه هـدايت
و مـردم هـم در جـوار مجلـس بر سر همين اصل قريب شش ماه در صحن مجلس رختخواب پهـن شـد

و ساير مورخان نيز به پافشاري همه. تجمع كردند خواهـان بـر سـر حـق مسـاويي آزادي جانبـه كسروي
و ياران انگشت عمدتاً توسط تقي، مردم ايران در مقابل قانون چه در مجلس ونو چه در بيـر، شمارش زاده

و اعتراض مشروطه هايي انجمن هاي همه روزه مجلس در گردهمايي و انجمـن ملـي تهران خواهان تبريز
مي. اند اشاره كرده كرد كه به حكـم اسـالم در قـانون الهـي شيخ نوري در تمامي اين دوره همچنان اعالم

ه، همه داراي حقوق مساوي نيستند و دنيوي به و حقـوقيو براي جلوگيري از مفاسد ديني ر كـس حـق
و پافشاري تقي. داده شده كه بايد رعايت شود و تصـويب ايـن مـاده تـأثير تعيـين اصرار - زاده در تـدوين

مـدار بـه نماينـدگي از جريـان شـريعت]203[كه آورده شد سيد محمد تقي طور همان. اي داشت كننده
ما مـردم«: گفت، سي پيش آمدق زماني كه بحث متمم قانون اسا1325الثاني مجلس در جلسه يكم ربيع

و قانون ما اين قانون اساسـي قـانوني اسـت كـه بايـد. قانون مقدس اسالم است، بايد بدانيم كه مسلمانيم
و مواد آن را به كرات حجـج. امور يك مملكتي بر وفق آن فيصل داده شود ناچار بايد با كمال دقت فصول

و خوناگر ده هزار هم اجتماع كنن، اسالم بررسي نموده نبايد راضي شويم كـه بـدون، ها هم ريخته شودد
كسروي پـس از نقـل ايـن سـخنان».قانون مجري شود]و نظارت علما[و تحقيق]با شرع اسالم[تطبيق 

كه نماينده هوادار شيخ نوري مي و برخـي ديگـر تقـي، كساني از نمايندگان آذربايجان«:افزايد نقشـه، زاده
ر و آسيب آن و زيان ميدربار و چون چگـونگي را بـه آنجـا، بايسـت چـاره را از تبريـز خواهنـدا دريافتند

و اين شورش ارديبهشت پديـد، آمدهاي تاريخ مشروطه اسـت ترين پيش ماه را كه يكي از برجسته نوشتند
و يارانش براي مقابله با حركت مشترك دربـار تقي، به اين ترتيب]204[».آورد و، زاده مخـالفين مشـروطه
و انجمنتشريع و نشريات مستقل را به صحنه كشاندند خواهان مردم تبريز . هاي تهران
هم تقي اهللا بارها اعالم كرد كه او وكيل مـردم در پارلمـان بـه مفهـوم نظر شيخ فضل زاده در مقابل وكالي

و جامعـه اسـت  و مصلحت عرفي روز كشور و قصدش قانونگذاري به مفهوم نياز و امروزي آن است . جديد
و سيصد سال پيش عرضه كـرده، ايم در اينجا كه قانون شرع وضع كنيم جمع نشده و آن قانون را هزار انـد

تا بلكه جمع شده. در دست است هـاي قانون اساسي سلطنت مشروطه را كـه در ميـان تمـام دولـت«ايم
و تصـويب كنـيم» مشروطه مجري است و در زاده بـه گـواه سـخنان بسـيارش در مجلـس تقـي. تـدوين

و گردهمايي سخنراني و اراده، هاي ميدان بهارستان هاي انجمن آذربايجان مرجعيـت را رأي وكـالي ملـت
و تصـويب قـانون. كرد آنان اعالم  و، وظيفه مجلس از نظر او عـالوه بـر مرجعيـت در تـدوين مسـئووليت

و نظـارت وضـع«: تكليف مجلـس دو چيـز اسـت، او به صراحت گفت. نظارت بر اجراي آن نيز بود قـانون
مياگر اين، نظارت اهم است. قانون ».شود اطاق دفتر عرايض طور نباشد مجلس

االول در سـوم جمـادي، اين اصل به عنوان ماده هشتم متمم قانون اساسي. به اصل مساوات بازگرديم
و يـارانش.ق به تصويب رسيد1325 و اعتـراض تـاريخي خـود را آغـاز كردنـد6شيخ .روز بعـد تحصـن

و پس از ترور اتابك صـدراعظم هـاي بـا پادرميـاني برخـي واسـطه، تحصني كه قريب سه ماه طول كشيد
. روحاني به پايان رسيد

ايـن]قـانون اساسـي[يكي از مواد آن ضاللت نامـه«: شيخ در مقابله با اين اصل در لوايح خود نوشت
ي ركـن قـديم قـانوني خـراب نماينـده دو اصل مـوذ«افزودو».الحقوقند است كه افراد مملكت متساوي

و حريت،»الهي و جمـع. اند مساوات و بناي احكام آن بـه تفريـق قوام اسالم به عبوديت است نه به آزادي
در حالي كه الزمه قانون مساوات در حقـوق آن اسـت كـه باورمنـدان فـرق. مختلفات است نه به مساوات

و كافر با طايفه اماميه يكي شمرده شوند حال آنكه حكم ضال يعني مرتد به قانون الهـي آن اسـت«. ضاله
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و مال و زنشان به اين است مي كه قتلشان واجب است و جنـازه از وارث، شود به مسلمين شان منتقل شان
و دفن ندارد، آنها احترام ندارد و صلوه و كفن و حـرام، بدنشان نجس اسـت، غسل معاملـه بـا آنهـا باطـل

و عملشان اجرت ندا و مجوس حق قصاص ابـداً ندارنـد است و نصاري و اما يهود و ديـه آنهـا هشتصـد، رد
و مسلمين نمي، پس اگر مقصود اجراء قانون الهي بود. درهم است و مسـاوات ... طلبيدند مساوات بين كفار

]205[».خواندند را قانون مملكتي خود نمي
اني بحث پيرامون اصل مسـاوات از جانـب اي بود كه در روزهاي پاي يكي از اتفاقات مهم تاريخي اليحه
و. زرتشتيان در جلسه مجلس خوانده شد و حمايـت اقليـت الئيـك زرتشتيان با پشتيباني پارسيان هنـد

و با ارسال يك رشته يادداشت راديكال مجلس در اين زمان عرض وجود  و، كردند و مذاكره بـا وكـال لوايح
آ،ها شركت در جلسات انجمن خواسـتار حقـوق مسـاوي قـانوني بـا، ذربايجـان در تهـران از جمله انجمن

ها بود كه به مجلس عرضـهي مورد اشاره در واقع چهارمين اليحه از نوع درخواست اليحه. مسلمين شدند
و اصل مقصود ما اين اسـت كـه اگـر انسـانيم«: در متن اليحه آمد. شده بود در، عمده در حفـظ حقـوق

م. شمار ناس محسوب شويم و پـاس، قامات انسانيت امكان نـدارد تعيين مگـر بـه حفـظ شـرف انسـانيت
كنيم در قوانين مـذهبي ديگـران ما عرض نمي. مگر به مساوات در حقوق انسانيت، نشود، شرافت انسانيت

و سهيم باشيم و مجازات است، شريك . بلكه عرض ما بر مساوات حقوق مملكتي . ضـمناً عـرض نمـائيم.
ميكه هرگاه حفظ حقوق ممل و مجازات عامه رعايا به همين لفظي كه عرض شود به مسـاوات شـرط كتي

و تاب تيغ جفاي ظالمين را نداريم ساير تكـاليف، پس در جواب. نشده باشد ديگر انسانيت براي ما نيست
]206[».ما را هم معين فرماييد

و خواست اليحه و جـوهر برخي در توج. مذاكرات ميان وكال صورت گرفت، پيرامون محتوا يـه قـانوني
و ساير اقليـت  و غيرمسلم در حمايت از حقوق زرتشتيان هـا دمكراتيك مشروطگي بر تساوي حقوق مسلم

گـوئيم مـي]يعني وكالي مجلس[هرچه بگوييم به طرف خودمان«:زاده گفت تقي]207[. سخن گفتند
ميتماماً به كناي]چهار اليحه درخواستي زرتشتيان[و در اين چهار مرتبه  و ما دانيم كـه حقـوقه گذشته

مي. شرعيه تغييرپذير نيست و محكم نمـاييم ما هم ولـي بايـد فهميـد كـه. خواهيم كه حقوق آنها را زياد
و جهت چيست تـاكنون هـيچ. ظلم خودش محرك قوي است، محرك الزم ندارد. اين تظالم از كجا است

و آنها خيال دارند مي كه مهاجرين خود را به وطن اصلي عودت دهنـد؟ دانيد چه ظلمي به آنها شده است
».االمكان حفظ حقوق آن را بكنيم پس بايد حتي

و وكـالي هشـياري رويداد ديگري هم كه حقوق مساوي زرتشتيان را در سـطح جامعـه مطـرح كـرد
كـ، زاده از آن براي پيشبرد ماده مساوات قانوني بهره فراوان بردند چون تقي ه قتل فريدون زرتشـتي اسـت

و، زرتشـتيان در اعتـراض بـه ايـن قتـل. با محافل راديكال مشروطه در ارتباط بـود خواسـتار دسـتگيري
و تأكيـد برخـي وكـال از جملـه تقـي. مجازات قاتلين شدند از، زاده نظميه زير فشـار افكـار عمـومي پـس

و دادگـاه معلـوم شـد كـه آنـان تعـدادي. تن را دستگير كرد9جويي پي از مخالفـان در جريان بازپرسي
و  و قانون اساسـي كينه«مشروطه متحصن در ميدان توپخانه هستند كه به دسيسه دربار ، توزي با مجلس

و]208[»اند وي را كشته، كه برابري به زرتشتيان داده بود و تبعيـد دادگاه مجـرمين را بـه ضـرب شـالق
و. زندان محكوم كرد و عدليه و چنـد نماينـدگان انجمـن حكم در حياط عدليه با حضور وزراي جنگ هـا

و در روز  شد1325الثاني ربيع23صدتن تماشاچي دو تـن را بـه، از مجرمين پس از شـالق زدن.ق اجرا
و هفت تن ديگر را به تبعيد كالت فرستادند و همبسـتگي بـا شركت فعاالن مشـروطه. زندان تهران خـواه
و نوشته و سـخنان جلسـاتها زرتشتيان در مراسم عزاداري فريدون زردشتي ي متعدد نشـريات مسـتقل

و قانون، مجلس از. خواهي آن روزگار شـد جملگي تجلي روح ملي مجـازات قـاتلين مسـلمان كـه خـارج
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و جزاي اسالمي صورت پذيرفت از، از سوي ديگـر. خواهان گران آمد بر مشروعه، قانون قصاص دربـار هـم
حـس همبسـتگي.ه هـم در ميـان متهمـين بودنـد اين اقدام خرسند نبود چرا كه تعدادي از عوامـل شـا 

و ملي ايرانيان مشروطه و مخالفت خواه به رغم كارشكني عمومي تجلـي عمـومي، هاي دو سوي جريـان ها
خواهان با عنوان كردن ايـن مسـئله كـه بـراي مشروعه، با وجود دخالت مستقيم دربار در اين واقعه. يافت

را» مجوس«قتل يك  و مـوازين مجـازات، مجازات كردنبايد چندين مسلمان اين اقـدام را خـالف شـرع
. اسالمي دانستند

بلكه بسـياري از وكـال، خواهان نبود مقاومت در مقابل حقوق مساوي مردم ايران تنها از جانب مشروعه
و خالف شرع مي . دانستندو علمايي چون سيد عبداهللا بهبهاني هم آن را امري نشدني

و زمينه، معاصربرخي پژوهشگران تاريخ و گـذار از نظـام فقهـي بـه نظـام امكان ي مشروطيت ايـران
و هاي مشروعيت حقوقي جديد را به نام تالش و به ويژه ميرزاي نـائيني بخشي روحانيون هوادار مشروطه

و تنزيه المله تنبيهكتاب  هـاي فقهـي ايـن نـوآوري. اين ادعا محل ترديدهاي جـدي اسـت. اند او نوشته االمه
و در جاي خود به مواردي از آن كه به حوزه تهد قابل چشممج مي پوشي نيست ، شـودي اين گفتار مربوط

او با درك مقتضيات عصر جديد تالش قابل تحسيني آغاز كرد تا برخـي از اصـول حقـوق. اشاره كرده ايم
و توجيه، جديد را بر مبناي قرائتي نو از منابع ديني در. كنـد مشروعيت مشروطگي ايران تفسير امـا بايـد

و در دوره و زمـان نظر داشت كه نائيني كتابش را پس از پايان كار مجلس اول ي اسـتبداد صـغير نوشـت
و تفسير برخي مدعيند چنـد تلگـراف. نوجو از منابع ديني گذشته بودهاي بسياري از گشودن بستر تاويل

و ايرانيان آن زمانو نامه به اين موارد هـم در جـاي.ه قلم نائيني استب،ي آخوند خراساني به مجلس اول
و برانگيزاننده در مشـروعيت مشـروطه به استناد اين داده، به هرحال. خود اشاره كرده ايم ها كه تأثير مهم

و نماينده عملي آنها در تهـران نمي، داشت سـيد، توان مدعي شد كه مجتهدين هوادار مشروطه در عتبات
و سازنده اصول حقوقي نوين بودندمحر، باني، عبداهللا بهبهاني و عملكرد بهبهـاني.ك او، كمااينكه آرا اگـر

. كنـد چنـين ادعـايي را ثابـت نمـي، در كشمكش مجلس بدانيم]209[خواهي جريان مشروطه را نماينده
. خواه را به اجمال بررسـي كنـيم خوب است كه كارنامه روحانيون مشروطه، براي توجيه ترديد در اين ادعا

. ضروري است» هاي ديني اقليت«از آن گذري بر مقوله بيش

]210[اقليت ديني در ايران
و آثـار كتـاب. انـد بسـيار نوشـته،و ستمي كه بر مردم مسلمان ايران رفتـه،و اجحاف، پيرامون فالكت هـا

و روستا رفته است و تضييقاتي است كه بر مردم شهر آ. تاريخي آكنده از گزارش فشارها و از فقـدان زادي
و هستي مردم سخن رانده و مال و. انـد حداقل امنيت براي جان تنهـا بـا خوانـدن سـفرنامه حـاج سـياح

ميي ابراهيم بيگ مراغه نامه سياحت و ستمي پي برد كه بـر مـردم، جهل، روزي توان به ابعادي از سيه اي
و بوم رفته است و ارزيابي نگاري اما آنچه در اين وقايع. اين مرز و در بسياري از مـوارد تـو،ا خالي استه ها

و فالكـت و شـايد گويي اصالً وجود ندارد؛ زندگي اجتماعي به مراتب دشوارتر بـارتر ايرانيـان غيرمسـلمان
بي.ي اماميه ايران است بهتر بگوييم غيرشيعه و فراموشي به رغم اين هاي ناشي از هـراس عامدانـه اعتنايي

و غالبـاً تلطيـف از موارد،ي اهل قلمو آگاهانه و گذرا اي در اشـاره بـه غيرمسـلمانان در يـك شـده معدود
هـا همين معدود يافته. هاي تاريخي برگرفت توان خبرهايي در نوشتهمي،ي متعصب مذهبي از آنها جامعه

و تعصب مـذهبي اوج نـويني يافـت  عـالوه بـر اهـل، هم حاكي از آن است كه از زمان صفويه كه انحصار
و محدوديت همهدگران، سنت گسـتراندن بـاور، به ويـژه. اي قرار گرفتند جانبهديشان مذهبي نيز در ستيز

و نجاست مرز خشونت بايد گفت كه اين امـر خـاص. ترسيم كرد» آنان«و» خودي«باري ميان به طهارت
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و ايراني نبوده و يا حتي قرن بيستم كه يهـ، ايران ودي سـتيزيو ايرانيان در قياس با اروپاي قرون وسطي
هم عام آنان در دستوركار قدرتو قتل و يا ممالك و هاي حاكم بر جامعه قرار داشت جواري چـون عثمـاني

و تسـاهل بيشـتري برخـوردار، عام گسترده روبه رو شدندقفقاز كه غيرمسلمانان در آنجا با قتل از تحمـل
و اين قلم نيز هرجا كه چنين يافته مورد آن را گوشزد كرده و هـم دولـت. است بودند مـداران هـم مـردم

تـري آغوش گشـوده» غيرخودي«هاي ديگر به پذيرش در قياس با بسياري از سرزمين، ايراني در مجموع
و مغزشان غلبـه كـرد» دين حقه«اما هرگاه تعصب. داشتند و، اجحـاف، شـاهد افـزايش تبعـيض، بر دل

غ و دردآوري در تاريخ اجتماعي ايرانيان آنجـا كـه مرادهـا، به خصوص. يرمسلمان هستيمرويدادهاي تلخ
و خواسته و سوي آمال و تثبيـت منزلـت خـود،ها در سمت ايـن تعصـب جهـت يافتـه را هـدايت، منافع

. كردند
و شكوفايي اقليت و مؤثر به شـك هاي ديني به نحوي اجتناب حضور تداوم آفرينـي در حقانيـت ناپذير

و سست شدن پايه و.ي متوليان آن در تاريخ ياري رسـانده اسـتي سلطهها مطلق باورهاي جزمي شـك
و دستاوردهاي درخشان ميـراث  و شكوفايي انديشه ترديدهاي ناشي از چنين فضايي گاه موجب خالقيت

تـرين خطـر بـراي اوليـاي همواره حيات دگرانديشي مذهبي سهمگين، در طول تاريخ. بشريت شده است
و مـوازين غالـب بـاورصرف وجود. دين مسلط محسوب شده است و زندگي روزمره آنـان كـه بـه احكـام

و آن را به ديگران يادآوري مـي و بـه زور در عرصـه عمـومي سـكوت، كننـد ندارند حتـي اگـر بـه ناچـار
و ديوار محل كسب، زنار بندند، داري اختيار كنند معني هـايو يا نشـانه» اقليت ديني«شان تابلويو بر در

بـاز،]211[و مؤمن بايد از آنان پرهيـز كنـد» اند نجس«يزند تا همه بدانند كه اينان بياو» گبر«و» جهود«
زينـد دگرانديشـاني مـي،ي حقانيت ديني اكثريت كند كه بيرون از دايره هم هر روز اين معنا را تداعي مي

و معنـ، هـا كه باورهاي آنان را نه تنها پذيرا نيسـتند بلكـه بـه رغـم محـدوديت  بـر،ويتنگناهـاي مـادي
مي اعتقاداتي متفاوت پاي مي و خشم فروخفته خود را فروتر مي، برند فشرند و باورهـاي خـود، كشـند رنج
و بر ميثاق خود استوار مـي را به امتيازهاي آنان نمي در كنـار عوامـل انحطـاط چنـد صـد. ماننـد فروشند

و شـواهد نشـان.ردشايد بتوان همين محـو تـدريجي دگرانديشـان مـذهبي را برشـم،ي اخير ساله آمـار
ي مشـروطه بـه نحـو دهد كه جمعيت غيرمسلمان از زمان روي كار آمدن حكومت صفوي تـا آسـتانه مي

و چشمگيري كاهش يافت حيرت شگفت نيست وقتي كه هيئـت پروتسـتان آمريكـايي بـراي يـافتن. آور
و ناچـار بـه جسـتجوي، نسطوريان آذربايجان به منطقه آمدنـد  و آنهـا را نيافتنـد روسـتاهاي دور افتـاده

كم هاي صعب كوهستان و آنها را در اقليتي 7يـا6زرتشـتيان پرتعـداد. شـمار يافتنـد العبور اروميه شدند
آن هاي متعدد مخروبهي پيش ايران كه آتشكده سده و سـفرنامه مسـافران فرنگـي گـواه ي بر جاي مانده
و يـا در محلـه در آستانه مشروطه يا به روسـتاهاي دور افتـاده، است و رانـده و محـدود هـاي مخصـوص

از، كنت دوسرسـي، نخستين سفير فرانسه. جداگانه محصور شدند در مشـاهدات خـود از تبريـز بـا تـأثير
و تهي شدن محالت و سكوت محالت تبريز و آيـين. به ويژه از ترسايان نوشت، ويراني هـاي دربـاره فرقـه

و نيمه ن متعدد دوران محمدشاه و آيين، وزدهمي اول سده كـه حكايـت، هاي منشعب آنهـا به ويژه بابيان
و بيشترين قرباني كشمكش مي، هاي مذهبي را دادند ديگري دارد . توان نوشت كتابي مفصل

و آشنا كردن ايرانيـان بـا برخـي و رواج آموزش نوين در خصوص تأثير ترسايان ايران بر رشد فرهنگي
و از آنجا كه در ايـن مختصـر مجـال پـرداختن بـه هايي آورده دستاوردهاي فرنگ در جاي ديگر اشاره ايم

مي، ابعاد مختلف آن نيست و دگرانديشـي در صـرفاً در اينجا. گذريم از اين مبحث اهميـت حضـور تكثـر
و  و پرسش مي تأملايجاد شك در اذهان . كنيمو نوآوري را يادآوري
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در، نامسلمانان كم شمار ايران عصر مشروطه و امكـان كماكان و از امتيـاز حاشيه جامعه قرار داشـتند
ي مجلـس اول از زبـان كيخسـرو شـاهرخ حتـي در دوره. برابر با همتايان مسلمان خود برخوردار نبودنـد 

و ميرزا محمد طباطبائي كـه از قـدرت زيـادي«:خوانيم شاهد زرتشتي آن زمان مي سيد عبداهللا بهبهاني
تن، برخوردار بودند مياعتقاد داشتند ايشـان گفتنـد. توانند در مجلس حضـور يابنـد ها نمايندگان مسلمان

ايـن پيشـنهاد! توانند نمايندگي غيرمسلمانان را به عهـده داشـته باشـند كه روحانياني مانند خود آنها مي
و يهودي قرار گرفت تأييدمورد  . امـا مـا از پـذيرش آن سـر بـاز زديـم. جوامع ارمني . و اربـاب جمشـيد.
]212[».ما در مجلس اول گرديد نماينده

و و يهوديان خود قصه» راضي شدن«حكايت تاييد و اي دردناك در تاريخ رضايت ارامنه هاي اجبـاري
و بـا روحـانيون در ارتبـاط از ناظم. ناشي از ارعاب ما دارد االسـالم كرمـاني كـه در انجمـن مخفـي فعـال

و زرتشـتي اصـرار: خوانيممي تاريخ بيداري ايرانياندر، تنگاتنگ بود و ارامنـه خبر رسيد كـه طايفـه يهـود
و اين مطلب باعث  شد«دارند وكيلي از ميان خود انتخاب كنند و اصفهان لذا اعضـاي،»ايراد علماي نجف

و آنها را از انتخاب وكيل از نوع خودشـان منصـرف كنـيم  و. انجمن مخفي رأي دادند كه حضرات را ديده
و يهوديان به بهبهاني باألخره طايفه ارمني حق افزايـد كرمـاني مـي.»واگذار نمودند«خود را به طباطبائي

و از او خواستيم، ارباب جمشيد، نماينده زرتشتيان چـرا كـه اگـر«،»منصرف شـود«را هم مالقات كرديم
و عتبات عاليه بدانند كه خارج از مذهب اسالم هم در اين مجلس وارد خواهد شـد   البتـه، علماي اصفهان

و مانع از پيشرفت مقصود خواهند بود، كنند امضا نمي پـس مناسـب ايـن. بلكه جداً مخالفت خواهند كرد
و يهود و يا به كس ديگـر از مسـلمانان منتقـل، است كه شما هم مانند طايفه ارامنه يا حق خود را ساقط

]213[».نمائيد يا آن كه وكيل خود را از مسلمانان انتخاب نمائيد
ازنه حكايتي و رضايت«كه به زرتشتيان و ارامنه در واگذاري حق نمايندگي خـويش » تاييد يهوديان

عنـوان تـاريخ آن روزگـار نقـل االسالم بـه ترس خورده اي كه ناظمو نه قصه، حقيقت داشت، گفته بودند
سـيماني كـه اي برگزيدند به نام عزيـزاهللا يهوديان از سوي خود نماينده. واجد همه حقيقت است، كند مي

، باشـد پس از چند روز احساس كرد كه ايـن آزادي بـراي او نمـي« ولي، از سوي آنان به مجلس اول رفت
و انزجار به يهوديـان، زيرا به غير از يك عده محدود كه به يهوديان حسن نظر داشتند اكثريت با نظر تنفر

و ملت به مرحوم جنت مكان، نگرند مي ازآ، لذا به فوريت استعفا داد قاي سيد عبداهللا بهبهاني بـراي دفـاع
]214[».حقوق يهوديان وكالت دادند

و كارآمدي تالش نگاري معاصر اين اسـت هاي پرثمر در حذف ايرانيان نامسلمان در تاريخو از شگفتي
در كه كسي نمي تواند ردي بيابد از اين آقاي عزيزاهللا سيماني نماينده يهوديان ايـران در مجلـس اول كـه

همفض و مملو از انزجار از، وطنان مسلمانش چند روزي بيشـتر دوام نيـاورد اي خفقاني و چـه كسـي بـود
و كلمـه از او يـا دربـاره  و چرا حتي يك سـخن و چگونه او را انتخاب كردند ي او در مـذاكرات كجا آمده

و. شود مجلس يا گزارش شاهدان مشروطه يافت نمي يهودي بودن بـه او را به چه جرمي به جز نامسلمان
و از صفحات اسناد وشواهد تاريخي زدودند؟  فراموشي سپرده

آن اما باز هم اسناد ديگري در دست است كه نشان مي اقليت ارمني ايران هم صـحت» رضايت«دهد
مي. ندارد در واقـع. دهد كه ارامنه چندين بار پيگير حـق نماينـدگي خـود شـدند مذاكرات مجلس نشان

آ همه گزارش و حقوقهاي و عامدانـه، قايان پيرامون واگذاري حق نه تنهـا حقيقـت نـدارد بلكـه آگاهانـه
. آن دو مجتهد به نام آن غيرمسلمانان امر خود را در مجلس پيش بردند. ساخته شده است

رئـيس«دانيم كـهمي،ق1326االول ربيع5به استناد گزارش صورتجلسات مجلس در روز سه شنبه
و نماينده بـه ارامنـه ايـران داده شـود خواسته» هاني اصف كل ارامنه زاده در همـين تقـي. اند حق انتخاب
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وي مطرح كرد كه چون ارامنه آذربايجان در تحـت. جلسه از حق دو نماينده داشتن ارامنه پشتيباني كرد
شد«اند رياست خليفه ديگري غير از ارامنه ساير نقاط ايران آنهـا،ه اسـت به همان نحو كه در قانون نوشته
و انتخاب هستند و صاحب رأي زاده كاغذي را كه از ارامنه ايراني سـاكن آمريكـا تقي».هم جزو ملت ايران

و همه و خواسـتار براي او فرستاده و وطن خود پشتيباني كرده بودند به مجلس ارائه داد جانبه از مشروطه
و تأييد حق انتخاب وكيل آنها شد در. همراهي فضاي ترس زده مسلط ازطريق هـم كيشـان ارامنه داخل

مراجع مذهبي ارامنه داخـل هـم. برون از مرز خواسته خود را به گوش هم وطنان مسلمان خود رساندند
بي سرانجام با بهانه. مستقيما خواهان اخذ حق نمايندگي خويش شدند و بحث نتيجه قـرار شـد كـه گيري

و تصميم روز بعد درباره و. الزم اتخاذ شودي اين موضوع مذاكره درخواستي كـه مـورد توجـه واقـع نشـد
]215[. حق خود در مجلس اول باقي ماندند» رضايت واگذاري«ارامنه كماكان محكوم به 

اند در عوامل مـؤثر پردازي معاصر ايران هر جا خواسته دهند كه در تاريخ اين شواهد جملگي نشان مي
و آنچه را صالح دان در كـار» رضـايتي«حاال كه پـي بـرديم. اند سته به ثبت رساندهو رويدادها دست برده

و آقايان خود قيم  و يهـودي، ارمنـي،»هاي ديني اقليت«نبوده در مجلـس شـدند وشـايد هـم، زرتشـتي
ردي از پرونــده، فشــارها آنچنــان شــد كــه برخــي از ايــن غيرمســلمانان از خيــر حــق خــود گذشــتند 

و زنادقه«ايرانيان شدبگي» فرقه ضاله و ببينيم سرنوشت آنها در مجلس اول به كجا كشيده . ريم
و شيخ مازندراني دو مجتهد مشروطه پـس از پايـان كـار مـتمم قـانون، خواه عتبـات آخوند خراساني

و وتـوي، اي ضمن اظهار خشنودي از تصويب ماده دوم طي اطالعيه، اساسي در مجلس كـه حـق نظـارت
ب و امـور سياسـي زمـاني: تأكيد كردند،ودروحانيون را بر مجلس عنوان كرده اوالً اين ماده بايد ابدي باشد

و موافقت شرع تنظيم شده باشد قانونيت مي و اجـراي«و دوم اينكه بـراي دفـع، يابد كه بر اساس زنادقـه
و عدم شيوع منكرات و تصـويب شـود تـا مجلـس بـه،»احكام الهيه عزاسمه بر آنها اصل ديگـري تـدوين

و مقصود نهايي و اشكالي متولد نشود«برسد مجتهـد بـزرگ شـيعه، به بيـاني ديگـر.»فرق ضاله مايوس
صريحاً خواستار شد كه بنابر اصلي كه بايستي به متمم قانون اساسي افزوده شود بنـايي نهـاده شـود كـه 

و زنادقه«غيرمؤمنين يا به قول او  م الهـي نه تنها به مجلس راه نيابنـد بلكـه بـر اسـاس احكـا» فرق ضاله
مي. حسابشان از مسلمانان جدا شود و منكـرات اين اصل تكليف الهي را صحه گذارد تا احكام شـرع اجـرا

]216[. منع شوند
بلكه بـا حـذف آنـان كـه، روشن است كه مجتهد نه تنها به مساوات شهروندي ملت ايران باور نداشت

مي عضو فرقه م هاي ضاله محسوب و به نظرش عضوي از اهـالي شـدند ملكـت ايـران محسـوب نمـي شده
با، خراساني.ي قانون بپوشد جامه، شرعي» حق مساوات« و تنبيـه«بر كتاب» تقريظ«به رغم اينكه االمـه

و 1327االول ميرزاي نائيني در ربيع» المله تنزيه و تعلـم و سـزاوار تعلـيم ق مطالب آن را شايسته تمجيد
در اما سال بعـد اليحـه،]217[قه دانستتفهيم براي اصول مشروطيت بر اساس شريعت مح تشـريح«اي

به»ي مملكت مواد فاسده«صادر كرد كه در آن پس از نكوهش » مشروطيت خـواهي اسـم مشـروطه«كه
را[ و مقاصد فاسده]خود و موجبات تشويش اذهـان به ميان انداخته ي خود را در لباس مشروطيت اظهار

ك، مسلمين را فراهم آورده و توضيح دهـد«ه الزم دانست و مشـروط: مشروطيت واقعي را تشريع محـدود
و سلطنتي و قوانين موضوعه، بودن ادارات دولتي » برطبق مذهب رسـمي مملكـت«عدم تخطي از حدود

و طريقه حقه يـا اثناعشـريه«و حقيقـت«: اسـت پـس» چون مذهب رسمي ايران همان دين قويه اسالم
و آزادي آن عبارت از  و عـام مشروطيت ايران و ملت از قوانين منطبعه بر احكـام خـاص عدم تجاوز دولت

و منـع از  و مليـه و حفـظ نـواميس شـرعيه و متنبيه بر اجراي احكام الهيـه عزاسـمه مستفاده از مذهب
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و حـوزه و صيانت بيضه اسـالم و سد ارتكاب خودسرانه و محو مباني ظلم و اشاعه عدالت منكرات اسالميه
».مسلمين

تاو در پايان و سـرداران عظـام ملـت اسالم«اطالعيه به صراحت تكرار شد معنـي» پرسـتان مملكـت
.«: مشروطگي، ديگري از مشروطيت نفهمند . . در ايران بـر اسـاس مـذهب جعفـري. . و. كـامالً اسـتوار

و مفسدي متمكن نخواهـد بـود كـه خـداي  و هيچ صاحب غرض فاسد و پايدار خواهد بود مصون از خلل
و نخواست و زندقـه و احكام مذهب جعفـري حكـم قـانون جعـل و برخالف قوانين ه خودي به ميان اندازد

و اسـتبدادي بـه شـكل ملعـون ديگـر بـه و اصل مشروطيت ايران را نقض و قانون اساسي بدعتي احداث
».مراتع اشنع از اول برپا نمايد

و كسـي خـارج از آن تأكيد آخوند بر اينكه مشروطه بر اساس نهي از منكرات اسالمي بن ا نهـاده شـود
و بـدعت برپـا دارد و زندقـه و، نبايد قانون جعل كند روشـن بـود كـه مخـاطبش دگرانديشـان دينـي

. اند سياسي
. حقوق مساوي ميان مردان شـيعه بـا سـاير ايرانيـان بـه اجـرا در نيامـد، به رغم تصويب اصل هشتم

و چگـونگي اصـل عيهايران همان روزها طي اطال» زرتشتيان دادخواه« اي از مجلس به پرسـش چيسـتي
كه. هشتم برآمدند ز دستت فرياد«در صدر اعالن آمد هم پيش تو از دست تـو خـواهم/ پيش كه برآورم

شدسؤا» داد و حفـظ، نامه اساسي كه مؤسسين به تأسـيس مشـروطيت اسـت كه آيا در نظام:ل رعايـت
ه رگاه تفاوتي در بين نهاده شد جهت را معين فرماييـد؛ چـرا حقوق اين گروه به مساوات شده است يا نه؛

از، دانيدو در آن صورت تكليف ما چه خواهد بود؟ اگر ما را مساوي با خود نمي بهتر است حكم بـه تبعيـد
ما. وطن عزيز ما را صادر كنيد و، پارسيان هند، ما اميد بسته بوديم كه مهاجرين كه همـه گونـه آسـايش

و امروز از هر حيث سرآمد ملل آنجـا شـده راحتي تحت عدالت و دولت انگليس در آن سرزمين دارند انـد
از» اميدواري قانون مساوات«به، كنند هنوز به ايراني بودن خود افتخار مي سـال هجـرت بـه 1256پـس

و خدماتي كه به دولت خارجه مي و بوم خود بازگردند و ملـت خـود روا دارنـد، كنند مرز .نسبت به دولت
و پذيرايي كنند اما به نظر مي قـرن13زرتشـتيان ايـران كـه قريـب، خالصه. رسد آنها بايد از ما استقبال

و، دندان بر جگر نهاده بودند ، داشـتند» ادعاهـاي زيـادي«با مشروطه به قول امـام جمعـه تحريـك شـده
و تهديد به مهاجرت مي و فغاني كه از صدم«: كردند خواهان حقوق مساوي شده سـاله پـدر 1256ات داد

و احشاء اين گروه جاي گرفتـه شـرحش بـه ايـن مختصـر نگنجـد، بر پدر و همانـا سـتم. بر اعضاء ديـده
و از دادخواهي درآمده بيچاره ]218[».ايم ايم

ي محـروم خـود دريغ كه نماينده زرتشتيان در مجلس اول هر جا كه به سخن درآمد يا براي جامعـه
شـان بـه قتـل رسـيده هاي زرتشتي را كه فردي از خانوادهو شكايت خانوادهكرد يا گزارش دادخواهي مي

مي عرضه مي و خواهان رسيدگي و غالبـاً داد مـي.شد كرد - او چهار بار در كل مجلـس اول سـخن گفـت
]220[.ي ايرانيان غيرمسلمان در مجلس اولي تنها نمايندهچنين بود كارنامه]219[. خواست

 باشي شرع است دليه فراشع: گويد بهبهاني مي
در خصـوص قـوه عدليـه، نماينده مجتهدين حامي مشـروطه عتبـات در مجلـس اول،ي بهبهاني كارنامه

مي يحيي دولت.و اصل مساوات را به اجمال بررسي كنيم) قضائيه( ميك روز به مجلس رفـت: نويسد آبادي
و جمعـي از آقايـ،و در اطاق مخصوص كميسيون عدليه هـر چـه. بيـنم ان را بـه بحـث مـي سيد عبداهللا

مي، خواستند قانون عدليه را در مجلس بخوانند و مـي سيد عبداهللا انكار قـانون عدليـه را مـا«: گفـت كرد
و هرطور نوشتيم، علما بايد نگاه كرده ».مجلس بدون تصرف به آن رأي بدهد، تصحيح نمائيم
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ر. اما پيشروان مجلس با اين امر مخالفت كردند در وايـت مـي در ادامه خـوانيم كـه روزي هـم مسـئله
مي.شد جلسه علني مجلس عنوان  كند كه نوشتن قـانون عدليـه در انحصـار سيد عبداهللا مجدداً پافشاري

و عدليه را از قول ناصرالدين شاه  هـر چـه برخـي وكـال عنـوان. خوانـد مـي» باشي شـرع فراش«آنهاست
]221[. پـذيرد او نمـي، نون عرفـي عدليـه اسـت كنند كه مقصود ما احكـام شـرعي نيسـت بلكـه قـا مي

مي دولت در: كند آبادي در گزارش خود از كشاكش متمم قانون اساسي باز هم تأكيد دليـل اصـلي تـأخير
و مشروطه و قضـاوت، خواهان تهران بود تدوين نهايي آن كه مورد اعتراض تبريزيان همين مسـئله عدليـه

ر ميبود كه سيدعبداهللا آن را در انحصار : شناخت وحانيون
، روحانيان مجلس ميل دارند به صورتي نوشته شود كه به مسند رياست شـرعي آنهـا خللـي نرسـاند«

در مشروطه و خواهان ميل دارند به صورتي نوشته شود كه تمام محاكمات راجع بـه ديـوان عـدالت باشـد
دو سـه روز در مجلـس از ايـن جهـت. مسائل شرعي از طرف ديوان عدالت به محاضر شرعي رجوع شـود 

كنـد اصرار مـي، يك روز آقا سيد عبداهللا با جمعي از دانشمندان مجلس طرف شده. كشد مذاكره طول مي
در: نوشته شود و و نفوس راجع به محـاكم شـرعيه مجتهـدين عظـام اسـت و اعراض محاكمات در اموال

كـار بـه، صـورت نوشـته شـود مجلسيان ميـل ندارنـد بـه ايـن. امور عرفيه راجع به ديوان عدالت عظمي
مي، مشاجره كشيده مي خبر به نمايندگان انجمن. خورد مجلس بر هم بر ضد آقـا، رسد به هيجان آمده ها

مي».نمايند سيد عبداهللا قيام مي و پافشـاري وكـالي خوانيم كـه تحـت فشـار انجمـن در ادامه روايت هـا
و غائلـه رفـع مـي شده امضـا مـي»تهصورتي را كه در كميسيون نوش«بهبهاني ناگزير، پيشرو . شـود كنـد

و بـه عنـوان يـك مجتهـد]222[ سيد عبداهللا بهبهاني با اصل هشتم متمم نيز به سختي مخالفـت كـرد
و غيرمسلمان ]223[. در مقابل قانون پافشاري كرد، شيعه معتقد به عدم برابري مسلمان

»هاي ديني اقليت«جدل براي احقاق حق مساوي
هـاي مرگ دلخراش فريـدون خسـرو اهرسـتاني كـه در كتـاب)م1908ژانويه(ق 1325حجه در سوم ذي

نفـر بـه9يا به قولي8. تهران را تكان داد، تاريخي به نام فريدون زردشتي يا فريدون پارسي معروف است
و سرمايه و يـاري مشـروطه خانه اين صراف ،دشـ خواهـان شـناخته مـي دار نامدار تهراني كه به هواخواهي

و فرزندانش به قتل رسـاندند و او را به وضع فجيعي در برابر چشمان زن كـم دو تـن از ايـن دسـت. رفتند
و  و ضـرب مهاجمان به تفنگداري دربار شناخته شده بودند؛ اين دو تن در حملـه بـه سـاختمان مجلـس

و ايـن رويـداد جريـان راديكـال. خواهـان در ميـدان توپخانـه هـم مـتهم بودنـد شتم مشروطه و الئيـك
و نشريههاي انجمن و خواهان مجازات مسببين حادثـه شـدند هوادار اعضـاي. هاي پيشرو را به خشم آورد

و يكي دو انجمن ديگر پايتخت را، انجمن آذربايجان و پيگيري فوري رويـداد در بيرون مجلس گرد آمدند
و ضـرورت رسـيدگي بـه طي مقاالتي جزئيا، المتين حبلو مساواتهاي روزنامه. خواستار شدند ت حادثـه

، شـد اين اولين بار نبود كه يك غيرمسلمان ايراني كشته مـي.ي مقتول را مطرح كردند دادخواهي خانواده
وهم، اما اهميت آن و حقـوق مسـاوي شـهروندان ميـان مشـروطه زماني با كشمكش بر سر اصل هشـتم
و نه تنها. مشروعه بود و بر دادخواهي خانوادهجريان الئيك فرصت را غنيمت شمرد ي مقتول پاي فشـرد

اي براي كاهش قـدرت بلكه آن را به زمينه، پيگير تحقق خواست جامعه زرتشتي براي مجازات قاتالن شد
و دين چـون» خـواهي مشـروطه«روحـانيون. زدايي نظام حقوقي مبـدل كـردو اختيارات مقامات روحاني

كردنـد نمايندگان مجلس بر مبناي موازين شرعي تاكيـد مـي سيد عبداهللا بهبهاني به همراهي بسياري از 
و مقتـول  و اعدام چند مسلمان براي كشتن يـك زرتشـتي بـا احكـام اسـالم مطابقـت نـدارد كه مجازات

. غيرمسلمان با قاتالن مسلمان از حقوقي مساوي برخوردار نيستند
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ي زرتشـتيان در مجلـس ينـده ارباب جمشيد نما، سه روز پس از اين قتل، در روز شنبه ششم ذيحجه
و پاسـخ،ي انجمن زرتشتيان مورخ چهارم ذيحجه درخواست كرد كه عريضه ارسـالي بـه مجلـس قرائـت

و اي حـامي: خطاب به مجلس شـورا آمـد» عريضه طايفه زرتشتيان«در. داده شود اي پناهگـاه ايرانيـان
و اي دستگير مظلومان و عرق ايرانيت، درماندگان و ما كه خون مليت  1257و حـب وطـن عزيـز داريـم

و تالفي مافات هر گونه فشار را تحمل كرده و دادرسي در، ايـم سال براي روز داوري و طاقـت ديگـر تـاب
و مجازات كساني هستيم كـه. زماني را نداريم كه تمدن تمام عالم را فراگرفته است ما خواستار دادخواهي

در جـايي كـه در پايتخـت. انـد روشي وحشـيانه كشـته يك جوان كاسب اين طايفه را در بستر خواب به
و كرمـان كـه، دهد كه بايد مامن عموم باشد مملكتي چنين جنايتي رخ مي حال ساير واليات ماننـد يـزد

. از اين پس معلوم خواهد بود، اند اشرار آن بارها امتحان خود را داده
كه، پس از قرائت متن عريضه ما در ايـن مـورد مجاهـدت داريـم امـا سيد عبداهللا بهبهاني مدعي شد

و كشف عـاملين آن سـخت اسـت، چيزي كه هست يكـي ديگـر از وكـال. اين واقعه در شب اتفاق افتاده
و ايراني اما بايد به دولت مهلت داد تـا مـرتكبين، هاي اصيل ما هستند عنوان كرد كه اينان برادران وطني

و مجازات كنند و سيصد سال است با اين جماعـت بـه، امام جمعه مطرح كرد. را دستگير از آنجا كه هزار
و احسان رفتار شده و تـوهين گونه خواستهالبد محركي دارند كه آنها را به اين، خوبي بـار هاي ناخوشـايند

و طنزآلـود اشـاره تقي. واداشته است و با جمالتـي تلـخ ي را در پاسـخ تـأمل قابـل زاده نيز به سخن درآمد
: عنوان كرد

گوينـد ولي در مسئله آخري كه وكال مـي، بنده هم شريك هستم، از اين مسأله، اظهار تأسفدر«
و مجازات داده شوند و اميـد، اميد است كه مرتكبين اين قتل به دست آمده بنده شريك نيسـتم

. هم ندارم . مي. و و حـال مـا مثـل همـان مجلـس اوليـاي در تمام اين مطالب گفتگو شده شود
دسـته دسـته در منـزل شـخص، تمام مردم از اين مسـئله اظهـار تأسـف كـرده مقتول است كه

مي مي و اظهار افسوس در ايـن.و اين مجلس هم در واقع همـان حـال را پيـدا كـرده. كنند روند
مي خصوص نطق كم، شود ها ميمي]ياد[كم از ميان اما و فردا واقعه ديگر اتفاق افتد كـه ايـن رود

با. رود از ياد مي .يدپس . و هم ايـن. و يك وقتي را معين كنند كه هم ما هيئت وزرا حاضر شوند
و مجـازات مـرتكبين طايفه و منتظـر نتيجـه و تمام مردم تـا آن وقـت سـاكت بـوده ي زرتشتي
».باشيم

مي تقي و عـدم پيگيـري قـانوني غالـب هـاي زبـاني بـي دانست كه در فضاي اظهار تأسف زاده نتيجـه
جن، نمايندگان مياين اكثريت مجلـس بـراي اينكـه ناچـار بـه مجـازات. شود ايت هم مشمول مرور زمان

و كسـاني چـون  و بـراي خـاموش كـردن اعتـراض زرتشـتيان مسلمان به جرم قتل يك زرتشتي نشـوند
مي تقي دردي دادخـواهي را بـا اظهـار هـم، چون موارد مشابه ديگر، كردند زاده كه بر حقوق آنان پافشاري

و دسته اما تقي. كردند ظاهري برگزار و مجريه تأكيد مـي زاده بر اقدام عملي اتهـام. كـرد جمعي قوه مقننه
حق ها براي دادخواهي هم وسيله تحريك اقليت در اي بود براي خفه كردن صداي طلبانـه آنـان كـه بارهـا

ايهق طـي اليحـ 1325االول جمـادي4زماني كه زرتشتيان در جلسه يكشـنبه. مجلس عنوان شده بود
در، خواستار كسب حقوق مساوي شدند ساله گذشته همـواره 1300امام جمعه خويي گفته بود كه اينان

و رفتار مطلوب برخوردار بوده و دانيم محرك آنهـا كيسـت؟ تقـي نمي، اند از حقوق زاده بـه پاسـخ صـريح
: شفاف گفته بود

مي« نـيم كـه حقـوق شـرعيهدا مـا مـي. گـوييم مـي]مسـلمان[گوييم به طرف خودمـان هرچه
مي. تغييرپذير نيست و محكـم نمـاييم]زرتشـتيان[خواهيم حقوق آنها ما هم ولـي بايـد. را زيـاد
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و جهت چيست؟ محرك الزم ندارد ظلم خـودش محـرك قـوي. فهميد كه اين تظلم از كجاست
مي. است ».دانيد چه ظلمي به آنها شده است تا كنون هيچ

ي علني مجلس ميرزا ابراهيم آقا وكيـل تبريـز اشـاره كـرد در جلسه، سيزدهم ذيحجه، يك هفته بعد
مي كه صنيع حضرت قاتل فريدون پارسي را گرفته ي خواهند چـه كننـد؟ در دنبالـه اند ولي روشن نيست

و تقي و تلخ عنوان كرد جلسه چند تن از وكال سخناني ايراد كردند : زاده با همان زبان طنز
م« ميجازات گفتهر وقت اينجا در خصوص مي، شود وگو هر وقـت. خواهم بيرون بروم كه نشنوم من

در. طـور مـذاكرات نشـود بهتـر اسـت اگر اين. صحبت مجازات اينجا شده اسباب توهين فراهم آمده است
ايـم فقـط بـه جهـت اظهـار تأسـف همان بعد از قتل فريدون اينجا اين اظهار را كرده كه ما اينجا نشسـته

و نخواهيم داد مجازات ندادههيچ وقت، نمودن مـدتي در اطـاقي، مگر اينكه هـر كسـي گرفتـار شـده، ايم
و غيره خالص شده است، مانده و بعد به توسط و نهار به او داده شده هـا هـر طـور صـحبت پس اين. شام

».چه كمتر بشود بهتر است
و سخنان تقي بيني مندرج در اطالعيه پيش بي دادخواهانه زرتشتيان اهمـال.ه حقيقت پيوسـت زاده

ي نامـه 1326محـرم5موجب شـد كـه در جلسـه، وطنان غيرمسلمانو سستي نسبت به سرنوشت هم
ديگري از انجمن زرتشتيان قرائت شود كه به دليل تأخير در مجازات قاتلين فريـدون در رفسـنجان يـك

و مجازات قـاتلين فريـدون نايب رئيس مجلس هم اعتراف كرد كه در گرفتار. اند زرتشتي ديگر را كشته ي
و مسـامحه«اي تا اندازه وزيـر عدليـه در روز بعـد بـراي، فشـاري مجلـس بـا پـاي. شـده اسـت» سسـتي

و  و در عدليـه محبوسـند و عنوان كرد اشخاصي كه متهم بودنـد دسـتگير شـده پاسخگويي حضور يافت
و تا  مي9مشغول استنطاق هستند و وعـده پـانزده. آيد روز ديگر نتيجه به دست هـايم محـرم فرارسـيد

شد، در مجلس. داده شده تحقق نيافت در مـذاكرات بعـدي مجلـس ديگـر. علت عدم وفا به عهد خواسته
و خبري از اين قضيه نيست . رد

و تبعيـد محكـوم كردنـد، هشت نفر را بـه شـالق، 1326الثاني ربيع23سرانجام در در حكـم. زنـدان
شـوندو اينكه افراد ياد شده به جرم قتل او مجازات مـي، فريدون پارسي اي به نام هيچ اشاره]224[دادگاه

و، فشاري نويسندگان حكم كه امضـاي سـيد بهبهـاني را دارد بلكه با پاي، نرفته است اتهـام آنهـا شـورش
و حملـه بـه سـاختمان مجلـس ذكـر شـده اسـت  رسـد بـه نظـر مـي. تحريك اوباش در ميدان توپخانـه

اوالً به دادخواهي خـانواده: چند منظور از اين محاكمه داشتند، خواه بودند مشروطه گردانندگان دادگاه كه
و ياري ضـمن اينكـه در جلـب، پاسـخ مطلـوب داده باشـند، خواهان بودند گر مشروطه مقتول كه هواخواه

و پيام. زرتشتيان به نهضت مؤثر افتد دل در آن زمان پارسيان هند با امكانات گسترده ده بـه كننـ گـرم هاي
مطبوعـات، هـاي راديكـالي برخـي انجمـن جانبـه كمااينكه به دليل فعاليت همه. دري گشوده بود، ايران

و برخي وكالي مجلس چون تقي اي از زرتشـيان بـه عضـويت انجمـن عده، زاده در دادخواهي قتل پيشرو
با، دوم اينكه. آذربايجان در تهران درآمدند و مقتدر نظام و، دربار از رابطه صنيع حضرت به ويژه در بسـيج

و سپس حمله مسلحانه به ساختمان مجلس و، تحريك مخالفين مشروطه در ميدان توپخانه مطلع بودنـد
و ضمناً شـاه را متوجـه  از طريق برپايي اين دادگاه به افشاگري توطئه عليه مشروطه توسط دربار پرداخته

در،ي از فريدون زردشتي نيستاما اينكه در حكم سخن. عواقب اقدام عليه مجلس كنند در حالي كـه هـم
و بـازجويي  و هم مطالب انتشار يافته در مطبوعات كه جزئياتي از قتل هـا را عنـوان كـرده جريان محكمه

مي، بود حـاكي از فشـار سـهمگين، دانستند دليل اصـلي ايـن محاكمـه قتـل يـك زرتشـتي اسـت همه
و سلطه تعصب در ارتباط با ايرانيان و صـدور. غيرمسلمان اسـت روحانيون آنهـا علـت برگـزاري محكمـه
- گبـر مطيـع«ي چند مسلمان به جرم قتـل يـك محاكمه. حكم را براي ثبت در تاريخ وارونه جلوه دادند
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و قـانون شـرع، سـيد عبـداهللا بهبهـاني، حكم هم توسط حاكم شرع. امري نبود كه تحمل شود» االسالم
غي. صادر شد تسـاوي حقـوق يـك زرتشـتي بـا. قصـاص نيسـت، رمسلماندر قانون شرع حكم قتل يك

و قضائي. تواند باشد مسلمان شرعي نمي تسـاوي در صـرفاً متمم قانون اساسي هم در فقدان قوانين مدني
و پيشـبرد ريـاي اهـل در فضاي ارعاب، به هرحال. مقابل قانون دولتي را مطرح كرده بود آلـود آن روزگـار

جر، دين همـراه قاتـل احتمـالي، بلكه به جرم ديگري،م قتل فريدون قصاص نكردحكم صادره كسي را به
و صادق كچل نـام داشـت در بازجويي محاكماتكه به گواهي روزنامه، فريدون جمـع، ها شناخته شده بود

و تبعيد مجازات شدندسران اوباش حمله . كنندگان به مجلس به شالق
و كم و، مذهبي را مطـرح كـرد هاي نظير كه حقوق اقليت اين رويداد مهم موجـب عرضـه عمـومي آرا

شد انجمن، هاي مختلف در مجلس كنش جريان و مطبوعات گرايان بـا شـدت تمـام سنت، اول از همه. ها
و احكام شريعت استدالل كردند كـه  و با توسل به موازين و پيشرو مشروطه ايستادند مقابل جريان الئيك

و غيرمسلمان تماي و دولت مسلمان مؤظـف اسـت اسالم ميان مسلمان از ايـن احكـام الهـي،ز قائل است
و آنها را اجـرا كنـد  و هـم. پيروي هـاي مرسـوم ايرانيـان بـا خـانواده مقتـول درديضـمناً اظهـار تأسـف

و يا هـراس از آن  و فشار روحانيون ، غيرمسلمان غالب نمايندگان مجلس به تاسي از فضاي مذهبي جامعه
و اجحـاف ديرينـه بـه ايرانيـان غيرمسـلمان شـده از اينكه اين مسئله موجب ، سر باز كردن دمل تبعيض

و بي و مسئله را با اهمال و به اميد فراموشي در گذر زمان برگزار كردنـد خرسند نبودند در سـطح. اعتنايي
و بر اساس باورهاي مذهبي عنـوان كردنـد چـرا بـه خـاطر  چنـد مسـلمان را قصـاص،»گبـري«عمومي

ح. كنند مي و توسط سيد عبداهللا بهبهاني امضاء شده بوددر انجـام، الي كه مجازات بر اساس حكم شرعي
و الئيـك بـيش از پـيش در مقابلـه بـا، از سوي ديگر. پذيرفت  اين رويداد موجب شد كه جريان راديكال

تجسم اين امر در كشمكش بر سـر اصـل. هاي مذهبي پاي فشرد تبعيض حقوق مساوي شهروندي اقليت
و ضديت سرسختانه. متمم قانون اساسي بروز يافت هشتم حقـوق مسـاوي همـه اهـالي، به رغم مخالفت

و برخـي انجمـن پيگيري تقـي. ايران در مقابل قانون به رسميت شناخته شد و حمايـت نشـريات زاده هـا
ن مـدعي شايد به جرئت بتـوا. خوي ما تأثير فراوان داشت انگيز در جامعه دين پيشرو در اين رويداد شگفت

، تـر كـرد هـاي مشـروطه را روشـن بندي شد كه همين كشاكش بر سر حقوق مساوي قانوني بود كه صف
و آگاهي عمومي را غنا بخشيد و بيداري اهللا بود كه شـيخ فضـلها بحثبعد از اين. معضالت را آشكار كرد

و بسـياري ديگـر از حـاج خمـامي در رشـت،و ميرزا حسن مجتهد در تبريز، خواهان در تهرانو مشروعه
و همراهي نيم و بـه گونـه مخالفين مشروطه جانبداري اي آشـكار بند پيشين خود با نهضت را رها كردنـد

. ضديت خود را با نظام حقوقي نو به عرصه عمومي كشاندند

 محاكمه متهمان فروش دختران قوچان
و اسارت زنان باشقانلو به و همـه عنوان محكمه متهمان فروش دختران قوچان گيـر كـه بـا رويدادي مـؤثر

و پرشور تقي و نظارت مؤثر و تساوي نمايشي از قانون، زاده همراه بود حضور و خواهي و غنـي طلبـي فقيـر
و  شد» ناموس«دفاع از حقوق سـرداران، براي نخستين بار در تاريخ قضـائي ايـران معاصـر. دختران ايران

و محكمـه كشـانده شـ  و حقـوقي، در واقـع. دندمتنفذ حكومتي به استنطاق بـه اولـين رويـارويي عملـي
و مسـئوالن آن تبـديل شـد مشروطه رويـداد فـروش دختـران قوچـان بـه تركمانـان: خواهان با حكومت
و دوران حكومت آصف1323آباد در بهار عشق و به اسارت رفتن زنان باشقانلو در مـاهق الدوله در خراسان

ح) 1905نوامبر(رمضان همان سال  . تحت حكومت سـاالرمفخم پـيش آمـد، مله تركمانان به بجنورددر
و اسـارت زنـان مـاجراي تـازه دخترفروشي از فقر يا بهره و حمله راهزنان مـرزي امـا، اي نبـود وري حكام
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و تشكيل مجلس اول دوره و حمايت از زنـان، يابي ملي آن را به هويت،ي مشروطيت محرك غيرت ايراني
ك هاي تشـكيل مجلـس اهميت ملي اين داستان چنان شد كه از نخستين ماه«.ردستمديده ايران تبديل

از اول رسيدگي به ماجراي دختران قوچان يكي از موارد تظلم و يكـي خواهي ملـت عليـه اسـتبداد كهـن
شدراه مذاكرات مجلس اول در مورد دختران قوچان چون متني بـود كـه از راه. هاي آفرينش قدرت ملي

و گـدا در برابـر قـانون نگارش آن برخي تثبيـت، از معاني اساسي نظم نوين سياسـي نظيـر تسـاوي شـاه
و، مجلس به مثابه صداي ملت در برابر قدرت اشرافيت ضرورت تدوين قانون عرفي به جاي احكام شـرعي

و اجرائيه، حق قانونگذاري مجلس به جاي مجتهدين ماهيت مسـئوليت، جدايي قوه مقننه از قواي قضائيه
شد، را در برابر مجلس شكل گرفتوز و آزموده و پرداخته ]226[».ساخته

و روزنامه هـاي نگـاري در تـاريخ، هاي آن روزهـا اما عليرغم اهميت داستان به استناد مذاكرات مجلس
و ماجراهاي ديگر به و كتـب تـاريخي پس از مشروطه از يادها رفت و آغازگر نهضت در يادها عنوان عوامل

و عنـوان نمونـه زاده شايد از زمره معدود كساني باشـد كـه آن را بـهيتق. ثبت شد اي بـا اهميـت از سـتم
و انگيزه و از علل در حالي كه در آثـار. هاي تحرك سياسي نهضت مشروطه ثبت كرد اجحاف دوران قاجار

و ردپايي مي ق. توان از آن يافت مردان مورخ مشروطه بعدي كمتر اثر وچـان بـه پژوهشگر حكايت دختران
كه ما مي . اين فراموشي«: آموزد . و مالحظات تاريخ. نگـاري دوران گوياي خصوصياتي از فرهنگ سياسي

. نوي جامعه ماست . و نشاني از آن گونـه تـاريخ. و مرد در جامعه ما نگـاري اسـتو بياني از مناسبات زن
و مردستا بوده ]227[».قائل نيست، باشدارزشي براي ثبت آنچه به زنان مربوط، كه مردمدار

هـايي كـه مكـرر در مجلـس يكي از نخستين شـكايت:و اما پيشينه حكايت در مذاكرات مجلس اول
ميهاي ودر كنار تعدي و جلوگيري آنان از انتخاب نماينـدگان،شد پرشمار واليات مطرح كارشكني حكام

در ارتبـاط بـا، زمان اين رويداد در خراسانحاكم، الدوله اولين اشاره به آصف. واليات براي مجلس اول بود
ثبـت شـده) 1906دسـامبر19( 1324زاده در چهارم ذيقعده پاسخگويي به نمايندگان ملت از زبان تقي

و ناممكن بودن انتخابات سخن آمـد نامه. است را تقـي. اي خوانده شد كه در آن از كارشكني زاده فرصـت
و مطرح كرد آ«: غنيمت شمرد با اين اخبـار بـه طـور اجمـال معلـوم. الدوله را بخواهيدصفخوبست عزل

و مهملي است ».است خيلي مرد ظالم
و، ضمن پيوند دادن مسـئوليت وزرا 1325محرم13زاده در جلسهي بعد تقي دفعه ضـرورت حضـور

 اسـراي: انـد پاسخگويي هيئت دولت در مجلس راجع به مسئله را مطرح كرد كه دو ماه اسـت وعـده داده 
مي، قوچان را به ايران برگردانند الدوله حاكم خراسان بايد عـزل آصف. گويند بايد تحقيقات بشود حاال تازه

و بعد هم مجازات شود، شود . اسرا را برگرداند
در با ورود آصف و جـوش گسـترده،)1907مـارس22( 1325صـفر7الدوله به تهران در جنـب اي

بو شهر ميان مشروطه . اي برپـا بـود هر روز تا پاسي از شـب در مقابـل مجلـس هنگامـه.دخواهان مشهود
و محاكمه آصف، ها خواستار لغو تيولداري سخنرانان در گردهمايي نشـريه. الدوله بودنـد اصالح امور داخله

مي كه تقي نداي وطن و برخـي القـدس روح، مجلـس، صـور اسـرافيل، كرد زاده هم مطالبي در آن منتشر
و آصـفجم، نشريات ديگر و مسـئوليت سـاالر افخـم الدولـه مطلـب لگي پيرامون حكايت دختران قوچان
. منتشر كردند
بي مجلس در مقابل سهل، سرانجام و 26( 1325االول ربيـع16تـوجهي وزارت داخلـه در روز انگاري

ر،و ده ممتنع، يك راي مخالف، موافق79با اكثريت آراي) 1907آوريل ا كـه در وزير افخم وزيـر داخلـه
]228[. به اتهـام سـهل انگـاري عـزل كـرد، عين حال مسئوليت رئيس هيئت دولت را هم برعهده داشت

الدولـه را تكـرار زاده اين بار تأكيد پيشين خود مبني بر مجـازات آصـف تقي، االول ربيع25، چهار روز بعد
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و از آنجا كه مي اس كرد؛ ضمناً براي رفع بهانه ، را به سـرعت اقـدام نخواهـد كـرد دانست دولت در استرداد
معـاون. الدوله اقدام شود تر به مجازات آصفتا سريع، اظهار داشت كه بايد اين دو مسئله را از هم جدا كرد

و روي كار آمدن اتابـك  خواهـان،و تعـويض وزرا، السـلطان امـين، وزير داخله به دليل تغيير هيئت دولت
گ تقي. مهلت بيشتري شد الدوله قريـب سـه مـاه در ايـن مجلـس مـورد مسئله آصف:فتزاده به اعتراض

و در تمام جرايد دنيا هم منتشر شده و هر چه زودتـر بايـد]229[بحث است و ربطي به تغيير وزير ندارد
و پاي. اقدام شود اي براي رسـيدگي بـه فشاري قرار شد مجلس كميسيون مخصوص عدليه با اين مقدمات

ني هم از آحاد ملت ايران درخواست شد هر كس در ايـن زمينـه اطالعـاتي طي اعال. اين امر تشكيل دهد
شـش) 1907ژوئـن9( 1325الثـاني ربيع27در جلسه]230[. دارد به مجلس شوراي ملي اطالع دهد

و نفر از جانب مجلس براي نظارت بر كميسيون عدليه به منظور رسيدگي به اتهامـات عليـه آصـف  الدولـه
و به اسارت گرفتن زنان باشـقانلو انتخـاب شـدند ساير متهمين فروش  محمـد، زاده تقـي: دختران قوچان

و چهار تن ديگر يزدي وكيل و پيشرو رشت از. التجار نماينده سوسيال دموكرات 8كميسيون كار خـود را
ا صوراسـرافيل اكبر دهخدا در ستون چرند پرند روزنامه همان روز علي.ق آغاز كرد1325االول جمادي زو

و زبان حال دختران قوچان تصنيف معروف خود را منتشر كـرد؛ اپـرا ماننـد سـوزناكي كـه حكايـت رنـج
و اسارت دختران غريب ايراني را در مهمانسراي سرزمين بيگانه در كنار وصف بي و غفلت حاكمـان خبري

مي. كرد دولتمردان ايراني بيان مي و نمايندگان مجلس به دختران از ملت و خواستند كه فكر آنهـا باشـند
و خواري نزد بيگانه برهانند و اسارت و دادخواهانـه دختـران اسـير]231[. آنها را از غربت تصنيف ميهني

و قهوه و بازار از، بـه مـديريت مجداالسـالم محاكمـاتي روزنامـه. ها شـد خانه ورد زبان قوچاني در كوچه
و سرانجام حكـم صـادره و منتشـر كـرد همان شماره نخست جزئيات محكمه هـاي روزنامـه. را پيگيـري

نيز با نشر اخبار محاكمه به بحث پيرامـون نداي وطنو، كشكول، صوراسرافيل، المتين حبلديگري چون 
و آن را به عرصه عمومي كشاندند و نشسـت در انجمن. ابعاد مسئله پرداخته هـاي مردمـي مسـئله روز هـا

شد جدل و آن را نمايشي بر صـحنه ملـي مـي هاي خود روايت ناطقين درخطابه. ها - گر اين موضوع بودند
]232[. دانستند
شد نظيرترين صحنه بي در، دو روستايي.ي محكمه در تاريخ ايران عصر قاجار رقم زده رعيت قوچـاني

و امالك و سرداران صاحب نفوذ و دو تن از اشراف و ساالر مفخم آصف، يك سو نشستند در سـوي، الدوله
و جواب قرار گرفتنداسؤديگر مورد  و پنج نماينده ديگر مجلـس بـه عنـوان نظـار در حالي كه تقي.ل زاده

بـا» اول مجلس محكمه قانوني كه در ايران ايجـاد شـده«: محاكماتبه قول روزنامه. ملت حضور داشتند
و نظارت برگزيدگان ملت برگزار شد و توجه عمومي كمـات اين ماجرا كه به باور نويسـنده محا. حساسيت

]233[. موجب آن است تا آن روز را عيد ملي قرار دهند
وزير عدليه پس از اداي شهادت روستاييان قوچاني در شرح بالهـايي كـه، محكمهدر گزارش روز اول

و زنانشان آمد، بر خانواده و سپس آغاز به پرسـش از آصـف، دختران الدولـه آنها را به بيرون جلسه فرستاد
و در جلسـه بعـد امري كه از چشم وكالي ملت به ويژه تقي. كردحاكم پيشين خراسان  زاده مخفي نماند

و جواب با آصـف سؤادر جلسه دوم قرار بود. تصحيح شد و سـاالر مفخـم ادامـه يابـدل از«. الدولـه قبـل
دفعـه طرفين را بفرمائيد حاضر كنند زيرا كه در محاكمه قانوناً بايد طرفين يـك: زاده تذكر داد تقي، شروع

و يك ولـي، فرمائيـد بلي در موقع محاكمه چنين است كـه مـي]عدليه گفت[وزير. دفعه خارج شوندوارد
و براي استنطاق حضور يكي يكي الزم است عرض بنده اين است اگـر: زاده تقي. اينجا فعالً استنطاق است

ر  و اگر اسـتنطاق اسـت چـرا وقـت اسـتنطاق ، وسـتايان قوچـاني محاكمه است بايد طرفين حاضر باشند
و ساالر هر دو حاضرند ولي در وقت استنطاق آنها آصف ميقوچاني، الدوله بايد اسـاس. نمائيد ها را مرخص
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مي، بعد از اين، چشم: وزير. تساوي هميشه در عدليه ملحوظ باشد را قوچـاني. شـود اين نكته مالحظه هـا
]234[».حاضر كنيد
كه در كشاكش كميسـيون مـتمم قـانون اساسـي پيرامـون اصـل زاده خواهانه تقي داني مساوات نكته

. اسـت تأمـل در همين آغـاز محاكمـه قابـل، هشتم بر حق مساوي عموم شهروندان ايران تأكيد كرده بود
و حقوقي اشاره و گدا«ي او منشأ طرح عمومي بار در يك محكمـه علنـي شد كه براي اولين» تساوي شاه

ميبراي حق مساوي روستاييان قوچا و حاكمان آن روزگار به كار آئينـه غيـب روزنامه. رفت ني با سرداران
و در مكالمـه يكـي. زاده رفـت در قالب كاريكاتور پرمعنايي بـه اسـتقبال سـخن تقـي نما در زيـر تصـوير
اين هم كار شد؟ شخص برود حكومت كند حاال با رعيت در يك صـندلي نشسـته!!اهللا سبحان«: گفت مي

مي«: زده افزودو ديگري حيرت» محاكمه كنند؟ الدوله را با عارض خـود بـه مسـاوات كرد آصف كسي باور
سيد جمال واعظ انقالبي آن عصر هم در معنـي حقـوق بـه سـخن]235[»خانه محاكمه كنند؟در ديوان
و با چشم خودمان ديـديم كـه آصـف ...«:برآمد كه و حاال نمرديم الدولـه فرمانفرمـاي مملكـت خراسـان
و ساالر مفخم حاكم قوچان با دو نفر مرد زارع فقير قوچاني برابر وزير عدليه اصـالً فرقـي مـابين سيستا ن

]236[»...گذارد آنها نمي
و هوشمندانه تقي و سـرداران، وكـال، زاده موجب شد در روال محكمه منبعد رعايـا تذكر شجاعانه وزرا

و كمابيش هم و حـاكم تـراز طـرح هـم]237[. سنگ سخن گفتنـد در جمع و مسـاوات ميـان رعيـت ي
. نظير در نظام حقوق جديد ايران بود رويدادي كم

و پرداختن و پيشينه تاريخي، غرض اين نوشتن و راهزنـان تراكمـه، ذكر جزئيات دستبردهاي ايـالت
و سهل و غفلت و متنفذين محلي و نهان حكام و بندهاي آشكار و زد هـاي حكومـت بـه انگاري به خراسان

تبديل شدن حكايت فـروش،بعدي كه در اين گفتار مورد تأكيد است. نيست» جماعت رعيت« سرنوشت
و اسارت زنـان باشـقانلو بـه واقعـه  و دختران قوچان و تشـكيل اولـين محكمـه حقـوقي جديـد اي ملـي

كه تجربه. دادخواهي برابرخواهانه در عصر مشروطه است و غني«اي نو د، تساوي فقير و سـردار را ر رعيت
از«: به نمايش گذاشت» پيشگاه قانون عرفي و حتي دخترفروشي ناشـي و ظلم حكومت اگرچه فقر رعيت

بي اين دو واقعه بازگويي اين دو حادثه را تبديل به تظلـم ملـت عليـه، شرايط سياسي زمان، سابقه نبود اي
]238[».دولت كرد

و دوران مجلس اول در بستر مساوات حك، طلبي حقوقي جديد و شـبنامه ايـن ، ايـت از طريـق نشـريه
و وعظ، هاي مردمي انجمن و صحن مجلس ملي قهوه، منبر و بازار و كوچه نه تنهـا بـه بـرانگيختن«: خانه

و پيوستن آنان به صفوف مشروطه و، خواهان ياري رساند مردم عليه استبداد و خشـم بلكه بـا ايجـاد تـاثر
و شنونده و خوانن، همدردي در گوينده هم،دهنويسنده ]239[».دلي بين آحاد ملت آفريدفضاي

و حاكم خراسان در ميان عامه مردم انعكاس گسترده و محكمه سردار بجنورد  المتـين حبـل اي يافـت
و چگونگي محكمه، چاپ تهران مردم سراسر كشـور را در جريـان، روزانه با ذكر جزئيات مذاكرات مجلس

در]240[. اين رويداد استثنائي حقوقي قـرار داد  ق بـه صـدور حكـم 1325االول جمـادي20سـرانجام
الدوله را به دو هزار تومان جريمه بـه آصف، زاده كه اشاره خواهم كرد اعتراض تقي رغمبهكميسيون. رسيد

و، خاطر قصور در اقدام الزم براي پيشگيري رويداد و عزل از حكومت بجنـورد محكوم كردن ساالر مفخم
و پرداخـت توقيف او تا استرداد  و سردار افخم حاكم وقت استرآباد را با تقليل يك درجه رتبه نظامي اسراء

و محروميت يك ساله از خدمات دولتي محكوم كـرد  حكـم صـادر شـد امـا. پنج هزار تومان جزاي نقدي
شد محاكماتمتن آن در روزنامه. اعالم عمومي آن به تاخير افتاد اگر جـرم]241[. چهل روز بعد منتشر

آنم و بپـذيريم تهمين دادگاه را در، طور كه ذكر شده بايسـته بـدانيم مجـازات منـدرج در حكـم صـادره
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و عمق اتهام محاكمه شوندگان نمي بـه هرحـال عدليـه بـه روسـتاييان. توانست منصفانه باشد مقابل ابعاد
كهقوچاني ستمديده اطمينان راي شـما را اسـترداد برويد آسوده باشيد انشاءاهللا به زودي اسـ«: خاطر داد
و به شما تسليم مي ».كنيم نموده

و«: زاده در همين جلسه پاياني اظهار اميدواري كرد تقي امروز عالم انسانيت متوجه اين محكمه اسـت
]242[».اميدواريم طوري بشود كه هميشه حقوق انسانيت محفوظ بماند

آ افكار عمومي احكام مجازات . كـافي ندانسـت، شـدن هـم تعلـل مـي هاي صادر شده را كه در اجراي
و رأي صـادره را بـا محاكمـه دريفـوس نظـامي يهـودي، محاكماتمجداالسالم در روزنامه ايـن محكمـه

و ايـران آن روزگـار، فرانسوي پيوند زد و اجحاف در فرانسه و قياس نابرابري حقوقي كه به نوعي بازنگري
]243[.ه خواندتر از محاكمه دريفوس در فرانسو آن را مهم، بود

و ضعف اجرائي دولـت و سپس اهمال در، به رغم تأخير طوالني در اعالم عمومي حكم محكمه بارهـا
و استرداد اسـراي باشـقانلو نمايندگان مجلس به ويژه تقي، مذاكرات مجلس زاده سرنوشت دختران قوچان

و خواستار پيگيري آن شدند در رأي دادگـاه از دو سـو بـه تقاضاي تجديدنظر، در اين ميان. مطرح كردند
و. عدليه رسيد و رشـوه و بـا انـواع ترفنـد يكي سرداران تحت محاكمه كه محكوميت خـود را نپذيرفتنـد

و واسطه قرار دادن سيد عبداهللا بهبهاني، توسل به منابع قدرت در تـالش بـراي لـوث كـردن، ارسال نامه
و همراهي برخي نشـريات روطه در قالب انجمنرأي صادره بودند؛ از سوي ديگر هم جريان راديكال مش ها

. تر حكم صادره بودندكم اجراي سريعو يا دستتر مترقي خواستار مجازات شديد
در مجلـس ايـن پرسـش،)1907ژوئيـه13( 1325الثـاني دوم جمـادي، ده روز پس از صدور حكم

: به طنز نوشـت المتين حبلي روزنامه.كند الدوله را به عدليه احضار نمي آصف، چرا وزير عدليه: مطرح شد
از آصف و و گرمي هوا نيز اذيت كرده به ييالق تشريف فرما شـده الدوله چون از محكمه قدري كسل شده

و بـا ضـمانت: زاده هم در جلسه گفت تقي. دردسر خود را آسوده كرده است گويا ساالر مفخم تـب كـرده
ت عدم قدرت تصميم. خواهان رهايي اويند و وزارت عدليـه محـدود نمـي گيري . شـد نها به دستگاه اجرايي

مي، زاده بارها تكرار كرد كه تقي طور همانمجلس هم آنكه به تصـميم مشخصـيبي، پرداخت تنها به شور
و يا الزاماً هدف از بحث را رسيدن به اخذ راي نهايي بدانند ]244[. برسند

كه مذاكرات مجلس نشان مي و اندرز ريش سـفيدان برايشـان معنـي بيشتر معناي» رأي«داد فقهي
كردنـدو نظـر خـود را ابـراز مـي» راي«همه. داد تا به نقش شفاف حقوقي آن در نظام پارلماني غربي مي
و اجـرا شـود آنكه رأي پارلماني نتيجـه بي : زاده گفـت الثـاني تقـي در همـان جلسـه دوم جمـادي. گيـري

درح الدوله در شهر نيست كه در عدليه آصف و سسـتي و انتقادي از عدم كـارآيي و به زباني تلخ اضر شود
:اجراي احكام وزارت عدليه افزود

و افتضاح ما كمتر« به جهت اينكه از پارسال كه فرمان مشـروطيت صـادر. حاضر نشود بهتر است
چنانچـه، انـد يـك نفـر را بـه مجـازات نرسـانيده. نزديك است بالمره مجازات از ميان برود، شده
و ثبوت تقصير مي مي، بينيم پس از چند محاكمه او حاال و بايـد از گويند ساالر مفخم تـب كـرده

و رهايش كرد و. ضامن گرفته در صورتي كه مثل آفتاب روشن شده كه تـركمن را دعـوت كـرده
و خـالص شـودمي. مسلمان را به اسيري داده حـال آنكـه، گويند سي هزار تومان بدهد با ضامن

ميچندي قبل  . داده چهل هزار تومان . . گذاريم او مجازات شـود اند كه نمي سردارها اجماع كرده.
هـر. شـود بـه احـدي داد طور پيشرفت حاصل نمايد ديگر در اين مملكـت مجـازات نمـي اگر اين

مي صنفي اين دسته ».كنند بندي را
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ژوئيـه16، 1325لثـانيا جمـادي5(را بـه مجلـس خواسـتند، وزيـر عدليـه، فرمانفرما، چند روز بعد
و آن را مخـالف،)1907 و اهمال در اجراي حكم دادگاه را به مالحظات سياسي ربـط داد وزير حاضر شد

آنهـا تـاكنون چنـين، اشاره كرد كه اين محاكمه پاي سردارها را به صحنه كشـاند. مصالح مملكت دانست
ع سردارها هم براي مقابله با انجمن. چيزي نديده بودند و وزيـر، امههاي و دولـت انجمن خود را برپا كرده

و گفت تقي. عدليه را تحت فشار گذاشته بودند گرچه عدليـه: زاده به نكوهش توجيهات فرمانفرما پرداخت
اگر بنا بشود سـرداري«:ظاهرش مرتب است اما اصل مطلب اجراي مجازات است كه وجود خارجي ندارد

و ساير سرد و اغتشاش نماينددر تحت قانون گرفتار شود ، شـوم بنده هم فردا گرفتار مـي، ارها جمع شوند
و اغتشاش مي ».عمده مجازات است. نمايند آن وقت قانون از ميان خواهد رفت سادات جمع شوند
و اي بود مشروعه شد كه دو هفته اين سخنان زماني گفته مي خواهان به زعامـت شـيخ نـوري تحصـن

و حق و بـا نشـر لـوايح اعتراض خود عليه مشروطيت حقوق مساوي ايرانيان در مقابل قانون را پيشه كرده
زاده در اظهارات خود اشـاره كـرد به همين دليل هم تقي. متعدد به رد مباني حقوقي مشروطه فعال بودند

و از آنجا كه سياست عرفيه بوده كه اجراي حكم محكمه هـر چـه زودتـر،ي ياد شده منافي با شرع نيست
. شود بايد اجرا

و پـس از اشـاره، الثاني جمادي19،ي دو هفته بعد در جلسه فرمانفرما مجدداً در مجلس حضور يافت
بعضي داليل دارند بـر تبرئـه ذمـه«مدارك جديدي پيدا شده: گفت، به درخواست استيناف ساالر مفخم

و. لذا حكم ثاني الزم است،»خود تبرئه متهمـين محكمـه سخناني كه براي فراهم كردن زمينه در آزادي
گيـري دربـاره حكـم نهـايي زاده به تمامي جريان از نحوه محكمه گرفته تا نوع تصميم تقي.شدعنوان مي

و آثار جريمه. اعتراض داشت و مرج قضائي و بندها بـود نگران هرج و زد در تأييـد ايـن]245[. هاي پولي
: زاده گوش بسپاريم نگراني به سخنان خود تقي

بر« مي بنده و تمامش را باعث افتضاح به اين ترتيب كـه. پندارم سر تا پاي اين عمل اعتراض دارم
و آصف. درست رسيدگي نشده، رسيدگي شده الدوله با ساالر مفخـم در يـك جـا نشسـته بودنـد

مي قوچاني و به اين ترتيبات به موجب دوسيهها بيرون هـاي وزارت رفتند كه آنها استنطاق بشوند
و دوازده نفـر مـردم را كشـته خارجه مثل . آفتاب روشن شد كه تركمان را ساالر مفخم دعوت . .

مي. شود در ايران هر كاري با پول درست مي و ولي در فرنگستان اگرچه پول گيرند اما جـزو جـزا
. رود ترتيب اصلي از ميان نمي]رشوه نيست[مجازات است  . از. در موقع محاكمه اجـزاي عدليـه
ميهمه قسم آم و گوش . با آنها بيفتد]رأي[دادند كه اكثريت ده نشستند . بعد از آنكه مـن رأي.
و گفتنـد سـردارها اينجـا هسـتند گفتند نمي، به قتل دادم . شود تمامي اجـزاي عدليـه لرزيدنـد

و شئونات او سلب شودباألخره بعد از گفت و مواجب او مقطوع مـن. وگو قرار شد پنج سال حبس
ازگ آشكارا مي مجـازات از ايـن، بعـد از دسـتخط مشـروطيت، الثاني پارسـال جمادي14ويم كه

و امـروزه ايـن مسـئله كـه  و هر چه هرج ومرج شود به واسطه همين است مملكت برداشته شده
و در تمام روزنامه با وجود ايـن اگـر مجـازات صـحيح داده، ها درج شده نظر تمام دنيا به آن است

خ، نشود شداسباب افتضاح ».واهد

و متنفذين نظام كهن در مقابل معتقدان به نظـام حقـوقي روشن بود كه در كشاكشي نابرابر پاسداران
مجـازات،و وكالي ملت نبودنـد» جماعت رعيت«سردارها كه تا آن زمان پاسخگوي. اند جديد قرار گرفته

و امكان از پذيرش آن شانه و با تمام توان فرمانفرمـا وزيـر. كردنـد خـالي مـي يكي از خود را پذيرا نبودند
و مـالي بـا آنـان بـود  و در رابطه نزديـك خويشـاوندي عنـوان بـه، عدليه هم كه خود يكي از اعيان قاجار

مي واسطه و. كردي كار تالش و مشمول مرور زمـان كـرده حاال كه محكمه تمام شده مسئله را الپوشاني



و نقش تقي 290  زاده نهضت مشروطيت

بـه نمونـه، سيد عبداهللا بهبهاني هم بيكار نبـود، كشمكش در اين. زمينه آزادي ساالر مفخم را فراهم كند
. ايم اقدامات او اشاره كرده
و بنـد بـراي رهـايي سـاالر زاده اشاره به رشوه كه تقي وزير عدليه از اين، در همين جلسه و زد خـواري

ايـد يـا تـه ثابـت نشـده گرف: زاده پاسـخ داد ام؟ تقي آيا من چيزي گرفته: برآشفته پرسيد، مفخم كرده بود
گـذارد كـه هـيچ رشوه نمي، آن هم معلوم نيست: زاده آيا غرضي دارم؟ تقي: وزير عدليه پرسيد. ايد نگرفته

و رشوه نگيرند، امري در اين مملكت صورت بگيرد در. بارها گفتم غيرت كنند معهذا پدرزن ساالر به ايـن
و روزنا. دهدو آن در افتاده پول مي و وزرا ميمهبه در خانه وكال . رود نگاران

و پافشاري كرد كه اين موضـوع بايـد رسـيدگي وزير عدليه سپس بر استيناف ساالر مفخم كرد تأكيد
و قاطع در دفاع از حق روستائيان قوچاني گفـت تقي. شود شـواهد بـه انـدازه كـافي: زاده باز هم جسورانه

و در محكمه هم نشان داده شد مي اين. فراوان است مـا هـم شـواهد، تازه به دسـت آمـده گوييد سند كه
اي بـراي اسـتيناف وجـود كننـده از اين رو هيچ دليل قـانع. ايم بيشتري در اثبات جرم آنها به دست آورده

و رأي صادره بايد اجرا شود مي«. ندارد و رأي صـادره هـم عرفـي» دانند كه محكمه عرفي بود ضمناً همه
و وكال را به دادگاه كشاندند اما اجزا. است ي عدليه همه آمده بودند تا به متابعت وزيرشـان اكثريـت يافتـه

و تأخير دارند. صادر كنند، خواهند هر حكمي مي . حاال هم در اجراي آن تعلل
و به رغم مخالفت تقـي با پاي و پشتيباني اكثريت وكال قـرار شـد كميسـيوني، زاده فشاري وزير عدليه

و شش تـن، زاده هم جزء آنها بود كه تقي، وكالي ناظر پيشينشش نفر، مركب از سه نفر وكالي خراسان
و در حضور حجج اسالم براي استيناف در دستور كار قرار گيـرد قـرار بـر ايـن. از روحانيون وكيل مجلس

و اولويت. تشكيل شود) 1907اوت13( 1325الثاني جمادي24شد كه كميسيون در روز  هـاي اما بحث
و كميسيون برگزار نشد ديگري اين موضوع را تحت . الشعاع قرار داد

زاده از سسـتي وزارت تقـي. موضوع اجـراي حكـم دادگـاه مطـرح شـد، 1325رجب28ي در جلسه
و استرداد اسـرا بـه درون كشـور  و ناتواني مجلس در وادار كردن مقامات اجرايي به مجازات و دولت عدليه

از. سخن گفت از» اتحاديه غيبي نسوان«عضوي نـداي اي به روزنامـه هاي زنان ايران طي نامه تشكل يكي
و همچنين انجام وعده وطن و مجلـس با شكايت از عدم اجراي قانون عنـوان كـرد كـه، هاي مهـم دولـت

حـاال. پيش نرفتـه اسـت، چنان كه بايسته استقريب چهارده ماه از برپايي مشروطه گذشته ولي امور آن
در فهرسـت كارهـاي بسـياري كـه. كنـيم ها بدهيد تا ببينيد چه مـي چهل روز هم كار را به دست ما زن

شد يكي هم استرداد اسراي قوچان به خانه، خواهند كرد ]246[. هايشان عنوان
و مسـائل پـيش روي و پيگيري اجراي حكم محكمه در انبوه مشـكالت و اسارت زنان موضوع فروش

و نيـز كماكان تالش براي آزادي. مجلس مردانه از يادها رفت ساالر مفخم از زندان از سـوي برخـي وكـال
و سرداران ادامه داشت سـيد عبـداهللا 1325يي دوم ذيقعـده در جلسه. دو ماهي گذشت. مقامات دولتي

و گفت او كاغذ نوشته كه بودن بنده در حـبس: مجتهد تقاضاي آزادي ساالر مفخم را در لفافه مطرح كرد
مي، فايده ندارد و پول مي،دهم ضامن و اگـر نكـردم امالك خود را گرو و اسرا را مسترد دارم دهم كه بروم

مي. دهات مرا ضبط كنيد دارد چـرا عاقـل سيد در ادامه افزود اين شخص خوذش مي رود اسرا را مسترد
و تقي، پس از ادامه بحث برخي وكال. چيزي را كه از او نتيجه حاصل شود از دست بدهد زاده بـه خـروش

:تاعتراض گف
و داخلي جهات پلتيكي دارد« اگـر مجلـس بخواهـد ايـن مسـئله را بـه. اين مسئله علت خارجي

و هر وقت كه ايـن مسـئله يـادم. ديگر حرف او در نظر ملت اعتباري نخواهد داشت، جايي نرساند
مي مي و كاش ساالر مفخم در حبسمي آيد از حال طبيعي خارج و متذكر ايـن مسـئله شوم مرد
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مي. شديم نمي يعني صاحبان اسـرا، خواهند به او رحم كنند به آن محبوسين بيچاره اشخاصي كه
و محبـوس]ي تهـران[هـا كه در خيابان]هاي روستايي قوچاني[ و اكثـر روزهـا اينجـا ويـالن انـد

و بازار جلوي ما را گرفته و در كوچه مي، حاضرند مـا اگـر در مجلـس ايـن. كنند رحم نمايند ناله
مي مطلب روضه قرار بود كه تـا غـره شـوال اگـر اسـرا را مسـترد نداشـت، كنيم حق داريم خواني
مي. مجازات شود پـس خـوب اسـت حـاال كـه مجلـس راي. شود كه فراموش كرديم ولي معلوم

و بـه خـاطر نيـاوريم كـه بيشـتر اسـباب خودش را مجري نداشت همان طور فراموش  مان باشد
ح، افتضاح ما نشود ».بس باشد تا بميردبه همان نحو در

و رشوه و پرداخت مخارج و سردارها و بـا وجـود،ي گزاف فرزنـدانش ساالر مفخم به رغم تالش دربار
و اصرار چندباره سيد عبداهللا مجتهد براي آزادي و كودتـاي محمـدعلي،اش پادرمياني تا بمباران مجلـس

و پـس از ويرانـي  م،»خانـه ملـت«شاه در زندان ماند او را از محـبس عدليـه رهـا، لـي مجلـس شـوراي
]247[.كردند

مجـدداً حكايـت، الدوله به حكمراني خراسان شايعه انتصاب آصف، چند سال بعد در زمان مجلس دوم
و نمايندگان مجلس زبان به انتقاد گشـودند   ايـران نـو]248[. دختران قوچان را از فراموشي بيرون كشيد

 ايران نـو]249[. چاپ كرد» الدوله راجع به تعيين آصف«ان ارگان حزب دموكرات ايران مطلبي تحت عنو
و اپرا مانند دهخدا . زنده كرد، حكايت دختران قوچان را كه از يادها رفته بود، با بازچاپ تصنيف دردآور

و در البـالي تـاريخ و اسارت زنان خراساني در گـذر زمـان هـاي مرسـوم روزگـار نگـاري قضيه فروش
غ به و غنيعنوان عامل محرك و برقراري مساوات ميان فقير و طرح حضور زنـان، يرت ملي و حاكم رعيت

و يـادآفرينيي نجم افسانه. در عرصه عمومي به فراموشي سپرده شد آبادي كه بيش از هر كس بـازپردازي
چگونـه: پرسـد در علل فراموش شدن اين رويداد مهم مـي، اين حكايت از دست رفته را مديون او هستيم

ك و پخـش است و كشته شـدن دو طلبـه مـرد ه حوادثي چون چوب خوردن تاجران مرد قند بازار تهران
اولويـت، نگاري مشروطه به عنوان عوامل آغاز جنـبش عكس مسيو نوز بلژيكي به لباس روحانيت در تاريخ

مي، مولف. طرح يافت هم: دهد خود پاسخ و شايد ا، اكنـون در فرهنگ زمان خود ز بـه يـك معنـا نـاموس
بـه نتيجـه. چون آب رفته كـه بـه جـوي بازگشـتني نيسـت. آبروي ناموسي بازيافتني نيست، دست رفته

بي نرسيدن اين پيگيري ارتباط با اين معضل فرهنگـي نيسـت؛ دختـران از دسـت رفتـه پـس گرفتنـي ها
و حكايت آنان. دست بيگانه به تن محرم آنان رسيده بود. نبودند پيوندي بـا شايد فراموشي بعدي دختران
از. داشت، ناموس از دست رفته، بار متضاد فرهنگياين » دست درازي مردان بيگانـه«دختران قوچان پس
  !!در فرهنگ مردساالر همان بهتر كه فراموش شوند، بنابراين. نبودند» دختران ايران«ديگر

و امور ماليه تقي  زاده
به تقي ر عنوان نماينده زاده رو، اه يافـتي تجار تبريـز بـه مجلـس .ي در ايـن مـورد بجاسـت تـأمل از ايـن
و در قشـر منـورالفكر تجـددخواه جـاي مـي بي و يـاران. گرفـت ترديد او تـاجر نبـود در ميـان همراهـان

مي اي از تجار ترقي عده، تجددطلب او در تبريز همسـان، زاده پيش از مشـروطه كنش تقي.شد خواه يافت
ف دغدغه. تجار نبود و اداره، تـدريس، دايـر كـردن نشـريه، در تأسيس مدرسـه. رهنگي بودي اصلي او امور

و پيشـرو يافـت مـي. كتابخانه فعال بود در در ميان اعضاي محفل عليهم تعدادي تجار خوشـنام شـد كـه
و توان بودند و اداره. سطح شهر صاحب نفوذ وي اوليـه كساني كـه در تأسـيس مركـز«ي انجمـن تبريـز

زاده در تبريز او را به نماينـدگي خـود ها هم بودند كه در غياب تقيهمان.ا كردندسهم اصلي را ايف» غيبي
و پيروزي اوليه. برگزيدند گرچـه از نظـر كميـت.ي آن داشتند اين تجار سهم مؤثري در پيشبرد مشروطه
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و نيز بين اصناف شهري، قابل مالحظه نبودند و نفوذ در بازار بودند و، اما صاحب ثروت دسـتگاه روحانيون
و بزرگـان خـود. حكومتي رابطي مؤثر بودند و بازاريـان همـواره بـه تجـار بـه عنـوان پيشـگامان اصـناف

و اقتصادي آنها را حافظ منافع خود مـي مي و در تالطمات سياسي و. شـمردند نگريستند همـين اهميـت
برخـي.ه شـوند نامـه انتخابـات شـمرد گانـه در نظـام شـش» طبقـات«تأثير موجب شد كه آنها در زمـره 

و مهم تجار ملي خواسته او در كميسيون مهـم. زاده قرار گرفت در مجلس مورد پشتيباني تقي، هاي اصلي
و مؤثري ايفا كرد، مجلس» امور ماليه« و شركت فعال به چند مورد مهـم مـالي مجلـس اول چـون. سهم

،و تسعير در كارنامه مجلـس اول تيول، اخذ ماليات، استقراض از خارج، تأسيس بانك ملي، بودجه ساليانه
و تكـرار اسـت. زاده به اجمال اشاره خواهيم كردو نقش تقي ، آنچه در شرح كارنامه مجلس اول قابل ذكـر

و تالطمات نهضت و،و هم در مجلـس اول، از اين قرار است كه هم در آستانه مشروطه بازرگانـان پيشـرو
و قانون طلب به ائتالف منورالفكر آزادي و پيشـبرد مشـروطهي ترقيخواه خواه دست يازيدند كه مايه قـوت

. شد

 نخستين درخواست استقراض در دوران حاكميت ملي
و بحـران روزافـزون مـالي موجـب شـد دولـت درخواسـت. خزانه حكومتي خالي بود كمبـود نقـدينگي

مبلـغ دولت طـرح استقراضـي بـه، مدت كوتاهي پس از تأسيس مجلس. استقراض خارجي را پيش كشد
. بـه نماينـدگان عرضـه كـرد) روسـي(و استقراضـي) انگليسي(بيست كرور تومان از دو بانك شاهنشاهي 

و مظفري هاي اخذ شده قرض و جريمه،ي دوران ناصري و تعويـق وام سود و فشـار همـه هاي ديركـرد هـا
و حمايت ا هاي ديپلمات جانبه براي دريافت آن از سوي دو بانك متنفذ ياد شده ين دو كشـور كـه در هاي

اوضاع چندان وخيم بود كه براي آمدن محمـدعلي. هيئت دولت را به ستوه آورده بود، ايران مستقر بودند
طبق اصـل بيسـت. ميرزا وليعهد به پايتخت ناچار به دريافت مساعده نقدي از بانك استقراضي شده بودند

و تصـويب،و خواه از خـارج هر نوع استقراض دولتي خواه از داخل،و پنجم قانون اساسي بايـد بـا اطـالع
و دولتيان طراح استقراض. بود مجلس شوراي ملي مي مجلس بـه اعتـراض، برخالف انتظار سران دو بانك

و گفته شد كه اگـر وضـعيت تجار ملي آن را نشانه. برخاست و دولت دانستند و تسليم كشور ي درماندگي
و راه، چار به قرض شـده مالي دولت تا اين اندازه وخيم است كه نا حـل بايـد از سـوي مجلـس رسـيدگي

و بر امكانات خودي تكيه كنيم ]250[. محلي پيدا شود
و ضديت آنان با اين امر در صفحات روزنامه و هاي پيشرو مشروطه هراس ايرانيان از قرضه خارج طلـب

كه به ظاهر خيلي موجـب اين: استقراض خارجه«: نوشت نداي وطنروزنامه. خواه منعكس شده است ايران
و افعي بترسد مردم ايران از استقراض خارجـه وحشـت  و مثل كسي كه از اژدها تكدر خاطر ايرانيان است

و انصافاً هم حق دارند را. دارند مردم ايران از ده سال بـه ايـن طـرف آثـار مشـئومه اسـتقراض از خارجـه
]251[».اند ديده

و محافل مشروطه هاي بحث به مجلس و ملـي خواه از پيشگامي تجار پيشـرو گـرا بـر عليـه اسـتقراض
. ضرورت تأسيس بانك ملي را پيش آورد، خارج

بازرگـان، الضـرب بـه وسـيله حـاج امـين،ق1269اولين پيشنهاد تأسيس بانك ايراني در سـال بانك ملي
شد، معروف بي. به ناصرالدين شاه داده ق هم بـه جـايي 1313الضرب در سال حاصل امين تالش بسيار اما
در. نرسيد شد1324رمضان27اليحه تأسيس بانك ملي به رغم نيت خيـر مجلـس.ق به مجلس عرضه

و بازار و شوق فراوان مردم كوچه و تنها بـر كاغـذ مانـد، به ويژه زنان،و شور بـه. تأسيس بانك سر نگرفت
و عملـي بـه، مليرسد به رغم ادعاي زباني تجار بزرگ در حمايت از تأسيس بانك نظر مي آنها نياز فـوري
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و يا شايد هم نداشتند پيرامون علـل بـه اجـرا درنيامـدن ايـن پيشـنهاد. چنين نهادي را احساس نكردند
و دربار بر نمايندگان فشار آوردند. پژوهش درخوري صورت نپذيرفته است از، دولت حاال كه بـا اسـتقراض

ب، خارج موافقت نشد ه داشتن سرمايه باشد تا بتواند نيازهاي مـالي حكومـت بايد تشكيل بانك ملي منوط
درق مطرح شد هفته پـيش جلسـه 1325صفر16در جلسه. را تأمين كند اي در دربـار منعقـد گرديـده

و تقـي. انـد آقايان از خارجه تصميم گرفتـه، باب استقراض از بانك ملي يا از خارجه زاده بـه سـخن برآمـد
مي«:گفت بانك ملي تشكيل نشـود ولـي خطـور، بر فرض. منشأ سعادت ملت استدانند بانك ملي همه

را آن وزيري كه تصديق مـي. دادن تصويب قرض از خارجه را خيال كفر است كنـد اسـتقراض از خارجـه
و هستي خود بگذرد و خانواده ]252[».بايد از خود

ا. االول كه باز هم مسئله بانك به ميان كشـيده شـد جمادي18در جلسه اگـر«:ز وكـال گفـت يكـي
و مردم مطمئن بودند كه پولشان از دست نخواهد رفت ».پرداختنـد حتماً سرمايه كافي را مـي، امنيت بود

و دولـت را مسـبب آن پس از اينكه ميرزا آقا فرشي از نمايندگان آذربايجان مسئله ناامني را پيش كشـيد
را، اسات ملـي داشـته باشـد اگر كسي احس«: زاده معترضانه به جواب برخاست تقي، خواند مسـئله امنيـت

بايد با وجود ناامني پول بپردازند تـا بانـك تشـكيل، اگر مردم بخواهند مملكت نجات يابد. كشد پيش نمي
و نبايد دنبال بهانه باشند ]253[».شود

او. اي داشـت خواهي ثروت قابل مالحظه ميرزا آقا فرشي از تجار سرشناس تبريزي بود كه ضمن ترقي
و ترقي جو مسئله فقدان امنيت بـه نظـر. به ويژه از جانب دولـت را مطـرح كـرد، به مثابه يك تاجر موفق

بي مي اي ملـي زاده بودند كه تإسيس بانك را به مسـئله روشنفكراني چون تقي، ميلي تجاررسد كه دركنار
و ايجاد حب  و آن را عملي براي طرح مفهوم مليت وـ ميهني تبديل كرده بودند و شـور ملـي در سـمت

در، كمااينكـه مسـئله بيـرون از مجلـس. دانسـتند در مقابل مداخالت مالي خـارجي مـي، سوي استقالل
و انجمن صفحات روزنامه شد هاي پيشرو و پيرامون آن بحث كسـروي. هاي ملي پرشورتر از مجلس مطرح

و  و آگاهي شور ملي كه ايجـاد كـرد بيشـتر توجـه در شرح اين جريان به تكاني كه اين امر به ايرانيان داد
و شور ميهن. دارد تا به خود تأسيس بانك و زنـان در ايـن موضـوع او از تحرك و بازار دوستي مردم كوچه

مي، كند اظهار خرسندي مي ، كند وقتي موضوع تأسيس بانك با وام دادن بـه دولـت گـره خـورد اما اضافه
. فضا فرق كرد

و اعضـاي انجمـن13جمعـه كسروي در گـزارش خـود از جلسـه شـوال بازرگانـان پيشـرو تبريـزي
و مهـم خواندنـد ولـي بـا دادن وام بـه: نويسد مي و سخن فراوان امر تأسيس بانك را مطلوب پس از بحث

هم«دولت  و تلگرافي هم بـه تهـران. نبودند» داستانكه بيشتر آن به كيسه بدخواهان توده خواستي رفت
و ملت اسـت فرستادند كه تبريزيان همه همراهنـد امـا، با تأسيس بانك ملي كه اسباب استخالص دولت

اول از همه بودجه مملكت بايد اصالح شود تـا در آتيـه. خواهند برخي تأمينات است آنچه در اين باب مي
و دوم اينكه تا قـانون اساسـي  امكـان، تصـويب نشـود]منظـور مـتمم[حاجتي به استقراض جديد نشود

ترين اهـالي ايـران اگر هم نياز فوري مالي هست خود امناي دولت كه از متمول. اهد بودتاسيس بانك نخو
]254[. هستند اين وجه را تأمين كنند تا مملكت به خارجه محتاج نشود

و تصرف ياد مصادره. ريشه ديرينه در تاريخ ايران داشت، عدم اطمينان به دولت از سوي تجار در ها هـا
و تجرب و مالكيت خصوصي در فغان بودنـد در حافظه تاريخي ه پيشين ايرانيان كه همواره از فقدان امنيت

و منطقي تزيين يافت اما خاطره تلخ بـي گرچه اين امر به خواسته. اينجا هم رخ نمود اعتنـايي هاي پيشرو
و مصادره و امنيت و صاحبان قـدرت در زمـان مشـروطه هـم سـرايت به مالكيت هاي هميشگي حاكمان

و مـداوم آنها در تدارك تأسيس نظام جديدي در برهه.كرد اي از تاريخ ايران بودند كه با تجاوزهاي متعدد
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و دارايي و غصب مال و مال يك به جان و غارت تنها مصـدر دولـت را هـم عمـدتاً. سال فاصـله داشـت ها
و اشرافيت قاجار به دست داشتند و ديگر اعيان بـاره محققي در ايـن. كساني چون ناصرالملك بزرگ مالك

و حتـي در صـورت«: نويسد مي تجار در چنين مقطع زماني نياز عاجلي به تأسيس بانـك ملـي نداشـتند
و آشنا با نظام بانكداري جديد نياز بود در حالي كه تا ايـن، ايجاد بانك باز هم به كارشناسان خارجي اليق

و قادر بود نيازهاي آن را بـرآورده زمان بانك شاهنشاهي به خوبي از عهده انجام امور مالي آن ها برآمده بود
و تلقـين منـورالفكران، بنابراين]255[».كند شايد بتوان عنوان كرد كه طرح تأسيس بانك ملي بـه تـاثير

و بـه سـرانجام رسـانند آن روزگار و بيش از آنكه تجار كار آن را پيش برنـد و گسترش يافت آنـان، عرضه
و غيـرت ملـي بهـره بودند كه از آن براي پيشب و تحرك مـردم بـه حـس رد امر سياسي خود در بيداري

. گرفتند
ق پيرامـون بانـك ملـي بـه نكـوهش تجـار بـزرگ 325شـوال14در صوراسـرافيل روزنامه راديكال

و با تحريك غيرت وطن كشـور را بـه» هـاي ايـران تاجرباشـي«پرستي آنان خواست كه نگذارند برخاست
و تقلب حيات مملكت را با خرابي پول ايران به خطـر» اي روسه خردهشيشه«بازار  و با دغل تبديل كنند
و كنترلمي]256[. افكنند كنندگان انتظام امور تجاري شـهرهاي بـزرگ دانيم تاجرباشي لقب نمايندگان

و واردات را بـه دسـت  و انتقـال پـول وعمـده صـادرات ايران از سوي دولت روسيه تزاري بود كه صـرافي
و معيشـت، واقعيت اين بود كه مشروطه هم نتوانسته بود]257[. اشتندد و تجـارت امنيت الزم مالكيـت

از اين رو طرح تأسيس بانك ملي پيش از آنكـه ضـرورت اقتصـادي ايجـاب، مورد نظر تجار را تأمين كند
ت. امري سياسي باقي ماند، كند جـار را سيدجمال واعـظ ازلـي راديكـال آن زمـان هـم در سـخنان خـود

و عنوان كرد مي: نكوهش خواستند برقرار كنند بانك ملي نبـود بلكـه يـك بانـك شخصـي بانكي كه آنها
]258[.بود

و راديكال مشروطه كه انعكاس سنجيده نظريات اقتصـادي خـود را در آراي دهخـدا در جريان مترقي
مي صوراسرافيلروزنامه  بر، كرد عرضه و قلت سرمايه«با تكيه را،ر ايـراند» كمبود ضـرورت بانـك ملـي

و پيـرو سياسـت ملـي. مطرح كرد را، همو بود كه با قياس بانك متكي بر سرمايه خودي زيـان امتيـازاتي
دهخـدا مشـكل اساسـي. اند هاي خارجي به اعتبار كنترل امور مالي ايران به دست آورده برشمرد كه بانك

ـ  و تأسـيس بان ي نويسـنده. اساسـي خوانـد،ك را در رفـع آن اقتصادي ايران را كمبـود سـرمايه دانسـت
بي المتين حبل و تجارت خـارجي كـه مـي اتحاد آنها در مقابل بانك هم به تجار هشدار داد كه در ها توانـد

ضمير اين نوشته تأكيـد كـرد نويسنده روشن. اقتصاد ملي رشد نخواهد كرد، قالب بانك ملي صورت گيرد
و پس از اخذ امتياز بانك ملي از دولت با اسـتخدام كارشناسـان كه تجار بايد منافع عامه را در نظ ر بگيرند

و آگاه امور پولي كشور را به دست گيرند علـم، اين موضوع هم مطرح شد كه در كنار تهيه سـرمايه. ماهر
]259[.و تجربه نيز الزم است

تجار بـر اسـاس منـافع،هها از جانب عناصر راديكال مشروط فشاريو پايها اما به رغم همه اين حرف
و عاجل اقتصادي خود عمل كردند اي ديرينـه اي نبـود؛ ريشـه فقدان امنيت كاري آنان موضوع تـازه. آني

و با بحث و شـعارهاي ملـي داشت وآنها هزينه گزافي در نبود آن پرداخته بودند طـرح بـانكي، هاي نظري
فرستاده هوشـمند انگليسـي كـه بـه ايـران، سر جان ملكم. كه بودجه حكومت را تامين كند قبول نيفتاد

و بم ما را شناسايي كند و تسـلط انگلـيس در ايـران را تا راه گسـترش همـه، آمده بود تا زير جانبـه نفـوذ
و هيچ شغلي را از جانـب دولـت: نويسدمي، تسهيل كند تا زماني كه تجار ارتباطي با امور حكومتي ندارند

مي.داز امنيت برخوردارن، پذيرند نمي انـد بـا احتيـاط عمـل افزايد كه چون تجار در گذشته رنـج بـرده وي
هاي رمـزي خودشـان كار پيام هاي محافظه بلكه مثل ديپلمات، اند نه تنها در معامالتشان محتاط. كنند مي
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و براي عده كنـت دو گوبينـو وزيـر مختـار دانشـمند]260[. دهنـدي كمي ثروتشان را بروز مـي را دارند
تجـار در ايـران بيهـوده خطـر: نويسـد وي مـي. داردي ابـراز مـي تـأمل باره نكات قابل هم در اين فرانسوي

و نمي مي» امنيت كامل«در صورت صرفاً كنند دولت هم براي تأمين پول مورد نيـاز خـود. دهند پول وام
به تازه اين مشاهدات بازمي]261[. گيرد از آنها وام مي و زمـان مشـروطيت بـا گردد به نيمه قرن نوزدهم

و در ابعاد گوناگونوخيم شدن همه تعدي حاكمان بـه آزادي. ناامني براي تجار افزون هم شده بود، جانبه
و سوءاستفادهو امنيت تجار در دهه هاي متعدد آنها چنان گسترده بود كـه تجـار هاي پاياني سده نوزدهم

نقـص تعهـدات، هـاي خودسـرانه منفي مصادره پيامدهاي«. گران اعتماد نداشتند به هيچ وجه به حكومت
و اخاذي خودسرانه و اخذ ماليات همين امر موجـب شـد]262[. موجب زيان بسيار تجار شده بود» مالي

و مصالح ملي مي، كه در كنار حضور آگاهانه نسبت به منافع دادنـد معضـالت خـود غالب بازرگانان ترجيح
و در آسـتانه حتـي. هاي فردي چاره كنندحلرا با راه ي مشـروطيت برخـي از آنـان بـراي حفـظ امنيـت

و غالـب ثـروت خـود را در خـارج از ايـران قفقـاز يـا، سودآوري بيشتر به تابعيت خارجي تمايل داشـتند
مي، استانبول و نداشتن دورنمـا در شـرايطي كـه. داشتند نگه و آزادي تجاري اين عامل يعني عدم امنيت

. علت اصلي سر نگرفتن كار بانك ملي بود، رسيد به نظر نمي نظام نوپا هم چندان استوار
و جدي در مجلس مطـرح در آخرين جلسه اي كه درباره موضوع تأسيس بانك ملي به نحوي گسترده

شـعبان6ي در جلسـه. بـاره ابرازكـرد آراي خـود را در ايـن، زاده كه با علل حذر تجار آشنا بـود تقي، شد
دو.ي بانك با ترتيبات حاليه خيلي متفاوت استت قديمهترتيبا:ق اظهار داشت1324 و پـول هـر بانـك

و پول براي دولت. ضروري است و چـاره. تأسيس بانك براي ملت اما اين دو را بايـد جـدا از هـم وارسـيد
وزيـر. جمـع شـده تشـكيل بدهنـد» اصـول علميـه«مسلط بـر» اشخاص صحيح«بانك را بايد. انديشيد

و محرك اين امر باشد تجارت هم بايد پيش و خطابه. قدم و خواني رجزخواني هـا هـم بـه جـايي نرسـيده
مي. اي نداده است نتيجه درست است ولي بـيش، گويند براي اين قبيل كارها زمان نياز داريم اينكه برخي

مياز شش ماه است كه همين شود؛ اگر تا حال شروع كرده بودند نتيجه به دسـت آمـده طور سخن گفته
مي.ودب براي تأمين پول مـورد نيـاز دولـت هـم. خطاست» عايدات دولتي داخل بانك شود«: گويند اينكه

و عالجـي كننـد، ضروري است و غيره تشكيل و وكال در كنـار تـأمين، ضـمناً. كميسيوني مختلط از وزرا
. امور مالي است»مميزي«، ترين كار براي نجات ايرانمهم، پول براي دولت

شدزاده تقي ق 1326االول ربيـع7در جلسـه، مـثالً. بارها در جلسات مجلس يادآور مسئله بانك ملي
مسـئله، گيري از شور مـردم بـراي تأسـيس قشـون ملـيو بهره» نظام ملي«ضمن درخواست اقدام براي

و تمـام وكـال تصـويب«:گفت. بانك ملي را مطرح كرد در خصوص بانك ملـي كـه مكـرر مـذاكره شـده
و بديهي است اجراي هر كاري هم با دولـت اسـت، اند نموده خوب است اين تصويب هم به فعليت دربيايد

».و بايد اقدامات نمايند

 بودجه
و در قالب سـخنان شـفاهي نماينـدگان مجلـس پس از اينكه طرح تأسيس بانك ملي كماكان روي كاغذ

و با بي و صـاحبان ثـرو باقي ماند و عـدم حمايـت عملـي تجـار و اعتنايي و مقابلـه بسـياري از مالكـان ت
و صرافان بزرگ فراموش شد هاي مكـرر هيئـت دولـت بـراي نمايندگان مترقي كه با درخواست، بازرگانان
و استقراض خارجي روبه رو بودند و خرج كشـور شـدند» مميزي«زاده خواستار به تأكيد تقي، پول . دخل

تع«قانون اساسي18مطابق اصل و و اختيـار مجلـس شـوراي» ديل بودجـه تسويه امور ماليه در انحصـار
هـر94اصـل. متمم قانون اساسي پيرامون امور ماليه عمـومي بـود 103تا94هاي اصل. ملي قرار داشت
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ميصرفاً نوع ماليات را كـه اعضـاي» ديوان محاسـبات«تشكيل. دانست با تصويب مجلس شورا قابل اجرا
و تفريـق حسـاب كليـه معا«مأمور، كرد آن را مجلس تعيين مي و تفكيـك مناسـبات امـور ماليـه ي ينـه

و مصرف مقرر هر يك از اقالم مخارج مشـخص نظـارت كامـل» محاسبين خزانه شناخته شد تا در هزينه
ديوان محاسبات بايد كليه محاسبات مملكت را با اظهارنظر تخصصـي بـه مجلـس 102مطابق اصل. كند

. شوراي ملي ارائه دهد

و مستمريبيشترين مخا و طويل دربار و اعيـان رج آن زمان را دستگاه عريض هاي شاهزادگان متعدد
و قابل تقي. دادو مقربان دربار تشكيل مي جزئيـات مسـتمري، بر اين مخـارج تأملزاده در شرحي مستند

و پسـر را آورده اسـت، برخي اعيان  هـزار تومـان 115السـلطنه شـجاع، مـثالً]263[. شاهزادگان دختر
و نيم(5/1مستمري ساالنه داشت كه حدود كميسـيون مـالي. درصـد كـل بودجـه آن زمـان بـود) يك

و مجلس كه بر امر بودجه هم نظارت داشت به روايت تقي و جـرح زاده مدت هفت ماه تمام با كار دائمـي
س خورهاي دربار تا حـدي بودجـه را بـر اسـا هاي غيرضروري خيل مفتو مستمري» حقوق«تعديل اين 

و ماليات و بعضاً خشونت. ها موازنه كرد درآمد روبـه» خورهـا مستمري«بار اين عمل با مقاومت سرسختانه
اين امـر نارضـايتي شـديد. اي تصويب شد كه براي خود شاه هم حقوق مشخص تعيين كرد اليحه. رو شد

و قاطرچيان،ها منشي، هزاران نفري از خدمتكاران. شاه را برانگيخت و ميرزا بنـويس، شتربانان هـاي كـاخ
و اصـطبل توسـط دربـار، قورخانه، انبار، آشپزخانه، خزانه، حرمسرا كـه حقـوق آنهـا را بـه تـأخير، كارگاه

كه. تحريك شدند، انداخته بود و ايـن بودجـه«:به آنها گفته شد مجلس حقوق شما را تماماً حذف كـرده
د.»سلطنتي كه مقرر شده براي شخص شاه است ر وحشـت از قطـع نـان خـويش بـه ميـدان لذا همگي

و تحصن معروف زمان مجلس اول را برپا كردند ]264[. توپخانه ريخته
و دولت براي ضروري و كاركنـان دولـت درمانـده، ترين امور خزانه تهي بود چون پرداخت به سـربازان

و.جويي كنـد انديشي ناگزير بود كه هر جا ممكن بود صرفه مجلس براي چاره. شده بود وقتـي مسـتمري
و طويل سلطنت هم تـا حـدي كاسـته شـد  و بودجه دستگاه عريض و اطرافيـانش، مواجب درباريان شـاه

و بناي كارشكني را گذاشتند و بيست خروار گندم محدود شـده. برآشفتند حقوق شاه به يك كرور تومان
مج از اين رو زيركانه مسئوليت جمعي از حقوق، بود در تقـي. لـس انـداخت بگيـران خـود را بـه دوش زاده

مي«:اعتراض در جلسه علني مجلس به سخن برآمد دانند كـه پادشـاه را حقـوق در مقابـل خـدمت همه
و چنين فرض شود كه يك كرور به شاه داده شده است مي را. دهند جريمـه اسـت كـه فقـط مختصـري

و بيوتات بي و اجزاء و باقي را براي ذخيره بماند ح[پا خرج كرده بلكـه گفتـه شـد ايـن، شـوند]قوقبدون
و امسـال هـم بايـد داده، سه قلم موضوع شود الباقي همان يك كرور است كه پارسال به بيوتات داده شد

».گويم كه مخارج شخصي يك نفر بيش از دوازده هزار تومان نيست واال بازمي. شود
و،دق ايـراد شـ 1325زاده كه در جلسه علني مجلس دهم شوال سخنان علني تقي خشـم درباريـان

و انصارشان را برانگيخت و آشوب در ميدان توپخانـه برپـا شـد. اعوان و. بساط فتنه وقتـي زنـان حرمسـرا
. در مجلس موضـوع بـه بحـث گـذارده شـد، كاركنانشان در داخل ساختمان مجلس به اعتراض نشستند

]265[».مسئله مجلس نيست، زنان شاه«زاده صريحاً اظهار داشت تقي
و درآمـدهاي يد اصلي تقيتأك و كنترل بـر هزينـه و تنظيم بودجه كشور زاده بر نهادينه شدن تدوين

فشـاري هاي علني بر ضرورت ارائه هر چه زودتر بودجه دولت به مجلـس پـاي او بارها در جلسه. دولت بود
مي«:گفت 1325ذيحجه20در مذاكرات جلسه، مثالً. كرد كـه نوشـته گويم آن فصل قانون اساسي بنده

كو؟ چرا كميسيون ماليـه مشـغول، بودجه مملكتي به مجلس بيايد، شده است بايد پانزده روز قبل از عيد
»شود كه بودجه به مجلس بيايد؟ چرا مشغول اصالحات ماليه نيستند؟ كار نمي
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: نيمخـوا بـاز از زبـان او در مـذاكرات مـي، هشت روز بعد كه دولت بودجه را به مجلس ارائه داده بـود
شد« و اصالح و در ادامه جزئيـاتي از ايـن بودجـه را مـورد» بودجه مملكت بعد از چند ماه زحمت گفتيم

و پرسش قرار داد و هشتاد هزار تومان اشرفي كـه دولـت: از سرنوشت دو فقره پول پرسيد. ارزيابي سيصد
مر به اضافه پول، العاده گرفته بود از خزانه براي مخارج فوق دم گرفته شد تا به ارباب حقوق كـه هايي كه از

زاده از وزيـر تقـي. مشخص نيست كه اين دو فقره پول چه شـد. داده شود، از بودجه پارسال طلب داشتند
و كجاسـت: مسئول پرسيد و هشتاد هـزار تومـان پـول اشـرفي چـه شـده :و افـزود. سرنوشت آن سيصد

معلوم نيسـت بـه،ن از آن پول بيشتر باقي نماندهشنوم كه تقريباً شصت هزار توما متأسفانه اين روزها مي
و تنگدسـتي، اند كه حواله داده و يا اينكه با اين فالكـت آيا مطابق تدوين مجلس به مصرف صحيح رسيده

و آن داده، مملكت يك مرتبه صد هزار تأكيد كرد كه يك روزي مقـرر شـود تـا وزيـر. اند صد هزار به اين
ص و ]266[. ورتحساب اين دو فقره را به مجلس عرضه كندماليه در مجلس حاضر شود

و نحوه نظارت بر تدوين بودجه و حذف مستمريي كشور و هاي انبوه انگـلي مصرف هـاي حكـومتي
و انصارشان از جمله اقدامات مهم مالي مجلس اول بود و فعـالي در ايـن زمينـه تقي. اعوان زاده نقش مؤثر

. ايفا كرد

طههاي زمان مشرو نشريه
از. نه اشتغال به جزئيات. مجلس وضع قانون است، مجلس مقدس شوراي ملي« آن هم صـحبت

! شـنويم ريش پهـن مـيةما تازه كوس! چه توقيف؟ توقيف كلي منع عمومي. آنهم توقيف. روزنامه
و زبان آزاد نيست، دولت مشروطه است . لكن مـردم زيـر فشـار، سلطنت مشروطه است. لكن قلم

چهاين تناقض يع . اين تضاد كدام است! ني . و زبـان گوينـد اينهـا فضـولي مـي مـي. درازي كننـد
و استبداد! آقاجان!! نمايند مي و از همه اوضاع عـالم تصوري نمي، روزي كه شما غير از ظلم كرديد
مي]كلكته[ المتين حبل، خبر بوديد بي و وقـت خـود را صـرف داد مشروطيت و قلـم و دسـت زد

ميپيشرفت اين مقص مي. كرد ود مي، داد كتابچه قانون نشر ، حاال تـازه. نوشت لزوم هيئت مقننه را
هـا هنـوز از زبـان،ي استبداد اسـتي نامربوط كه از بقاياي آثار خبيثه اين كلمه! كند؟ فضولي مي

و از خاطره !ها محو نشده است نيفتاده
و شـوراي ملـي دوختـه بلكه تمام اهل عالم به مجلس، امروز چشم سي كرور نفس ايران انـد

و آمريكـا. منتظرند نتايج صحيحه از اين مجلس مشاهده نمايند آيا صحيح است در جرايـد اروپـا
. انـد؟ اين خبر منتشر گردد كه مجلس شوراي ايران مذاكره در توقيف عموم جرايد نمـوده  . آيـا.

اجاي اين حرف .ستها در مجلس مقدس شورا است؟ آيا اين كار تكليف وكال . .
. اي از مراحل تمدن بدون روزنامه ممكن نيست رسيدن به يك درجه . هر كس تصـور كنـد.
مي، يك ملت بدون روزنامه حـاال ديگـر اختيـار بـا. در اشتباه بزرگ گرفتار شده اسـت، كند ترقي

و آن شمشير شما. شماست مي، هر چه حكم كنيد. اين گردن ما ]267[».شود اطاعت

وي فارسـي دهه از انتشار اولـين نشـريه7قريب، فرمان مشروطيتبا دستيابي به زبـان درون كشـور
هـاي روزنامـه. گذشـت زبان جهان در هنـد مـيي سراسر فارسي قريب يك قرن از چاپ نخستين روزنامه

و ورود مفـاهيم  و محـرك ترقـي فارسي زبان چـاپ خـارج بـه مثابـه عـاملي خـارجي از عوامـل مثبـت
د قانون ميخواهي به و. آمد رون كشور بشمار بر خالف غرب كه مطبوعات به عنوان وسيله ارتباط جمعـي

و اساسي در تحول ساختارهاي نوين پذيرفتـه ضرورتي ياري و رشـد يافـت، گر در جامعـه مـا بـه، تكامـل
و دين اسطوره، عنوان عاملي بيگانه كه ذهنيت استبدادي  مي اي -امحـر. دريافته شـد، كرد خوي ما را برمال

و دروني ما را در هم مـي زاده و نظم سنتي و فضولي كه آرامش راي زبان دراز و نـواقص و خطاهـا ريخـت
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به. كرد برمال مي و عنوان پديده اين عامل خارجي نافرمان وكافرنما و برهم زننده نظم اجتمـاعي اي مزاحم
و افسارگسيختگي آگاهي انگيزاننده و مرج ع» جماعت رعيت«ي هرج و نفرت صـاحبان قـدرت مورد تاب

و ايمان مؤمنين قرار گرفت و اختيار دل و اولياي كنترل به رغم حضور ديرپاي سانسـور، در غرب. سياسي
و قوام مناسبات جديد سرمايه، ميراث عصر تفتيش عقايد هـاي مطبوعات به عنوان اولين گام، داريبا رشد

و طبيعي، ايجاد و علوم اجتماعي و گسترش دانش و آگـاهي، رشد و بيداري و تحوالت زاييده آن مقوالت
و پديده همه. مردم در مشاركت به ساخت مدنيت نو پذيرفته شد و،هاي آن عوامل و مخـالف نظـم بيگانه

و در بسـتر آن تحـوالت. مدرن ما دانسته شـد سامان جامعه پيش ، در حـالي كـه در فحـواي آن مـدنيت
و ياور پيشر روزنامه به و ابزاري براي تبليغ آن ايدهعنوان همراه و ترقي هـا در سـطح عمـومي شـناخته فت

و بـا انـواع، شد و اغتشـاش تلقـي كردنـد و مـرج و هـرج اما در ايران صاحبان قدرت آن را مـروج فسـاد
. اش برآمدند ابزارهاي بازدارنده به مقابله

به، اين موانع رغم به و پراكندن روزنامه ، هـاي نـو در ميـان عامـه ايـده عنوان آفرينش عصر روشنگري
و عصر مشـروطه شناسـايي و پرورش افكار عمومي از جانب برخي منورالفكران ايران سده نوزدهم بيداري

به.و بالنده شد و دولتمـردان مطبوعات در درون كشور و پژواك حضور حاكمان به صحنه آمد عنوان صدا
و رنـج، دردهـا، امـا بـه تـدريج صـداي ملـت.قبوالندنـد» قبلـه عـالم«طلب ضرورت آن را بـه اصالح هـا
و ملت نياز به پـژواك حضـور ديگـري را مطـرح خواسته هاي آنان درگذر از مفهوم رعيت به مفاهيم مردم

اولين بار خارج از كنترل دستگاه سانسور ناصري نشـريات فارسـي زبـان خـارج بـراي فـراهم آوردن. كرد
و فنون جد و بيداري ملت آغاز به كار كردندبستر فرهنگي براي معرفي علوم و تحرك . يد

و مدرسـه. بسياري از اولين مفاهيم را همين نشريات در جامعه مطرح كردند سـازي نهضـت فرهنگـي
و، زبان هاي جرايد فارسي ترين خواسته عنوان يكي از اصلي به و تبريـز و دگرگوني در تهـران موجب تحول

رو. شـد محسـوب مـي» جرم«خواندن روزنامه غير دولتيهاتا مدت. يكي دو شهر ديگر ايران شد ، از ايـن
و مسئول در جامعه به جاي روزنامه و آزاد مي نامهشب، هاي بيدارگر دوران مظفري شـاهد. شدند ها منتشر

شد گونه رسانهگيري اين اوج و. هاي عمومي و وعـظ رسانه عمومي پيش از آن ابزارهايي سنتي چون منبـر
و زورخانه بود در قهوه تا حدي اجتماع . خانه

را در تكـوين، هـاي چـاپ خـارج به ويژه روزنامه، هاي عصر مشروطه نقش روزنامه، برخي پژوهشگران
و تحرك سياسي مردم به دليل بي سـوادي ترديـد بـي بـي. انـد سوادي اكثريت جامعه ناچيز دانسته آگاهي

و منور و نشـريات بـود الفكران روزنامهاكثريت مردم آن روزگار موجب جدايي ميان آنان دو. نگار امـا ذكـر
و يـا يكي اين. دهد نكته اين ادعا را محل ترديد جدي قرار مي كه مشروطه را همان چند هزار نفـر باسـواد
و پيش بردند، كساني كه به باسوادان دسترسي داشتند از. مطرح كرده مشروطه حاصل تالش هزاران نفـر

و رشـت بـود، تبريـز، بـه ويـژه در تهـران،ر اصلي ايرانمردم غالبا با سواد چند شه ضـمناً نبايـد. كرمـان
و درون خانـه خواني از دربار تا قهوه فراموش كرد كه روزنامه و محافـل جمعـي مخفيانـه هـا از سـوي خانه

و به دسترسـي گسـترده باسوادان براي بي و سوادان به شدت رواج يافت تـر اهـالي شـهرها بـه مطبوعـات
م و كارآمـدي چـون بهـره شـيوه. طرح شده در آنها انجاميدمطالب از هـاي ابتكـاري نـو گيـري گسـترده
و حكم مانند، تصوير، كاريكاتور و تـأثير مطبوعـات،و جمالت كوتاه امثال هم عامل مهم ديگـري در رواج
تبريزيـاني اي در خانـه در ابعـاد گسـترده مالنصـرالدين چـون هايي كاريكاتورهاي روزنامه. آمد بشمار مي

ميبه دست مي، چرخيد دست و پرسش . آفريدو چالش
مطبوعـات«خواهان در ترغيب مردم به روزنامـه آن بـود كـه خوانـدن نمونه ديگري از ابتكار مشروطه

شد» مقدس و سخنراني توصيه مي و مراكز وعظ را، ملي از باالي منابر و مؤمنـان كه مقاومـت متشـرعان
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ن و ملـك. كـرد شريات سسـت مـي در برابر نزديك شدن به و سـاير وعـاظ سـيدجمال واعـظ المتكلمـين
از دگرانديش مشروطه مـردم را بـه،و ديگـر نشـريات مترقـي » المتـين روزنامه مقدس حبل«خواه با نقل

و خواندن روزنامه به و فعاليتي معنـوي خداپسـندانه ترغيـب مـي خريدن . كردنـد عنوان حركتي ارجمند
و تعلق به هواخواهان نظام نـوين تبـديل شـد ان به بعد در حكم كرداري مشروطهروزنامه از اين زم . طلبانه
و سياسي هم بيكار ننشستند موانع بازدارنده، از سوي ديگر و، سـو سانسورچيان حكومتي از يـك.ي سنتي

.دخواه برآمدن به مقابله با مطبوعات مشروطه، اولياي دين با نهي از منكرات مذهبي از سوي ديگر
و نظارت بر نشريات را بر عهـده داشـت، در زمان صدور فرمان مشروطه . هنوز وزارت انطباعات كنترل
در روزنامـه عمـومي، انديشـي در نظـر داشـته باشـد هر كس صالح«:در اصل سيزدهم قانون اساسي آمد

و بر هيچ كس مستور نماند جات تـا مـادامي كـههمعهذا عموم روزنام. برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده
و عامـل  و مختارند كه مطلب مفيـده و ملت نباشد مجاز مندرجات آنها مخل اصلي از اصول اساسيه دولت

و صالح-  و منتشـر نمايـد المنفعه را همچنان كه مذاكرات انديشي خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده
شدو اگر كسي در روزنامه و مطبوعات برخالف آنچه ذكر ه به اغراض شخصي چيزي طبـع نمايـد يـا جات

و افترا بزند شد، تهمت و مجازات خواهد و محاكمه ».قانوناً مورد استنطاق
و روزنامـه، به استناد اين مدرك و اسـتماع گـزارش نگـاران حـق حضـور در جلسـات علنـي مجلـس

و اطالع از جزئيات آنها را يافتند و سياسـي انتشـار مطالـ، در پـي ايـن امـر. مذاكرات دولتي ب افشـاگرانه
و زبـان. پيرامون رويدادهاي كشور گسترش يافت و مطالبي كه غالباً فضولي و دربـار ، شـاه درازي انگاشـته

و وزرا زد، دولت و ضـمناً تقابـل ميـان خـود ايـن نشـريات را دامـن و وكال را به واكنش واداشت . مجلس
و حدود آزادي مطبوعات در بره نحوه و حد و صدور دستي صدور امتياز خـط مشـروطيت تـاه دستيابي

و تصويب نخستين قانون مطبوعات در مجلـس  . بـه نحـوي بـه همـان شـكل سـابق ادامـه يافـت، تدوين
بـه رغـم تأسـيس نـداي وطـنو مجلسبه ويژه، تربيتامتيازهايي كه در ابتدا براي برخي نشريات چون

و محـول شـدن پـس از انحـ. نظام مشروطه كماكان از سوي شخص شاه صادر شـد  الل وزارت انطباعـات
و اوقاف بعدي، نظارت بر مطبوعات به وزارت علوم و نظـارت خاصـي در اداره مطبوعـات بـه، معارف نظـم

و دربـار، در مـوارد مختلـف. وجود نيامـد  و بعضـاً، دخالـت مسـتقيم شـاه و حتـي مجلـس و وزرا دولـت
مي انجمن و ايالتي را مشاهده . كنيم هاي محلي

و جديدي در تاريخ مطبوعات ايـران آغـاز شـد پس از صد دورانـي: ور فرمان مشروطه دوران پرتالطم
و نامطلوب تجربه، پرشور و با ابعاد مطلوب مطبوعات با اتكا به مـوارد منـدرج در قـانون اساسـي كـه. آموز

و مسـتقل نسـلي جديـد از روزنامـهبه، كرد آزادي مطبوعات را تأمين مي درن عنوان سخنگويان آزاد گـاران
و دولتي به صحنه آمدنـد كـه پـيش از ايـن  و خواسـته صـرفاً مقابل نشرياتي رسمي هـاي انعكـاس صـدا

. آمدند حكومت بشمار مي
و انبـوهي شـب،ي استقرار مشروطه هاي اوليهو نيز در ماه، در فرايند دسترسي به نظام مشروطه نامـه

و نيمه و مخفي از جانب مشروطه نشريات مخفي و توزيـع مـي آزادي خواهان بـه دليـل. شـد طلبان منتشر
و نظميه و كنترل از جانب انطباعات شب،ي دولتي خفقان و ها مخفيانه دست بـه دسـت نامه اين نشريات

و هـا كـم ضرورت وجودي آن گونه رسانه، با آزادي نسبي ناشي از استقرار مشروطه. چرخيد مي رنـگ شـد
ت  و آزاد منتشـر مـي جايش را به انبوه نشرياتي داد كـه هرچنـد. شـدند حـت عنـوان مطبوعـات مسـتقل

و تشكل و انتقادات خود را كماكان از طريـق شـب معدودي محفل نامـه هاي مخفي فعال بودند كه عقايد
و اعـالن نامـهي مجلس برخي از ايـن شـب هاي اوليهدر جلسات ماه، رساندند به اطالع عموم مي هـاي هـا
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و بررس ق اشـاره 1324بـه چنـد جلسـه مـاه شـوال، مـثالً.ي نمايندگان قـرار گرفـت اعتراضي مورد نقد
. كنيم مي

از، شوال15در جلسه حاجي سـيد نصـراهللا نماينـده. به ميان آمد» اعالن منتشره از معاندين«سخن
او: عضو جامع آدميت اظهار داشت و نـام چون صاحب اعالن مرتكب دو امر خـالف شـده بايـد رسـيدگي

و ديگـر آن كـه، يكي آن كه بر ضـد مجلـس اعـالن منتشـر نمـوده«: به دو جهت تنبيه شود معلوم شود
خواسـت كـه نقـشي متشـرع از مجلـس تـازه تأسـيس مـي نماينده.»نسبت آن را به مجلس داده است

و توزيـع  و كسي راكه جرئت كرده اعالني در انتقاد از عملكرد مجلـس چـاپ دستگاه سانسور را بازي كند
. زات برساندكند به مجا

فكـر خـود را پـيي سـخن هـم ادامـه، سيدالحكما نماينده مالكين تهران، شوال19چند روز بعد در
و پرسيد شد«: گرفت : الدوله رئيس مجلس گفـت صنيع» چه كرديد؟، در باب آن اعالن كه پريروز صحبت
پنـاه[دالعظيم رفتـه گويـا بـه حضـرت عبـ، اي كه اعالن را چاپ كرده آمد عذرخواهي كرد مدير چاپخانه

و تأييد كرد كه آري خود چاپخانـه دار گفـت.]برده را: ميرزا محمود كتابفروش ادامه داد كيفيـت جريـان
آره طرف خودش پيش مـن: مجتهد طباطبائي هم در ادامه گفت. خدمت ميرزا سيد محمد مجتهد گفته

و عذر تقصير خواست در سانسـور آنچـه چاپخانـه منتشـر برخي نمايندگان خـود، ترتيببه اين. هم آمد
و به نوعي جانشين سانسور چيان وزارت انطباعات شدند، كرده بود . شركت مستقيم كردند

اعمـال،ي مجلـس جـز روزنامـه، اي بر نشريات جانبههنوز وزارت انطباعات سانسور همه، در اين برهه
و حضـور تقـي زمان بـا ورود نماينـدگهم، نداي وطنبه گزارش روزنامه. كرد مي از ان آذربايجـان زاده كـه

مي اليحه، مدتي پيش در تهران بود كه آزادي قلـم از ضـروريات مشتمل بر اين، چرخيد اي دست به دست
و اگر قلـم آزاد نباشـد ابـداً مشـروطه نيسـت  در كشـمكش بـر سـر تحميـل.و لوازم قانون اساسي است

و معناً«ي مشروطه و نشـر مـورد تأكيـد قـرار، كليدي ايفا كرد زاده در آن نقش كه تقي» لفظاً آزادي قلـم
. كردنـد اي كه عمالً از ارائه اخبار روزنامه به وزارت انطباعـات بـراي مميـزي خـودداري مـي گونهبه، گرفت

و نمايندگان در تقسيم]268[ ي بـه گانه هاي هشت بندي وزارتخانه مخالفت با وزارت انطباعات ادامه يافت
در،]269[ي مجلـس روزنامـه بـه گـزارش. عمالً وزارت انطباعـات را كنـار نهادنـد،هرسميت شناخته شد

در خصوص وزير انطباعات قرار چه شد؟ چرا مـزاحم:ق يكي از نمايندگان پرسيد1325محرم17جلسه
شد: شود؟ وكال گفتند مي و در كابينه بعدي آن وزير حذف ششـم، دو هفته بعـد. ما وزير انطباعات نداريم
و معارف مسئوليت امور مطبوعات را در وزارتخانـه برعهـده،رصف مخبرالسلطنه هدايت به عنوان وزير علوم

كشـمكش،ق در مجلس تصـويب شـد 1326تا يك سال بعد كه قانون مطبوعات در پنجم محرم. گرفت
و سانسـور مطبوعـات. بر سر آزادي نشر ادامه يافت از، با برداشته شدن سد بزرگ نظارت جرايـد انبـوهي

شد مشروطه و واليات منتشر . خواه در تهران
در تقي و و شركت در جلسات مجلس بـر آزادي مطبوعـات تأكيـد زاده از همان ابتداي ورود به تهران

و دولت بـر سـر 1324ذيحجه24در. هاي خود مطرح كرد صدر خواسته در كشمكش با محمدعلي شاه
و خواست» مشروطگي« زاده در تلگرافي بـه تبريـز در تـالش بـه تقي، انجمن تبريزي گانه هاي هفت نظام

در: خانه بر سه مبحث انگشت نهاددرخواست متحصنين تبريز در تلگراف و مسـئوليت وزرا پاسخگو بـودن
و كنتـرل آن بـه وزارت ماليـه، مقابل مجلس و، ضـرورت حـذف وزارت گمرگـات و اهميـت آزادي بيـان
انحـالل وزارت، دانـيم كـه چنـدي بعـد مـي]270[. اساسـي مشـروطه هـاي عنوان اعم پايه مطبوعات به

. انطباعات رسماً اعالم شد
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و حدود آزادي قلم و حد و نحوه امتياز و نشـريات كماكـان، در فقدان قانون منسجم مطبوعاتي نشـر
و بيرون مجلس باقي ماند محور كشمكش موضوع سانسـور، 1325االول جمادي18در جلسه. هاي داخل

شـيخ حسـين سـقط فـروش نماينـده. ها در جلسه علني مجلـس مطـرح شـد محتواي مطالب روزنامهو
. ها معـين شـود نويس كنم تا مجازات روزنامه امروز از اينجا حركت نمي«:عنوان كرد، متشرع تهران . اگـر.

مي به اين ترتيب كه روزنامه و غير وزير هرچه و،مخواهند بنويسند جلـوگيري نكنـي ها به وزير بـه دولـت
».ايم ملت خيانت كرده

و اهميت موضوع را از نقد بر سياست، حاج سيد نصراهللا ديگر نماينده متشرع ورزان بـه شـريعت جهت
و گفت بايد بـه ديـن مقـدس اسـالم بـد، وگو نيستبيش از اين در اين موضوع حاجت به گفت«:كشاند

و هرگاه نسبتي داده شد بر عموم مسلمانان و متحتم است كه آن نسبت را ارائـه بدهنـد گفته نشود فرض
».كند وگو نميمجلس در حقوق شخصيه گفت.و نسبت دهنده به مجازات برسد

و و حيثيت شخصـي فـردي به نظر عضو جامع آدميت وظيفه مجلس شوراي ملي نه پرداختن به امور
مجلـس. انـد نسبت نـاروا داده بلكه مجازات كساني است كه به زعم او به دين اسالم، ورزان عرفي سياست

و، محرر سابق سـيد عبـداهللا مجتهـد، هم پس از اتمام حجت مانند سخنران متشرع بعدي دهـان بسـت
. قضيه را ادامه نداد

و،79و20،77اصـول. تصـويب شـد 1325شعبان29متمم قانون اساسي در پيرامـون مطبوعـات
و تلگراف بود23و22مواد  مطبوعات در حالتي كه مطالـب مضـر بـه، اصل بيستمدر. در چگونگي پست

و مخالف قانون نشر نكنند و شريعت و در صورت تخلف بـه مجـازات طبـق، حال دين آزاد شناخته شدند
و ضرورت اتفـاق79و77هاي در اصل. قانون تأكيد شد به تشكيل هيئت منصفه براي محاكم مطبوعاتي

از. آراي آن در صدور رأي اشاره شد و كشمكش بسيار پس سرانجام نخسـتين قـانون مطبوعـاتي، مجادله
و،اي مـاده52اين قانون.ق به تصويب مجلس رسيد1326مشروطه ايران در پنجم محرم  و حـد ضـوابط

و اداره مطبوعات را مشخص كرد و شـاه از يـك، در تدوين اصـول ايـن قـانون. حدود برپايي و دربـار سـو
و شريعت از روحانيون و بـه جانب ديگر توانستند تا حد زيادي خواستهخواهان هاي خـود را اعمـال كننـد

و مداخله پاي. كرسي بنشانند و راديكال نيز در برخي اصول قابل رويت اسـت فشاري امـا،ي جريان الئيك
خواهان با همكاري ساير جريانـات مـدعي گيري روزافزون شريعت فضاي كلي حاكم بر قانون حاكي از توان

و وكالي عضو جامع آدميت بود چون كهنه، اهيخو ترقي ايـن قـانون33ي در مـاده. كاران اصالحگر قاجار
تـوهين،آن36در مـاده. مطالب جرايد آزاد است تا زماني كه با شريعت اسالم همخوان باشـد: آمده است

و شايسته مـردم بـه در سـاير اصـول بـرانگيختن.ي مجازات معرفي شـد به پيشوايان اسالم جرم شناخته
و مسـلمين، توهين به پادشاه، ارتشيان به نافرماني، بزهكاري اهانـت بـه، نوشتن مطالب مضـر بـه اسـالم

و بي ي ارتـش انتشار اخبار محرمانـه، هاي خارجي هاي دولت احترامي به ديپلمات سران كشورهاي دوست
.و مراجع قضائي از جمله جرايم مطبوعاتي شناخته شد

شد44يهمجازات هم طبق ماد و اداره آن بر عهده قوه قضائيه محول هـا شـامل اين مجـازات. تعيين
شد،ي نقدي جريمه و مجازات مديران مسئول روزنامه عنوان نگـاران متعهـد شـدند روزنامه. توقيف نشريه

و اجـراي مفـاد ايـن قـانون را مكتـوب كننـد » التزام شرعي«پيش از آغاز كار خود در نشريات  .و احتـرام
شد ويب قانون مطبوعات با عكستص و نكوهش بسياري از نشريات غيردولتي مواجه . العمل مخالف

و يادداشـت نامه در ويژه مساواتي روزنامه و در مقـاالت بـه نقـادي، هـايي اي مخصوص ايـن مبحـث
و پيامـدهاي اجرايـي آنهـا پرداخـت  و در نوشـته، از جملـه. محتواي مـواد اي كـه احتمـاالً بـه قلـم تنـد
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و ترحم،ي سيد محمدرضا شيرازي بود طنزپردازانه و عنايـت قـانون برآمـده، آمد كه از يمن توجه رحمت
:وكالي سرآمد عصر ما منبعد

و، خزانـه معمـور، قشـون مرتـب، رعايا شـادكام، مملكت آرام، دواير منظم، قوانين جاري« كبـوتر
و مظلـوم همـراز، دزد با قافله انباز، گرگ با ميش دمساز، شاهين هم پرواز و عاقـل، ظـالم جاهـل

]271[».آواز هم

و فضـايي كـه بعـداً بـر نشـريات كه كنايه از خفقان قانوني ناشي از اجراي مواد قانون مطبوعـات بـود
و دربـار بـراي آرام كـردن. فارسي عصر مشروطه غلبه خواهد كرد نويسنده از سازش قانوني ميان مجلس

د و با قلمي تند به فغـان بـود جو به شدت بحراني آن روزگار اوج نارضـايتي در روزنامـه مسـاوات.ر خشم
و، لحـن هتـاك. مـنعكس شـد» شاه در چه حال است«با سرمقاله21ي چند روز بعد در شماره خشـن

و مـدير آن شـد توهين ي شـماره، در شـماره بعـد مسـاوات. آميز اين مقاله موجب شكايت شاه از روزنامه
و دوم دو، بيست ي مدير روزنامه را بـه جـرم نوشـتن آن مطالـب شرح محاكمه، 1326الثانيم ربيعمورخ

. درج كرده است
نيـز در اعتـراض بـه كشـكول روزنامـه فكـاهي، نـداي وطـن، صوراسـرافيل، المتين حبلهاي روزنامه
در همين جـا اشـاره شـود كـه بـا بررسـي مجموعـه. مطالبي منتشر كردند، هاي قانوني جديد محدوديت

و نقـد موافـق يـا مخـالف آن كمتـر نوشـته، هـا در نقـد يـا حمايـت قـانون مطبوعـات شتهنو ي تحليلـي
و پيشـنهادهاي اصـالحي مشـاهده مـي انديشه و خردگرا در اصول اين قانون قسـمت اعظـم. شـود ورزانه
و لفـاظي ها عمدتاً ابزار مخالفت نوشته و قـيم. هـاي مرسـوم بـود هاي سطحي ي مĤبانـه دخالـت مسـتقيم

ازي شـريعت مداخله گسـترده،ي مجلس نقش آمرانه، حكومت خواهـان در ايجـاد موانـع در راه نشـر آزاد
و آزادي،سويك و آشـنايي بسـيارو عدم شناخت اصول دموكراسي هاي مدني در فقدان انباشـت تجربـي

و دست محدود مشروطه ره، دركاران مطبوعاتخواهان آفـرين معضل،گشا باشد از سوي ديگر بيش از آنكه
و بر پيچيدگي و مسـتقل فقدان تجربه روزنامـه. هاي بحران افزود شد بـر بسـتر سـطح نـازل، نگـاري آزاد

و اختيارات رسانه و شناخت از وظايف و هـم از جانـب هم از سوي مشروطه، هاي همگاني معرفت خواهـان
و نشر، مستبدين و قلم و مخالفين آزادي بيان ر ناهنجاري، متشرعين ـ هـاي وزافـزون مناسـبات سياسـي

و نشـر تنهـا در دربـار. فرهنگي آن روزگار دو چندان شـد  و، فضـاي ضـد آزادي بيـان و مجتهـدين شـاه
لكـن، تنها در مجلس مشروطه نبود كه گفته شد دولـت مشـروطه اسـت.شد مداران خالصه نمي شريعت

و زبان آزاد نيست اي تبريز را به جرم انتشار مقالـه عدالتي بلكه در انجمن راديكال تبريز هم روزنامه، قلم
و معارف«تحت عنوان را، كه مورد اعتراض روحانيون بود،»زن و مـديرش رسماً به دستور انجمن توقيـف

و زندان محكوم كردند . به مجازات
و مترقي مشروطه انتشار روزنامه و فرهنگ برخي عناصر راديكال امـا، ساز را پيشه كردنـد هاي بيدارگر

بي97نبوها گيـري شـاهد اوج، در ايـن برهـه. سواد جامعه مانع بزرگي در اين حـوزه بـود درصد جمعيت
و ابتكار جرايدي چون  و راديكـال بـرايبه صوراسرافيلخالقيت عنوان ارگـان غيررسـمي جريـان الئيـك

و انگيزش تهي و روستا هستيمبيداري ميـان نـه تنهـا، دهخـدا» چرنـد پرنـد«صفحه طنـز. دستان شهر
و مراكز همگاني خانه سواد جامعه پس از بارها بازخواني در قهوه باسوادان بلكه اقشار بي دهان بـه دهـان، ها

و پرسش ميان اهالي مي مي چرخيد و خوانـدن. آفريد هاي بيداركننده و، عالوه بر بيگانگي مردم با مطالعـه
و بنيـه هزينه سنگين، مشكل ديگر پيشروان مطبوعات، بيسوادي عمومي و اداره آن ي انـدك مـالي نشـر

و امكان مالي چنداني برخوردار نبودنـد، اغلب اين صاحبان مطبوعات. آنان بود و، از توان كـه بـه تعطيلـي
در نـداي وطـن روزنامـه. مرگي بسياري از نشريات آن روزگار در همان چند شماره نخست انجاميـد جوان
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ا سنجش زمانه به معضل نشريه از ميان تعداد بسـيار نشـرياتي كـه]272[. شاره كرده استداري آن عصر
و مـؤثر در تهـران ماندنـد تنها چهار روزنامـه، ظهور كردند ، المتـين تهـران حبـل:ي راديكـال مهـم پايـدار
و معدودي ديگر در مورد ارتباط تقي. مساواتو القدس روح، صوراسرافيل در اشـاره، زاده با اين نشريات هـايي

مط كارنامه و فعاليتي و بيان بوعاتي و سوي آزادي نشر . الزم است، هاي او در سمت

 زاده با نشريات عصر مشروطهتعامل تقي
و بـرادر مؤسـس،ي تهران يوميه المتين حبل توسط سيد حسن كاشاني ازلـي مسـلك نماينـده روزنامـه
و تشـنگي عمـومي، از هنـد هاي روزنامـه تأخير دريافت نسخه، به دليل شتاب حوادث المتين كلكته حبل

در پايتخـت آغـاز) 1907آوريـل29(ق 1325االول ربيع15تر به اخبار رويدادها از براي دسترسي سريع
تا. به نشر كرد ي ايـن گرداننـده. به انتشار خـود ادامـه داد) 1909اول اوت( 1327رجب14اين روزنامه

ن و راديكـالي در و آراي منسـجم را، هضـت مشـروطه نبـود روزنامه داراي افكار امـا در مجمـوع نشـريه او
هم مي و و مترقي و راديكال در غالب مـوارد دانسـت توان در زمره مطبوعات پيشرو او. سو با جريان الئيك

و عالقه يا بـه در مكتب معتبر برادرش روزنامه و در قياس با ساير كساني بود كه با شور نگاري آموخته بود
و  تـر روزنامـه خـود را ادارهاي اي حرفـه بـه گونـه، داري روي آوردنـد شهرت به نشريهاميد منزلت يا مقام

و ملـت بيشـتر ارج مـي. كرد مي و هويت ملي كشـور و عـدالت اين نشريه به امر استقالل نهـاد تـا آزادي
و جانـدار آن پيرامـون قـرارداد. اجتماعي و بيداركننـده در 1907سلسله مقاالت افشاگر و انگلـيس روس

«هـاي همين مقـاالت بودنـد كـه مبنـاي نوشـته. نشريه را در اين زمينه صاحب اعتبار كرد، قسيم ايرانت
و نيـز محـرك بخشـي از كتـاب لندن در مقابله با سياست» كميته ايران انقـالب هاي نزديكي بـا روسـيه

 . ادوارد براون شدندي مشروطه
هـايي گـروه هـايي چـون حملـه چند بار هم گرفتاري. را چهار بار رسماً توقيف كردند المتين تهران حبل

درهم،ق1325ي در دهم ذيقعده، مثالً. فشار به روزنامه رخ داد زمان بـا گـرد آمـدن مخالفـان مشـروطه
و ناموفق محمـدعلي شـاه عليـه مجلـس  و تدارك كودتاي اول و برخـي، ميدان توپخانه عوامـل اسـتبداد

آن المتين حبلاز جمله، مترقي هاي خواهان به دفاتر روزنامه مشروعه و پس از غـارت امـوال ، حمله كردند
نخستين توقيف رسمي اين روزنامه به بهانه نشـر يـك اطالعيـه. هاي نشريه را از بين بردندي شماره همه

التاري بود ولي دليل اصلي توقيف انتشار سلسله مقاالت افشاگرانه عليه دخالت مأموران دولـت روسـيه در 
و قضايي ايران بودامور داخ در. لي و توبيخ مطبوعـات براي نخستين بار در همين زمان است كه از توقيف

و آقايان تحت لواي مقابله با تبليغ التاري در  خواسـتار مجـازات، المتـين حبـل مجلس سخن به ميان آمد
و توقيف آن نشريه شدند ي تهـران توقيف روزنامه چـون بمبـي در فضـا]273[. شرعي مدير دگر انديش

و ساير نشريات مترقي را برانگيخـت و راه افتادن سيل اعتراض عمومي مردم و دسـت. منفجر شد - مـردم
و دسـت، دركاران مطبوعات و هميـاري خـود را بـا روزنامـه واعظـان. دركـارانش اعـالم كردنـد همدردي

و سيد جمال واعظ ملك، مشروطه و وعظ خود در افشـاي اسـتبد، المتكلمين و در سخنراني و سانسـور اد
از شـهرهاي سراسـر كشـور هـم، به استناد مطالـب خـود روزنامـه. ها گفتند در دفاع از آزادي بيان سخن

و همدردي به دفتر تلگراف اين روزنامـه در اولـين شـماره. رسيد المتين حبلهاي متعددي در همبستگي
و همـدر چند قلم از اين تلگراف، پس از انتشار مجدد و روزنامـه، دي اهـل قلـم هـا را منتشـر كـرد نگـاران

و شـوق بسـيار بـه اطـالع عمـوم رسـاند  و جرايد را با شـور و كارگران چاپخانه اولـين اعتصـاب. كاركنان
و همدردي با اين روزنامـه برپـا شـد  از راه نـوع«بـه قـول ايـن نشـريه. كارگري ايران حول همين توقيف

و همكاري جرايد شريفه  بلكه كليه ادارات خـود را محترمـه نداشـت نيـز]هكرد[ي خود را تعطيل پرستي
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. تعطيل فرموده . اعتـراض عمـومي».شروع بـه كـار نخـواهيم كـرد، قسم ياد كردند تا رفع توقيف نشود.
و اعتصاب كاركنان چاپخانه و مطبوعات جرايد را متوقـف نشـريه مجلـس از جمله، انتشار همه نشريات، ها

اب كـارگري ايـران كـه درعـين حـال نخسـتين اعتصـاب عمـومي اين حركت اولـين اعتصـ]274[. كرد
و نشر هم بود و. مطبوعات در دفاع از آزادي بيان موضوع را بـه مـذاكرات مجلـس شـوراي ملـي كشـانيد

. را آزاد اعالم كند المتين حبلدولت مجبور شد انتشار مجدد 

تــاريخ مــذاكرات مجلــس در فــروششــيخ حســي،ق1325الثــاني جمــادي17بــه اســتناد ســقط ن
آن» العموم مدعي« و نشـر اعـالن در هميشگي شـرعي مجلـس كـه از گذاشـتن التـاري در فـالن خانـه

: گفت، خبر داده بود المتين حبل
كد« و كد ما قـرآن اسـت  (Code) در اينجا روزنامه آزاد است ولي به شرط اينكه مخالف با . نباشد

ك. نبايد روزنامه يا غير آن مخالف او باشد ميحاال را از توقيـف المتـين حبلخواهنده وزارت علوم
، بايد از تمام صاحبان جرايد التزام بگيرند كـه اگـر بـرخالف قـرآن چيـزي نوشـتند، خارج نمايند

».توقيف ابدي باشد

و خداوند هم زبـان را آزاد خلـق: حاج آقا امام جمعه تأكيد كرد، در ادامه شرع كسي را آزاد قرار نداده
. دي از براي آن قرار داده است كه نبايد تجاوز كنـدح. نكرده است . امـروز هـيچ چيـز از بـراي مجلـس.

. جات نيست مضرتر از اين روزنامه
، هاي شرعي پوشانده شـد دليل واقعي توقيف كه به بهانه: سال اول نوشت 113در شماره المتين حبل

و به ويژه پناه دادن سفارت روسيه به ملك . بـود، يكـي از مجرمـان دادگسـتري، جارالت مقاالت ضد روسي
روزنامـه در غالـب. اين توقيف چهار روزه به اولين اعتصاب كارگري ايران منجر شـد، كه آورديم طور همان
و راديكال نوشته و عملكرد وكالي الئيك در كشـمكش. زاده حمايت كرد به ويژه تقي، هاي خود از مواضع

 روزنامـه. خـواهي اهـل شـريعت ايسـتاد در مقابـل مشـروعه، ايـم كه نمونه آورده طور همان، تدوين متمم
و زباني گزنده شرح داد ماجراي بست را. نشيني مخالفان مشروطه را در حرم عبدالعظيم با لحني تند آنهـا

و عليه نظام جديد خواند كه  و عامل شر خواني مجلـس در مسـجد جـامع كـه مركـز به نام روضه«بدفهم
حق، شهر است منعقد كرده و. كنندمي» به طرف باطل دعوت، خلق را به اسم به دسـت آمـدن ششـلول

و استعمال آن در كشتن مشروطه ]275[. اي از قصد اصلي آنها عرضه كرد خواه را نمونه قمه
بر افكار تجددخواهي اوليه خود سـخن گفتـه، پيش از مشروطه، المتين كلكلته حبلزاده در تأثير تقي
و المتين تهران حبلهاي يابي نوشتهدر ارز]27ص[. است و ادبيـات سياسـي درون چند مقاله را با زبـان

تك بيرون مجلس تقي امـا. ايـم به آنها اشاره كـرده المتين حبلي جداگانهنگاري زاده همسو يافتيم كه در
چ حمايت نشريه از تقي، موضوع روشن و نـد زاده در زمان حكم فساد مسلك سياسي صادره از مجتهـدين

و تفاهم موردي آنان دارد، ايم مورد ديگر كه در متن كتاب آورده زاده چنـد از تقـي. حاكي از روابط متقابل
و نامه در  و تهران سـراغ داريـم المتين حبلمقاله در شـرح چگـونگي» كشـف الغطـا«مقالـه. هاي كلكته

و نقد بر مواضع اعتداليون در صفر  او در ايـن. از آن جمله است،ق1329پيدايش احزاب سياسي در ايران
و انگليسمي سو با خواست دولتنوشته اعتداليون را سازشكاراني هم خواند كه بـا بـزرگ هاي بيگانه روس

و غلو بيش از حد در مورد راديكاليسم دموكرات  و خصوصيات ملي،ها نمايي گراي آنان را در اذهـان هويت
و منفي جلوه داده . اند عمومي مخدوش

]276[المتين كلكلتـه حبلدر روزنامه» گداز شمال حقيقت وقايع جان«اي تحت عنوان اده مقالهز تقي
،ي او بـه ادوارد بـراون نوشـته،»هايي از تبريز نامه«منتشر كرد كه متن آن با نامه هفتم مندرج در كتاب
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ا. هـا در شـمال ايـران اسـتي مربوط به عملكـرد روس مقاله. يكسان است يـن مقالـه در پـيش از چـاپ
.م نوشته را براي براون به زبان انگليسـي فرسـتاده بـود 1912اي به تاريخ اول فوريه طي نامه، المتين حبل

و تعــديات » بحـران ايـران«ايـن نوشـته در رسـاله معـروف بـراون تحـت عنــوان كـه افشـاگر تجـاوزات
و همراهي انگليس بودي روس جنايتكارانه نويسنده اوضـاع ايـران را روز. بود اصالحاتي را گوشزد كرده، ها

مي به روز بدتر مي و و نابودكننـده اسـتقالل هـا قريـب ها در تمام زمينه نويسد كه تسلط روس يابد الوقـوع
در دوران مجلس دوم در فصل مربوطه اشـاره المتين حبلهاي به موضوع برخي ديگر نوشته. كشور است

. ايم كرده
و مدير اما در مورد تقي  تأمـل اطالع مهم ديگري در دست داريـم كـه شـايان المتين تهران حبل زاده

و تعقيب. است و آغاز دستگيري سيد حسن كاشـاني، هاي مأموران محمدعلي شاه پس از بمباران مجلس
. الدولـه مخفـي شـدندو بهاءالواعظين در باغ امين، المتكلمين ملك، همراه ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل

و مطابق اسناد تـاريخي، ان شاهبا پيگرد قزاق سـيد حسـن. بـه قتـل رسـيدند، دو نفر اولي دستگير شدند
و همـراه هفتـاد تـن ديگـر از  و خـود را بـه سـفارت انگلـيس رسـانيد كاشاني از مهلك جان بـه در بـرد

شد مشروطه و دو تن ديگر وي همراه تقي. خواهان در باغ سفارت متحصن و دهخدا كـه طـور همـان، زاده
ب و از آنجا به قفقاز رفـت خش استبداد صغير آوردهدر زاده تقـي. ايم براي تبعيد به خارج رهسپار انزلي شد

و سيد حسن در تفليس ماند نـزد، پس از مدتي قصد عزيمـت بـه كلكتـه.و دهخدا به اروپا رهسپار شدند
مي، المتين حبلبرادرش مدير روزنامه هفتگي  ق 1326رمضـان19به تـاريخ زاده اي از تقي اما نامه. كرد را

مي به او در سيد حسن در پاسخ نامه تقـي. خواست به جاي كلكته روانه ايران شود رسيد كه از وي 8زاده
روز70سيد حسن حـدود]277[. زاده اعالم كرد آمادگي خود را براي قبول درخواست تقي 1326شوال

و در آنجا به مجاهـديني پيوسـت از قفقا 1327در محرم،ي ياد شده بعد از ارسال نامه ز راهي گيالن شد
المتـين حبـل نخسـتين شـماره، دو هفته پس از ورودش. كه مشغول فعاليت براي احياي مشروطه بودند

در، سال دوم،56شماره، رشت در اين زمان انجمـن ايـالتي گـيالن كـه.ق منتشر كرد1327صفر22را
را بـه مثابـه ارگـان المتـين حبـل،ر را به دست گرفته بـود پس از قتل آقاباالخان حاكم رشت كنترل شه

، پس از نشريات دوره استبداد صغير كه در تبريز انتشار يافتنـد المتين رشت حبل. غيررسمي خود برگزيد
آيد كه در بررسي تاريخ آن زمان از اهميت تـاريخي خاصـي برخـوردار از جمله معدود جرايدي بشمار مي

مياين روزنامه مخفي. است و برخي نقاط ديگر ايران برده و در ترغيب مردم بـراي احيـاي انه به تهران شد
و مقابله با حاكميت خودكامه در نقـش تقـي. كـردي محمدعلي شاه نقش مؤثري ايفا مـي مشروطيت زاده

و انتشـار  و اقناع سيد حسن كاشاني به بازگشت به ايـران در دوران اسـتبداد المتـين رشـت حبـل ترغيب
تا اول رجب همان سال بـه 1327صفر22از، المتين رشت حبل. از اهميت تاريخي برخوردار استصغير 

و نه روز شد74در مجموع، مدت چهار ماه و فـتح. شماره منتشر كاشاني در مسير حركت اردوي شـمال
روزنامـه بـه انتقال دفتر، اين نشريه58در شماره. كرد خواهان را منعكسمي تهران اخبار فعاليت مشروطه

و رفتـار انتشار در تهران با نشر مقالـه. تهران را به اطالع خوانندگان خود رساند اي در ضـديت بـا خرافـات
در جـاي ديگـر ايـن. بـراي هميشـه متوقـف شـد،شد اولياي مذهبي كه ضديت با اساس اسالم تلقي مي

. ايم كتاب به اين موضوع اشاره كرده
و مجـازات روزنامـه،ق1325رمضان22، در مذاكرات مجلس و المتـين حبـل هـاي موضوع سانسـور

شد صوراسرافيل از. مطرح در» زاده انجمن قفقاز به جناب تقـي«اسداهللا ميرزا به تلگرافي اشـاره كـرد كـه
، مقـدس بنابر حكم مجلـس«: سيد نصراهللا گفت. درخواست شده بود المتين حبلي آن آزاد شدن روزنامه

، حاجي سـيد نصـراهللا.»محاكمه شود، هر كس مدعي است حاضر شود. توقيف است المتين حبلروزنامه
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مي، عضو فعال جامع آدميت و قلم بحث خواهان توقيـف،شد هر زمان كه در خصوص تقابل با آزادي بيان
ميو جلوگيري از كار روزنامه و مقابله با آنها و ترقي ايـن نماينـده هـر زمـان نيـاز بـه. شـد نگاران مستقل

و احكام صادره مـي» مقدس«كن خواهان داشت صفت صدا خفه ابله با آزاديمق بسـت را به دنبال مجلس
: سـيد نصـراهللا مجـدداً تأكيـد كـرد، پس از چند اشاره از سوي وكالي ديگر. تا حساب دست مخالفان آيد

ا امـروزه بـه بعضـي ضـرره، عالوه بر توهين، كه در آن درج بود]مقاله[من مالحظه نمودم اين آرتيكلي«
آقا شيخ حسين سقط فروش متشرع هم در دنبالـه سـخن.»لذا من ايراد كردم، جهت اين مملكت داشت

شدي حبل آن روز كه مذاكره«:فكرش گفتهم از مـن مـي، همه گفتند مقصر اسـت، المتين گـويم غيـر
بر[ توقيـف او از روي، پس نه اين است كه تقصـير نـدارد. تقصير پلتيكي كرده است، آزادي مذهب]تاكيد

و نظـام بدين».حق بود سان غالب وكالي مجلس به جاي پرداختن به معضالت اصلي پـيش روي جامعـه
قصـد، نگاري تازه آزاد شـده از بنـد سانسـور پيشـين اما روزنامه. مشغول مجازات اهل قلم بودند، مشروطه

و خاموشي نداشت . تسليم
م المتين تهران حبل و توقيف از همـان شـماره ششـم مواجـه شـد پس از فتح تهران با . شكل سانسور

سرمقاله شماره ششـم تحـت عنـوان. خواهان بر اساس منعيات ديني به سراغ نشريه آمدند بار شريعتاين
با اشاره بـه تـاريخ]278[به قلم سيد نورالدين خرقاني پسر سيد اسداهللا خرقاني» اذافسدالعالم فسدالعالم«

بـدترين«: امـا، يرانيان چندين بار با هجوم بيگانگان استقالل خود را از دست دادندا: نوشت، ايران باستان
و نابود ساخت و استقالل ايران را مضمحل همان وقتي بـود كـه قـومي از باربـار، موقعي كه شرف قوميت

و باديه هاي جزيرهوحشي]بربرها[ . نشـينان العرب . . عربسـتان. . و اينـ. و بـر ايـران حملـه آورده ك هـزار
».خواهد پشت خود را از زير بار سنگين خرافات آنان خالي نمايد سيصد سال است كه نژاد ايراني مي

و مبارزه ايرانيان با اعراب مسلمان به دوره معاصر رسيد كـه قهرمانـان سپس با اشاره به استقالل طلبي
و دالوران آزادي دعواي نيكنامي بر عالميان مي ، معتقـدان اوهـام اي از كهنـه انه پارهبدبخت«:نمايند حريت

و سـعادت هنوز چنان تصور مي و تابش شـمس حريـت و ترقي اهـالي، كنند كه با اين طلوع آفتاب تمدن
. نهند بيدار ايران هنوز وجود آنان را در عالم وقعي مي . و تلبـي به واسطه. و مـردمي تدليات فريبـي سـات

».خواهند بر سر مردم سوار شوند مي
از سنده در ادامهنوي معاونـت چنـد«و بـه» در هر بلد دكان خدا باز كـرده«كه» علما نمايان«ي مقاله

و مـردم را رنـگ كـرده،هاگرداننفر محكمه شصـت سـال در كـنج مدرسـه«و» احكام اسالم را ملتبس
و از جـاده ترقـ، بازي عاقبت پس از فراغت به اسم مشروعه، زيسته و تعـالي امـم عوام ناس را القاء نموده ي
مي]ملل زنده[حيه و تحـت. سخن گفت،»نمايند خارج اينان را ظالم خواندكه بـه لبـاس ديـن درآمـده
و متعددي حضور دارندعنوان . آقا شيخ«: هاي متفاوت . و آقا سيد. . موذن . .و» كـش سجاده. . نمونـه بـا.

و خيانت آخوند«عنوان نماد نام را هم مطرح كرده از قربان علي زنجاني به  . نام برد» شرارت
و مدير روزنامه را به دادگاه كشـاندند و لحن تند اين مقاله غوغايي برپا كرد تحـت، نـداي وطـن. زبان

دادگـاه]279[. هـايي از مـاجرا را بـه دسـت داده اسـت گوشه» المتين محاكمه قانوني مدير حبل«عنوان 
از. ماه توقيف باشد23حكم كرد كه روزنامه  ديگـر در مطبوعـات عصـر، ايـن رويـداد مـدير نشـريه پـس

و مدت كمي بعد درگذشت . مشروطه نقشي نداشت
،]280[حضـور داشـت المتـين حبلنگار قفقازي كه در جلسات دادگاه زاده روزنامه محمد امين رسول

ب بـه موجـ: نوشـت» المتـين توقيـف حبـل«با عنوان]281[قفقاز» ترقي«در گزارش خود براي روزنامه
و جلـو انتشـار آن را گرفتنـد المتـين حبل6شماره، فرماني از سوي وزارت معارف همـه«. ضـبط گرديـد

مي، اين بود كه نوشته بود» تقصير محرر بيچاره و سيصد سال است كه ايرانيان خواهند پشـت خـود هزار
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ا: مخبر قفقـازي افـزود. ها خالي نمايند را از زير بار سنگين خرافات عرب كـه نوشـته بودنـد يـن بـه دليـل
و خواستار مجازات نويسنده مقاله گرديدنـد، است» خرافات شريعت« صـدرالعلما«. شورشي صورت گرفت

اما برخـي،»العاده پيشنهاد كرد نويسنده آن هم مثل شيخ نوري به دار كشيده شود از اعضاي مجلس فوق
و خواستار محاكمه بر مبنـاي قـانون شـدند  رويـه مقابلـه: ده در خاتمـه نوشـتزا رسـول. ديگر مانع شده

حل منطقي اين بود كـه همـان راه. بود در حالي كه دولت بايد قانون را با اعتدال اجرا كند» جويانه انتقام«
مدير روزنامه را هم بـدون محاكمـه.شد شد ولي انتشار روزنامه متوقف نمي شماره ششم نشريه توقيف مي
و،ي دگرانديش است نويس ساده يرا او يك روزنامهز. كردندو محكوميت قانوني توقيف نمي نه جاني اسـت

]282[. دولت نبايد به هر مورد جزيي دستپاچه شود. نه خائن
و هم صدايي برخي ديگر نشريات زمانه به ويژه صوراسرافيل با در جـاي ديگـر زاده تقـي درباره روابط

. كتاب سخن آورده ايم

و انجمن تقي ها زاده
گف« مياينكه و مرج باشد اين انقـالب ملـي ته و مرج است بنده تصديق ندارم كه هرج شود هرج

. است به هواخواهي مجلس . و. و اسـمش را هـرج و هيجان ملي كه امـروز هسـت از اين انقالب
مي، مرج گذاشتند ».تواند حفظ حقوق خود را نمايد معلوم گرديد كه ملت

)1907دسامبر26( 1325قعدهذي20مذاكرات مجلس، زاده سيدحسن تقي

و رابطـه انجمـن، زاده در مجلس اول كارنامه تقي هـاي دوران ايـن مجلـس نـاقص بدون سنجش حضـور
. بر چند موضوع بسيار روشنگر است تأملپيش از پرداختن به اين رابطه. خواهد بود

و پيشينه انجمن  واژه
و مجلس برپا كردن با گسـترش زنـدگي]283[. به كار رفته است انجمن در فارسي به معناي گرد آمدن
و گرد آمدن مردم به منظور مشورت در امور مي، شهري در ايران . رفـت به مفهوم انجمن برپا كردن به كار

و يا دگرانديشان غير مسلمان گذشته از انجمن كه در برخـي شـهرهاي بـزرگ ايـران، هاي مذهبي شيعه
و تشكيالت برپا مي از تشكيالت برپا كردند كه شـعبه ناف دوره قاجار نوعي شبهاص،شد همچون محافل اي

و ميل اعضاي خـود تشـكيل البته اين انجمن. بوروكراسي اوليه شهري بود و بر اساس رضايت ها داوطلبانه
و اداره از باال توسط عوامل حكومت براي كنترل امـور بـازار سـامان يافتـه، نشدند؛ بيشتر بر مبناي دستور

و هي هايي براي تأديـه ماليـات تشكيل گروه. هاي همتايان اروپايي خود نداشتندچ شباهتي به تشكلبودند
و شكل،و پيشبرد مقاصد حكومتي فلـور. هاي صنفي در ايران شـد گيري نخستين انجمن موجب پيدايش

كـه، نـدا هايي بـوده انجمنصرفاًي قاجار گواه آن است كه اعضاي صنف وضع اصناف در دوره«: نويسد مي
و وظيفـه  و نظـارت شـان همـوار كـردن راه جمـع افراد آن پيوند سستي با يكـديگر داشـته آوري ماليـات

در اين سازمان، بنابراين پژوهش]284[»حكومت بر زندگي اقتصادي بوده است هاي صنفي بيش از آنكـه
و از نظر سياسي بر حكومت تأثير گذارند ابـزار حكـومتي بـراي عنوانبه، تثبيت حقوق اعضاي خود باشند

و تسهيل خواسته اعضـاي، هـاي سـنتي گرچه با شـيوه. از اعضاي صنف كاربرد داشتند، هاي حاكم تنظيم
و ناكارآمد حمايت مـي  و، كردنـد صنف خود را در مقابل حاكميت به نوعي كمرنگ و رشـوه بـا پيشـكش

ا،و داروغه، حاكم، سهم دادن به شاه ميو مجتهد امكان ادامه كار براي . كردنـد عضاي صنف خود را ميسر
مي رؤساي صنف رابط چانه در برخي موارد معدود چون احتكار گنـدم. رفتند زني با مراجع قدرت به شمار
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و يا كيفيت ارزاق عمومي و فروشي پـاي ايـن سـازمان فروشي يا گرانكم،و آرد هـاي صـنفي بـه صـحنه
و نشاني از آنچه در عصـر مشـروطه، نبود اما اين امر روند غالب، كشمكش سياسي هم كشيده شد و نقش

شد به . نداشتند، عنوان انجمن سياسي يا صنفي تثبيت
و پـاي نشـيني مشـروطهي اصناف در بسـت حضور گسترده در خواهـان در سـفارت انگلـيس فشـاري
بـه قـول. هاي نامنسجم صنفي را به عرصه سياسـي وارد كـرد اين تشكل، خط مشروطهدستيابي به دست

مي، كسروي و حمايـت از آن در امـر برخي از اين اصناف تصور كردند كه كار مجلس شـورا كنتـرل بـازار
و قيمت مايحتاج اوليه و تبليغ وعاظ مشروطه.ي زندگي است پايين آوردن هزينه خواه كه با وعـده ارزانـي

. بدفهمي سياسي مـؤثر افتـاد در اين، خواندند فراواني ارزاق عمومي مردم را به هواداري از مشروطه فرا مي
و روي از اين عامـل مهـم، هاي اوليه كار مجلسدستان شهري در ماهآوري گسترده تهي در ماجراي جذب

و بـي هاي پاياني كار مجلس موجـب روي كه در ماه، نبايد گذشت و بـازار گردانـي اعتنـايي مـردم كوچـه
و مشــروطه شــد كــه بــا تبليــغ همــه جانبــه بــه خصــوص از آن زمــان. نســبت بــه سرنوشــت مجلــس

و يا المـذهبي قلمـداد شـد، خواهان شريعت عامـه عمـدتاً. مجلس مركزي براي تدوين قوانين غيراسالمي
و سختي معيشت داشتند در. از اين رو در آغاز به مشروطه عنايت نشان دادنـد، درد نان شـريف كاشـاني

و متحصنين گزارش مي از: دهد گزارشي از باغ سفارت اصناف جدا جدا چادر خود را برپـا داشـته هر كدام
و در باالي بساط خود آويخته . انـد اند كه معين باشد آنها از چه صـنفو به زبان عوامي خود تابلويي نوشته

و، هـاي صـنفي اعضاي ايـن گـروه]285[. شعارها حاكي از سطح فهم آنها از مشروطيت بود افـراد عـامي
. زحمتكش نهضت را تشكيل دادند

در. انـد برخي در نقش اصناف در مشروطه اغراق كـرده. مشروطگي از عنصر روشنفكري برخاستفكر
نـو خـود در دوران مجلـس اول توفيـق تـراز هـاي آفريني بود كه اصناف به تشـكيل انجمـن مسير آگاهي

و حضـور آنهـا در ايـن مرحلـه آغـازين قريب سي نماينده. يافتند ي اصناف در مجلس اول حاكي از تأثير
و روزنامـه» انجمن اصناف«انجمن خاصي هم به نام. جنبش است نـام بامـداد اي كـه بعـداً تشـكيل شـد

]286[. منتشر كردند، گرفت
با،»انجمن«در بسط معناي و شـورا واژه. انـد همسان يا همراه خوانـده» شورا«برخي آن را اي عربـي

و مشورت است و. قرآني به معناي شور امـا، پيشينه در اعـراب صـدر اسـالم داشـت اين واژه گرچه ريشه
و همـه  و سـپس از طريـق استعمال كاربرد آن پس از پيدايش اتحاد شوروي در ايران گسـترده گيـر شـد

شد جريان و يا حتي مذهبي استفاده در برخـي جريـان، در عمـل. هاي سياسي چپ هـاي سياسـي چـپ
و جلسـات مـردم را بـه تجم، برداري ابزاري از شورا خوي جامعه در بهره فضاي دين و دسـتور«ع خواسـت

مي]287[. ربط دادند» الهي آنچه مردم به نحو طبيعي در آغاز مشـروطه بـه وجـود، نويسد همين محقق
و سال برخي از پژوهشـگران در تعريـف. بود» انجمن«، ها پس از سر كار آمدن رضا شاه ادامه يافتآوردند

و اوصاف اغراق  1905زمان مشروطه را نـوعي الگـوبرداري از شـوراهاي انقـالب هاي انجمن، آميزو تمجيد
يك]288[. اند روسيه خوانده و اغراق جانبهضمن پرهيز از وبي، گري هـايو اشـاره هـاي بحثگمان اخبار
و تحوالت نهضت، زبان چاپ خارجنشريات فارسي و يـا حتـي، هـاي سياسـي روسـيه از رويدادها عثمـاني

و نفوذ يافته بودفرانسه به ميان فعاال انجمـن«االسالم كرمـاني از رهبـران ناظم.ن سياسي درون كشور راه
ي خود به قيام مـردم روسـيه در سخنان اوليه،ي نهضت مشروطه هاي آستانه از موثرترين تشكل،»مخفي

]289[. كند براي آزادي اشاره مي
و حكومـت هـاي دور برقراري ارتباط بـين انجمـن، هاي محدودي به رغم نشانه ان مشـروطه بـا شـورا
محققي با طرح دو مĤخذ موجود در ايـن زمينـه ضـمن. چندان سامان استواري ندارد، شورايي نوع روسي
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. آيـد ورزد كه چندان اعتباري براي اين استدالل در شواهد تاريخي به دست نمـي جلب توجه ما تأكيد مي
و فرسـتاده انجمـن تبريـز مـي. اسـت، ميرزا جواد نـاطق، زاده خاطرات ناصحيكي از آنها : نويسـد سـخنگو

و هنگامي كه از سوي انجمن مأمور به واليات شدم در سفر ديلمان هر روز در مسجد بـه منبـر مـي رفـتم
احتماالً ورود ايـن اصـطالح بـه خـاطرات ايشـان]290[. كردم مردم را با منافع حكومت شوروي آشنا مي

حك حاصل ذهنيت بعدي نويسنده از واژه و تأثيرپـذيريي و پـس از انقـالب اكتبـر روسـيه ومت شـوروي
م 1909زاده در يـادآوري سـفر اي است از جليل قلي مقاله، ديگري. ايرانيان از رويدادهاي آن انقالب است

و به يـاد رفقـاي آزادي: نويسد به آذربايجان كه مي و شـوراطلب امروز من آن سفر را به خاطر آوردم خـواه
و در زمـان اين استنادها كه عمدتاً ناشي از ذهنيت نويسندگانش در دوره]291[. خود افتادم هاي بعـدي

و يـا كنـد كـه زمـان مشـروطه مقصـود انجمـن چنـدان روشـن نمـي، نوشتن خاطرات بوده رفقـاي«هـا
، گرايـي بعـدي از اين رو وصل كردن آنها به مفهوم شـورا در ذهنيـت شـوروي. چه بوده است» شوراطلب

. درزماني تاريخي ندارد چندان اعتبار
و و محـافلي كـه خـود را پـيش از دوران معاصـر ايـران و محتواي تشكل در اين گفتار به روند تحول

ـ اجتمـاعي اسـت كـه. كاري نيست، خواندند مشروطه انجمن مي سخن از مجامع سياسـي يـا فرهنگـي
و برخـي نقـاطو عمدتاً پس از صدور دست، همزمان ، در واقـع. ايـران برپـا شـد خط مشـروطه در تهـران

و اكثريتي بزرگ از مردم ايران را كـه نـه خـود بـه مجلـس مجامعي برپا كردند تا نمايندگان بخش وسيع
و نه برگزيدگانشان به آن راه يافتند به رغـم دسـتاوردهاي ارجمنـد. گرد هم آيند، شورا دسترسي داشتند

بايد تأكيد كرد كه مجلس مشـروطه نـه نماينـده،ام مجلس اول كه در اين كتاب هرجا الزم شد برشمرده
و اجتماعي آنان چنـدان عنايـت،ي ايران»رعايا«جماعت، اكثريت مردم و حقوق فردي و نه به آزادي بود
و قانونمنـد كـردن آن خواسـت. برپايي قانون بود، خواست نمايندگان. عميقي داشت مهار نظام خودكامـه

و مجلس بود مركزي مشروطه توانسـت بعـدها امري بـود كـه شـايد مـي، وكراتيك كردن قانوندم. طلبان
بي. مطرح شود و اعصار از و نابرابري به ستوه آمده بودند اما مردمي كه در طي قرون و، عدالتي ديگر صـبر

و وقتي به مجلس راه نيافتند و اجحـاف خـود را همچنـان بـر، قراري نداشتند تازه بيشتر عوامـل تعـدي
و انجمن ناچار به تشكل، مسند قدرت يافتند و يـا بـه، هاي خود را برپا كردنـد هاي بيرون از مجلس توجه

مي محافلي كه از خواسته و فوري آنان حمايت و يا مـدعي آن بـود هاي مستقيم ، كرد صـداي. پيوسـتند،
شد» رعايا«فعاالن  : در مذاكرات مجلس شورا هم شنيده

كه سبحان« در مجلس شورا حقوق مغضوبه مـا را از دسـت ظـالمين اهللا ما وكيل انتخاب كرديم
داديم كه وكيل بتوانـد حقـوق حقـه مـا را بـه ظالمـان هيچ وقت احتمال نمي. رحم باز ستاند بي

. ببخشد . مي. حـاال ديگـر. تظلمـي نمـائيم، فرياد بكنـيم، توانستيم دادي بزنيم اگر پيشتر از اين
سن. توانيم نفس بكشيم نمي مياگر بيشتر بدون برنـد كـه حـاال بـا سـند مـي، بردندد حقوق ما را

گوينـد مخـالف مجلـس اگر بگـوئيم وكيـل خـائن اسـت مـي. اند وكالي مجلس چنين راي داده
]292[».ايد شده

و يا نيمه چند سال پيش از مشروطه نيز تشكل . سري بـه نـام انجمـن تشـكيل شـده بـود هاي مخفي
قارا محفل روشنفكري ايرانيان تبعيدي استانبول و يارانش ميرزا نگـاري گونه كه در نامـهآن، خان كرماني

قايكي از محققين به نقش. برپا كردند، دهد او با ملكم خان نشان مي گـذاري خان كرمـاني در پايـه ميرزا
، ميرزا رضا كرمـاني، دانيم كه قاتل ناصرالدين شاهمي، ضمناً]293[. كند انجمن سري در كرمان اشاره مي

و چندي هم در آن شهر زيستبا محف » اتحاد اسـالم«جريان تشكيل انجمن.ل ازلي استانبول مرتبط بود
در. هاي تاريخ ثبت است الدين اسدآبادي هم در برگ در استانبول به زعامت سيد جمال و تـاثير بابيـان رد
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مي تشكل و گريخته پي گرفت هاي مخفي زمان قاجار را لدين شـاه هـم فرمانده پليس ناصـرا. توان جسته
و صدراعظم رانده» هاي ناراضيان دسته«سخن از  و به ترويج افكـار كه عمدتاً بابي، از طرز حكومت شاه اند

و  و رشوه«خود همت گماشته و تخطئه تعدد زوجات و عمـال وي آغـاز به تقبيح و اجحافات شـاه خواري
و در ارتبـاط بـا روزنامـه همزمان با تشكيل محفل روشـنفكران تبعيـدي در اسـتا]294[».نمودند ي نبول
و اعضـاي، اختريان استانبولو گروه قانون محفل بيداري در تهران توسط عوامل حكـومتي شـناخته شـد

و زنداني كردند قا. آن را دستگير ش بـه تـدارك تشـكيل هـاي تبعيـد نامـه خان كرمـاني در همـان ميرزا
ميدر استانبول اشا روزنامه قانونانجمني به هواداري از از، از انجمن مخفـي در اصـفهان. كند ره متشـكل

و روزنامه غيبيكه، خواه هم خبر داريم واعظين نامدار ازلي مشروطه ، نامـه خـواب، روياي صـادقه را منتشر
و افشـاي اسـتبداد مكالمه گويانه معروف بيدارگري را منتشر كرد كه نوشته و تعصـب اي در نفي خرافـات

]295[. است
ا ي متعـددي از جانـب مخـالفين حكومـت منتشـر هـاي مخفيانـه نامهشب،ز مشروطهدر دهه پيش

مي مي شب. اند دهد محافل مخفي چندي وجود داشته شد كه نشان «هـاي نسـبتاً مـنظم نامه يكي از اين
، متشـكل از يحيـي كاشـاني،ق1319، بود كه با چاپ ژالتيني توسط كميتـه سـري تهـران » الغيب لسان

ايـن محفـل عليـه. انتشـار يافـت، ازلي مي شناسيم- بابيهاي چند تني ديگر كه به باورو، حسن رشديه
مي، اتابك، السلطان امين اينـان بودنـد كـه چنـدي بعـد روزنامـه مخفـي. كردو مستبدين دربار افشاگري
و انجمن. را منتشر كردند غيرت و نيمه علني پيش از مشروطه بابيـان ازلـي هاي درباره محفل در مخفي

و يارانش برپـا كردنـد تبريز كه تقي» عليهم«محفل. كتاب ديگري مفصل پرداخته ايم از، زاده نيـز يكـي
. هاي مخفي بود تشكلشمار همين شبه 

و انـدكي پـيش از مشـروطيت يكي ديگر از انجمن در همـدان بـه وجـود آمـد، هاي مهم كه همزمان
آ» مجلس عوايد عمومي همدان« و بود كه شايد بتوان و تمـرين دموكراسـي انجمنـي ن را اولـين تجربـه

]296[. محافل شورايي علني ايرانيان در تاريخ معاصر دانست
ق 1324ذيقعـده14تـا) ژوئيـه4(االول از پـانزدهم جمـادي، به مدت شش ماه، همدان انجمن فوائد

وطه كـه از كنـار ايـن نگـاري مشـر برخالف تصور رايج تاريخ، در واقع. فعاليت كرد،)م1906دسامبر30(
و گـروه. آن را بايد نخستين انجمن مردمي دوران مشروطه ناميد، اند تجربه انجمني گذشته هـاي طبقـات

و اخـذ تصـميم اجتماعي مذهبي متفاوتي براي اولين بار به نحوي مسالمت آميـز در كنـار هـم بـه بحـث
و بازرگانـان وكال، در اين مجلس. ساز خود پرداختند پيرامون مسائل مهم سرنوشت ي اصناف در كنار تجار

و يهودي در كنـار مسـلمانان نمايندگان اقليت، بزرگ و دسـته، هاي مذهبي ارمني هـايي پيـروان تصـوف
و بدون خشونت توانستند نقش مـؤثري در بهبـود وضـع، عليشاهي چون صفي در كنار متشرعان نشستند

و دفاع از حقوق اقتصادي و سياسي خود، زندگي و زورمداران منطقه ايفا كننـد اجتماعي . در مقابل دولت
و فالكت انجمني برپا شد كه در طول شش ماه چنان فضاي تحت سلطه و مطيع ي حيـات زدهي استبداد

حـاج شـيخ،ي واليـات در مجلـس شـوراي ملـي شهري همدان را دگرگون كرد كـه نخسـتين نماينـده
ا محمدتقي معروف به اسم بامسماي وكيل و متعصـبين الرعايا را و به رغـم ميـل مسـتبدين ، نتخاب كرده

و راديكالي كه بـراي اولـين بـار در تـاريخ. به تهران فرستاد،و برخي علماي منطقه، مالكين وكيل مترقي
و شايد تا چندين دهه بعدي و، ايران معاصر نخستين كسي بود كه در جلسه علني مجلـس شـوراي ملـي

ز، در صحنه سياست ايران و بـا دفـاع از حقـوق اصـناف بحث حق رأي و، نان را به ميان كشـيد دهقانـان
]297[. دست شهري نام نيكي از خود به يادگار نهادمردم تهي
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اكثريت جمعيت ايـران بيـرون از چرخـه سياسـت مشـروطگي قـرار، وقتي مجلس مشروطه برپا شد
از. گرفتند و عشاير كه بيش و روستاييان را85دهقانان در، دادنـد تشـكيل مـي درصـد جمعيـت كشـور
ـ صنفي آيين بنديشش تقسيم و نـه بـه عنـوان وكيـل عمالً نه در رأي، نامه انتخاباتي گانه طبقاتي گيري

و فالحـان«آنچه تحت عنوان سهميه. جايي در مجلس اول نيافتند عمـالً بـا، تعيـين شـده بـود» مالكان
و نظامي متنفذين مح و امكانات مالي عنـوان نماينـده آنان بودنـد كـه خـود را بـه،لياعمال نفوذ مالكين

و به مجلس راه يافتند و بهـره. روستاييان جا زدند و تعـدي از قرار بود عوامل سـتم كشـي بـه روسـتاييان
و منافع آنان در مجلس شوراي ملي دفاع كنند و كارنامه كـل مجلـس در ارتبـاط !!! حقوق عملكرد مواضع

و معضالت و دهقاني روستاييان به خوبي نشـان داد كـه ايـن افـراد نماينـده چـه كسـاني با مسئله ارضي
 1357گرچه مجلس اول مشروطه پيشروترين مجلس تمامي دوران حيـات آن مجلـس تـا سـال. اند بوده
ماليات مسـتقيم بـر، تعديل آن در مقابل مالك، هايي چون سهم دهقانان از زمين اما نه تنها در زمينه، بود

و تأ و حفظ حقوق اجتماعي روستاييان گـامي برنداشـت دارايي مالكين - هـاي همـه بلكـه مخالفـت، مين
و تدوين قوانين حاكي از جهت جانبه و گرايش كلـي مجلـس بـه سـودي وكال در مذاكرات مجلس گيري

مي. مالكين بود و صـداي بسـياري برپـا الغاي رسم تيول كه امري مترقي به شمار و در مورد آن سـر آمد
سه، شد و بهرهدر عمل و عمـدتاً بـر نحـوه برداري از آن را دستم دهقان از زمين ي نخورده باقي گذاشت

و ارسال ماليات به دولت تمركز كرد : وصول
در توصـيه ايـن امـر. مالكان بر كرسي نمايندگان تكيه زدند، رعايا به مجلس راه نيافتند كه هيچ«

بو: اند بارها گفته و رعيت نقشي نداشتانقالب مشروطه از آن شهرنشينان مي.د برند كـه اما از ياد
ـ اساسي  ـ از نيمه دوم سده نوزدهم و ستم ارضي و اصالح مالكيت ترين اشتغال فكـري متفكـران

]298[».مخالفان در انقالب بود

هـاي اساسـي بـه مفهـوم كند كه مجلس مشروطه نه بـه آزادي همين پژوهشگر به درستي تأكيد مي
و مساوات ميان همه شهروندان، انديشه، آزادي وجدان و نـه، از جمله ايرانيان غيرشيعه معتقد بود،و بيان
. هاي راديكال آنان سازگار بود با درخواست

ملت هنوز اطمينان حاصل نكرده كه كارش بـا طـرف مقابـل تمـام، به قول يكي از نمايندگان مجلس
ا در واقع فلك، شده يا نه و كـرد بـه ايـن شاره مـي المعالي در مذاكرات علني مجلس كـه هنـوز بـا حضـور

و مستبدين در عرصه دولـت مشـروطه دخالت همه و، جانبه شاه خودكامه تكليـف حقـوق مـردم روشـن
. استوار نبود

و نقش انجمن به بسياري بر حضور و مداخلـه آنهـا در اوضـاع ها و مرج تأكيـد كـرده عنوان عامل هرج
و دربار و دولت و فشار بر مجلس برخـي از ايـن افـراد كـل. انـد ناميده» اغتشاش«و» فضولي«را سياسي

و غيرمنصفانه دربـاره عنصر انجمني دوران مشروطه را يك و با يك نگرش كلي ي آنهـا دست وانمود كرده
و كژفهمـي، بيسـوادي، ها در بستر جهـل بسياري انجمن،شكبي. اند قضاوت كرده هـاي موجـود تعصـب

و، زمانه و ابزار دست سياست،و يا به قول معروف عوام، بازاربرخي مردم كوچه و ميـوه ملعبه چينـان بازان
شد فرصت در زمـاني كـه عناصـر. ها قرار داد اما نمي توان آن را مالك سنجش كلي كارنامه انجمن. طلب

و آزادي و بخش وسيعي از مردم امكان حضور در صحنه سياست را نميراديكال چـه، يافتنـد طلب پيشرو
ميب و ايد و آمـال آنـان سـازگاري و خواسـته كردند؟ مجلس تجسم اصلي مشـروطه نـه تنهـا بـا حضـور

هم، همراهي نداشت و سياسي آنان قـرار داد بلكه در چند مقطع و حذف فيزيكي كـار، وغم خود را مقابله
و الئيـك بـا گـرايش سوسـيال  تا آنجا پيش رفت كه مجلـس تحمـل حضـور دو سـه نماينـده راديكـال

و اخراج آنها را در دستوركار قرار داد، زاده چون تقي، موكراتيكد در بستر چنـين. را در درون خود نداشت
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و اقـدامات، خارج از مجلس دو راه بيشتر نداشتند؛ يا بايد با تشكل، وضعيتي و زيرزميني به فعاليـت مخفي
و به در قهرآميز روي آورند كه معدودي چنين كردند در عنوان عامل خشـونت و حضـور عصـر مشـروطه

و يـا بايـد بـا تشـكل  و از طريـق انجمـن مجلس شوراي ملـي نكوهيـده شـدند و هـاي علنـي هـا حضـور
مي خواسته . كردند هاي خود را اعالم

و بـر مبنـايي انجمن توان كل كارنامه نه مي و همسان دانسـت و گاه متضاد را يكدست هاي متفاوت
و يكسويه پيرامو و مطلـق نشسـت رويكردي تك بعدي تـوان بـر مبنـايو نـه مـي،ن آنها به قضاوت كلي

و چند رويداد خاص و آراي برخي اعضاي يك انجمن و تـاثير، عملكرد و اجتمـاعي تمامي حيات سياسـي
و محكــوم كـرد  ، نگرشـي از ايـن دســت.و عملكـرد همـه اعضـاي آن انجمــن را محـل ترديـد قـرار داد

از تقليل، لوحانه ساده و دور و گرا و ضـمن رواج بـدفهمي و قضاوت تاريخي بـوده و اعتدال پژوهشي انصاف
و عملكرد تـاريخي انجمـن امكان شناخت جوانب چندگانه، كژانديشي وي پديده هـا را در شـرايط زمـاني

. كند مكاني آن دوره محدود مي
و فعاالن سياسي راديكال ب، بايد در نظر داشت كه اين تنها اپوزيسيون هـاي رايـج رچسـبو يا به قول

و افراطي« همـه، هـاي سياسـي مجلـس اول در اوج كشـمكش. نبودند كه انجمن تاسيس كردند» تندرو
و يا بقولي گونه انجمن و درباريان مخالف مشـروطه. رواج يافت» انجمن بازي«سازي حتي محمدعلي شاه
و گـذرا نيـز انجمـن تأسـيس مـدت براي هر كاري حتي كوتاه، در واقع. هاي خود را برپا كردند هم انجمن

در تقي.شدمي  200زاده تعـداد آنهـا را ملـك]299[. كنـد انجمن ياد مـي 144از قريب خاطراتشزاده
مي]300[180كسروي حضور. كند ذكر مي كه شريف. كند انجمن را نكوهش آل«كاشاني نوشت انجمـن
مح، به عبارتي]301[. محفل درباريان بود» محمد مـدعلي شـاه علنـاً مخالفـت خـود را بـا در زماني كـه

و تعطيلـي حضور انجمن و مداخلـه آنهـا را در امـور سياسـي نادرسـت را هاي مشروطه طلب اعـالم شـان
و آنها را مشمول همـه خود با انجمن، خواست مي و هاي مخالف مشروطه مرتبط بود گونـه حمايـت مـالي

ا، انجمن آل محمد. داد سياسي قرار مي و هـوادار شـيخ در واقـع متشـكل ز روحـانيون مخـالف مشـروطه
و مقابلـه بـا فعاليـت،»انجمن فتوت«. اهللا نوري بود فضل هـاي انجمـن محفلي بود كه براي خنثي كـردن

تبريـز كـه» انجمـن اسـالميه«. هاي مخالف مشروطه مقـيم تهـران تشـكيل شـد آذربايجان توسط آذري
ميعليه مشروطه منت» مال عمو«اي هم به نام روزنامه در، كرد شر توسط علماي طرفـدار محمـدعلي شـاه

و اتحاديه قاجاريه«. تبريز برپا شده بود و درباريـان 1325االول در ربيع» انجمن داد ق توسط شـاهزادگان
و روزنامه ]302[. نيـز بـه طرفـداري دربـار منتشـر كـرد» قاجاريـه«اي بـه نـام مخالف مشروطه راه افتاد

ه« خـواري بـا بر آن بود كه اگر باده، به گفته كسروي، در تبريز» آباديمتانجمن حاجي سيد محمدعلي
در. ريش نتراشيده ديدند با او امر به معروف كنند كـار ايـن انجمـن چنـان بـاال گرفـت كـه مـاجراي آن

و دستور تعطيل شدنش صادر شد آن]303[. مجلس شورا مطرح كار به جايي رسيد كـه يكـي از شـيوخ
.«:نويسد دوره به تمسخر مي . مي. و در هر گوشه شهر مـي كني فرنگي هر جا نگاه از مĤب بينـي تعـدادي

و در نقطه و كار دست كشيده و بـراي هـر اي دور هم جمـع شـده اسـم آن را انجمـن گـذارده كسب انـد
انجمـن، انجمـن ادب، انجمـن وفـا، انجمن رجـا، انجمن صفا، انجمن صدق. اند انجمني هم اسمي گذارده

. انجمن نوروز، انجمن فيروز، انجمن غيرت، انجمن عزت، انجمن حدت، نجمن طلبا، نصب ..«]304[
و فرعـي، ها از نظر تركيب اعضا بريم كه نه تنها انجمن پي مي و اهـداف اصـلي و روش كار شـان برنامه

مي، دست نبودنديك و. كردند بلكه در عمل هم متفاوت رفتار پشـتيباني به رغم ادعاي غالب آنها در دفـاع
و مجلس شورا . برخي از آنان در تعارض با موازين مشروطگي قرار داشتند،و حمايت از قانون اساسي
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، انجمـن تبريـز، مثال مجلـس عوايـد محلـي همـدان: كردند گاه به جاي پارلمان در منطقه عمل مي
و متشـكل كـردن فعاليـت و ابزار بسيج و گاه رابط مجلس با مردم در انجمن رشت جهـت حمايـت از هـا

و وكال در مجلس بودند و يـا صـنفي خـاص يا همشهري، برخي حافظ منافع كروه يا محله. برخي آرا هـا
مي. بودند و ايدئولوژي خاصي را نمايندگي هـا هـم حـافظ نظـام تعـدادي از انجمـن. كردند بعضي مذهب
و دربار بودند، سنتي ن برخي ديگر پاي. شاه و ابزار امـر. ظر داشتندبندي به احكام مذهبي را در خود عامل

و نهي از منكر جامعه مي و حتي تخريب ساير انجمن. شمردند به معروف ها برپا شـده تعدادي براي رقابت
. بودند

و مخالف با ماهيت مشروطه در انجمن و كژروي،ها گاه حضور فعال عنصري مستبد هـاي ابزار تخريب
در، نيز در كنار اميربهـادر رئـيس سـواران سـلطنتي كـاركرده بـود ارشدالدوله كه مدتي، مثالً. فراوان شد

ــزي« ــيد» انجمــن مرك ــه رياســت رس ــا. ب ــري او ب ــه درگي ــدالدوله ب ــرد مســتبد ارش و عملك ــت ذهني
شد خواهاني چون ملك مشروطه و از انجمن مركزي اخراج و تخريبي كه در ايـن. المتكلمين كشيد اخالل

پا برهه از او سر زد بي و راديكـال نوشـته شـده اسـت هـاي مشـروطهي انجمنترديد به از. طلـب او پـس
و پراندوه آن دوره و اداري دسـتگاه ميرغضـبي، بمباران مجلس در روزهاي منحوس از عوامل مؤثر اجرايي

. محمدعلي شاه در باغشاه بود
و كاستي ها را ذكر كرديم تا روشن شود كه نمي اين نمونه را هـاي دوره توان همه رويدادها اي از تـاريخ

و ضرورت حضور مدني تشكل به نام چند انجمن مشروطه و خواه نوشت و حضـور هاي مردم براي فعاليـت
و فرهنگي را از بنيان نفي كردنظارت سياسي چـون انجمـن، ها فرهنگـي بودنـد برخي انجمن.ـ اجتماعي

و انجمن معمار، جرايد و برخي صنفي چون انجمن مستوفيان هـاي واليتـي تعدادي هـم،انانجمن معارف
و بـا نفـوذ، چون انجمن تفرشيان كه محمد مصدق هم عضو آن بود، مقيم تهران بودند يا انجمن معـروف

و انجمن برادران دروازه قزوين هاي مـذهبي بودنـد چـون اتحاديـه برخي ديگر اقليت. آذربايجان در تهران
و انجمن بني و بابي اسرائيل و زرتشتي و جمنان. هاي ارمني و حـافظ منـافع اعيـان و دربار هاي مدافع شاه

انجمـن«حتـي بـراي پيشـبرد امـر كشـاوزي. انجمـن خـدمت، چون انجمن سـردارها، اشراف هم بودند
شد» فالحت و گسترش علوم. برپا . تأسـيس كردنـد» انجمن سـواد اعظـم«براي سوادآموزي . مختصـر.

و تاريخ ايج هر كدام از اين انجمن،كه اين و مشخص بررسـي ها و تحوالت آنان را بايد جداگانه و فعاليت اد
و همه . هاي دوران مشروطه دست يافتي انجمن تر در كارنامه جانبهكرد تا بتوان به ارزيابي دقيق

مي تقي شد كم در همه بالد ايران انجمنكم«:نويسد زاده تقريباً مثل مجلس ملـي در همـه، هايي برپا
و كردن كاري دخالت مي و علمـا و اعيـان و خـوانين و به شكايات از دست مستبدين و مراكز انقالب شده د

و فقرا را حمايت مي و كم در قصبهكم. نمودند مالكين رسيدگي كرده و بعضي واليات ماننـد آذربايجـان ها
و در دهات بزرگ نيز انجمن و مـرج مـي گيالن و تقريباً منتهـي بـه هـرج مجلـس. گشـت هايي پيدا شد

لـذا مجبـور شـد بـراي، وراي ملي خود را پيش يك كار واقع شده يافت كه به هم زدن آنها محال بـودش
و هم براي رفع خودسري و استرضاي واليات و بـي قوت خود و برابـر حـذف هـاي انجمـن قاعـدگي هـا هـا

و دهات انجمن و ترتيب دهنـد قانوني براي انجمن، هاي قصبات و واليتي نوشته ازا. هاي ايالتي يـن قـانون
و مخصوصاً قانون همان انجمن ]305[».ها در الجزاير اقتباسشد روي قانون فرانسه

و فضـول در امـور و روستاييان را مـزاحم و خواسـتار تعطيـل» مشـروطه شـهري«دهقانان دانسـتند
نـه، دادنـد زنان هم كه حدود نيمي از جمعيت ايران را تشكيل مـي، از سوي ديگر. هاي آنان شدند انجمن

و محفل تنها نماينده و فحشـا«تحت بهانه، هايشان اي در مجلس نداشتند بلكه با گردهمايي » رواج فسـاد
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كـه، زنان در كتاب ازليـان ايـران آورده ام هاي شرح مفصلي از برخي انجمن. از همه سوي مخالفت كردند
. از تكرار آن در اينجا پرهيز مي كنم

مـدعي،و توجيه علل مخالفت خـودها جويي از كارنامه انجمن درمسير عيب محقق برجسته مشروطه
دانـيم اكثريـت انبـوه در حالي كه مـي، بودند»ي طبقات اجتماعي تجسم عمده«شده كه وكالي مجلس اول 

و حضوري در مجلس بود زماني كـه مجلـس تجسـم، در واقع]306[. جمعيت ايران فاقد هرگونه نماينده
و عمده و آزادي بيانگر خواسته ترين طبقات اجتماعي و هاي آنان نشد و دگرانديشـان نامسـلمانان خواهـان

و كنترل شده در تركيب آن هـاي انجمـن، هاي خود باز ماندند از پيشبرد خواسته، به رغم حضوري معدود
و آرزوهايشان برپا كردنـد، عنوان ملجابه، را و تجسم آمال صـحنه، بـه قـول يكـي از پژوهشـگران. پناهگاه
و محفل قالب را از مجلس به اين تشكلان تـرين احـاد عمدتاً جوشـيده از ميـان عمـومي هاي هاي مدني

كه. اجتماعي منتقل كردند رعيت انقالب كرد تا نمايندگان رعايـا بـه مجلـس«:همين معترضين نوشتند
و نه غاصبين مال ملت ل از مـردم صـرف هـا چقـدر مـا الدولـه دانند وثـوق تان مردم نمي يا به خيال. بروند

و امروز وكيل مشروطه شده كرده ]307[»...شان برخاستند اند؟ اين نمايندگان همانانند كه مردم عليه اند
و تـرويج شك نقش مثبت برخي انجمن بي و متشـكل كـردن مـردم هاي دوره اول مشروطه در بسيج
ح، هاي دموكراتيك خواسته و مشاركت در سرنوشت سياسي كشور حتـي در جانبـه از مايـت همـه تمرين

و تأثير در تدوين اصول متمم قانون اساسي . اي در تـاريخ معاصـر ايـران بـوده اسـت تجربه ارزنده، مجلس
و توان از نقشـي كـه برخـي اعضـاي ايـن انجمـن نمي،كه ضمن اين و افـراط و مـرج هـا در ايجـاد هـرج
و آنها را ناديده انگاشت، هاي عصر مشروطه ايفا كردند تفريط هـا بسـياري از اعضـاي ايـن انجمـن. گذشت

و اجتماعي و بـا مردماني ستم كشيده بودند كه تعدي به حقوق فردي شان را با تمام وجـود لمـس كـرده
و اراده و آگاهي سياسـي سري پرشور و جامعه بودند؛ طبعاً شور بسيار اي مصمم خواهان بهبود وضع خود

ت  و نبود انباشـت و اقـدامات آنـان، جربـي در تمـرين دموكراسـي نازل در فقدان نهادهاي قانوني در رفتـار
مي. تأثير نبود بي شـان هـا بـر سرنوشـت اي كـه قـرن كردند كه كماكان در خانه نشسته تا عده اما چه بايد

و تعديات خود ادامه دهند؟  حكم رانده بودند همچنان به فعاليت
مي از زبان ثقه .«:خوانيم االسالم روحاني تبريز . و پريشان اسـت كارها. دهـات بـه هـم. بسيار منقلب

و رعيت سرپا ايستاده و نـه از ملـك خودشـان دسـت. خورده و ندارنـد مالك نه خيال سر بريدن داشتند
و مؤدب مهذب قانون. دارند برمي ، خوانـده» آنارشيستي«دان از مدرسه پاريس درآمده درس رعيت نجيب
غ. بدهد]به مالك[خواهد چيزي نمي ميانبار را مي]او[مباشر، كند ارت ]308[».دهد را جواب

و مالـك بـزرگ ، همين روحاني شيخي در نامه ديگري در نكوهش اخراج ميرزاحسن مجتهد روحـاني
و عمله«: خواهان نوشت از شهر تبريز توسط مشروطه و» طايفـه سوسياليسـيت«با» نوكرها قـاطي شـده

ا.»نزديك است خانه ايمان خراب شود« و و گـاهي مخالفت عتراض دهقانان عليه مالكين كه گاهي گندم
و  و دخالت علمـا را بهانـه كـرده و گاهي حضور . انـد فـراهم آورده» اسـباب تـوحش«خود مالكيت امالك

و سرانجام آشوبي كه اينان دامن زده كه روزگار ناجوري است دهاتيان ابداً تمكين بـر اربـاب«اند اين است
]309[».نكرده ماليات نخواهند داد

از تقي و زبان طنز خاص خـود در حمايـت از اقـدام دهقانـان در دفـاع زاده در جلسه مجلس به كنايه
و مالكين مـي گويا اين باشد كه ارباب«:گفته بود، حقوق خود و آنهـا ها خواهنـد سـرهاي رعايـا را ببرنـد

مي سرشان را در وقت بريدن عقب مي و اين تحمل به سركشي تعبير .. شود كشند در امـالك]مـالكين[.
مي، رانند خود سلطنت مستبده مي مي، گيرند جريمه و همـه، بندند چوب و تنبيـه و بگيـر گونـه سياسـت

مي، ببند و بكش به كار و عصـمت دهاتيـان دسـت بزن و نـاموس و مـال و بر جان و اندازند درازي كـرده
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و هرگز مسئول اعمال خود نيستند مسلط شده . اند . و]كه در حالي[. روستائي كه نه مـاه تمـام خـودش
و محصول به عمل آورند خانواده و غرق عرق شوند و اوالدش در زير آفتاب كار كنند و عيال هر سـاله، اش

و پالس خانه را همه در وجه نقصان جل و و ندار و ناپذير حضرت مالك همه را به عالوه دار الملـك دوبـاره
و در هر دفعه  و عاقبت مجبـور سه باره بپردازند و دفعه دويم باز مطالبه كنند مباشرين قبض نداده بگيرند

و قفقاز نمايند و عثماني ريختنـد. به فرار كردن به بادكوبه و قفقاز اينها هستند كه اوالد وطن ما را به هند
]310[».كنندو سالي سيصد هزار نفر را مجبور به رفتن به خارجه مي

ن ثقــه، در واقــع و نكــوهش ســخنان تقــياالســالم در زاده در مجلــس بــود كــه در آن نامــه بــه قــد
مالك خيال سر بريدن نـدارد ولـي رعيـت: كند مستشارالدوله وكيل ديگر تبريز در مجلس شورا اشاره مي

و انبار غالت احتكار شده را غارت مـي» دان از مدرسه پاريس آمده قانون« و خياالت آنارشيستي دارد كنـد
مي،ي چندمين بار درخواست سهم مالك را داردمباشري را كه برا دانـيم كـه انجمـن مـي. دهد جواب رد

و دهقانان فرمان داد مأموريني بايد به دهات روند تا جلوي سركشـي رعايـا را  تبريز در مقابله با روستاييان
و اخراج شيخ سليم از انجمـن در همـي واقعه دهقانان قره. بگيرند و كشتار آنان و سركوبي ن ارتبـاط چمن

]311[. در تاريخ ثبت شده است
و مرج، اكثريت وكال، در مجلس و هرج و غاصـب امـوال مالكـان خواندنـد روستائيان را شورشگر . طلب

و از اطاعت سر مـي و ماليات نداده ا بـه گـواهي تقـي. پيچنـد آنها را نافرماناني ناميدند كه حق مالكانه زاده
و مذاكرات مجلس به دفاع از حقوق زار و خودكامگـان محلـي برخاسـت و مقابلـه بـا مـالكين و نقـد عين

و بركنـاري حكـام مسـتبد محلـي شـد  و تعـدي و مجـازات عـاملين تجـاوز . خواستار حمايت روستاييان
.ي داردتـأمل اشارات قابـل، در وصف باليايي كه در دوران مشروطه بر سر دهقانان ماكو آمد، زاده خود تقي

، كه از مـاكو گـذر كـرد، به حكم علماي عتبات،و زمان تبعيد اجباري از ايراندر شرح دوران مجلس دوم
مي«:نويسد مي و ساير دهات عرض راه وقتي كه من از خاك ماكو مناظري ديـدم كـه، گذشتم در قراعين
و امالكشان ضبط شده بود. انگيز بود العاده رقت فوق و در زمسـتان، مردمي كه مال به سختي افتاده بودند
مير صحرا ميان علفد در در يك ده مهمان يك پيرمردي شدم كه نقـل مـي. خوابيدند هاي خشك كـرد

و كشتار بزرگ توسط اقبالمنظور قتل[آن قتل عام  ده]السلطنه در دوران مجلس اول است عام از همـان
آن96السلطنه كوچك مسكن خود او اقبال و خويشـان نزديـك و فقط از قوم از نفر را كشته بود شـخص

و غيره هجده نفر مقتول شده بودند و عموزاده ]312[».برادرزاده
و منافعشـان در مجلـس اين نمونه ها را ذكر كرديم تا دريابيم اكثريت بزرگـي از ايرانيـان وقتـي صـدا
و گاه با ياري به تشكيل انجمن، شنيده نشد و خودجوش چنـان كـه. هاي خاص خود روي آوردنـد ناگزير

ع انجمن و يا نمونه مجلس عوايد عمومي همدان نشان دادهاي و ابزاري بـا. باسي در گيالن رفتار متناقض
غيبـت. مردم در زمان مشروطه موجب شده بود كه اكثريت مردم از نهادهاي مشـروطه سـرخورده شـوند 

و پايـان عمـرمجلس اول  در حـالي كـه چنـد مـاه قبـل از آن بـا، مردم در كودتاي موفق محمدعلي شاه
و شاه را مجبور كرده بودنـد ري خيرهحضو و مستبدين را خنثي كرده و قاطع كودتاي ذيقعده دربار كننده

و اصول مشـروطه يـاد كنـد  و سوگند وفاداري به قانون اساسي قابـل، در جلسه علني مجلس حاضر شود
و مجلـس كار مشروطه نخبگان محافظه. است تأمل تنـد گرف تـوده مـردم را جـدي نمـي، خـواه در دولـت

و، نگريستند ومتفرعانه آنها را همچون عوام جاهل مي در حالي كه هيچ اقدام مؤثري هم براي آگاه كـردن
و حضور فعال آنها در صحنه و شكست،ي نهضت مشروطه انجام ندادند بسيج تقصـير، اما در زمان ناكامي

و خود را در پيشـگاه تـاريخ تبر» عوام جاهل«همه چيز را بر سر همان  مـردم، در واقـع. ئـه كردنـد خراب
و روزهـاي خاصـي بـه منظـور براي اين عده فقط ابزاري به شمار مي آمدند بـراي زورآزمـايي در مقـاطع
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و سبب اين نكوهش. هاي مشخص دستيابي به خواسته و شكسـت مشـروطه«سازان گران بعدي » ناكـامي
و مصلحت مملكـت«هر زمان، در زمان مشروطه و كـاران ميانـه محافظـه چنـان كـه،»صالح مشروطه رو

مي راست و از سـوي مردم را همچون سياهي لشكر وارد صـحنه مـي، دادند رو نهضت تشخيص خواسـتند
و مقامات، ديگر و هرگونـه آنهـا را خـارج از صـحنه مـي، پس از دستيابي اين آقايان به مناصب خواسـتند

و دست حضور بعدي حي شان را فضولي و و حدود قدرت زمـاني. ناميدنـدي نفوذ خود مـيطهدرازي به حد
و برپـايي  و تأسيس و ترقي كشور در كشمكش تحصن سفارت انگليس و حقوق مردم كه سرنوشت آزادي

و انقالبـي چـاره، مجلس اول با حضور وكالي اقليت كوچكي از مردم به جايي نرسيد اي عناصـر راديكـال
جا نداشتند جز آنكه اين خواسته و و از آنها بخواهنـد كـه خـود مسـتقيماً در ها را به ميان مردم معه ببرند

. سرنوشت سياسي جامعه مشاركت جويند
و تندروي در ميـان انجمـن همه و حضور خشونت و برخـي مطبوعـاتي كساني كه از عدم تعقل هـا
از اين موضوع دلگيرند كه چرا سرنوشت مشروطه سرانجام از صحن مذاكرات مجلس بـه، گويند سخن مي
و انجمن خيابان و ها و رشت بـد نيسـت.و مقاالت نشـريات منتقـل شـدها بحثهايي چون انجمن تبريز

و سـبب  آن، تراشـي بپرسيم كه چرا چنين شد؟ آموزنده است كه به جاي مقصريابي و شـرايط بـه علـل
و وكالي مجلس ابراز داشـت. روزگار توجه شود و مشروطه به نخبگان ند با وجود تمامي اعتمادي كه مردم
و آزادي و دولتـي بـه دسـت تا حقوق و نهادهـاي رسـمي هاي شهروندي را از طريق تدوين قانون اساسي

و واليـات بـر مسـند، آورند و حاكمان خودكامه يكي بعد از ديگري در تهران حاصل آن شد كه مستبدين
و دمار از روزگار مردم درآرند و وطـنم، السطان اتابك صدراعظم منفور امين. قدرت بنشينند بربـادده ستبد

را دوره و نفرت عمومي به خارج گريخته بود، هاي پيشين و احترام بـه ايـران، كه از ترس و صلوات با سالم
هـاي مشـروطه در تمـام در سياهه وزراي دولت. الوزرايي دولت مشروطه تكيه زند آوردند تا بر اريكه رئيس

و مستب نام بسياري از بدنام، دوران مجلس اول ي حاكميـت پيشـين كاران تربيت شده محافظه دترينترين
و تعدي. خوردبه چشم مي و واليات يا همان مستبدين و يا بعـد از مـدتي حكام اياالت گران پيشين بودند

و نماينده. شان بازگشتند وقفه به مسند قدرت حتـي يـك،ي مجموعه ملت باشد مجلسي كه بايد برگزيده
جم85تا80نماينده از  بلكه چند تن از منفورترين مالكين خودكامـه، عيت روستايي ايران نداشتدرصد
و ثروت. هاي آن نشسته بودند بر صندلي و اطرافيانشـان تقسـيم كرسي، صاحبان قدرت هـا را ميـان خـود

و چند تني از اقليت راديكال مجلس را كه از حقوق مردم دفاع مي و كرده بودند كردند علناً تهديد كردنـد
و اخراج شوند اليحه هاي مـدني مـردم خواستار انحالل انجمن. اي به مجلس بردند كه بايد آن عده تصفيه
و دستگيري دست، شدند و راه گفـت. اندركاران جرايد شدندخواهان تعطيل نشريات و حـق نظـارت وگـو

ع. دخالت در سرنوشت سياسي را بستند لنـاً بـه سياهه نام مخالفان خود را كـه از رهبـران نهضـت بودنـد
و يا تحويل قزاقان شاه شـوند  وقتـي مجلسـي كـه قـرار بـود. مجلس تكليف كردند كه بايد از ايران تبعيد

و مشـروطه در مقابـل متنفـذين باشـد  و اجتماعي مـردم و، ضامن حقوق فردي از بركنـاري اميربهادرهـا
و قوام السلطنه اقبال مي الملك ها و ناتوان مي، ماند ها درمانده و تـن دادن. تند بكنندتوانس چه و رضا سكوت

و خواستند؟ وقتي دو سه نفر وكيل مترقي مجلس را هـم تحمـل نمـي به آنچه صاحبان قدرت مي كردنـد
مي خواسته و افراط هـاي خـود آوردن بـه انجمـن مردم چه راهـي جـز روي، خواندند هاي آنان را تندروي

س داشتند؟ تنها راهي كه مي و و مشروطه را به انجمنماند اين بود كه تكليف هـا رنوشت حقوق شهروندي
و تعصب بسپرند تا مردم با تمام كاستي و ناكارآمدي ها و خطاها خـود دسـت بـه، شان هاي غيرتخصصي ها

شد. كار شوند مي، وقتي چنين را آيا بايد حاصل غير از آن و اگرهـاي بسـياري شد كـه ديـديم؟ شـايدها
و، توان مطرح كرد مي شـايد. توان به ارزيابي گذشته پرداخت نمي، ها بعدشايدهاي فرضي سال اما با اگرها
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و تاريك، اگر نود درصد مردم ما بيسواد نبودند و نـوآوري شايد اگر تعصب و ترقـي انديشي مخـالف آزادي
ـ سياسـي داشـتند شايد اگر تجربه، گرايان نبودسنت و فعاليـت اجتمـاعي و،ي دموكراسي اگـر اسـتبداد

و چه در فرهنگ عمومي نبود خودكامگي شايد اگـر برخـي مطبوعـات بـه، هزاره مرسوم چه در حاكميت
بي جاي فحاشي و مستبدين ديگر به گونه هاي و تـرويج اصـول مورد به شخص شاه اي مستدل به آگـاهي
و راه ميآزادي و مـرادي عمـومي، پرداختنـد هاي دستيابي به حقوق اجتماعي شـايد اگـر ذهنيـت مريـد

و انجمنيفرهنگ وو از چند نفر افراط، ها را نگرفته بود مان گريبان مردم و تروريست كه مملـو از شـور كار
و معرفـت عقالنـي بودنـد عشق به آرمان و تهـي از دانـش و كشور روي نكـرده دنبالـه، هاي بهروزي مردم

و اگر ديگر، بودند مي.و هزاران شايد و شايدي وجود اما در واقع و همه اين واقعيـت دانيم كه اگر - نداشت
و بعضاً امروزي و بدون در نظـر گـرفنن ايـن مؤلفـه هاي جامعه آن روزگار و هستند هرگونـه، هـا مان بوده
و قصه و ارزيابي تاريخي آرزو و پنداربافي واهي بيش نمي داوري . آمد پردازي خيالي

سر تقي و مشروطه با مشروعه بر همزاده در اوج كشمكش دربار با مجلس و زمـان متمم قانون اساسي
و زماني كه انجمن، كودتاي ذيقعده محمدعلي شاه ها به حمايت مجلس در ميدان بهارسـتان جمـع شـده

و و اصفهان و قزوين و رشت . تلگرافات متعدد از واليات بيانگر اعتراض مردم تبريز . هـاي همه بر خواسته.
ا مشروطه پاي مي و وقتي برخي نمايندگان و آشـوبگري فشردند و مـرج ين حضور گسترده مردم را هـرج

]313[».. اين انقالب ملي است به هواخواهي مجلس«: به صراحت گفت، خواندند
و عواملش برگـزار شـد كـه كودتـاي كه براي تصميم، در همين جلسه گيري در مورد محمدعلي شاه

و مشروطه را سامان داده بودند ها را كه بـه پشـتيباني مجلـس بـر مجلسيان انجمن، ذيقعده عليه مجلس
و كودتاي اول شاه را عقيم نهادند و مرج خوانده بودنـد، خاسته در حـالي كـه مجـازات اشـرار. عامل هرج

و تيراندازي در جلوي مجلس از جمله و عاملين حمله به مجلس . ها بود هاي انجمني خواست واليات
از مذاكرات مجلس نشان مي و عمـالً بـه معنـاي، رانده شـد» دالاعت«دهد كه هر جا سخن مشخصـًا

و آزادي شــهروندي پــا نهــادن روي اصــول اساســي حقــوق و قــدرت بــا و پاخــت وســاخت مــدني هــاي
و مسـاوات قـانوني بـا مقتضـيات روزگـار همسان گونـه كـه صـاحبان قـدرتآن، سـازي مفـاهيم برابـري

و وجـود آزادي تر از همهو مهم، يا سازگاري با احكام شريعت، پنداشتند مي خواهـان خوف از عنصر آزادي
و برچسـب. به كار رفته است حقوق حقه شهروندي را زير پا نهادن اين گام اول اعتدال بوده وگرنه چمـاق

مي» آشوبگر«و» تندروي«و» افراط« و بنيـان اي كه قانون جامعه.شد بر سرشان كوبيده هـاي مند نيسـت
ر و نه وجودشان ميمدني نه حضور دارند توانـد باشـد؟ آيـا معنـاي اعتدال به چه معنا مـي، كنندا تحمل

و كنش دگرانديشان است؟ همواره چماق  و مـرج«،»تندروي«،»افراط«اعتدال حذف بينش » طلـب هرج
و مقتضيات ملي«هايو بهانه و جامعـه» مصلحت وو صالح دين براي پيشبرد مقاصـد خـاص اي نامـدارا

و وجود  و آزادي جريانفارغ از حضور صدا و اميال صـاحبان نفـوذ بـه كـار هاي راديكال و تحميل آرا خواه
و مسالمتاگر اعتدال به معني پاي. رفته است و اصالح بندي به قانون چرا آن صـاحبان، طلبي است جويي

و هيج ملجايي را صالح شـناختند؟ تر از خـود نمـي قدرت هرگز هيچ احترامي به حقوق شهروندي سايرين
و پاياگر  و مخالفين مشروطه هر جا توانسـتند، وزرا، چرا پادشاه، بندي به آن مطلوب است قانون حاكمان

و در حالي كـه خـود  و خواستند قانون را زير پا نهادند؟ هر جا هم الزم ديدند با تكيه به برخي مواد قانوني
و دگرانديشـان را بـه،ي اصـلي آن مـواد بودنـد كننده پايمال از» دالاعتـ«مخالفـان » تنـدروي«و دوري
و قابـل، الـدين ازلـي مسـلك سيد جمـال، خواه واعظ مشروطه. خواندند ي دارد كـه تـأمل سـخنان گزنـده

:خواندني است
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مي، اي مردم« شـما بايـد. كرد اي كاش خداوند به جاي اين همه ايمان يك جو عقل به شما عطا
گيـري ورنه ديگران به نام شـما معركـه. ييدگاه به طلب آن برآآن، نخست مفهوم آزادي را دريابيد

و شما را از گردونه بيرون ديگـران برايتـان، اگر به حقـوق خودتـان ملتفـت نشـويد. خواهند كرد
و يكي قطب. حقوق خواهند ساخت و يكي زلف، يكي مرشد خواهد شد و، يكي شارب يكـي شـاه

. يكي پيغمبر ..«]314[

و كنترل استبداد و نويد تحديد و برگـزاري انتخابـات مجلـس اول ديرپا با دستوعده ، خط مشـروطه
و اولـين موجب رهـا شـدن انـرژي بخـش وسـيع تـري از مـردم بـراي شـركت در عرصـه سياسـي شـد

و ولي به تـدريج مـردم ايـن انجمـن، ها در واقع براي نظارت در امر انتخابات بود گردهمايي هـا را پناهگـاه
و اعتراضات خود از تعد و نابسامانيمرجع شكايات و در حفظ آنهـا كوشـيدندي عناصـر آگـاه. ها دانستند

و آرمـان هم اين انجمن و متشكل كردن مـردم در دفـاع از مشـروطه هـاي ها را بستري براي آگاهي دادن
خـواه الزم اسـت تعـدادي از آنهـا را بـه هاي مشـروطه براي آشنايي از عملكرد تأثير انجمن. انقالب يافتند
.ماختصار بشناسي

و تشكلتقي  هاي خارج از مجلسزاده

و انتشار مجله گونه تقي اولين تجربه تشكيالتي انجمن گنجينـهي زاده حول فعاليت علني كتابخانه تربيت
و ارتباطاتي بود كه در سـفر يـك، تجربه بعدي مؤثر.و سپس محفل سري عليهم شكل گرفت فنون سـال

و استانبول به دست آورد،نيمه به خارج پيش از مشروطه در قفقاز و او در آن سرزمين. مصر ها بـا محافـل
شد، هاي علني تشكل و محشور و فرهنگي آشنا و يا نيمه علني سياسي پس از بازگشت بـه تبريـز. مخفي

ـ فرهنگي عليـه دسـتگاه خودكامـه سال تا دستيابي به فرمان مشروطه در فعاليتقريب يك  هاي سياسي
و آگاهي افكار عموميمحمدعلي ميرزا وليعه و در سوي بيداري گرچـه، با جوانب ديگر كـار تشـكيالتي،د

شد، غيرمنظم و نهادهـاي مـدني بـرون از مجلـس تقـي فعاليت. محشور در هاي مرتبط با تشـكيالت زاده
و دوم دوران مجلس بي، هاي اول و گمان بعضاً و شواهد مسـلمي شـده اسـت منشأ حدس در ايـن. اساس
و مستندات موجودگفتار تالش  و عملـي تقـي، خواهد شد تا در پرتو اسناد زاده اين جنبه از كارنامه نظري

و سازمان از ميان انجمن. نشان داده شود و يا نيمه مخفي كه در نهضـت مشـروطيت تـأثير ها هاي مخفي
، جمـن مخفـيان،)كميتـه انقـالب(انجمن ملي. از چند جريان نام برده شده است، اند كننده داشتهتعيين

، زاده عمـالً تقـي. مركز غيبـي تبريـز،)سوسيال دموكرات(تشكل اجتماعيون عاميون تهران، جامع آدميت
و يا از طريق واسطه با كل يا اجزاي اين تشكل و تشـكيالتي قـرار داشـت مستقيم . هـا در ارتبـاط نظـري

و مشروطه طلب زاده با انجمنارتباط تقي، عالوه بر اينها و چنـد شـهر، رشـت، تبريـز هاي راديكال تهـران
و.و بررسي است تأملديگر شايان  در سنجش كارنامه تشكيالتي او به استناد اسناد معتبر در حـد امكـان

شدي اين كتاب اشاره محدوده . هايي خواهد

 انجمن مخفي
را، االسالم كرماني از بنيانگذاران انجمن مخفي ناظم و تحول اين محفـل تـاريخدر شرح چگونگي تشكيل

ي تشـكيل آن را بـه نـام سـيد محمـد طباطبـائي مجتهـد او ايـده. به دسـت داده اسـت بيداري ايرانيان
- كه در كتاب ديگري آورده ام بنيان محفل را دگرانديشـان بـابي طور هماناما، طلب نوشته است مشروطه

و در خانواده، اين مجتهد. ازلي برپا كردند انجمـن مخفـي چنـدان مفهـوم اي باليده بود كه در آن تشـكل
اي هـم بـا مـراوده، الدوله بـود خان ناظمخانه ملكم پدرش سيد صادق مجتهد عضو فراموش. ناآشنايي نبود
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بي. فراماسونري داشت رسـد خواسـت اصـلي به نظـر مـي. ارتباط با فراماسونري نبود خود سيد محمد هم
مي. مجتهد برپايي عدالتخانه بوده است ا چنين و يا درهم آميختگـي نمايد كه نجمن مخفي حاصل ائتالف

و ازليان بابي بود اي رد حضور بابيان از مراوده ازليـان شـناخته شـده. عناصري از دو جريان معترض شيعه
و سيد جمال چون ملك در. االسالم را در اختيار داريم الدين واعظ به گزارش ناظم المتكلمين مـورد بعـدي

االسـالم از تعليمـات اسـتادش ميـرزا خود ناظم.ه انجمن به آراي بابيان استباره تمايل اعضاي برجستاين
آبادي رهبـر ازليـان آن روزگـار هـم او را در تعامل ده ساله با ميرزا يحيي دولت، آقا خان كرماني متأثر بود

و ميرزا حسن رشديه نيز كمابيش به تمايالت ازلـي شناسـايي شـده. سراغ داريم . نـدا مجداالسالم كرماني
و. نيز از مراوده با بابيان اعراض نداشت، سيد محمد طباطبائي، مرشد معنوي انجمن او خـود بـه اسـتادي

است كه برخـي تأملقابل. آبادي روحاني دگرانديش بابي معترف است فضيلت حق تقدم سيد هادي نجم
. اند آبادي بوده ديگر اعضاي انجمن نيز از زمره شاگردان شيخ نجم

ن از روحاني روشن)ق1320- 1250(آباديجمشيخ هادي ـ مظفـري كـه بسـياري ضمير عصر ناصري
و علي و اهل فضل چون محمد قزويني . اكبر دهخدا . ، انـد بر روي گشاده او بـه دگرانديشـي گـواهي داده.

از. بـاقي مانـده اسـت]315[تحريـرالعقال از او كتابي با عنـوان. باورهاي بابي داشت شـيخ در ايـن كتـاب
و حكومتف مي، شان بر مبناي عدالت باشد رنگيان كه طريقه قضا و مـي ياد در حـالي كـه مـا: افزايـد كند

دليل تفـوق فرنگيـان عـدالت، رويممي» راه شيطان«ايرانيان چنان از راه صراط مستقيم منحرف شده كه 
و مال آنهاست و تقـوي«در ميـان مـا اشخاصـي بـه.و امنيت جان و زهـد همچـون»لبـاس اهـل ديـن

حق«در» شياطين انيسه« و بدفهمي را مروجكج» لباس سالكين راه و روي و«اند مـردم ايشـان را هـادي
و ايجاد فرقه».دانند مرشد مي مي شيخ هادي انحطاط اسالم را در تفرقه :جويـد هاي متعدد از جمله شيعه

و اصحاب« و به توسط آن بزرگواران ايشان دين پيغمبر را بـه نحـوي آن فرقه متوسل به ائمه هدي شدند
و استفاده نموده، كه در دست دارند و اصـول استنباط و كتبي تدوين نموده كه احكام شرعيه بـه نوبـه اند

و اصـحاب ايشـان بـه حضـرت خـاتم  و ضبط نمودند كه به واسطه اهـل بيـت دينيه خود را در آنها ثبت
دل. رسانند مي و اين طايفه اگرچه فرق مختلف نيز هستند و محبـت تماماً به توسل ائمـه اظهـار تمسـك

و ايمان ايشان را باعث نجات خود مي ».دانند مودت
و نصـاري دانسـته كـه مـي، شيخ در ادامه :گفتنـد حقاني گري شيعيان را همسان با باور پيروان يهود

و خدا ما را برگزيده است يا به حضرت گرويدهچون ما از بني« طالـب بن ابي علييا شيعه، اسرائيل هستيم
در قيامت معذب نيستيم يا آخراالمر به شفاعت شـافعين نجـات. ايم يا گريه بر امام حسين نموده. هستيم

».خواهيم يافت
و آزاري كـه در انتظارشـان بـود و زجـر آنكـه خـود را بـه بـي، بابيان ازلي آن روزگار به دليل تعصـب

و نكوهش باورها و اوليـاي مـذهبي شـيعه صراحت بابي بخوانند در لواي نقد آراي خـود را ابـراز،ي ديني
داشـتند تـا بتواننـد بـا فـراهم آوردني خاصي عرضـه مـي آنان سخنان خود را با شيوه ماهرانه. كردند مي

و تفسير متفاوت زمينه و مولفه،ي تأويل چنـان كـه. نـويني را بگسـترانند هاي بقاي خود را تضمين كنند
با، دانيم مي ـ ازلـي بـوده كـه بـي كمتر شخصيتي و بهـره پـرده عقايد بـابي و پوشـي گيـري از سـخنوري

ـ. باورهاي خود را عرضه كرده باشـد،ي منقدان مذهب غالب هاي شناخته شده استدالل ادبيـات مـذهبي
و خـونين آيـين بـابي در دوران قاجـار سـر  و نبـرد سـهمگين سياسي ازليان كه از درون تاريخ كشمكش

و خوانش متفاوت تمـامي آثـار بـر جـاي تأمل شايان، بركشيده بود و لزوم بازبيني و بررسي مفصلي است
]316[. طلبد مانده آن دوران را مي
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رو«تـوان مـدعي شـد كـه در مجمـوع در ارزيابي كلي عملكرد انجمن مخفي مـي و ميانـه » معتـدل
تخواهان عدالت و ظاهرا مشروطه را به معنايي كه جريان الئيك چون ميقيخانه شد طالـب، طلبيـد زاده

مي گرچه تفاوت. نشدند اما در كنـه اهـداف آنـان كـه، آيد هايي ميان اعضاي ناهمگون آن محفل به چشم
و كاو كنيم و اوضـاع سراسـر آشـفته شان چاره انگيزه اصلي، كند ي آن عصـر جويي در مقابل بحران هويت

و چاره. بود و به صحنه آوردنش به مثابه عاملانديشي آنان هم گسترش دينمداري دگرانديش برانگيزنـده
و. محرك سياسي بود از» نجات حقيقت ديـن«مقابله با خودكامگي سياسي و پيشـگيري و هويـت امـت

و مذاكرات انجمن به ميـان آمـده اسـت گرفتار شدن مملكت اسالمي در چنگال كفار فرنگي در نظام . نامه
و هويت انجمن االسالم روايت ناظم نويسد كه اعضا بر آن بودند كه اگر در ايـن حالـتمي، مخفيگر هدف
پس مسأله حفظ بيضـه اسـالم. پنج سال ديگر اين مملكت اسالمي به دست خارجه خواهد افتاد«:بمانيم

]317[».بر حركت، ما را مكلف كرده است
نامـهن به نظـام توامي،ي متمايل به بابي عالوه بر حضور اعضاي شناخته شده، در سنجش تأثير ازليان

و دو ملت ميرزا آقـا خـان  و يگانگي وتساهل مذهبي رساله هفتاد آن انجمن مراجعه كرد كه تجسم اتحاد
و مسـلمان، يهـودي،ي زرتشـتي در ماده چهارم مدعي شدند كه اديـان چهارگانـه. كرماني بود ، نصـاري

ن تحت اسـم مبـارك آن حضـرت انجم، از اين نظر. جملگي به ظهور حضرت مهدي آخرالزمان باور دارند
بر«است اينكه اشاره كردنـد كـه انجمـن]318[».شود گذارده نمي كسيو لذا اسم رياست در اين انجمن

و تحت رياست اسمي حضرت اسـت  خـود پـس زدن رياسـت سـنتي مجتهـدين، رئيس مشخصي ندارد
ـ احترام علمـاي«نامه آمد كه در ماده نهم نظام. شيعه در محفل بود ي اعضـاي انجمـن وظيفـهههـر طايف

روشـن اسـت كـه خواهـان ورود، هـا را برشـمرده بـودي دوم ايـن طايفـهو از آنجـا كـه در مـاده» است
و شناسايي حق آنها بود آنـان بـه دليـل فضـاي پرتعصـب جامعـه. دگرانديشان مذهبي به عرصه سياسي

و ولي از زبان ديگرا، توانستند از حق آزادي مذهبي خود سخن بگويند نمي و زيركانـه ن به ميـدان آمدنـد
و فعاليت مساوي پيروان ديگر اديان تثبيت شده و حقوق در.ي عصـر را خواسـتار شـدند غيرمستقيم حق

و جلسات هم به بهره ـ دوازدهـم. ترغيب كردند» رسم طايفه بابيه«گيري از شيوه در جلسه ششم انجمن
و رسم طايفه بابيه: يكي از اجزاء گفت«:ق1323محرم  اين است كـه هـر كـس را كـه گرفتـار محاكمـه

مي، هاي مالها باشد مرافعه درب خانه و به طرف خود مايل المحاله از متخاصـمين يكـي. نمايند او را ديده
مي، محكوم شده است و. نمايند او را دعوت به دين خود حاال خـوب اسـت مـا ملتفـت ايـن نكتـه باشـيم

د و جلـب، يوانيان باشدمالحظه كنيم هر كس كه ستمديده ظلم و به مقصود خـود او را جـذب او را ديده
]319[».نمائيم
مي» دين«و» طايفه«بابيه در اين مكالمه، اوالً از؛ دوم ايـن»فرقـه ضـاله«نـه، شود خوانده كـه آنـان

مي ناراضيان درب خانه و سوم ايني مالها عضوگيري و قابـل بهـره كنند؛ و كه روش آنـان مطلـوب گيـري
ميپير مي. شود وي دانسته در.ي شـفاف باورهـاي بـابي نيسـت دانيم فضاي آن روزگار مناسب عرضـه اما

مي، االسالم در شرح مذاكرات انجمن روايت ناظم و تمركـز بايـد منحصـر: خوانيم از زبان يكي از اعضا فكر
و براي رواج قانون كه به اجراي قانون اسالم باشد از،ب آنچه ديگـران دارنـد اغل«: خواهي بايد پراكنده شود

و اقتباس نموده ».پس بايد كاري كرد كه قانون اسالم در بين ما جاري شود، اند قانون اسالم اتخاذ
مي، هاي به كار برده را حذف كنيم اگر پوشش اسالمي واژه كه روشـن،»ديگران«: ماند اين است آنچه

وان هايي وضع كرده قانون، است» غيرمسلمانان«است مقصود  دكه بايستي در ميـان مـردم پراكنـده شـوند
و گفته شود كه آن قانون و تمايل عمومي بايد وانمود هـا همـه از منـابع دينـي اسـالم اتخـاذ براي ترغيب

. اند شده
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و آبادي كه ارتباط نزديكـي بـا تقـي سيد اسداهللا خرقاني شاگرد برجسته شيخ هادي نجم زاده داشـت
و، شرح آن خواهد آمد و فعـال بـود اطراف مجتهدين عتبات در ترغيب مشروطه در كنار . طلبي آنان مؤثر

آبادي بود كـه در حـزب دمكـرات محسن نجم، پسر شيخ هادي، زاده حلقه ديگر ارتباط شيخ هادي با تقي
. شيخ هادي را به دليـل انتسـاب بـه آيـين بـابي تكفيـر كردنـد. دركاران بودي مجلس دوم از دست دوره

سـيد. نكات الزم بود تا گواهي باشد براي تمـايالت ازلـي غالـب اعضـاي انجمـن مخفـي ذكر اين]320[
و پاك محمد طباطبائي مرشد معنوي انجمن را صادق در تر بازتر از ديگر علماي روحاني آن زمان بـه ويـژه
در. اند قياس با فساد مالي سيد عبداهللا بهبهاني دانسته و هـم اصـل او هم در تصويب اصـول قـوه قضـائيه

و مساوي الحقوق بودن ايرانيان در مقابل قانون دولتي با جريان مترقي مشروطه تـا حـد زيـادي همراهـي
و دليلي كه چنين رفتاري كرد. همسويي نشان داد و تحسين اسـت، به هر انگيزه در حـالي. شايسته ثبت
مجلسي شد كـه در آن بـه طباطبائي خواهان. در هر دو مورد مخالفت كرد، بهبهاني، كه همتاي پرنفوذ او

و مجلـس تأملقابل]321[. امور مردم رسيدگي شود و پيامـدهاي مشـروطه است كه سيد نه تنها معنـا
و منزلـت خـود بلكه سـامان، دانست شورا را مي و از جملـه موقعيـت گيـري نظـام نـو را بـه زيـان علمـا

عر. شناخت مي و محاكم و اختيـار مجتهـدين، فيهكمااينكه در بحث بر سر استقالل قوه قضائيه از كنتـرل
مي: گفته بود تأملبه لحني قابل  شود آيا كاري براي مالها خواهد مانـد كـه با اين محاكم عدليه كه بنيان
]322[. انجام دهند

را با توجه به تركيب اعضاي انجمن مي توان گفت كه تني چند از ازليان يا افراد متمايل به آنـان امـور
،د عنصر مذهبي آميخته به آراي دگرانديشان ديني همراه با ادبيات سياسي شـيعه نمـا ورو. چرخاندند مي

و طالب بيشتري را به صحنه مشروطه كشاند در«:به قول كسـروي. مردم تـا ديرگـاهي همـه جـا رشـته
و روضــه و اينــان بــه دلخــواه خــود مشــروطه را همــان رواج شــريعت خوانــان مــي دســت ماليــان ــود ب

]323[».پزنديدي مي
و عوام دانستند كه مشروطه رواج گرچه پس از اين يا» شريعت«كه طالب و فراوانـي ارزاق«و » ارزاني

و حاصل در روز بمباران مجلس بروز كرد، نيست . بسياري از آن روي گرداندند
و آستانه اوج1322انجمن مخفي در ذيحجه درق گيري اعتراضـات عمـومي عليـه وضـعيت موجـود

و همراهـي او بـا سـيد محمـد طباطبـائي تالش براي نز ديكي با سيد عبداهللا بهبهاني مجتهد پرنفوذ عصر
شد]324[. برآمد و برپايي مجلس اي هم موضوع جمهـوري در برهه. انجمن خواستار اصالحات اجتماعي
شد به و تسلط هر چـه بيشـتر. عنوان يك الگوي حكومتي در جلسات مطرح روند تحول انجمن با نزديكي
و دور شـدن از گـرايش حانيون شيعه به جانب محافظهرو در. هـاي ازلـي اوليـه پـيش رفـت كاري سـنتي

و سـپس تعطيلـي كار تشكل را بـه بـن، ميان اعضا» اختالف مسلك«كارنامه انجمن بايد افزود كه بسـت
و  پـابر» نـامطلوب«به پيشنهاد مجتهد طباطبائي بدون حضور برخي عناصر» انجمن مخفي ثاني«كشاند

بـه انجمـن مخفـي اوليـه را موجـب» ناسـالم«نفوذ عناصـر، االسالم در توصيف خود از موضوع ناظم. شد
. روحانيون شيعه در كـار انجمـن هسـتيمتر در اين برهه شاهد رهبري مستقيم. تشكيل انجمن دوم خواند

و همكاري با شيخ فضل و برخي شريعتآنان درصدد نزديكي اقـداماتي دسـت خواهان ديگـر بـه اهللا نوري
ايرانيـان غيرمسـلمان بـه تفـويض حـق» كسـب رضـايت«در اين زمان است كه تشكل در پـي. يازيدند

در انجمـن فعـال، ميرزا مهدي،اهللاپسر شيخ فضل. آيدنمايندگي خود در مجلس به سيدين سندين برمي
مي. شود مي در انجمـن. كنـد وز مـي اختالف با مجتهد بهبهاني بـر. شود اما فعاليت اين تشكل هم متوقف

رقابـت ميـان ميـرزا. شـود در مجلس شورا مخالفـت مـي، آقا محسن، دوم با وكالت داماد مجتهد بهبهاني
مي،]325[فرزند مجتهد نوري، مهدي االسـالم در دليـل تعطيلـي خـود نظـام. گيـردو داماد بهبهاني اوج
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مي» نيامدن ميرزا مهدي به انجمن«انجمن مي را برجسته و گويد خـود او هـم از آن پـس ديگـر بـه كند
و جلسات ديگر منعقد نگرديد به. انجمن وارد نشد و گريختـه گـه گرچه و جسته گـاه سـه طور غيررسمي

زاده با برخي اعضاي انجمن مخفي در جاي جـاي ايـن در ارتباط تقي. شدند چهار نفري دور هم جمع مي
. ايم هايي آورده كتاب اشاره

)انقالبكميته(انجمن ملي
و روشـنفكران كـه ازليـان شـناخته شـده اي هـم تأسيس كتابخانه ملي به گرد آمدن تعدادي از طـالب

و مراوده و معـارف گسترش دامنه.ي آنان با هم انجاميد ميانشان بود و، پـروري اين فعاليت فرهنگي بحـث
شد موجب شكل، تأثير متقابل ق مخفيانـه 1322الولا جلسه تاسيس انجمن در ربيـع. گيري انجمن ملي
و بر اساس خواسته در حومه در ملـك. خواهانـه بـه تفـاهم رسـيد هاي سياسـي ترقـيي تهران برگزار زاده

مي پدرش ملك، روايت خود از اين تشكل ي اعضـاي سـياهه. كنـد المتكلمين را بنيانگذار اصلي آن معرفي
الـدين سيد جمـال، المتكلمين الوه بر ملكع]326[. زاده به دست داده است نفره اوليه انجمن را ملك 54

مجداالسـالم، ايرج ميـرزا، يحيي ميرزا، سيد اسداهللا خرقاني، محمدرضا مساوات، آبادي يحيي دولت، واعظ
حـاجي سـياح،)صوراسرافيل بعـدي(ميرزا جهانگيرخان، ارباب گيو پارسي، اردشير جي زرتشتي، كرماني

و تعدادي ديگر از شخصيت ب محالتي سـوگند. خوردنـد رجسته آن زمان در ميان اعضا به چشـم مـي هاي
و عـدالت«استقرار. جمع به پرچم ايران حاكي از هويت ملي انجمن بود بـه ميثـاق اعضـا» حكومت قانون

: تركيب اعضاي انجمن. است تأملحضور پرتوان دگرانديشان ازلي در تشكل قابل. تبديل شد
گ دهندهنشان« و. وناگوني اجتماعي روشنفكران آن دوره بـودي همگوني ايدئولوژيكي ايـن پنجـاه

و نويسـنده، هشـت معلـم، پانزده كارمنـد دولـت: هفت نفر عبارت بودند از يـك، چهـار متـرجم
سـه، چهارده روحاني ــ كه برخي از آنان با علوم جديد آشنا بودند ــ يـك رئـيس قبيلـه، پزشك

و چهار صنعتگر از. بازرگان هاي اروپايي مطالعـه طريق دارالفنون يا آموزش زبانهمه اعضاي گروه
و يا تحت تأثير سيدجمالو ترجمه و ملكـم هاي جديد بـا تمـدن غـرب آشـنا شـده، خـان الـدين
]327[».بودند

حضـور. همين محقق غالب ازليان دگرانديش را در زمـره روحـانيون شـيعه بـه حسـاب آورده اسـت
ت در جريان سوسيال دموكرات شناخته شدند نيز در اين جمـع كساني كه چندي بعد به فعاليت يا عضوي

و اشاره است بـه صوراسـرافيل همگـامي نشـريات، زاده با واعظان ازليي تقي عالوه بر مراوده. شايان توجه
و  كه بيانگر آراي راديكـال مشـروطه، به مديريت محمدرضا مساوات مساواتسردبيري ميرزا جهانگيرخان

و ميـرزا) تقـوي(كه بايد به عضويت سيد نصراهللا اخوي ضمن اين. ارتباط قابل ذكر استنيز در اين، بودند
و داماد سيد عبداهللا مجتهد هم توجه كرد؛ ايـن افـراد در طيـف مخـالف تقـي زاده قـرار محسن آقا محرم

. داشتند
و اهـداف با اعضاي راديكال» كميته انقالب«به نام تري انجمن چندي بعد هسته كوچك مشـخص تـر

و مشروطه مي ملك. طلب تاسيس كرد مترقي با: نويسد زاده عضـو شـروع بـه كـار9كميته انقالب در آغاز
، آبـادي يحيـي دولـت، خـان ميكـده سليمان، محمدرضا مساوات، سيد جمال واعظ، المتكلمين ملك. كرد
و نصرت، سيد اسداهللا خرقاني، الرئيس قاجار شيخ از. طانالسل ميرزا محسن داماد بهبهاني حداقل پنج نفـر

سيد اسداهللا خرقاني روحاني بـا تمـايالت. اند اين افراد به باورهاي ازلي يا سوسيال دموكرات شناخته شده
و برادرش ميرزا محسن و صدرالعلما ، السـلطانو برادر ديگرش نصـرت، داماد بهبهاني، مذهبي دگرانديشي
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ع هر سه از فعاالن مشروطه و اطرافيان سيد و بـرادرش، در ميـان اعضـا. بـداهللا بودنـد خواه يحيـي ميـرزا
از اجزاي جامع آدميت بودنـد كـه چنـدي بعـد» انجمن حقوق«سليمان ميرزا از عناصر راديكال مؤسس 

و در مخالفت با جريان راست رهبري جامع به فعاليت پرداختند . انشعاب كردند
رسماده18اي نامهانجمن ملي مرام و فعـال عليـه اي را هم به تصويب اند كه حاكي از برنامـه مترقـي

و تحرك سياسي درون كشور. حكومت بود سيد اسـداهللا، اين محفل عالوه بر اقدامات اصالحي در بيداري
و ترغيب آنها به حمايت از نهضت به عتبـات فرسـتاد  در زمـان تحصـن. خرقاني را براي تأثير بر روحانيان

و مؤثر، عبدالعظيم و راديكـال سران تشكل فعال و ضمن مشـاركت در امـر ارتقـاي سـطح آگـاهي بودند
شب،ها كردن خواسته و توزيع . نامه در بسيج افكار عمومي تالش كردند با انتشار

و خصوصي سوسيال دموكرات تهـران يكـي برخي افراد فعاليت هاي كميته انقالب را با محفل عمومي
و انقالبـي، طلبحكميته انقالبي متشكل از طالب اصال. اند دانسته و نيروهـاي دمـوكرات ازليان دگرانديش

و نشـي. هاي سوسيال دمكرات بود با گرايش  بهائيفعاليت كميتـه انقـالب در دوران مجلـس اول بـا فـراز
را، اند زاده را عضو آن دانسته برخي تقي. ادامه يافت در اين زمينـه در جـاي ديگـر همـين كتـاب موضـوع
. ايم شكافته

)انجمن ملي تبريز(التي تبريز انجمن اي

و انجمـن، پيش از تأسيس انجمن تبريز محفـل. امـا عمـدتاً مخفـي برپـا شـده بـود، هـايي چنـد محافل
مي» مركز غيبي«و تشكل،»عليهم« . توان از اين جمله برشمردرا

و تأسيس هسته اوليه انجمن تبريز را تعـدادي از سوسـيال دمـوك هـاي راتترديدي نيست كه باني برنامه
مي، آذري و موسسين اوليه. دادند تشكيل ، دوافـروش، حاجي رسول صـدقياني، علي مسيو، از اين رهبران

و تني چند از مورخان نام برده شريف، آقا ميرباقر و مساوات را كسروي از، ميرزا جـواد نـاطق. اند زاده يكـي
از سخنگويان اوليه مييا» مجمع سري«ي انجمن تبريز در خاطرات خود كند كه اوراقي ژالتينـي چـوند

و انتباه شب مي نامه و تشـكيل مجلـس اول بـا حضـورهم. كرد نامه منتشر زمان با اعالم مشروطه در تهران
و تصويب قانون اساسي و حتي تدوين و كنترل همـه، نمايندگان تهران ي جانبـه در تبريز به دليل اختناق

مي. ني از مشروطه نبودسخ، دستگاه سانسور وليعهد محمدعلي ميرزا و رسيدن اخبار تهران را مانع شـدند
تـا. كردنـد مقابلـه مـي، خواهان كه هنوز مخفي يا نيمه مخفي فعاليـت داشـتند حتي با شدت با مشروطه

هـاي اجتمـاعيون عـاميون از اين رو عمدتاً مجامع مخفي چون گروه، ها از فعاليت علني خبري نبودمدت
از» غيبي مركز«تبريز معروف به  و تعـدادي و جـواد نـاطق و تني چند از واعظان مترقي چون شيخ سليم

و سـپس تحصـن در كنسـولگري انگلـيس را و مترقي بودند كه طرح تشكيل انجمن تبريز بازرگانان آگاه
مي. براي مجبور كردن وليعهد به پذيرش مشروطه پيش بردند گويد كه در جلسه مخفـي ميرزا جوادناطق

در تبريـز هـم چنـين، خواهان در سفارت انگلـيس در تهـران ند به تاسي از تحصن مشروطهتصميم گرفت
مي]328[. بساطي برپا شود مي كسروي هم سخنان ناطق را تأييد و گويد رشته امور در دست مركـز كند

اولين سران انتخابي انجمن هـم عمـدتاً اعضـاي منسـوب بـه. برد سري بود كه مخفيانه امور را پيش مي
شـك در ارتبـاط از اعضاي شناخته شده اين گروه سوسيال دمـوكرات كـه بـي. اجتماعيون عاميون بودند
و مستقيم با تقي مي، زاده بودند تنگاتنگ در) ابوالضـياء(سـيد محمـد شبسـتري. شناسيمچند تن را كـه

و حاجيي پيش از مشروطه همواره در كنار تقي هاي تجددخواهانه اكثر فعاليت ، ميرزا آقـا فرشـي زاده بود
و نيـز، زاده در لندن فعاليت سياسي داشت كه هم در دوران مجلس اول وهم در استبداد صغير همراه تقي



و نقش تقي 324  زاده نهضت مشروطيت

روزنامـه نگاري به سـردبيريي روزنامه شبستري را به دليل تجارب گسترده. از جمله اينان بودند، مساوات
زاده در نشـر نشـريه در كنـار تقـي، شاهسـوني فكـاهي او عالوه بر نشـر روزنامـه. گماردند انجمن تبريز
ارگـان حـزب، ايـران نـو زاده در اداره روزنامـه سوسـيال دمـوكراتو بعدها در كنار رسـول گنجينه فنون

. حضور يافت، دمكرات

هـم صوراسـرافيلو المتـين حبـل، مالنصـرالدين انجمن در دفاع از آزادي بيان نشرياتي مترقي چون
و با مستبدين و مجلس اعتراض كرد درگير شد و به تهران آن. درافتاد پيرامون كارنامه انجمن تبريـز كـه

.«: اندنوشته، اندخوانده هاي شورايي آن زمان را از جمله انجمن . آن محفل كه به قصد انتخاب وكـال پـا.
و خـود. به آن وظيفه بسنده نكرد، گرفت ن"قوانين خود را در برابر قوانين مجلس نهاد "قـش پارلمـان در

و بسيج توده. ظاهر شد و نـرخ ارزاق، ها را تـدارك ديـد نگهباني و مشـورت در امـور ماليـات بـه قضـاوت
و زمين گاه تا پاي مصادره. نشست زد. داران پيش رفتي امالك انبارداران بـاب مـراوده. در واليات شـعبه
و كشورهاي ديگر گشود با كانون گـاه جـايگزين مجلـس،ي آمـد گـاه جانشـين قـدرت سياسـ. هاي ديگر

و بـه اهـل. قانوني دولت تجلي كرديهگاه در مقام نمايند، شوراي ملي شد تا جايي كه از اهل صالح بريد
]329[».سالح گرويد

و كـاهش بهـاي نـان، اولين اقدام مهم انجمن تبريز در كنار انتخاب وكـال از، تعيـين نـرخ بـراي غلـه
و معيشتي مردم و غله. بود، معضالت حياتي و اما مالكين و محتكران منافع خـود را در خطـر ديـده داران
و اعتراض نهادند و غلـه كار در مواردي هم به مصادره. بناي ناسازگاري وي امـوال برخـي محتكـران داران

و مالكين بزرگ منطقه يكي از غله. مالكين كشيد حـاجي محمـد حسـن آقـا، مجتهد معروف تبريز، داران
ن. بود و غالت خود را به انجمن دهد تا بـا قيمـت مطلـوب بـه امهاز او اي گرفته شد كه اختيار اداره دهات

از دامنه. فروش رسانده شود و حاجي ميرزا كـريم امـام جمعـه شـهر و تبعيد مجتهد ي اختالف به اخراج
مي، محمدعلي ميرزا وليعهد. تبريز انجاميد وكـال تعطيـل كرد انجمن را پـس از انتخـاب كه از ابتدا تالش

و مدتي هم در مقابل پافشاري مشروطه، كند و و وجود آن را غيرضروري اعالم كرد خواهـان موقتـاً حضور
و به نفع علماي اخـراج. خواهان خاتمه فعاليت آن گرديد، عقب نشسته بود در واقع شرايط را مناسب ديد

و از وراي سخن با ارسال نامه. شده وارد صحنه شد ان برخـي وكـالي مجلـس بـه مقابلـه بـا هايي به تهران
در مجلس مطرح شد كه انجمن ايالتي به اموال برخـي از جملـه تعـدادي علمـا. اقدام انجمن تبريز برآمد

و عوايد امالك ميرزا حسن مجتهد را تصـرف كـرده اسـت  ، سـيد محمـد طباطبـائي. دست درازي نموده
و»مجلس تبريز«روحاني معروف در مجلس انجمن را با نام و براي اولين بـار در مقابـل فعاليـت نكوهيد

و انجمن واژه خواسته و مرج«ي هاي مردم و گفـت كـه مجلـس شـورا» هرج ملـي يكـيي را به كار بـرد
مي نمي«: بيشتر نيست گويند اين وضع تبريز اسباب اغتشـاش شـده نـه تنهـا در تبريـز مجلـس دانم چه

ي حاضر آذربايجان در جلسـه زاده تنها نماينده تقي» اندهاست بلكه در همه جا پيش خود مجلس قرار داد
: در دفاع از انجمن تبريز به سه نكته اشاره كرد

دوم اينكه در شرايطي كه هنوز قـانون» انجمن ايالتي است، در تبريز مجلس شوراي ملي نيست«
و بـه» دستورالعمل قانوني«ها نوشته نشده يا بايد هر چه زودتر اين مدوني براي انجمن را تصويب
بايد به سـنت مسـتبدانه پيشـين توسـط«كهو يا اين» از آن رو رفتار نمايند«تبريز بفرستيد كه 

و تقي.»حكام با آنها مقابله نمود و تأثير مثبت انجمن تبريز صـحه گـذارد زاده در ادامه بر كارنامه
از تبريـز رفـع شـده مدعي بر اين است كـه جميـع ظلـم«انجمن تبريز: خطاب به مجلس افزود
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و نمايندگان مخالف حضور انجمن، به اين ترتيب بود كه اولين مخالفت علني دربار و فعاليـت علما هـا
وكـالي محتـرم«اي خطاب بـهي انجمن تبريز هم نامه روزنامه. مدني بيرون از دستگاه دولتي خنثي شد

از«در دنباله گزارش مذاكرات مجلس منتشر كرد كـه در آن بـراي»ي مليدارالشوراي كبرا رفـع تهمـت
آن» انجمن تبريز و محسنات تشكيل زاده توضـيح در تكميـل سـخنان تقـي» در اين زمان فترت«و لزوم

و اهـالي بيچـاره اسـت  و پناه مظلومين را، داد كه انجمن تبريز تنها ملجاء عدل در حـالي كـه برخـي آن
و اسباب اغتشاش شمرده موجب« و مرج مملكت كه.»اند هرج و مسـتبدين«روشن است ايـن» ظـالمين

و خياالت مغرضانه«حضور مقدس را  مي»ي مانع استبداد و زور دانند؛ حـاال كـه مـي خود بيننـد بـا قهـر
و فعاليت آن را بگيرند از راه نفاق نتوانسته اق اند جلوي حضور و از زبان وكالي مجلس . كننـد دام مـي افكني
و در ادامه اسـتدالالت منطقـي خـود اشاره ي نويسنده به تالش محمدعلي ميرزا براي تعطيلي انجمن بود

همچـون خراسـان، اگر چنين انجمني در آذربايجان نبـود: در دفاع از ضرورت وجودي انجمن تبريز افزود
مي در دست مستبدي چون آصف و ذليل و نمي الدوله اسير حت شد ي وكالي خود را هـم انتخـاب توانست

و به تهران فرستد ، اي مطلـوب بـه سـرانجام رسـانده انجمن با زحمـت بسـيار ايـن كـار را بـه گونـه. كند
و مـأمورين، خواستند پس از انتخابات انجمن را تعطيل كنند اما مردم كه به ياد داشتند چگونه مستبدين

و بي و اسير ظالم پوست اهالي بيچاره از ايـن. به ايـن كـار تـن ندادنـد، كردندميپناه را كنده كـه هـر روز
و مستبدين محلي به مجلس شكايات مي و از ظلم زورگويان آن، رسد واليات در تبريز هـم وضـع بهتـر از

و عـدم امنيـت راه. نيست و شـوارع را ناشـي از وجـود انجمـن اگر وكال اين وضعيت مغشوش واليـات هـا
مم. در اشتباهند، پندارند مي بيكل و مرج اسـت لكت در و هرج و ناامني در مـورد مصـادره امـوال. نظمي

كـه او را بـهو دوم اين،ي دهات اوست اوالً كه مسئله اموال نبوده بلكه غله: سيد حسن مجتهد هم آوردند
ي بعـدي روزنامـهي يـاد شـده در شـماره نوشته. زور مجبور نكرديم بلكه خود با رغبت به اين كار تن داد

و از جمله نوشت،41شماره، انجمن تمام اهالي تبريز به متابعت انجمـن ملـي چشـم بـر: هم ادامه يافت
و ابـداً  و منتظـر اوامـر دارالشوراسـت و وكالي خود را به مجلس فرسـتاده و گوش به فرمان نشسته حكم

و خودمداري ذره سـ. هم در سر نداردي بلندپروازي يا جداسر، اي خيال استبداد و نويسـنده پس كارنامـه
و قديمي نـان، برگزاري انتخابات: دستاوردهاي انجمن در بهبود وضع مردم را برشمرد حل مسئله پيچيده

و كاهش قيمت غالت و، در شهر و تعدي متصديان امور . سد باب رشوه . اين نوشته تـذكر داد كـه تنهـا.
ك معاش فوق«نارضايان از انجمن كساني هستند كه  و آبـادي خانـه العاده ايشان از از يسه مردم بـود شـان

و يتيمان خرابي مساكن بيوه مي» زنان مخـالف مشـروطه خوانـد كـه، طلبـاني اينان را شورش.شد تأمين
و نفاق و آشوب و تصـويب نظـام. اند همواره درصدد فتنه نامـه در خاتمـه تأكيـد كـرد انجمـن تـا تـدوين

و قصـبه، با اينكه پس از تشكيل. ها در تالش اجراي صحيح امور خواهد بود انجمن جـات بارهـا در دهـات
و خواسـته تـا خواسته شد كه اجازه ي تأسيس انجمن را به آنها بدهيم اما انجمن تبريز پاسـخ منفـي داده

. ها منتظر بمانند نامه انجمنوصل نظام
و دهات مجتهـ در همان جلسه و امالك د تبريـز اي كه سيد محمد طباطبائي از دست درازي به اموال

و مرج انجمن تبريز سخن راند در، سـيد عبـداهللا بهبهـاني، روحاني ديگر حاضـر در مجلـس،و هرج هـم
از. اند آنها قدري تند رفته: تأييد گفت و بارهـا براي اولين بار در صحن مجلس واژه تندروي كه بعدها بارها

. ات انجمن تبريـز بـه كـار رفـت در وصف اقدام، جانب مخالفين حضور مردم در عرصه اجتماعي تكرار شد
و اقدام در اين باب شد نتيجه اين شد كه تلگرافي از جانب هر دو روحاني بـه تبريـز. سيد خواستار مذاكره

و خواستار معاودت روحانيون اخراجي به شهر شدند . ارسال شد
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و رهايي زندانيان بي و بالتكليف زندان انجمن در امر ماليات و رسـي گناه دگي بـه وضـع هـاي رسـمي
و متنفذين محلي نيز مداخله كـرد اسارتگاه از. هـا را برنتافـت مجلـس ايـن دخالـت. هاي مالكين انجمـن
و مخـالفين دسـته) 1907فوريه(ق 1325محرم  و مسـتبدين هـاي كه تعدياتي پياپي در شـهر رخ داده

و مسلح كرده بودند و محافظت، خود را متشكل مسلحانه از امنيـت شـهر جوانان عضو خود را به پاسداري
و مشق نظامي ملـت را بـر» كميته نجات«.و محالت گماشت وابسته به انجمن به رياست ستارخان تعليم

. عهده گرفت
و تقي، مسئله قشون ملي زاده بر وجود ايـن گارد داوطلب يا سرباز ملي نيز در مذاكرات مجلس مطرح

و  و فقدان ارتش و مقابلـه بـا نيروي داوطلب در شرايط ناتواني قـواي مسـلح مـنظم بـراي حفـظ امنيـت
و حمايت از مجلـس تأكيـد كـرد  و تجاوزات به سرحدات و راهزنان از آنجـا كـه بـر جنـاح. تعديات اشرار

و شخص  و نكـوهش روا» گـارد ملـي«بـه دليـل طـرح زاده تقيراديكال مشروطه يـا قشـون ملـي نقـد
.ي ضروري استتأمل، اند داشته

 گارد ملي
ج هـايي را قرائـت اي از جانب انجمن رئيس مجلس عريضه) 1907نوامبر19(ق 1325شوال12لسه در

در اين عريضه به كنايه آمده بود كـه از شـهر تهـران تنهـا. كرد كه در مدرسه سپهساالر جمع شده بودند
ا، كنند چند قراول در اطراف چادرهاي ما محافظت مي ينهـا نيـرو در حالي كه امنيت جان ومال بيشـتر از

و اگـر نمـي: نياز دارد در ادامه آمده بود توانـد ايـن كارهـا بـه خـود يا دولت موجبات امنيت را تأمين كند
و حراست خود را بر عهده گيرند انجمن و، طلبان با مخـالفين از كشمكش مشروطه. ها واگذار كند تا حفظ

و كشته شدن تني چند ياد شده بود و يان به حمايـت انجمـن در اين برهه كه مجلس. مجروح هـا محتـاج
كه، متكي بودند و اين انجمن«از جانب رئيس اعالم شد ها همه كمال همراهـي را در اسـاس مشـروطيت

و بايد كمال امتنان را از آنها حاصل كرد ».اجراي قوانين از مجلس خود دارند

و تأييد آن گفت زاده در تأييد خواسته انجمن تقي ا مقصود انجمن، ها ين است كـه در حـالي كـه در ها
ي صـحن مسـجد سپهسـاالر تعـدادي قـراول بـراي حفـظ نظـم كنندههاي تحصن كنار چادرهاي انجمن

: اند گذاشته
و تأمين آن نمي« و حـال آنكـه از همـه جـا از براي شهر به اين بزرگي هيچ تهيه در تنظيم شود

انـد واال ملـت اقـدامي كـرده حاال جواب اين مطلب با هيئت وزرا اسـت كـه چـه. استتر مغشوش
و از همـه خودش به عنوان سرباز ملي يا غير از آن يك عـده بـراي محافظـت خـود تهيـه كننـد

ها متشكر باشيم كه با ايـن سـردي هـوا متحمـل همـه قسـم گذشته ما بايد خيلي از اين انجمن
و صدمات در اين يك سال شده ».بدهندحال با هيئت وزرا است كه جواب كافي. اند زحمات

هـا گفـت اقـداماتي بـراي ضمن تشكر از همراهي انجمن، رئيس دولت هم كه در جلسه حضور داشت
و مشغول هستيم و امنيت شهر انجام شده و تعـدي،ي خـاص اغتشـاش در آن برهـه. نظم و مـرج هـرج

و همچنين شهر تهران اوج گرفتـه بـود، حكام و متنفذين محلي در سراسر كشور دو. راهزنان لـت رئـيس
و مرتب را عامل اين ناامني و قشون منظم و امكانات در همـين جلسـه بـر ضـرورت. شـمردها فقدان پول

و مشروطيت تاكيد شد در«زاده در دنبالـه مـذاكرات تقـي. تشكيل قشون ملي براي حفظ امنيت همگاني
: عنوان كرد» باب سرباز ملي
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». . و رغبت داوطلبانه در مقام. امـروز در ايـن موقـع كـه. قبول خدمت برآيند مردم از روي ميل
مي، ملت به هيجان آمده ولي اگر چند وقـت بعـد، تواند يك استفاده صحيحي حاصل نمايد دولت

حـاال خـوب اسـت. شود چرا كه ملت از آن شوق خواهد افتاد نمي، بخواهد يك همچو فايده ببرد
ه ولو اينكه يك عده. هيئت وزرا يك امتحاني بكنند از جوانان رشيد داخـل،م فراهم شودي كمي

و شعف مردم كاسته نشود و سالح به آنها بدهند تا شوق ».در نظام كنند

و و پشتيباني دو سه نفر از وكال از تشـكيل واحـد قشـون ملـي داوطلـب تحـت نظـارت پس از تأييد
: زاده افزود تقي، كنترل دولت

». . عقيده بنده اين است كـه ايـن كـار، رات بوددر خصوص سرباز ملي كه يكي از موضوع مذاك.
و چنانچه آقا ميرزا ابوالحسـن  و امشب وقت آن است كه نتيجه از آن گرفته شود خيلي مهم است

هـر طـور وزيـر جنـگ صـالح. صـحيح اسـت، خان اليحه قانوني در اين خصوص نوشـته بودنـد 
و اقبال ملت را نگذ مي و اين رغبت چـون از يـك، ارند كه سرد بشـود دانند به اين كار اقدام كنند

مي، ادباري ملت اين اقبال را نمودند تواند استفاده كند ولو امتحاناً يـك عـده وقتي است كه دولت
و استعداد آنها موجود است ».قبول كرده داخل نظام كنند، را كه شرايط

و اقبال عمومي مردم در صحنه براي حمايت از مشروطگي تقي، روشن بود و امنيـت زاده حضور نظـام
و در راستاي مشاركت عمومي مي مي عمومي را رويدادي مثبت و از مراجع ذيصالح خواسـت كـه دانست

و كارآمد از اين شور عمومي بهـره مطلـوب بـرده شـود  از. بر اساسي قانونمند و شـكايات متعـدد عريضـه
ا و فقدان و مخالفين مشروطه و اغتشاش راهزنان منيـت اجتمـاعي وسياسـي سراسر كشور مبني بر تعدي

و نهادينه دولتي هم عمالً وجود نداشـت. رسيد هر روزه به دست نمايندگان مي دو روز بعـد. قشون منظم
و پـس از اظهـار نظـر نماينـدگان» سرباز ملي«نايب رئيس مجلس بحث، در جلسه علني ، را طـرح كـرد
و بـه كميسيوني تعيين شود تا ترتيب اين كار را در چارچو، درخواست شد ب قوانين نظامي تدوين كـرده

ها گفتـه شـد تـا پاسـخ در همين جلسه از جانب انجمن. مردم اطالع دهد تا ملت در اين امر سهيم شوند
در بيانيـه آمـد. مناسبي براي حل مسئله امنيت شهر داده نشود از مسجد سپهساالر خارج نخواهنـد شـد 

بق«كه وقتي در روز روشن  و از بغل زن مياز دوش عبا ]331[»ربايند تكليف مردم چيست؟ چه
و اكثريت محافظه كـار كـه مخـالف مشـاركت عمـومي مـردم بودنـد به دليل فضاي مسلط بر مجلس

زاده تقـي]332[. شوال ادامه يافت6در جلسه» گارد ملي«بحث. ها حاصل نشد اي از بحث چندان نتيجه
و كنترل نظم كمك كندتواند به نظامي» قشون داوطلب«مجدداً تأكيد كرد كه  .م نوين براي امنيت

و نابسـاماني واليـات را انتصـاب مجـدد همـان حاكمـاني، زاده در ادامه تقي و مـرج عامل اصلي هرج
و ظلم بركنار شده بودند ها اعالم شـود كـه از مجلس خواست به انجمن. دانست كه پيشتر به دليل تعدي

ن و امـا جزئيـات، ظارت مراجع ذيصالح قانوني موافق اسـت مجلس با تشكيل قشون داوطلب تحت كنترل
و در اسرع وقت چنين كـاري صـورت خواهـد  و عرضه شود آن بايد در كميسيون مربوطه مجلس تدوين

صـحيح«: زاده موافقنـد؟ جمعـي گفتنـدل كرد كه آيا با پيشنهاد تقـي سؤارئيس جلسه از وكال. پذيرفت
بـا» قشـون داوطلـب«و» گارد ملي«گان كه گويا متوجه تفاوت يكي از نمايند.»نبايد رجوع شود، نيست

و دائمي كشور نشده بود و مـنظم: گفت، ارتش منظم به جاي هر كاري بهتر اسـت قشـون حاضـر مرتـب
: زاده در مقام تصحيح به جواب برآمد تقي. شود

شد« بـه قشون داوطلب اين است كـه فقـط روزي چنـد سـاعتي. گويا در قشون داوطلب اشتباه
رد مشق مـي، ترتيبي كه معين شود از دولت سالح گرفته و پـس از مشـق سـالح خـود را كننـد

شد. نمايد مي ]333[».اينها حاضر هستند، يك وقتي كه مملكت محتاج به قشون
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و ذهن فراخ تقي و رسالت گارد داوطلب كه در نظام هشياري هاي جديد غربـي عمـالً بـه زاده از معني
اي، اجرا درآمد و كمبـود در دنباله.ن سخنان پيداستاز و در پاسخ به برخي وكال كه كسر بودجـه ي بحث

و درخواسـت انجمـن، پول هـاو نيز ضرورت اختصاص امكانات براي قشون موجود دولتي را بهانه قرار داده
: خواندند گفت را نادرست مي

و بودجه حرف انجمن سـخن اصـلي.د داوطلب شوداي صرف ايجاد گار ها اين نيست كه بخواهند پول
و قانوني باشـد اين است كه در خيلي از نقاط كشور عمالً بدون اين و، كه اجازه مـردم بـه اتكـاي امكانـات

و مشق نظامي مي و شوق خود تمرين و بـه همـين دليـل هـم شور كنند ولي تحت هيچ ترتيبـي نيسـت
يك. نتيجه مطلوبي به دست نيامده است و روش كنه سخن اين است كه به منـدي اقـدام ترتيب صـحيح

. به اين كار شود تا بهره كامل عايد شود
هـاي علني مجلس دستخط محمدعلي شاه پيرامون انجمن در جلسه،ق1325شوال19، دو روز بعد

و عنصـري غيـرالزم خوانـد شاه وجود انجمن. قرائت شد و آسايش شهر و امنيت از. ها را مخل نظم يكـي
و مشروطه است: باني خواسته شاه عنوان كردنمايندگان به پشتي ديگر لزومـي، پادشاه خود حافظ مجلس
انجمني كه مولـد فتنـه باشـد البتـه، فرمايشات شاه صحيح است: ديگري گفت. ها نيست به وجود انجمن

و افزود : بايد دفع كرد
و مخرب اساس مشروطيت است بعضي از انجمن« بو در حقيقت مخـر. ها هست كه سري است

فرمايش ملوكانه هـم ايـن. ها را بايد دفع كرد البته اين گونه انجمن، سلطنت محمدعلي شاه است
. كنم آن انجمن نباشـد بود كه من خودم حافظ اساس مشروطيت هستم پس خواهش مي . ايـن.

».ها را با تمام قوا بايد دفع كرد نوع انجمن

و چند روز بعد تقي قرار بود كميسـيون وزارت جنـگ در مـورد: پرسيدزاده مجدداً يادآور موضوع شد
و به مجلس پيشنهاد كند» سرباز داوطلب« در اين باب چه اقدامي شده است؟ معلوم شـد، اليحه بنويسد

قشـون«خواسـت. ها حتي به كميسيون جنـگ هـم ارجـاع نشـده اسـت كه هنوز امر درخواستي انجمن
و از ها مطرح كه در برنامه سوسيال دموكرات» داوطلب و دولت مواجـه شده بود با اكثريت مخالف مجلس

]334[. دستور كار مجلس عمالً حذف شد

 انجمن آذربايجان در تهران

و فراگيرتــرين ائــتالف از راديكــالايــن انجمــن از جملــه بــزرگ و مــؤثرترين خواهــان تــرين آزادي تــرين
مي مشروطه و تنـوع دمكرات. رفـت خواه در تهران به شمار بـي ترديـد نقـش، يـك اعضـاي آن در گسـتره

و فراخ انديش  ، هاي مقـيم پايتخـت گذاردنـدي آن را آذري بناي اوليه. موثر بوده است زاده تقيكاريزمات
و حتي تعدادي از زرتشتيان مشـروطه اما به تدريج آزادي اولـين. خـواه بـه آن پيوسـتند خواهان غيرآذري

زاده پس از استعفاي مرتضوي بـه رياسـت تقي، المتينلحببه گزارش روزنامه. رئيس انجمن مرتضوي بود
و توصـيف«:آن انتخاب شد و كثرت خـدمت مسـتغني از تعريـف انجمن محترم آذربايجان كه از شهرت

و تماميت اعضايش مردم وطن و پرهمتند در اين ايام به واسطه يك رئيس تـازه كـه است پرست غيرتمند
و و زياده از سابق مورد توجه وطن تازه به اتفاق آرا منتخب شده رونق و اميـدگاه جلوه تازه گرفته خواهـان

و يعني بعد از استعفاء مرتضوي جناب آقاي سيد حسن تقي. اميدواران شده است زاده كـه سـبب فضـايل
و  و علو مقامش كران تا كـران را احاطـه كـرده بـه رياسـت انجمـن برقـرار و شهرت جاللت قدرت مكارم

و اخالق حميده تـالي جنـاب معظـم اسـت بـه سـمت نيابـت جناب معاضدالسلطنه كه در صفات حسنه



  



و نقش تقي 330  زاده نهضت مشروطيت

و به كارترين انجمن«كسروي انجمن آذربايجان را .«: نويسـدو مـي، دانسـته» هـا نيرومندترين . چنـين.
]347[».داشت پيداست كه با كميته اجتماعيون عاميون ايرانيان قفقاز هم بستگي مي

و و مشـروطه انجمن آذربايجان در تهران مجراي مستقيمي بود كه ارتباط مجلس خواهـان در تهـران
انجمن تبريز از طريق انجمن آذربايجـان، در واقع. كرد ساير واليات را با انجمن مهم ايالتي تبريز برقرار مي

.و پيشبرد امر مشروطه نظارت داشتها بحثدر تهران بر 
م نقش برجسته انجمن آذربايجان در مقابله با كودتاي عقيم ذيقعده و ستندات ثبـتي شاه در شواهد

و تجـار در دست. شده است و نماينـده اصـناف نوشته حاجي سيد مرتضـي مرتضـوي وكيـل آذربايجـان
دسـامبر(ق 1325ي كـه در همـان روزهـاي نيمـه اول ذيقعـده، مجلس اول مشروطه از رهبران انجمـن 

مي. در دست داريم، نوشته شده) 1907 : نويسدوي
و« شـيخ. ها خواهان بركنـاري سـعدالدوله هسـتند انجمنروزهايي كه شاه درصدد بستن مجلس

و تهـي فضل و آزادي اهللا نوري در ميدان توپخانه اوباش خواهـان دسـتان شـهري را عليـه مجلـس
و انجمن. بسيج كرده است در]بـرادران دروازه[ها از طريق انجمـن آذربايجـان قـزوين مسـلحانه

و وكال شـتافته به ياري انجمنسه هزار تفنگدار. اند مسجد سپهساالر بست نشسته و آمـاده ها انـد
]348[».انقالب ديگرند

از همـين وكيـل مترقـي آن روزگـار در ايـن برهـهي به استناد دست نوشـته ي حسـاس سـعدالدوله
و محمدعلي شاه را به يكسره كردن كار مجلس برانگيخته بود چون دربـار مسـتقيماً. مشروطه سر برتافته

و به سراغ ناراضيان تهـي، آشكار دست زند توانست به اقدام نمي و شـترداران و قاطرچيـان دسـت شـهري
و لوطيان محالت كه به فرمان پيشوايان متشرع خود هم گردن مي و، نهادنـد كاركنان دربار و فتنـه رفتـه

و يـزدي از سوي ديگر هم شيخ فضـل. تحصن ميدان توپخانه را آفريدند هـاي مخـالف مشـروطه را بـه اهللا
و مجلس شـوراي ملـي سـر دادنـد» مجلس اسالمي«شعار. آوردند صحنه از انجمـن.و نفي مشروطه هـا

و تحصـن طريق هوشياراني چون تقي و در بهارسـتان بـه اعتـراض و طرح دربار مطلع شدند زاده از نقشه
مي در ادامه. برخاستند : خوانيمي گزارش
در نماينـدگان سـاير انجمـن، يجـان داد در هشتم ذيقعده به دنبال فراخواني كه انجمن آذربا« هـا

اي بـه شـاه همان روز عريضـه. مجلس را از نقشه سعدالدوله آگاه كردند. مسجد سپهساالر گرد آمدند
و اميربهادر شدند و تبعيد سعدالدوله و خواستار عزل ]349[».فرستادند

و حتـي محـل اسـتقرار تـوپ عليـه و از سوي دربار بساط كودتاي نظـامي تـدارك شـد مجلـس
و اما مجاهدان در دسته. خواهان متحصن را تعيين كردند آزادي هـاي انبـوه بـه يـاري مجلـس آمدنـد

شـاه از حضـور. اعضاي انجمن آذربايجان مسلحانه در برابر قشون استبداد از مجلس محافظت كردنـد 
و انقالبي مشروطه مجلـس نيـز از كـار اكثريت محافظـه. خواهان مصمم به هراس افتاد تحسين برانگيز

و ريشه گرفتن روزافزون نهضت و. فكر سازش با شاه را پـيش كشـيد، وحشت انقالب حضـور پررنـگ
بـدون. هاي تاريخ ثبت اسـت مؤثر انجمن آذربايجان در اين رويداد تاريخي دوران مجلس اول در برگ

و مجلس را يكسـره كـرده بـودبي، اين حضور در.ترديد شاه در همان ذيقعده كار مشروطه مرتضـوي
مي يادداشت و ارزشمند خود از آن روزهاي بحراني در حالي كه دشمنان مشـروطه، نويسد هاي ناتمام

در روزهـاي پايـاني تحصـن،و آزادي از هر سو عرصه را بر جريان راديكال نهضت تنـگ كـرده بودنـد 
: اهللا باالي منبرفرستاده شيخ فضل، مردم در مسجد سپهساالر

را« و صراحتاً فتوي داده است كه هر كس وكالي مجلـس را بكشـد تمامي وكال در، خائن شمرده
و در آخرت خداوند عالم جزاي خير خواهد داد مردماني كه در مسجد سپهسـاالر. اين دنيا پادشاه
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و چون هيچ كدام حربه نداشـتند، جمع شده بودند هـر، اين همه معاندت آشكار با دولت را ديدند
و نماند جز آدمكدام رفت پي كار خو و فـوراً دش هـايي كـه از اجـزاي انجمـن آذربايجـان بودنـد

. اسلحه تدارك ديده بودند
و جنـاب. ابداً خاطر جمع در منـازل خـود نداشـتيم. شب دوشنبه خيلي خطرناك بود بنـده

و تقي و حاجي ميرزا ابراهيم آقا زاده بـا هشـت تفنگچـي آذربايجـاني كـه از جملـه مستشارالدوله
و برادرش آقا ميرزا محمدخان بودندجناب  الجملـه امـن كـه شـب را در جـايي فـي، سعيدالملك

. مرگ فردا محقق بود. رفتيم، رفت گماني نمي . و. طرف مقابل آشكارا اعـالن مخالفـت داده بـود
و اشرار شهر را با عده و جلودار جمع كرده تمامي الواط و سـوار هـر چـه بـود، اي قاطرچي ، قـزاق

و بر و وارد و از مخـزن دولـت هـر چـه تفنـگ و جسارت الواط در دورشان جمع كـرده اي جرات
]350[».به الواط تقسيم شده است، فشنگ است

مي نويسنده و: افزايدي حاضر در صحنه در دنبال گزارش جاندار خود در حالي كه دشمنان بـا تجهيـز
و مشـروطه  و نفرات آماده از هر سو در خيال نابودي مجلس در آن شـب حسـاس جمـع، بودنـد مهمات

در مجلس حاضـر، گيري كردند كه بايد فردا حتي به قيمت كشته شدن نتيجه، زاده از جمله تقي، يادشده
: مانده در مسجد سپهساالر را همراهي كنندو متحصنين مشروطه طلب باقي

و اسنادي كه داشـت بـه صـاحبخانه سـپرد، شب هر كس وصيت خودش را كرد« ..، هر نوشته .
و به راه افتاديمصبح هم دهم محـرم حسـاب،و همان روز كه دهم ذيقعده بود. ديگر را وداع كرده
- متصل با هـم. ابداً ترس يا واهمه نداشتيم، بعد از آنكه از مرگ خودمان خاطرجمع شديم. كرديم

. صبح از پناهگاه شبانه خارج شديم. كرديم ديگر شوخي مي . م. جلس شـديم بعد از اينكه ما وارد
».جسارت پيدا كرده رفته رفته جمعيت زياد گرديد، هر كس آمد ما را ديد

خواهـان را هـر آزادي، در آن روزها دشمنان مشروطه عزم نابودي نهادهاي برآمده جنبش را داشـتند
مي، يافتند جا مي و جرح قرار پـ يقعده دو نفر از مشروطهذ12در. دادند مورد ضرب و س طلبـان را گرفتـه

و در كنـار يابيم كه تقـي به گزارش همين شاهد آن زمان درمي. از شقه كردن به دار آويختند زاده همـراه
و مؤثر در شكست كودتاي ذيقعده بوده است . انجمن آذربايجان در صحنه حاضر

ها مجلسو انجمن
و واليتـي انجمـن«را در خصوص93تا90اصول، در متمم قانون اساسي . تنظـيم كردنـد» هـاي ايـالتي

و مشخصي براي انجمن چنان بود كـه در كشـاكش تـدوين مـتمم بارهـا،ها اهميت تنظيم بندهايي مجزا
و اولويت آن قانون در مذاكرات نمايندگان مطرح شـد بهانه ترديـد لـزوم كنتـرل بـي. اي براي تأخير متمم

بي انجمن و رسمي هايي كه هر روزه يكي پس از ديگري و به قـول تقـي هيچ مجوز قانوني زاده سر برآورده
. ها بود عامل مهمي در تنظيم قانون مخصوص انجمن، كردند در همه امور دخالت مي

ها از سوي سيد محمد طباطبائي در مذاكرات مجلـس ثبـت شـده آورديم كه اولين مخالفت با انجمن
و خواستار انحالل آنهـا شـد او انجمن را عامل هرج. است م.و مرج خواند هـا را عامـل جتهـد انجمـن ايـن

و مملكت دانست و. تخريب مجلس به ويژه از آن منظر كه انجمن تبريز در مقابله با ميرزا حسـن مجتهـد
و هوادارانشان در تبريز و يا اخـراج وعـاظ راديكـال چـون شـيخ، امام جمعه كه در پي انحالل كل انجمن

و امـام جمعـه از شـهر شـد بلكـه موجـب اخـرا، نه تنها كوتاه نيامده بود، سليم بودند از.ج مجتهـد پـس
و اظهار نظر نمايندگان برخي گفتند هر انجمني كه به تصويب مجلس تشكيل مـي  عيـب، شـود مذاكرات

و باقي انجمن . بايد تعطيل شوند، ها كه به تصويب مجلس نبوده ندارد
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و مترقـي ـــ تأثير مخالفت متشرعين با انجمن هيم آورد آنـان همـان طـور كـه خـوا. هـاي راديكـال
مي انجمن و درست . دانستند ــ سرانجام در مـتمم قـانون اساسـي متبلـور شـد هاي اسالمي خود را حقه
و ياران قانوندانش درمتن اي را كه تقي ماده پيش نويس كميسـيون تـدوين مـتمم آورده بودنـد اوليهزاده

و انجمن ايـن ترتيـب تغييـر دادنـد كـه فقـط بـه، هايي كه مسلح نباشند آزادند مبني بر اينكه اجتماعات
و اجتماعاتي آزادند كه  و مخـل نظـم نباشـند مولد فتنه«انجمن و دنيـوي فرقـه«دانـيمو مـي.»ي ديني

و» ضاله و دگرانديشان مذهبي به ويژه بابيان بـود در مـتن قـانون از حـق انجمـن را كه منظور المذهبان
هـا نبايـد بـهو واليتي هم عنوان شد كه اعضاي انجمـن هاي ايالتي در قانون انجمن. حضور محروم كردند

بارهـا. آلوده باشـند- مفهومي رسا براي باورهاي غير شيعه اماميه مورد تاييد مجتهدين-»فساد عقيده«
و خصوصي،و بارها شب، علني و و يا از طريق روزنامه نامـه اعـالم كردنـد كـه اعضـاي در جلسات مجلس
با هاي مشروطه انجمن و از اين راه به تحريك عوام عليه انجمنخواه و المذهبند . ها دست يازيدند بي
و واليتي نوشت زاده پيرامون قانون انجمن تقي آن را از قـانون فرانسـه بـه، كنندگانتدوين: هاي ايالتي

ون كميسيوني كـه بـه نوشـتن ايـن قـان«:بهره گرفتند، هايي كه براي اجرا در الجزاير بود ويژه نوع انجمن
از.و قانوني ترتيب داد. مأمور بود از مĤخذها استفاده كرد و يـك فصـل منتهي آنكه موادي را حذف كـرده

و همچنـين در جريـان قـوانين راجع به حق نظارت انجمن، خود بر آن افزودند و شكايات ها در محاكمات
. ماليه . از اعضاي كميسيوني كه قانون انجمن. محمـدقلي، زاده سيد حسن تقـي:ها را نوشتند عبارت بودند

و دو سه نفر ديگر  و مستشارالدوله ]351[».)جمعاً شش نفر بودند(خان مخبرالملك
يكـي: زاده در متن اين قانون تأثيرگذار بوده اسـت تقي، به استناد مذاكرات مجلس در چند مورد مهم

و معاونين آنها در محل سكونت در انتخابات انجمن و واليتـي اسـت ممنوعيت شركت حكام هـاي ايـالتي
و حق اخطار بـه حـاكم در بسط وظايف انجمن91تا88هايو ديگري ماده،)8ماده( ها در حوزه قضائي

و نيز رسيدگي به شكايات راجع به ماليات بود و اختيار پيگيري تا احقاق حق متظلمين . در نقض قانون
ك قانون انجمن و و واليتي با همه نواقص مبودهايش كـه نـاگزيريِ تـدوين قـوانين بشـري هاي ايالتي

و بـه رسـميت شـناختن حـق، است و تحمل حضور اجتماعات خـارج از دولـت سرآغازي بود بر پذيرش
و قوه و اداره امور محلي منطقه نظارت بر دولت و قضائيه و.ي مقننه ايـن قـانون در صـورت رفـع نـواقص

و اجراي صـحيح آن مـي ها در مجلس كاستي و هاي بعدي توانسـت مسـير مطلـوبي در رواج دموكراسـي
و كشور باشـد  و نگذاشـتند مـي. مشاركت مردم در سرنوشت جامعه از همـان اوان كـار. دانـيم كـه نشـد

و بـه جـاي مقابلـه،ها انجمن و فعاليت آنهـا تحمـل نشـد وو حضور و اغتشـاش ي قـانوني بـا خودسـري
در حـالي كـه بـا. ورزي دانسـتندا را مزاحم سياسـت كل موجوديت آنه،ها قانوني برخي اعضاي انجمن بي

و ضرورت هم و اقليـت زيستي مسالمتتوجه به شرايط خاص جامعه ايران هـا در كنـار اكثريـت آميز اقوام
و تكامـل يـافتن، مردم ايران مركزگريزي قـانوني نهفتـه در اصـول ايـن قـانون در صـورت اصـالح شـدن

كه99ي در ماده. توانست مفيد واقع شود مي و حـوائج«آن قانون آمد چون انجمن ايالتي بصيرت در امور
را راي انجمـن، الزم است اولياي دولت قبـل از اقـدام بـه تغييـرات در ايـاالت، اياالت دارند هـاي مزبـوره

نظارت در اجراي قوانين مصوبه مجلس در ايـاالت از جملـه».بخواهند ولي مجبور به پيروي از آن نيستند
ا و واليتي بود نجمناختيارات توانستند در اموري كـه راجـع بـه نمي 103ها طبق ماده انجمن. هاي ايالتي

و29به عبارتي به پيروي از اصـل. اعتراض كنند، منافع منطقه خود نيست مـتمم قـانون اساسـي منـافع
و واليت در اختيار انجمن . ها گذاشته شده بود مسائل ويژه هر ايالت

ب تقي و رشوهزاده با توجه و پرداخت مبالغ و بند ازه پيشينه حكام واليات كه با زد و نهـان هاي آشكار
و به آن مناطق تحميل مي هـا بـر در جلسات مجلس بارها به حق نظارت انجمن، شدند جانب شاه انتخاب
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و ساير امور واليات. عملكرد آنها تأكيد داشت خواسـتار زاده تقـي، به دليل دخالت مكرر حكام در انتخابات
و صاحب منافع شخصي در منطقه است حـق، شد كه در متن قانون گنجانده شود كسي كه مالكيت دارد

و فـروش مناصـب. انتصاب شدن به عنوان حاكم آن منطقه را ندارد بـه ويـژه در اعـزام، او ضمناً بر خريد
ك در همان روزهاي اوليه. معترض بود، حكام واليات بينيم در ايـنمي«:ردي ورود خود در مجلس تصريح

و فروش منصب و بازار خريد و مناصـب اسـت كـه مـي. هـا بـه رواج روزها دكان دادوستد باز است خرنـد
. فروشند مي . و نميحاال من اسم نمي. كه اسم ببرم به سـابق گفـتم كـه بايـد ايـن امـور ترسم از اين برم

]352[».توقيف باشد

و اياالت  حكام واليات
و كارنامه حكام واليات در ميان نمايندگان به بحـث گذاشـته شـد،ق1325رممح27در جلسه . موضوع

و دسـت و تظلم مردم سراسر كشور از تعدي حكـام و هر روز شكايات و مـال مـردم درازي آنهـا بـه جـان
مي اعمال نفوذ در همـان روزهـا مـردم اصـفهان بـه دليـل. رسيد شان در امور اقتصادي منطقه به مجلس
و چپاول تعدي بس و آزار و اركان مملكت«يار و طـي تلگرافـي بـه مجلـس» امناي دولت بسـت نشسـتند

خـوب اسـت آن قـانوني را بنويسـند كـه هـر كـس صـاحب: التجار اظهار داشت وكيل. دادخواهي كردند
بـ زاده كه از قبل اليحه تقي. نبايد حاكم آن ايالت شود، مستغالت كلي در ايالتي است ود اي را آماده كـرده

و اجازه خواست آن را قرائت كند،و با سخنران همĤواز بود متن از اين قـرار بـود كـه هـر. به سخن درآمد
، امـوال غيرمنقـول زايـد بـر هـزار تومـان ملـك داشـته باشـد، كس در ايالتي افزون بر مسكن مورد نيـاز 

و از جمله خواس. تواند در آن ايالت حاكم شود نمي تند اثبـات شـود كـه در صداي اعتراض بسياري درآمد
در ممـالكي كـه عـدالت پـيش رفتـه ايـن: زاده در ادامه تأكيد كرد تقي. خارجه چنين قوانيني وجود دارد

و به عقيده  اگر بخواهيم ثابت كنيم كه در خارجه چنين است نيـاز. من فوايد كلي دارد قانون جاري است
و سند است مي، به كتاب ف اما مقصـود ايـن نيسـت كـه صـاحبان. وايدش بگـذاريم توانيم تكيه را بر اثبات

مي، امالك را بايد بيرون كرد ، آن كس كه صاحب ملـك اسـت. كنند حال آنكه تمام اين اغتشاشات را آنها
و بلـدي را بـه ميـل خـود اسباب فراهم مي و انجمن ايـالتي و بستگان خود را انتخاب كند آورد كه كسان

زاده بـا برشـمردن اعمـال نفـوذ تقـي. كه به هواي نفسـاني شـد چنانچه در انجمن اصفهان. تشكيل دهد
و صاحبان ثروت در انتخابات وكالي مجلس و واليتي انجمن، مالكين هـاي همچنـين انجمـن، هاي ايالتي

كـه قـانون ضـمن تأييـد ايـن، الدوله از نمايندگان مالكين احسن. مضرات آن را برشمرد،)شهرداري(بلديه 
ايـن حـامي، در واقـع. الزم نيست مالك باشد يا نباشـد: افزود، نتواند ظلم كند كلي نوشته شود كه كسي

از. خواست قانون را با كليات سر هم آوردمي، مالك و ملـك«همواره تني چند در پـي» دارندگان ثـروت
و صراحت قانون به ويژه آنجا كه در تقابل منافع شخصـي يـا عمـومي هـم طبقـه  آن بودند كه از برندگي

مي خويش و پيرامـون. بكاهند، گرفتقرار پس از بحث بسيار قرار بر اين شد كه كميسيوني تشكيل شـود
]353[. گيري كند اين موضوع تصميم

و واليتي بر اساس قانون انجمن و برخـي آراي مطـرح شـده، هاي ايالتي ي وظايف حكام مشخص شد
مج. زاده در متن قانون آمدتقي و قوه و نـه اجـازه دادنـد اما نه از جانب دولت ريـه ايـن قـانون اجـرا شـد

و وظايف مندرج در قانون همـت گمارنـد انجمن شـكايات متعـدد از واليـات بـه مجلـس. ها به اختيارات
و تظلم، به استناد مذاكرات مجلس. رسيد مي و تقـي بارها تلگراف از مردم مطـرح شـد زاده همـواره يكـي

م نخستين كساني بود كه پيگيري شكايت ميهاي نماينـدگان بـا عـزل، در برخي مـوارد. كرد ردم را طلب
زاده اظهار داشت تا زماني كه عزل حاكم بـر مبنـاي تقي. كردند حاكم مورد شكايت گريبان خود را رها مي
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و در صورت ثبوت تقصير بـه مجـازات قـانوني نرسـد و شكايات مردم به بررسي حقوقي اي بهـره، اتهامات
حك عايد مردم نمي و شدشود ]354[. ام ديگر هم متنبه نخواهند

و و اهمـال و لوطي نايب حسين كاشـاني در مجلـس مطـرح وقتي ادامه شرارت شيخ محمد وراميني
شد، در پي پر كردن جيب خود بودندصرفاًكه، سستي حكام : زاده به صراحت گفتتقي، عنوان
دادند بـراي پـر شـدن كيسـهميوقت نوروز حكام را تغيير، در سابق كه مشروطيت در كار نبود«

و حاال كه دوره مشروطيت است باز از يـك مـاه قبـل مـي  بينـيم كـه حكـام را تغييـر صدراعظم
اينجا حكومـت. ايم؟ براي اينكه حقوق ملت را حفظ كنيم پس ما براي چه اينجا نشسته. دهند مي

مي هر جا را مي ميخواهند معين و ما هم قبول و حرفي هم نمـي كنند اآلن در تمـام. زنـيم كنيم
و به عـادت قـديم روزنامه ها اين است كه يك نفر شخص شصت ساله جاي يك وزير عالم نشسته

مي]دوران استبداد[ مي]قديم[. نمايد رفتار اولياي امـور، كردند يك جايي از يك حاكمي شكايت
مي يك اندازه مـا بايـد از وزيـر. شـد آن هـم نبا]حتي[حاال از قرار معلوم بايد، كردند اي رسيدگي

مي مسئول توضيح بخواهيم كه چرا حكومت و »دهد؟ ها را تغيير داده

و ادامه فروش مناصب داشـت روشن بود كه اين اظهارات اشاره به رشوه زاده بارهـا تأكيـد تقـي. گيري
بي ما وكيل مردم هستيم اما عمالً جز بحث: كرد بيو همدردي غالباً و هـاي شكايتنتيجه در مورد حاصل

و تعدي حكام واليات : ايم كار چنداني پيش نبرده، مكرر مردم در ظلم
هـر وقـت. اند به واسطه اينكه تمام رعيت زير بار ظلم بوده. اين مجلس مجمع عقالني ملت است«

شكايتي كردند بايد آن حـاكم را بـا چنـد نفـر از متظلمـين خواسـت كـه حضـوراً احقـاق حـق 
]355[».شود

د و پيگيري كرد يگري كه تقيمورد مهم مسئله ماليه شهرهاي واليات بـود، زاده در اين ارتباط عنوان
مي كه عمالً به و اطرافيانش سه در جلسه.شد عنوان خزانه شخصي حاكم صرف زندگي تجملي او شـنبهي

و مشاركت مردم شهر از طريق انجمـن 1325صفر4 وق در ضرورت نظارت هـاي محلـي بـر امـور مـالي
و هزينهدر و انتقال آن به وزارتخانـه ماليـه آمد و استقالل ماليه از حيطه اختيار حكام محلي ، ها از يك سو

:اظهار داشت
آن« و به محصلين وزير ماليه بدهيد كه امـا دو مالحظـه. ها دريافت كنند ماليه را از حكام بگيريد

ن، در اين صورت الزم است و يكي . ظـارت انجمـن ملـي بـه ماليـه يكي بودن عدليه در هر واليت
نامه انجمـن ملـي بتوانـد نظـارت داشـته عدليه به اين زودي موسس نخواهد شد تا به قانون نظام

و]موقتـاً[لذا خوب است. باشد و نظـارت ماليـه هـر دو بـا انجمـن ملـي باشـد و عجالتـاً عدليـه
».حكام ديگر مداخله نكنند. محصلين وزير ماليه دريافت ماليات نمايند

و قـدرت اجرايـي امور واليات كماكان به روال سـابق مـي،ي پس از مشروطه در فضاي دوره چرخيـد
و امور وزارت خانه و ادارات دولتي در كنتـرل شخصـي حكـام بـود حكومت هـاي وزارت فقـدان شـعبه. ها

و جمع و عدم استقالل امر تنظيم سـوء موجـب، آوري ماليات از امـور اجرايـي حكـومتي عدليه در شهرها
و يكه و بهره استفاده زاده با اعتقاد به برپـايي نهادهـاي تقي. وري شخصي بود تازي حكام در چاپيدن مردم

و حضور مدني انجمن و عدليه در واليات تحت كنترل وزير مربوطه و مشـاركت اجرايي مالي ها در نظارت
. اي را ضروري دانسته بود چنين اشاره، سياسي
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 ايالت بحث بر سر واليت يا
و واليتي سرانجام در آخر صفر قانون انجمن بـه تصـويب مجلـس) 1907آوريل14(ق 1325هاي ايالتي

، برخـي اعضـا. زاده از جمله شش عضو كميسيوني بود كه بر تـدوين مـواد آن نظـارت داشـت تقي. رسيد
ت، مخـالف سرسـخت مشـاركت مـردم در سياسـت، طور غيرمستقيم از سوي سعدالدوله به نظـيم در پـي

و كنترل كند اصولي بودند كه عمالً انجمن را قانون استعماري انجمن. ها را محدود هاي فرانسه در الجزايـر
و در اختيار كميسيون قرار دادند را تقي. ترجمه زاده با تمام تالشي كـه كـرد فقـط توانسـت برخـي مـواد

و، يكي از موارد اصلي بحث. اصالح كند يا تغيير دهد از ايـن منظـر كـه. واليات كشـور بـود تعيين اياالت
و ممنوع كردن بسياري از انجمن بهانه در اي براي تعطيل و مشـاركت مـردم ها از طريق مخالفـان حضـور

.ي در اين مورد ضروري استتأملصحنه سياسي شد؛ 
و واليات كشور از آنجا بود كه سهم نمايندگي آنها در مجلس فرق مـي  بـه. كـرد اهميت تعيين اياالت

مي، موجب آن قانون توانست دوازده نماينده به اضافه يك نماينده از هـر بخـش وابسـته بـه انجمن ايالتي
هاي واليتي تنها شش نماينده به اضافه يك نماينده از هـرو در عوض انجمن، آن ايالت به مجلس بفرستد

و چهـار ايالـتي دوم قانون ياد شده ايران ماده. گزيدند بخش وابسته به آن واليت را برمي را بـه پايتخـت
و بلوچستان، آذربايجان: تقسيم كرده بود از، بر اساس ماده سوم.و خراسان، فارس، كرمان واليـت بخشـي

و توابع باشد مملكت تعريف شد كه داراي يك شهر حاكم و چگـونگي ايـن. نشين بحث بـر سـر چيسـتي
براي خـود مجلـس. انجاميد،و كجا واليت باشدمواد به اعتراض گسترده عمومي پيرامون اينكه كجا ايالت 

و مناطق طبق قـانون تصـويب شـده واليـت  انـد يـاو نمايندگان هم چندان روشن نبود كه برخي شهرها
و بابـل. آيا انجمن ايالتي در آنجا بايد تشكيل شود يا انجمن واليتي. ايالت اين مشكل ابتـدا ميـان سـاري

كر]بارفروش[ .ددر مذاكرات مجلس تجلي
آن،شد اگر مازندران واليت شمرده مي قـانون حـق تشـكيل انجمـن در شـهر، جز شهر ساري مركـز

در حالي كـه قريـب بـه هشـت مـاه بـود در بـارفروش. شناخت ديگري چون بارفروش را به رسميت نمي
و بايسـتي تع  و فعالي تشكيل شده بود كه با اين مبنا عمـالً غيرقـانوني شـمرده طيـل انجمن واليتي مؤثر

و) 1907سـپتامبر17(ق 1325شـعبان8نمايندگان در جلسـه، به استناد مذاكرات مجلس.شد مي آرا
حتـي. يكي گفت بارفروش اهميتش بيشتر از شهر ساري است. باره مطرح كردندنظريات متضادي در اين

غيـر از سـاري جـايي كه اخطار داده بـود، مازندران با اعتراض به تلگراف اتابك صدراعظمي خود نماينده
و اعتبارش در مجموع بـه حضـور، ديگر حق تشكيل انجمن واليتي نيست اعالم كرد كه مازندران شهرت

و معتبـري تأسـيس  و اآلن هم هشت ماهي است كـه در آنجـا مـردم انجمـن فعـال شهر بارفروش است
ت بود محق به تشـكيل ساري را كه مركز حكوم، دولت بر مبناي مواد قانون تصويب شده مجلس. اند كرده

شدانجمن واليتي مي و خواهان تعطيل انجمن بارفروش در مورد گيالن هم بحث بر سـر اينكـه. شناخت
اوت24( 1325رجـب14ي در جلسـه. ها در مجلس ادامه داشتتا مدت، ايالت يا واليت محسوب شود

آن، مجلس با اكثريت آرا رأي داد كه گيالن واليت) 1907 غـرض از ايـن مقـدمات. اسـتو رشت مركـز
تـاريخي پيرامـون تأملق است كه جاي 1325رجب28زاده در جلسه علني شنبه اشاره به سخنان تقي

و آراي او به قانون انجمن و واليتي رويكرد و موجوديت انجمن، هاي ايالتي و ضرورت . ها دارد مجلس
يكي از آنها در خصوص امتنـاع. ده بودنايب رئيس جلسه دو تلگراف را قرائت كرد كه از الهيجان رسي

و ديگري خواستار تعطيلي انجمن ايالتي رشت بود مجلس پـيش از آن رأي داده. از واليت بودن الهيجان
. انجمن ايالتي رشت را برپا كـرده بودنـد، خواهان پيش از اين رأي اما مشروطه. بود كه گيالن واليت است

و در الهيجان هـم انجمـن: گفت االسالم يكي از نمايندگان منطقه حسام چه ضرر دارد رشت واليت باشد
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و ديرپاي بين اين دو شهر افزود كه اينها هر كدام خواهان انجمـن. برپا باشد او در اشاره به اختالف سنتي
و خالف آن رفتار كنيم ما نمي: الدوله گفت محقق. خود هستند - به موجـب نظـام، توانيم در قوانين تصرف

و عنـوان كـرد تقي. رشت واليت شده است،تيي ايال نامه : زاده كه در جلسـه حاضـر بـود بـه سـخن آمـد
و كدام انجمن نمي  همـان روز كـه در ايـن، خواهد مجلس بايد ارزيابي كند كه كدام يك انجمن الزم دارد

و به جهت يـك غلـط اجبـاري. من جداً گفته بودم رشت ايالت است، باره صحبت شد گفتند واليت است
و اگـر. قانون تصويب شده، به هرحال. محذور افتاديم در اگر گيالن واليت است الهيجـان جـزو آن اسـت

و سـر فـرود آوردن در برابـر بندي تقيپاي. ايالت است بايد همان جا انجمن داشته باشد زاده بـه مجلـس
و شخصي، قانون و موجوديـت ها كه همـواره از حقـ حتي در ارتباط با انجمن، با وجود مخالفت نظري - وق

. است تأملقابل، كرد شان دفاع مي

و دشمنان انجمن ها مخالفان
و مشاركت عمومي مردم در قالب انجمـن و تقابل با حضور ، مجلـس ملـي، اسـتبدادطلب«، هـا در ضديت

و انگليس دولت شـواهد آن روزهـا هـم]356[.و سهيم شـدند» اي داوطلب هر كدام به شيوه، هاي روس
اهـل، بـاوران ديـن، گرايان دولتمرد عرصه سياسـي كه عالوه بر اينها طيفي گسترده از نخبه دهد نشان مي

و دموكراسي، قلم و مخرب دانسته حضور انجمن،و بسياري از مدعيان آزادي آنكـه بـي. انـد ها را مخل امور
و رويه را يكسان بدانيم و علل اين رويكرد كه، بخواهيم انگيزه تك جامعهبا تأسف بايد بگوييم وي صـدايي

و مشـاركت  و ابـراز تمـرين دموكراسـي همسان خواه ايران در يك وحدت مرسوم در مقابـل ايـن امكـان
هـاي مورخ برجسته مشروطه آغاز كنيم كه در آخرين كتابش از رشـته بررسـي، از آدميت. عمومي ايستاد

مي كنه نظر خود را پيرامون انجمن، مشروطه ميكن هاي عصر مشروطه آشكار و :نويسدد
و نـيم برجسـته« و هـيچ نقشـه از كل دستگاه انجمن هيچ مرد سياسـي برجسـته اي برنخاسـت

و ترقي كه اصالتي داشته باشد و اگر هم چيزي بوده مـا، ها عرضه نگرديده از جانب انجمن، اصالح
و عقيم بود. آگاهي نداريم ان همتـي تنها اتحاديه نسـو. در همه آن جهات بنياد انجمن ورشكسته

و انديشه بديعي آورد ]357[».به خرج داد

و ثمن به دليـل صـدور يـك اطالعيـه خطـاب بـه، بخشي آگاهانه نويسنده به اتحاديه نسوان از تعارف
از براي اين، مجلس كه بگذريم و نيم برجسته«كه مقصود آدميت نقشه اصـالح«و» مرد سياسي برجسته

اگ»و ترقي و مثبتي براي انجمنرا دريابيم كه به باور او ، مانـد هـا بـاقي مـير وجود داشت پرونده مطلوب
و برجسـته مشـروطه بودنـد؛ بايد در البالي آثارش جستجو كنيم كه به گمان او چه كسـاني تجسـم واال

جـا خـتم هر دو پرسش بـه يـك. اندي اصالحي عرضه شده در مشروطه را ارائه داده همچنين كدام نقشه
و رئيسـش،جامع آدميت: شود مي ، ايـم كـه آدميـت نگـاري همـين كتـاب آورده در بخـش تـاريخ. اعضـا

و احتشام سعدالدوله ميي پيش از جدا شدن از جامع آدميت شناسد كـه السلطنه بعد از آن را تنها كساني
و ترقـي را هـم در مـرام.ي عصـر بودنـد شايسته عنوان مرد سياسي برجسته جـامع«نامـه نقشـه اصـالح

مييامي» آدميت و آن را مهم را آدميت موجوديت كل انجمن. داند بد عامـل، به استثناي جامع آدميت، ها
و مشروطگي مي و فلج كردن كار مجلس بنابر ماهيت به شـدت متفـرعن، آدميت]358[. شمارد تحريك

ميبا تحقير از حضور مردم در عرصه، گرايشو نخبه او برخالف بسـياري مورخـان. گويدي سياسي سخن
در، باور مردم و بـازار را و مقلـدي بـي دنبالچـه» بهتـرين صـورتش«بدون هيچ انصافي مردم كوچـه اراده

در» به حركـت اجتمـاعي نيـرو دادنـد«داند كه همچون سياهي لشگريمي» رهبران هوشمند«صرف  و
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و كردار جنون،»بدترين حالتش« و ابزار خشونت حقيقـيي گرچـه هسـته. شناسـاند آميـز مـي پرخاشگر
مي هاي توده روانكاوانه اي از خيزش ي ابعاد حضور مـردم در نهضـت اما همه، شود گرا در اين ارزيابي يافت

و نمي را در برنمي و همسـان بـين گونه از منظر نخبهتوان اين گيرد گراي صرف بـه سـنجش يـك سـويه
بي توده«، مردم را به استثناي نخبگان، در مجموع، آدميت. نشست و پايـان شـهريو بـي فرهنگي » سـر

كه معرفي مي و حكومـت«كند كه هيچ خبري از آن چيزي نداشتند و سياسـي و آزادي حقـوق انسـاني
و حكومـت انتخـابي از منظـر]359[.»انتخابي هست گرچـه شـايد مفهـوم مشـروطه در بعـد سياسـي

و بازار روشن نبود روشنفكري براي مردم بي از، سواد كوچه كـم در چنـد شـهر آنها دسـت اما اينكه برخي
. در كوران نهضت مشروطه صـحت نـدارد، خود هم خبري نداشتند» حقوق انساني«خواه از فعال مشروطه

ها گروهي از مردم به ضـرورت آن پـي دهدكه در فرايند تمرين سياسي در انجمنشواهد مستند نشان مي
و فراتـر از  و امكان خود و استوار در حد توان و جانانه و بنـد بردند و اهـل زد بـه ويـژه، اكثريـت نخبگـان

در در راه برپـايي جامعـه، كنـد عناصري كه آدميت تجلـي آگـاهي وترقـي خـواهي معرفـي مـي  ي بهتـر
و نه تنها بـه برهه و نيستي خود را بر سر آن نهادند و، عنـوان سـياهي لشـگر هايي هستي بلكـه در محتـوا

و خواست، حركت اجتماعي و فعال بودند، تر اجتماعي اصالحات اساسيبه ويژه راديكاليسم . مؤثر
راي مرسوم تاريخ بنابر شيوه و عوامل مي چنان اغراق، نگاري آدميت كه يكي از علل دهد تـا آميز جلوه

و داليل ديگر كم رنگ يا محو شوند السلطنه رئيس مجلس چنـد دليـل در شرح استعفاي احتشام، عوامل
وو زمينه را ناگفته مي ميصرفاً گذارد زاده همسو بودند كـه هاي راديكال با تقي كند كه اين انجمن وانمود

و ارعاب اين شخصيت  و تجسم واالي مشروطه«با تهديد و قـانون استثنايي را» گرايـي مجلـس اول طلبي
و گـزارش برخـي شـاهدان. مجبور به استعفا كردند جريـان خـالف، با مراجعه به متن مـذاكرات مجلـس

و پيامـد رويـدادها بـراي هـا پـس از مشـاهده كـه سـال، السـلطنهي احتشام نوشتهخاطرات خود ي ابعـاد
مي، بركشيدن خويش تحرير شده ، از مـذاكرات مجلـس. كنيم جوانب ديگري از علل اين ماجرا را مالحظه

و خاطرات حاضران صحنه چون يحيي دولـت گزارش روزنامه در اسـناد، آبـادي كـه بگـذريم هاي آن دوره
ميديپ و رويه رياسـت خوانيم كه احتشام لماتيك خارجي باقي مانده نيز طلبانـه السلطنه به دليل خاستگاه

و غير مهم با ديگر نمايندگان مجلس اول به دعـوا،و استبداد رأي عيان خود غالباً بر سر مسائل تشريفاتي
و بارها به بهانه و ناز تركو نزاع پرداخته ميهاي مختلف مجلس را به قهر ي رويـه. كندو تهديد به استعفا

و خواسته و تهديـدها بـود اصلي او براي اجبار نمايندگان مجلس به رأي دادن به نفع او . هايش همين نـاز
و التجاء بازگردانندمي، به قول ديپلمات روسي كه. خواست او را با التماس و نفـوذ«او به اعتبار مسـتحكم

ا و اجتماعي ميخود بر مقامات سياسي مي» كرد فتخار ]360[. راند با تحكم بر مجلس فرمان
بـه او گفتـه، السلطنه از مجلـس خوانيم كه پيش از جدايي احتشام در همين گزارش سفير روسيه مي

و با قدرت كامل به زودي خواهـد توانسـت انجمـن«: بود هـا را كـه موجـب تمام مجلس را در دست دارد
و قمع كند، بدبختي بزرگي براي ايران هستند ».قلع

و اشراف مسلك احتشام رويه ي پيشـين دوران اسـتبداد بـر مجلـس السلطنه كه بـه شـيوهي مستبد
و آزادي نه از زبان تقي، راند منتخب مردم حكومت مي و همـراه خـود، طلبان آن عصر زاده بلكه از هم نظر

و ضرورت سركوب انجمن همـين سـفير. است تأملل هم قاب، يعني سفير روسيه، هاي مردمي در دشمني
و خواه با احتشاممخالفت مردم مشروطه» علت اصلي«در گزارش محرمانه به مافوق خود  السلطنه را رويـه

مي رفتار ديكتاتورمĤبانه چنين روشي آن هم از سوي رئيس پارلمـان«:شناسدي او در مقام رياست انجمن
مجلـس نيـز كـه. نمـود بسيار خطرناك مـي،ن بودهايي كه او درصدد از بين بردنشا در نظر همان انجمن

گونـه تأسـفي اسـتعفاي احتشـام را بـدون هـيچ،ي رئيس خود خسته شده بود ظاهراً از اميال خودكامانه
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وي مجلـس بـا همـه جريـاني مسـتبد خـود در اداره السـلطنه در راسـتاي رويـه احتشـام».پذيرفت هـا
شد شخصيت ]361[. هاي آن روزها درگير

، الدوله اولين رئيس اعيان مسلك مجلس اول هـم يـاد كـرد بايد از صنيع،ها مخالفان انجمن در طيف
و دموكراسـي را دشمنان ملت خواند كه با نقاب ميهن» هاي مخفي انجمن«بار كه چندين ، طلبـي پرسـتي

و انقالب را پيش مي و مرج ح صنيع. برند هرج ضـور الدوله هم علت اسـتعفاي خـود از رياسـت مجلـس را
بي. ها عنوان كرد انجمن . فايده خواند او حتي ماندن در ايران عصر مشروطه را

و رواج فضاي ضديت با انجمن را،ها در خصوص تسلط و تالش پيگير عوامل دولـت روسـيه بايد اقدام
 خوانـدني، السلطنه رئيس هيئت دولت در شرح مالقاتش با نظام، هارتويگ از تهران گزارش. در نظر داشت

ديپلمات از صدراعظم پرسيد آيـا در محـيط مجلـس كسـاني وجـود دارنـد كـه طرفـدار تاسـيس. است
و درنگ پاسخ داد جمهوري در ايران باشند؟ نظام ، چنين افرادي واقعـاً وجـود دارنـد: السلطنه بدون ترديد

و مجلـس6يا5اما تعدادشان بيش از و درست از همان اختالفي كه بين پادشـاه ، وجـود دارد نفر نيست
و نيرو مي و پارلمـان: السلطنه معتقد است نظام، گزارشگر آن روزگار افزود. گيرند مايه و وزرا چنانچـه شـاه

و امور مملكت را پيش برند  و دفـع فعاليـت«با يكديگر متحد شوند غلبه بر نفوذ مخرب گـروه يـاد شـده
و مرج روسي به رئيس دولت ايـران اطمينـان داد طرف».ها كار دشواري نخواهد بودي انجمن طلبانه هرج

و او هم بايد سعي كند اعتمـاد شـاه را بـه  و وفادار به قانون اساسي است كه محمدعلي شاه خيرخواه ملت
السلطنه متذكر شد كه تحقق اقدامات قاطع عليه تبليغـات انقالبـي جريـان راديكـال نظام. خود جلب كند

ازي هاي كابينه نهضت را در رأس برنامه و و براي پيشبرد آن بـه حمايـت شـاه نيـاز دارد جديد قرار داده
همه بايـد، به بياني ديگر]362[. سفير متنفذ روسيه خواست كه در جلب نظر شاه ايران ميانجيگري كند

و الئيك هـايو انجمـن» خـواه مخـرب جمهـوري6يـا5«و به قول آنهـا، متحد شوند تا جريان راديكال
. از ميان برداشته شوندمردمي حامي آنها 

و دشمني با انجمن و ديپلماتيك روسي هم ضديت و هـدايت در اسناد مخفي و تـالش در ترغيـب ها
مي، شاه و عوامل سياسي خود به كرات مالحظه هارتويـگ بـه مـافوق خـود در وزارت. شـود هيئت دولت

و مارلينـگ،)1908ن ژوئـ4( 1326االول سـوم جمـادي، امور خارجه روسيه گـزارش داد كـه ديـروز  او
وظيفـه خـود«:انـد گفتـه. انـد را نمـوده» هايي توصيه«، ديپلمات انگليسي به مشيرالدوله در هيئت دولت

مي مي و و تبليغاتي كه مجدداً برانگيخته شده تواند مشكالت جدي به بـار دانيم توجه شما را به تحريكات
. عليـه شـاه سـازماندهي شـده خطرنـاك اسـتها انجمنبه خصوص حركتي كه توسط. جلب كنيم، آورد

و هم مجلس هـا گـرفتن افـراد هدف انجمـن! احساس اعتماد كاملي نسبت به شاه دارند، ظاهراً هم دولت
و گارد حفاظ از شاه است تا بدين وسيله بدون برخورد با مـانعي نيـات جنايتكارانـه خـود را عملـي  وفادار

از. سازند و نمايندگان ملت مؤظفند ، اي را به همراه خواهـد داشـت اين مصيبت كه عواقب نابودكننده وزرا
]363[».جلوگيري كنند

و» دلسوز«آقايان بـراي بركنـاري چنـد»ها نيات جنايتكارانه انجمن«ملت ايران در نگراني از خواست
و دشمن مشروطه از اطراف دربارچون امير بهادر پس از ارشاد وزير دولـت  پسسـ، مستبد هم آواز روسيه

و و متـذكر شـدند» نظريات مشابهي«به نزد عضدالملك بزرگ خاندان قاجار رفتند او بـه«:را طرح كرده
و فصـل برخوردهـاي  و فرد وفادار به پادشاه بايد تمـام مسـاعي خـود را در جهـت حـل عنوان يك قاجار

».خطرناك به كار گيرد
د عضدالملك هم همان اطمينان و مسـئول«هاي ولتهاي مشيرالدوله را به سفيران امـا. داد» دلسـوز

همسو بـا محمـدعلي، هاي روسي همراهي ديپلمات واقعيت چه بود؟ در همين برهه برخي از اين آقايان به
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و شاه روز بعد از اين مـذاكرات بـا انتقـال. شاه به تدارك كودتا عليه مشروطه مشغولند ارشادها نتيجه داد
و مشروطه آماده مـي خود براي مقابله با انجمن تر از كاخ دستگاه سلطنت به منطقه امن چنـد روز. شـد ها

و اقـدامات قـاطعي توصيه: خوانيممي]364[در تلگراف هارتويگ، االول ربيع7، بعد هاي او مثمرثمر شـده
مي. عليه دشمنان شاه صورت گرفته است دهد كه با كلنل ليـاخوف فرمانـده سفير روسيه همان جا اطالع

ار قزاق و از رويـدادها مطلـع مـي ها در دهـد كـه هـاي روسـي نشـان مـي گـزارش. شـده اسـت تباط بوده
و سـران متنفـذ ديپلمات و برخـي نماينـدگان مجلـس و دولـت و انگليس قدم به قدم با شـاه هاي روس

و حـذف انجمـن  و تأكيد اصلي را بر مقابلـه و تماس بوده هـا مذهبي چون سيد عبداهللا مجتهد در ارتباط
خواهان در محـل انجمـن اينان علل بمباران مجلس توسط قواي قزاق را جمع شدن مشروطه.ندنهاده بود

و كارمند دولت ثبت كرده و كشته شدن چند قزاق و پرتاب بمب و آغاز تيراندازي ]365[. اند آذربايجان
را سفير روسيه عقب و سـوگند وفـاداري او ، نشيني شاه پس از كودتاي عقيم ذيقعـده عليـه مشـروطه

اي سـازمان توطئـه، به اسـتناد همـين اسـناد]366[. خواند» آور شرم«اي تسليمي مبتني بر موافقت نامه
و همراهي مشترك  و عوامـل مخـالف مشـروطه» هاي دلسوز ديپلمات«يافته در همكاري و انگليس روس
و سهم بهانه. براي نابودي مجلس اول در جريان بود و انجمـن خواهي مـردي اصلي آنها هم نظارت درم هـا

و حكـومتي]367[. راستاي مشاركت در سرنوشت خويش بوده است آنها خواهان آرامشي به دلخواه خود
و مطبوعات افشاگر نابساماني و نيز حذف اقليت راديكال مشـروطه بودنـد بدون حضور مردم كمااينكـه. ها

.ل مشـروطه خـواه مطـرح شـد هاي دربار پيش از بمباران مجلس تحويل هشت راديكـا در صدر خواسته
عمـدتاً حضـور دو انجمـن،ي رسـمي هاي بـاقي مانـده ها بر اساس گزارش ها با انجمن دشمني مؤثر روس

و برادران دروازه قزوين بود با سايرين نه تنها مشكلي نداشتند بلكه از متشكل شـدن سـرداران. آذربايجان
هـاي روسـي در ايـن گـزارش. ندي هم كردنـد اظهار خرس» انجمن خدمت«و دولتمردان اعيان قاجار در 

]368[. معرفي شده است» زاده رهبر چپ افراطي در مجلس تقي«
و رويه اشاره هاي آن كشور به شناخت بهتر فضاي آن زمـاني ديپلمات اي به سياست رسمي انگليس
و رقابت با روسـيه. كند كمك مي تنظـيم سياست محوري انگليس در قبال مشروطه اول بر اساس ضديت
و روحـانيون ميانـه، كـار اينان از جناح محافظـه، در تمام دوران مجلس اول. شده بود روان جـامع آدميـت

و حاميان آنها در عتبات و طباطبايي در تهران مي، چون بهبهاني هـا امـا در قبـال انجمـن. كردنـد حمايت
د كمااينكه سفير آن دولت همراه با روس. اي دوگانه داشتند رويه ق هشـدار داد 1325االولر جمـادي هـا

مي كه انجمن و ما تحمل نخواهيم كرد ها اگر چنين شد دولـت:و افزود. خواهند شاه را از سلطنت بردارند
هـاي انگليسـي ديپلمـات، بـه قـولي. روسيه ناگزير به اقداماتي خواهد بود كه همراهي ما را خواهد داشت

و تب و راديكاليزم را در رشت ميصداي انقالب مي ريز و اخطار دادند كـه حكـام ايـران بـه تنهـايي شنيدند
. قدرت مقابله با آنها را ندارند

و روس اخطارنامه 1907در مارس و تأكيـد كردنـد سفراي دو دولت انگليس اي به دولت ايران عرضه
و اين دو دولت نمي ايهتوانند اجـازه دهنـد لطمـ كه نهضت خطرناكي عليه سلطنت در حال تكوين است

]369[. كردنـد آنها خطر را بـيش از هـر جـا از جانـب آذربايجـان احسـاس مـي. به منافع آنان وارد شود
مـه(ق 1325در گزارش رسمي خـود در بهـار، سر سيسل اسپرينگ رايس، وزيرمختار انگليس در تهران

من از وجود انجمن) 1907 و حكام فور را يكـي پـس هاي مستقلي ياد كرده كه در شهرهاي ايران برپا شده
بي، كنند از ديگري اخراج مي و خطر و عمـوميو آنها را عامل عـاملي كـه روحيـه، شـمرد نظمـي جـدي

و ستمگري را در كشور رواج داده اسـت  و امـا وي در نامـه]370[. مقاومت در مقابل قدرت ي خصوصـي
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و مثبـت 1907بيانگر نظر شخصي خويش به تاريخ سوم ژانويه و،به نحوي متفـاوت و شـور از مشـاركت
: گويد شوق مردم در نهضت مشروطه سخن مي

و قلم از تشريح تحوالتي كه در اين اواخر در ايران صورت گرفتـه عاجزنـد« دانـي نمـي. واقعاً زبان
و شعفي از دستاوردهاي جديد خود در نظـام مشـروطه  در از آزادي، مردم با چه شوق هـايي كـه

صـحبت، شـان انجـام دهنـد از كارهايي كه حاضرند در راه وطنو، سايه اين نظام نصيبشان شده
به حقيقت اگرچه اكنون نزديك به يك سال است كه مواجب كارمندان دولت پرداخـت. كنند مي

و همه مي بـه(دانند كه اگر حكومت ايران حاضر باشد آن پـول نقـدي را كـه آمـاده اسـت نشده
جـا پرداخـت آفتـاده يـك هـاي عقـب تمام حقوق آن وقت، از ما بگيرد) شرط امضاي قرارداد وام

مي. خواهد شد حقـوق كـار كننـد ولـي زيـر بـار قرضـه دهند بـي همين كارمندان مفلس ترجيح
و فداكاري. خارجي نروند و من فكر نمي اين قبيل كارها كنم كسي چنين حقـي ها شوخي نيست

و نوگزيده بخندد كه چرا جاي نشست در كف تـاالر،ن روي صندليداشته باشد به وكالي نامجرب
آلود بيست تومان اعانـه از شـاگردان دبسـتاني بـراي نشينند يا اينكه با چشماني اشك مجلس مي

. كنند تأسيس بانك ملي قبول مي ..«]371[

به دوسـتش لـرد كرنلـي 1907مارس28نامه خصوصي ديگري از وزيرمختار وقت انگليس به تاريخ
هم در دست است كه ستايش و نفـرتش از روسي در خلوت او در حق مشـروطه دالنههاي را خواهـان هـا

و سياست رسمي دولت مطبوعش عيان مي از. كند متفاوت از اسناد رسمي ديپلماتيك و نالـه دارد شـكوه
و همكار باشـد اينكه دولت انگليس انتظار دارد او در خفه كردن نهضت مشروطه ايران با روس او. ها همراه

بهم ميصدايي و آن موضـع را نسـبت بـه منـافع سياسـت خـارجيا دولت تزاري روسيه را نكوهش كند
مي. كند دولت خود مضرّ معرفي مي ها به نفـع شـاه درصـدد خـاموش كـردن صـداي روس: نويسد رايس

بـه ايـن. پـذير نيسـت در دست امكاناي بهانهمداخله كردن بدون داشتن«:اند اما نهضت دموكراسي ايران
د ميدليل و با توجـه بـه امكانـاتي كـه در ايـران كوشند تا چنين بهانهر اين اواخر اي را پيدا يا جعل كنند
شد، بهانه مطلوب به طور حتم، دارند ]372[».دير يا زود پيدا خواهد

شد دانيم بهانه مي و مرج،ي اصلي پيدا شده كه مكرر عنوان و طلبي انجمن هرج و افـراط هاي مردمـي
و سرانجام بهانه خواهي زياده رايس چنـد. مشابه منجر به اولتيماتوم روي نمودهاي جريان راديكال نهضت

به ادوارد گري وزير امور خارجـه از بحرانـي شـدن اوضـاع 1907سپتامبر13اي به تاريخ ماه بعد در نامه
و تالش آن ايران و درهمهاي مي، آميزي عوامل مختلف چناني تي كـامالً از تشكيالت حكـوم«:گويد سخن
و ملت به اوج خود رسيده، هم پاشيده اين عقيده در ذهن مردم فرو رفتـه كـه پادشـاه، دشمني ميان شاه

هم كشور باطناً با روس بيها و تصميم جدي دارد و ناامني را در سراسـر كشـور دست است آن، نظمي بـه
ب. ها ايجاد گردد براي دخالت روس بهانهميزان برساند كه  دتر اينكه مردم ايران پس از بسـته شـدن از همه

ـ  و انگليس باطناً با نقشه شاه ـــ كـه جداً معتقد شده]1907قرارداد[قرارداد اخير اند كه دو دولت روس
و اين قرارداد را به اين منظور بسته از هدفش از بين بردن حكومت مشروطه است ــ موافقند اند كـه پـس

س ”. هم مورد نظر خود دست يابندسقوط نظام مشروطه هر كدام به
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 در نگرش نخبگان»مردم«
اما اين بحث بدون شـناخت. ها در عصر مشروطه را به اجمال بررسي كرديمي مقوله انجمن ابعاد چندگانه

و اجتماعي عمومي نـاقص  و در نتيجه ضرورت مشاركت سياسي معرفت آن روزگار نسبت به مفهوم مردم
. است

و نكوهش عنـوان تجسـم هاي دوران مجلس اول اگـر بـا موجوديـت انجمـن بـه گران انجمن مخالفان
ـ اجتماعي در سرنوشت خويش در ضديت نباشـند اجتماع مردم در سهم و نظارت سياسي غالبـاً، خواهي

و سامان مجلسِ نمايندگان مـردم  الپوشـاني، استدالل خود را تحت لواي برهم خوردن فضاي دموكراتيك
گرچـه. ايـم اي بود به فقدان يا حضور آن اشاره كرده هر جا زمينه، در فضاي دموكراتيك. اندكردهو توجيه 

تـري از هاي تاريخ معاصر امكان بـه صـحنه آمـدن بخـش وسـيع در دوران مجلس اول بيش از تمام برهه
تيـك مردم ايـران نـه تنهـا دموكرا، اما فضا كماكان براي اكثريت كمي، جامعه در عرصه عمومي مهيا شد

و دخالـت در كـار نخبگـان اداره  و زبـان درازي و مداخله آنان به نوعي فضولي - نبود بلكه هر نوع اعتراض
مي كننده و با تمام امكانات مقابله مـيي امور تلقي و مفهـوم. كردنـد شد پـيش از هـر چيـز بايـد بـه واژه

و مخالفت» مردم« ي مـردم ايـن منقـدين از واژه آنچه در ذهنيت امـروزي. ها پرداخته شود در اين توجيه
و محصول آرمان، وجود دارد بي غالباً تخيلي و كشداري به نامو آرزوهاي خود آنان از انبوه » مـردم«شكل

مي، است نامـه مجلـس اول در بحـث مربـوط بـه نظـام. گنجيد تا آنچه در روزگار مشروطه در قالب مردم
از90گفتيم كه قريب  از دايـره» اهـالي مملكـت ايـران«ان يا به زبـان زمانـه اير» مردم«درصد يا بيشتر

و انتخاب كردن بيرون ماندند؛ به بياني نمايندگان مجلس شوراي ملـي نماينـده  ي برگزيـده انتخاب شدن
بـا سرسـختي مقابـل برپـايي، اين مجلس نماينده كمتر از ده درصد جمعيت ايـران. درصد نبودند90آن

آن تشكل و چنـد. تاددرصد ايس90هاي محلي تازه همان چند درصد جمعيت به صحنه آمـده در تهـران
و اجتماعـات آزاد نبودنـد  و اقـدام و اهـل. شهر ديگر هم در نظر رَق ضـاله«از ايرانيـان غيرمسـلمان و»فـ

و طبيعيون« شد، كه بگذريم» المذهبان شرع كسي را آزاد قـرار نـداده تـا زبـان را هـر«: در مجلس گفته
ها را عامـل تخريـب عالوه بر مجتهد طباطبائي كه وجود انجمن، در مجلس.»هد بچرخاندخوا طور كه مي

و ويراني مملكت خواند و خشـمگين از زبـان، مجلس فريـاد» رعايـا«درازي بسياري ديگـر هـم معتـرض
مي«برآوردند كه  سـر كـدام: يكي نبود از ايـن نماينـده مالكـين بپرسـد».خواهند سر مردم را ببرند اينها

مي» مردم« ي همه تالش دولتمردان اعيان مجلس چون سعدالدوله ايـن بـود كـه بـا اره. خواهند ببرند را
هـا ايـن انجمـن«:و نيز خود وي بود كه بارهـا تـذكر داد.ي به فغان آمده را ببرد»رعايا«تيزتر قانوني سر

و ايمني شهر را بهم مي و دولتي مدا آسايش و به همه كارها از سياسي ميزنند ».كنند خله
و مجلس مشروطه نسبت به سرنوشت روستاييان بي و آنهـا را داخـل آدم حسـاب دولت تفاوت بودند

و راهزني. كردند نمي و اجحاف و غيررسـمي بودنـد در حالي كه آنها قربانيان اصلي اغتشاش . هاي رسـمي
و متشـكل هـاي شـدن در انجمـن خشم نمايندگان مجلس از اقدامات به ناگزير آنان بـراي احقـاق حـق

و لشگر براي سـركوب نافرمـاني  جماعـت«. شـان فرسـتادند عباسي گيالن چنان بود كه مستقيماً نماينده
و دولـت جـاري نمـي واژه» رعيت و دربـار و ذهنيت شـاه بلكـه، شـدي تحقيرآميزي بود كه تنها بر زبان

و كردارش و رفتار و نمايندگان مجلس هم با تفرعن از آنها مينخبگان دسـتان شـهري تهـي. كردنـد ان ياد
و برنامه و خواست گرچـه هـر بـار بـه، هاي نخبگان ايـران نداشـتند هم چندان سرنوشت مطلوبي در نگاه

و بازار«سياهي لشگري به نام  از، محتـاج شـدند» مردم كوچه و پـس گريبـان بـراي آنـان چـاك دادنـد
،»رعايـاي جاهـل«،»مـردم خـام«،»مـردم عـوام«.ددستيابي به خواست خود آنها را با تحقير از ياد بردن

و داليل آراي خـود» عوام متعصب« و هزاران صفت ديگر بيانگر نگاه تحقيرآميز همان كساني بود كه علل
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و عموم پنهان مي مي را در پشت دفاع از مصالح مردم و قلم به دست دلسوزي چون كسـروي. كنند كردند
بآن و پينهچنان با تحقير از نمايندگان مي قال - شـيخ فضـل. انگيز است گويد كه شگفت دوز تهراني سخن

و قاطرفروش«خواه اساساً اهللا نوري مجتهد مشروعه چه رسد به حـق راي، دانست را داخل آدم نمي» بقال
و آقازاده و در كنار آقايان . ها نشستنو نمايندگي

مش، در تهران، طبق آمار و اندي از استقرار هـزار8يـا7براي مجلس دوم تنها، روطهپس از سه سال
از زبـان، انـد همان مردمي كه همه خود را مدافع آنـان وانمـود كـرده، وصف جمعيت ايران. نفر راي دادند

: ميرزا جواد ناطق سخنگوي انجمن تبريز خواندني است
. اند جمعيت ايران را ده ميليون تخمين زده« . نسـوان نصف ايـن جمعيـت طبقـه، التحقيق علي.

و، چادر قالبي بسر كردن، است كه مشغله روزانه آنها وسمه كشيدن چپق را مسلسـل پـر كـردن
هم، براي ساعات فراغت و با . ديگر گالويز شـدن اسـت گاهي با لنگه كفش مسلح شدن . از ايـن.

. آيداي به دست نمي عده فعالً در تحصيل ثروت ثمره . به. و ال طور تخمين سه ميليون اطفـ ديگر
. خردسال است . بـافي اطفال خود را از پنج شش سالگي به كارخانه فـرش، فقير، طبقات پريشان.

و خاك مي و روز در آنجا با گرد . فرستند كه شب . و كثيـف بـه فـرش. بـافيو در هواي مرطـوب
. ورزند اشتغال مي . آ،و در ده دوازده سالگي به فلج. و ساير امراض گرفتـار و درد كمر مـده مرض
مي]وريو بهره[و از هستي  تنهـا. شـود پس از اين عده هم چيزي عايد جامعه نمـي. شوند ساقط

: از قبيـل،ي قبلـه عـالم اسـت از اين عده هم تقريباً نصف بلكه بيشـتر مـرده، ماند دو ميليون مي
،مرشـد، قطـب، درويـش، مـداح، خـوان روضـه،اهللا آيت، مالذم االمام، حجج اسالم، فرآش، حكام

و نظر كرده و طـاس بـين، فـال بـين، علمـدار، شـش انگشـت، اوجاق، كمربسته ، مـارگير، رمـال
و ماه و آفتاب و مالئكه آن، قصيده خوان، گل موال، تسخيركننده جن و نظـاير . شاعر . تـوان مـي.

و تدارك قوت اين پارازيت و لـيالب بـه سـاق درخـت گفت كه زحمت اعاشه ها كه مانند عشـقه
ميباردار پيچ و رشد آن ممانعت و از نمو و زحمـتكش اسـت يده است نمايد به گردن عده قليـل

]373[».آورند كه ثروت معنوي را از زير خاك بيرون مي

اين جماعت زحمتكش كه بار همه ملت را بر دوش نحيف خود داشـت نـه تنهـا بـه مجلـس راهـي
آنان همان بود كه بنيانگـذار سلسـله قاجـار اوضاع. نداشتند بلكه حق انتخاب كردن نماينده را هم نيافتند

ده«:به جانشين خود توصيه كرده بود كه و فالحت بايد چنان باشـند كـه هـر خانـه را يـك ارباب زراعت
و انتظار به سر برند ]374[».ديگ نباشد تا به جهت طبخ آش روز به عطلت

افي كـه خـود بـه تحقيـر رعايـا حاكمي اشر، پرسش از اين قرار است كه به قول مخبرالسلطنه هدايت
چـه بايـد،»ها مخفي است تـا كـي بتركـد بمبي در سينه«مردمي كه وصف حالشان همچون، شهره بود

و حقوقش كردند تا همچون زمان مي و وجودش را به رسميت بشناسـند، هاي پيشين حق هـدايت. حضور
مي» در گزارش ايران« :نويسد از اوضاع زمان مشروطه

بي« و پريشاني فرا گرفته ايران را يك. ساماني ميروس از و انگلـيس از يـك سـو سو  تركيـه. كشد
مي]عثماني[ . آورد هم سري توي سرها . و. و سهمي بـه صـدور حكام بالمقاطعه پيشكش به شاه

و صدراعظم مي مي مبلغي به اجزاء دربار و و يا به قوه دهند و اقبال ي تعـدي تـا چـه روند به بخت
مي.وصول كنند و جنس گرفته آن. شود به انواع اسامي از رعيت نقد كـه در شـمال اسـت مـردم

و آن وزرا چشمشان بـه دهـان سـفارتين. كه در جنوب است به انگليس خودش را به روس بسته
ـ مـردم اكثر علماي تهران سر به سفارتي سپرده. است و بـه انگلـيس بيشـتر و به روس كمتر اند

. انـد آلوده منتظر دست غيب خشم، بازي هستندبازاري كه خارج از اين  . در. رجـال دولـت همـه
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. فكري كه در هيچ كله نيست فكر مملكت است. فكر منفعت . ها مخفي است تا كـي بمبي در سينه.
».بتركد

را جمـال» دمكراسي خودمـاني«ي قصه، در مجلس دوم هم كه ظاهراً روستائيان حق رأي يافتند زاده
و بايد خواند كه  چگونه ارباب ده كاغذهاي رأي را پر كرده ميان روستاييان كه به پـابوس خداونـد هسـت

مي، نيست خود آمده بودند و جاهـل«كرد تـا روز رأي توزيع وقـت خـود را بـه بطالـت» رعيـت بيسـواد
و پس از انجام تكليف سريعاً به بيگاري خود بازگردد و دسـتان شـهر ستاني از تهي سر مگوي رأي. نگذراند

و،و زر در تـرازو، پول آجيل مشكل گشاست«: خان بخوانيم روستا را هم از زبان حاجي ميرزا زكي قاضـي
]375[».آورد مفتي را هم به رقص مي

و اوبـاش«كـه هـر موقـع مخـالف بودنـد،ي مـردم بـازگرديم به واژه و فـواحش«،»اراذل ،»ولگردهـا
و هـر موقـع، لقب گرفتنـد» عوام متعصب«و» مزدور«،»وازدگان اجتماعي«،»اي گدايان حرفه«،»اشرار«

و بسان سياه لشگر رهرو راه نخبگان بودند » قهرمانـان تـوده«و» پاكباز«،»فداكار«،»مؤمن«، موافق بودند
است كه در هر كدام از ايـن رويكردهـا اكثريـت مـردم از چرخـه حضـور تأملاين نكته قابل. لقب يافتند

و تعطيلـي است كه در روزهاي سرنوشت واقعيت اين. محروم شدند ساز مجلس اول كه منجر بـه بمبـاران
و بـي، آن شد و پي كار خود رفتنـد و مشروطه روي گرداندند اعتنـا شـاهد از ميـان غالب مردم از مجلس

و معنوي روزمره آنان كمتـر ارتبـاطي  و نيازهاي مادي رفتن نهادي متشكل از نخبگان شدند كه با زندگي
ميمج. داشت و رفع كاستي توانست با حمايت از انجمن لس كه و ياري رساندن به اصالح در ها هـاي آنهـا

و سهيم كردن آنان در سرنوشت خويش عمـده  تـرين حاميـان خـويش را بـه جذب بيشترين تعداد مردم
و انجمن، صحنه بياورد و بستان عمالً با قرار گرفتن در مقابل مردم و در بده ـ هاي ها ا اهـل فرصـت سـوز ب

و شرعي و نفـوذ گسـترده، قدرت سياسي و ورود و مخـالفين موجب خالي شدن صـحنه ي عوامـل دربـار
شد مشروعه مي. طلب و مشـروطه. افتادو آن اتفاقي افتاد كه نبايد و مجلسـيان مـردم را ترغيـب خواهـان

و خواسته تشويق مي و موجوديت و براي كردند كه از اهداف مشروطه آنهـا فـداكاري هاي مجلس حمايت
و اتفاقات. كنند و، هاي پاياني مجلسكم تا ماه دست، مردم هم در بسياري موارد اين خواسـته را بـا جـان

و به صحنه آمدند و جانبازانه در مقابله بـا كودتـاي ذيقعـده حضور خيره. دل لبيك گفتند و كننده ي شـاه
و.و قدرت بيشتر مجلس شـد موجب تعالي، خواهان در حمايت از مشروطه تقابل با مشروعه امـا در عمـل
شد واقع چه نصيب و سـوي خواسـته. شان و منـافع آنهـا وضـع شـد كدام قانوني در سـمت بـه قـول. هـا

و دلسوزي همچون مجالس فاتحه، زاده تقي بي خواني جز همدردي زباني و يا محكـوم كـردن هاي پشتوانه
و اجحاف به چه رسيدند؟  لفظي ظلم

و مردمگرايان نگرش عوام و توجيهي براي پنهان»مردم«ازفريبانهه و تقليـل غالباً پوشش گرايـي كـاري
و سوي انحصارگري قدرت سياسي يا ديني شده است كه. در سمت » ايـن مـردم«به اين پرسش اساسي

و خواسته چه چيزي و حقوق كسـي پاسـخ شـفاف، هايشان بايد به دست آيـد يـا حفـظ شـود اند كه حق
و يا رهروان كسب قدرت با حذفمر. دهد نمي و يا به حاشـيه» آن ديگري«دم در ذهنيت صاحبان قدرت

و گروه. يابد كشاندن او مفهومي قابل لمس مي ي اجتمـاعي هـاي بيـرون مانـده از عرصـه در تقابل با افراد
بي است كه توده و غالباً ايدئولوژيكي مـردمي ت ارزش. كنـد معنـي پيـدا مـي، شكل و مرزهـايي رسـيم هـا

و» مردم«ي شود تا تعيين شود چه كساني از جمله مي از» ديگراني«باشند و دگرانـديش بيـرون نـاهمراه
. آن

و حق جامعه در ايـن مفهـوم از دايـره، در واقع و بخش بدون سهم و به حاشيه رانده شدگان ي سـهم
و جامعه بيرون نهاده مي كن. شوند مشاركت در سرنوشت خويش و شـي ايـن نگـرش در چارچوب ارزشـي
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و رويكرد تماميت و غايـت، خواه ذهنيت آن خـود را نماينـده تعريـف شـده ايـدئولوژيكي» مـردم«طلـب
و براي تحقق چنين مي و بهره» حقانيتي«نمايد گيري از هيچ ابـزاري رويگـردان از به كارگيري هيچ رويه

م. نيست و تأكيد بر ستيز با آنان كه در هـايو ارزش» مـردم«ي فهـوم حقّـه منحرف كردن افكار عمومي
دعـوي. فريبانـه اسـت هـاي مـردمي اصـلي همـه جريـان خميرمايـه، گنجد نسبت داده شده به آنان نمي

و» دشمنان مردم«همواره با برجسته كردن» مردم«نمايندگي كل  و حـذف آن ديگـري و ضرورت پيكار
و دينيدر عصر مشروطه هم هر جريان. همراهي ناگريزي دارد، بيروني مخالفين خـود را بيـرون، سياسي

بي» مردم«شكل از اين كليت بي و و خواسته دانسته و كـنش خـودش اعتنا به سرنوشت هاي آنان بيـنش
. را پيش برده است

و سهم و مشاركت و تجارب جديـد» مردم«خواهي در ارتباط با حضور در نخستين تمرين دموكراسي
و تحول جامعه و روستا،و واليتي، ايالتي، هاي صنفي در قالب انجمن سهيم شدن در سرنوشت بايـد، شهر

و كاستي. به نكات پيش گفته توجه كرد و تفريط خطاها و افراط در صـرفاً هاي نـاگزير چنـين حركتـي ها
و بهـره، فهم بستري ميسر است كه در آن فقدان انباشت تجربي و درايـت سياسـي الزم و دانـش بـرداري

و واپـس تاريـك، لوب مستبدتخريب عناصر نامط ي خودكـامگيو نيـز مخالفـت سرسـختانه، گـرا انـديش
و ارزيابي باشد و مشاركت عمومي قابل شناخت و مخالفان نوآوري . سياسي

و گسـترده اما نمي و نبايد از نظر دور داشت كه شـركت فعـال آن توان و يـا بـه قـولي» مـردم«اي از
و عوام« به در تاريخ معاصر» جماعت رعيت تجاربي كـه غالبـاً. عنوان يكي از استثناها روي داده است ايران

و سستي در تاريخ و بعضاً به اهمال و. نگاري مشـروطه جايگـاه مطلـوب خـود را نيافـت عامدانه بـدفهمي
و روشنفكري كژانديشي جريان و مشـاركت مخالفت، هاي سياسي و سرسخت با هر نوع حضـور هاي بسيار

و خطاهـاي نـاگزير، مردم در امر سياسي و تأكيد بيش از حد بر كاسـتي از جانب خودكامان فعال مايشاء
و، جمعي نهادينه نشده از سوي اهل قلم تاريخ هر حركت دسته موجب شد كه انصاف پيرامـون تاريخچـه

-و نكـوهش يـك، نقـادي، محكوم كـردن. خواه مالحظه نشود هاي سياسي مشروطه دستاوردهاي انجمن
و همگاني و انحرافـات اعضـاي ايـن، هاي مشخص ها بدون موردپژوهي انجمن دست و كاستي نهادن خطا

و بسـتر تحـوالتي كـه ايـن، ها به پاي كارنامه كل آن انجمن انجمن و مكاني ناديده انگاشتن فضاي زماني
و مـذهبي زمانـه، سياسـي، اوضاع اقتصادي، ها در آن باليدند انجمن و ضـديت، فرهنگـي اسـتبداد ديرپـا

و مهم و اولياي دين و كارشـكني خودكامگان سياسي و هـاي عوامـل دولـت تر از همه دخالـت هـاي روس
و . انگليس . و رويكـردي يـك. و تـك جملگي موجب ايجاد ايـن نگـرش بعـدي بـه پيشـينه ايـن جانبـه
شد انجمن و موانـع بسـي حركت دسته. ها و متشكل در تاريخ معاصر ايران همواره بـا دشـمنان و جمعي ار

و تمركـز حكومـت در دسـتان فـرد يـا افـراد. استواري روبه رو بوده است و اسـتبداد عالوه بر خودكامگي
و فرهنگي نيز در اين ميان مؤلفه، معدودي و. اند از موانع سرسخت به شمار آمده، هاي مذهبي رابطه مـراد
و باور عميق به نقش سرنوشت، مريدي در ذهنيت عمومي نيـز،اكاريزم، شخصيت فرهمند» ضروري«ساز

و دسته در تخريب حركت خـواه. جمعي متشكل كمتر از خودكامگي استبداد نبوده اسـت هاي خودجوش
و اهـداف  و زيانبـار؛ در مجمـوع، داشـته» مطلـوبي«اين شخصيت فرهمند باورها حضـور، خـواه مخـرب

و تك صدايي محدود كرده و قائم به ذات مردم را در چارچوبي تنگ . است آگاهانه
و عوامل ياد شده از، با توجه به مجموع موانع و تاسـي و اقتبـاس حتي در زمان ورود احزاب به تقليـد

در، تـر جامعـه عنوان اهرم مشـاركت وسـيع جوامع غربي در عرصه سياسي ايران به بـا تكيـه بـر نخبگـان
و پايگاه اجتماعي اين تشكل زمينه آوردن ابـزار مشـاركت هـا بـه جـاي فـراهمي نهادينه نشدن خاستگاه
و سياسي، عمومي ،ي دست حاكمـان اين بار فقط ملعبه» مردم«. به نتايج مطلوب دست نيافت، اجتماعي
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و مذهب خود نبودنـد، متنفذان و رؤساي ايل در،و ريش سفيدان بلكـه حضـور نخبگـان جديـد سياسـي
ثر از اسـتبداد آن روزگـار هـم فضاي متـأ. هاي نوپا بر پيچيدگي مشاركت متشكل مردم افزود قالب تشكل

و رفع مشكالت را فراهم كرد، يادگيري، كمتر امكان تمرين .و كاستن خطا
و دسـتاوردهاي انجمـن در جمع هـاي دوران مجلـس اول بايـد گفـت كـه مشـاركت بنـدي كارنامـه

و تحوالت جامعه فرصت مطلوب نيافت و نظارت مدني نو در سرنوشت هـاي انجمن. خودجوش در دخالت
و  و ذهني سنتي مرسـوم مـردم دوران مشروطه در بهترين حالت خود تجمعي ناهمساز از انباشت تجربي

و زمان از تشكلبا فهمي ناهم، جامعه ـ فرهنگـي نخبگـان و سوي مشاركت سياسـي هاي مدني در سمت
و حتي حضور مسـت. فعاالن سياسي شد و مشاركت را جايگزيني براي نهادهاي دولتي قيم در بعضاً نظارت

و. قدرت سياسي تلقي كردند و پيشـرفت و سـوي ترقـي و نظـارت در سـمت از اين رو به جـاي تحديـد
و اصالح امور كسب تدريجي خواسته مـدرني پـيش در جامعه. جايگزيني نهادها مورد نظر قرار گرفت، ها

و روستاها، صنف در شهر، ايران و واحدهاي اقتصادي، ايل در عشاير وـ اجتماعي سـنتي جمعـي مشـاوره
مي، گيري تصميم و ايجـاد. كردند تا حد معيني مردم را در سرنوشت جامعه خود شريك با مطـرح شـدن

و انجمن، چون مجلس، نهادهاي شبه مدني نو  طـور همـان. پيچيدگي اوضاع دوچندان شـد، قانون اساسي
بي، اكثريت عظيمي از مردم، كه آوردم ما از چرخه اين نهادهاي نوپا و حضـور نصيب و بـه مشـاركت ندنـد

و فضـاي مطلـوب. جانبه مطلوبي دست نيافتندهمه و عدم برقراري مناسبات سـالم فقدان انباشت تجربي
و پيشرفت از يك و واپـس،سوبراي اصالح و بـي مقاومت مستبدان كفـايتي گرايـان مخـالف هـر نـوآوري

. امي روزافزون نهادهاي جديد فـراهم آورد زمينه را براي ناك، اكثريت نخبگان سياسي جامعه از سوي ديگر
و، هـا روي برتافتن اكثريت مردم از انجمن و دولـت نوپـاي مشـروطه در زمـان بمبـاران مجلـس مجلـس

و گسترده آنان در چند مـاه قبـل محدود شدن شعاع عمل آنان در قياس با حركت همه در مقابـل، جانبه
ح،ي دربار كه ناكام ماند كودتاي ذيقعده نبايـد از نظـر دور داشـت كـه. اكي از اين واقعيت بودندجملگي

بي برخي از اين تشكل و خـارج از فعاليـت ها با بدنه جامعه و بعضـاً سـاختگي و به شكلي متنـاقض ارتباط
ـ مذهبي سنتي يـا جديـد بـه وجـود آمـده بودنـد  و با تحميل برخي متنفذين سياسي . خودجوش مردم

بـه ابـزار پيشـبرد،و منطقي فضاي سياسي جامعه باشند، طبيعي،ز درونيبيش از آنكه بيانگر نيا، محافلي
و خواسته . هاي نخبگان يا اهل قدرت تبديل شدند اميال

ـ مدني دسـت،ها رويكرد ابزارگونه به برخي از اين انجمن ، هـا دركـاران ايـن تشـكل ناپختگي سياسي
و فشار گيج وي جانبـه مقاومـت همـه،ي رويـدادها كننـده سرعت و نيروهـاي توانمنـد سـنتي مسـتبدان

و كژانديشي، مذهبي اقتباس ظـاهري از نهادهـاي مـدني،ي برخي نخبگان سياسي هاي گسترده بدفهمي
و اساسنامه تدوين برنامه، جديد غربي و تعديل، ها بر مبناي ترجمه ها و نـه بـر پايـه هـاي تقليـل جرح گـرا

ا  و نيازهاي جامعـه و منطبق بر خصوصيات ـ خالق و وارداتـي و دخالـت عنصـر سياسـي و حضـور يـران
و تحميل آن بر پيچيدگي . ها افزود روسي
و داده و تجـارب انجمـن با وجود تمام اين نكات هـاي دوران مشـروطه را ناديـده هـا نبايـد دسـتاورد

و فعاليت در راستاي تبديل شدن نهادهاي سـنتي پـيش مـدرن ايـران بـه تشـكل. انگاشت و خواست هـا
و انجمنمحاف و واليتيل سياسي نوي چون مجلس وو بعضاً تشكل، هاي ايالتي هاي خودجـوش مردمـي

ـ فرهنگي  از، سياسي و كارشـكني و تخريـب و سنتي با تمام تـوان در مقابلـه در فضايي كه قدرت حاكم
و عمال خود مي و سنت با موضـع. كار آساني نبود، كوشيد جانب عوامل ايهـ گيـري در فضايي كه مذهب

و صريح حضور آنان را برنمي و فرنگي روشن و در لواي المذهبي مي تابيد ، كـرد مĤبي با هر نوآوري دشمني
. آمد همين كارنامه دستاورد بزرگي بشمار مي
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و مخرب دولت از دخالت، بر اين بستر و انگلـيس، هاي خارجي هاي گسترده در جهـت، به ويـژه روس
و آمال دولت و بحراني آفريده شـد بايد، هاي خود منافع و، ياد كرد كه فضايي متشنج و بـه فضـاي سـالم

و مـذهب جـاري. داد منطقي كمتر فرصتي مي و سنت و اعتدال به زمان در حاكميت زماني كه انعطاف
ـ اجتماعي مطلوب، نشد و آگاهي سياسي و بيسوادي همگاني سلطه، در فقدان دانش ، نـاپختگي،ي جهل

و بي كج، تي غالب نخبگان سياسيكفاي ناكارآمدي شد راه بر و تقليد آماده - مـرام، نامـه وقتي به نظام. روي
و آيين مي، هاي برخي محافل مي نگريم نامه نامه گـر مغلطه، آميز تحكم، بريم كه فضاي غيردموكراتيك پي
و نــاميمون دارد،و ابــزاري و، وقتــي فرصــت اصــالح در فضــاي ســالم گرفتــه شــد. حضــوري اســتوار  آرا
هم هاي انعطاف تشكل و نبايـد. هاي غيردموكراتيك سـر بـرآوردو روش، سوي بازتوليد سم استبداد ناپذير

و، سـال از حيـات مجلـس اول كـه بـا آن همـه مشـكالت از ياد برد كه مدت كمي بـيش از يـك  موانـع
مي كاستي و نه بعضاً مطلوب،شد هاي هزار ساله بايد مقابله به، كه نه كافي بود . برداري قرار گرفـترهمورد

وقتي مردم از نظـارت مـدني مطلـوب. اين امر به مانع نهادينه شدن فضاي دموكراتيك جامعه تبديل شد
ـ، در سرنوشت سياسي جامعه خويش طرفي نبستند و سـنتي و بنا بر ذهنيـت آشـنا از آن روي برتافتند

و كاريزما  و رهبري فرهمند - منتظـر ماندنـد تـا نجـات. بستندمذهبي مرسوم خود چشم بر حضور ناجي
و بـا مشـت آهنـين پـيش ببـرد دهنده و براي آنان امور را بـه نحـو مطلـوب . اي فرا رسد كه به جاي آنها

و نهادهـاي الزم ذهنيت جزمي سنتي با روكش هاي نو بـه جـاي مشـاركت عمـومي شـهروندان مسـئول
و عرضه آن تشكل . مي دانيمآن شد كه همه. خواستار ناجي فرهمند شدند،ي

 زاده در تقابل مستقيم با كودتاي محمدعلي شاه تقي
و آراي تقـي و عملكـرد و در كارنامه مجلس اول و يـارانش بـا دربـار زاده چنـد گفتـار ديگـر در تقابـل او

و ابتدا به كودتاي عقيم ذيقعـده. محمدعلي شاه مانده است كه بايد به آنها پرداخت ي شـاه عليـه مجلـس
و نقش و شواهد موجود تقيمشروطه . پردازيممي، زاده بنابر اسناد

 كودتاي عقيم ذيقعده شاه عليه مجلسو مشروطه
امـا از همـان. ناصرالملك كابينه خود را به مجلس معرفـي كـرد) 1907اكتبر26( 1325رمضان18در

و كارشـك آغاز كار همچون ساير دولت هـاينيهاي مستعجل دوران سلطنت محمدعلي شـاه بـا دسيسـه
و سـوي اهـداف خـودش بـا  و هدايت آنها در سمت و تالش در كنترل وزرا و مشروطه دربار عليه مجلس

شد، الگوي سابق استبداد و. مواجه مارلينگ ديپلمات انگليسي كه با ناصرالملك در ارتبـاط تنگاتنـگ بـود
و مذاكره مي ب منظماً با او مالقات و شرح آن را هم در اسناد انگليسي ي در نامـه،ه دسـت داده اسـت كرد

در گزارش رويـدادهاي آن روزهـا، ادوارد گري، به مافوق خود)ق1325اول شوال( 1907نوامبر8مورخ
مي: نوشت و پنجه نرم بـا تحريكـات چگونگي مقابلـه، اول: كند دولت ناصرالملك با سه مسئله مهم دست

و مشروطه؛ دوم معضل پيچيده و شاه عليه مجلس . سـوم تجـاوز قشـون عثمـاني بـه سـرحداتي مـالي؛
و مذاكره بود]376[ و آمد و دولت در رفت اي فضاي آن روزها را به گونـه، اين ديپلمات كه در ميان دربار

و حمايت روسـيه از شـاه در مقابلـه بـا. كند دقيق براي وزارت امور خارجه كشور خود تصوير مي همراهي
و تحريك عليه انجمن و امكـان مقابلـه بـا بـي، خـواه هاي مشروطه مجلس پـولي مـزمن دولـت كـه تـوان

و مانع تشكيل نظميه بي و ناامني را در سراسر كشور سلب كرده و واليات نظمي و نيـز،ي منظم در تهران
و دفـاع از سـرحدات بـود و آشـوبگران مـورد سـوم هـم. تشكيل قشون سراسري براي مقابله با راهزنـان
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ب و،ه سرحداتتجاوزهاي مكرر عثمانيان به ويژه آذربايجان بـود كـه بارهـا مـورد اعتـراض انجمـن تبريـز
و دولت شده بود و مداخله مشروطه. انعكاس آن در مجلس گر دربار را در اين مـوارد خواهان دست محرك

. دانستنددخيل مي

و كميسيون مالي مجلس در راستاي اصالحات مـالي بـراي كنتـرل هزي، دو روز بعد از اين گزارش نـه
و» بودجـه سـلطنتي«باال بـردن تـوان مـالي دولـت   800هـزار تومـان از بودجـه 300را تصـويب كـرد
ايـن. هاي غيرضروري را حذف كرد هزار تومان مستمري 150نصف، ضمناً. هزارتوماني دربار را كاهش داد

و انصار غالباً طفيلي آنان و عوامل و درباريان و. گران آمد، عملكرد بر شاه دليـل عصـبيت آنهـا بـي خشـم
السـلطنه مستمري شجاع، مثالً. آور آنها را به ميزان بسيار كاسته بود هاي حيرت كميسيون مستمري. نبود
به 115را از  ازو ظـل، هـزار تومـان12هزار تومان و، هـزار تومـان12هـزار تومـان بـه75السـلطان را

از. هزار تومان كاهش داد30مستمري شاه را به و شـاهزدگان14تـا13مزايـاي جمعاً نفـر از درباريـان
و. كسر شده بود، هزار تومان به سود بودجه دولت 300 گرچـه شـاه دو روز بعـد در مجلـس حاضـر شـد

و قانون اساسي ياد كرد اما واقعيت پشت پرده اين بـود، تحت فشار عمومي سوگند وفاداري به مشروطيت
ت و حمله به مجلس بودندكه عوامل او در خفا مشغول تدارك فتنه . وپخانه

و در پـي تقي و برخي ديگر از وكالي مترقي مجلس در اين برهه در تالش اصالحات مالي كشـور زاده
و برقراري موازنه و درآمد دولت بودند ايجاد درآمد از منابع مالي داخلي و درباريـان كماكـان.ي هزينه شاه

و درآمد مملكت را بود، به روال سابق ميخزانه گرچـه اصـالحات مـالي انجـام. پنداشتند جه شخصي خود
و كاست نبود شده آن روزها بي مي، كم توانست در صورت همكـاري جمعـي در تـداوم خـود تصـحيح اما

، هاي دستگاه سـلطنت اولين اقدام شاه در كاهش هزينه. ها اوج گرفت بلكه كارشكني، اما چنين نشد، شود
و مستمري كاركنان فر و شترخانهقطع مواجب و فراشـان بـود صندوق، ودست دربار چون قاطر ايـن. خانه

و قرار دادن آنان در مقابل مجلس بود و ايجاد نارضايتي و زيركانه در جهت تحريك بـه آنهـا. اقدام آگاهانه
. گفته شد كه مجلس حقوق آنان را حذف كرده است

د كه در خصوص بودجه) 1907نوامبر10( 1325در سوم شوال ميي در تقـي، كردنـد ربار بحث زاده
و خواست برخي ديگر براي تجديـد نظـر در مسـتمري دربـار سؤاپاسخ  ل يكي از نمايندگان در اين مورد

و ايـن، رأي در خصوص بودجه سلطنتي سال به سال تغييرپـذير نيسـت«: تأكيد كرد مثـل قـانون اسـت
م دفعه سوم است كه مذاكره مي و تغييرناپذير است ولي تغييـر، ثل قانون كـه هـر وقـت اقتضـا كـرد شود

».پذيرد مي
مي، در واقع خواسـتند؛ تأكيـد بـر قانونيـت مصـوبه روي سخن با معترضان اليحه بود كه تغيير آن را

و از سوي ديگر تنها وقتـي سو الزمكميسيون مالي مجلس پس از تصويب مجلس بود كه از يك االجرا بود
و اصـالح درون قـوه قانونگـذاري گذاشـته شـود قابل دستكاري بود كه همچون ساير بـه. قوانين به بحث

با مجلس پس از اين سخنان تقي، هرحال . رأي موافق اليحه را تصويب كرد83زاده
اي اعتراضـي از سـوي رئيس مجلس به نمايندگان اطـالع داد نامـه،)نوامبر15(نهم شوال، روز بعد6

و مستمريشـان بـه مجلـس رسـيده اسـت كاركنان رده پايين دربار مبني بر قطع زاده طـي تقـي. مواجب
و قاطعي عنوان كرد و شورشي از جانـب مـردم: سخنان مفصل مجلس وظيفه دارد در صورتي كه شكايت

و پاسخ الزم دهد، صورت گيرد . آنهاسـت» رئيس«اما در اين مورد مشخص است عامل شورش، رسيدگي
و مواجب آنهاست و بـه مجلـس ربطـي بايد. شاه مسئول حقوق از محل بودجه سـلطنتي پرداخـت شـود

: ندارد
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مي« خواهيم گفت كه سال سي هزار تومـان از بـراي مخـارج شخصـي سـلطنت، گويند خير اگر
مي، معين شده هـر كـس«:روي سخن با پادشاه بود، به بياني ديگر».دهيم مابقي آنها را خودمان
بودجـه دربـار، انوني از سوي مجلـس تصـويب شـدهق. خواهد بايد از خود شاه بخواهد هر چه مي

و اگر چنين نشود مجلـس  و حقوق بيوتات سلطنتي بايد از آن محل پرداخت شود تعيين گرديده
و سـپس از محـل مـابقي وجـه چاره حقـوق، اي ندارد كه سي هزار تومان حقوق شاه را پرداخت

».كاركنان دربار را مستقيماً پرداخت نمايد

، چرچيـل، گزارشگر سفارت انگليس در مجلس، وگوستات مجلس كه شاهد اين گفتعالوه بر مذاكر
: به مافوق خود خصوصي نوشت» خالصه جريان جلسات مجلس«هم در

، حـالتي تهديـدآميز بخـود گرفتـه، هاي عمال شاه به ويژه سـعدالدوله بازينظر به اينكه دسيسه«
و خـورد بـين كمااينكه جنجال ساختگي اشخاصي كه مستمري آنهـا كـا و زد هش يافتـه اسـت

و هنگ سيالخور در روز  بـه همـان]ق1325شـوال14معـادل 1907نـوامبر[21نفرات قزاق
سـهم زاده تقـي بحث پرهيجاني در مورد ايـن موضـوع در مجلـس درگرفـت كـه. باشد جهت مي

]377[».اي در اين مذاكرات داشت عمده

، همزمـان. مجـدداً مطـرح شـد» جـات بيوتـات عملـه«اعتـراض، شـوال10، جلسه روز بعد مجلـس
و اغتشـاش» انجمن مركزي«ي اطالعيه و قاطرخانـه عملـه«تهران مبني بر تحريك و،»جـات شـترخانه

و پنجـاه: بنا بر مفاد اين اطالعيه. برخي عوامل دربار قرائت شد و تنهـا چهارصـد حقوق كسي قطع نشـده
كه، هزار تومان از مستمري سيزده مي چهارده نفر در حالي كه پانصد هـزار، گرفتند كسر شده پول زيادي

: زاده در همين جلسه به سخن برآمد تقي. تومان بودجه دربار هم از حقوق ملت ايران كسر شده است
مي« و يك دسته مردم زير بـار آن نمـي يك قانوني كه براي اهالي يك مملكت وضع ، رونـد نمايند

، صورت هيچ الزم نيست كه مجلـس در ايـن بـاب مـذاكره نمايـد در اين. بايد آنها را مجازات داد
، ولي از بابت اينكه به تمام مردم معلوم شود كه به چه اندازه كار كميسـيون از روي صـحت شـده

مي. بايد توضيح داده شود و مـا هـممي، شود كه اينها بهانه است زيرا معلوم خواهند آشوب نمايند
بي قوه قهريه، ايم كه اينجا نشسته بـا قـوه ملـت اينجـا. ايـم خود هـم اينجـا ننشسـته نداريم ولي

و اشرار جمع شوند. ايم نشسته و حـالمي، حاال بر فرض يك كرور الواط خواهنـد شـرارت كننـد
اوالً، اما در بـاب بيوتـات. خود ملت رفع آنها را به خوبي خواهد نمود. شوند آنكه اين اندازه هم نمي

ميدانيد كه پادشاه همه مي و چنين فرض نشـود كـه ايـن يـك را حقوق در مقابل خدمت دهند
. شاه داده شده است]شخص[به]پانصد هزار تومان[كرور  . مي. گويم كه مخـارج شخصـي باز هم

».يك نفر بيشتر از دوازده هزار تومان نيست

و كوتـاهي قـوه مجريـه در مقابـل با اين سخنان قاطعانه كه كنايه از بي و سسـتي متحصـنين عملـي
عنوان شد كه شاه بـه عنـوان مسـئول پرداخـت مواجـب بيوتـات سـلطنتي از محـل، ميدان توپخانه بود

و مـردم متشـكل در انجمـن، در غير ايـن صـورت. مؤظف به حل مسأله است،ي تصويب شده بودجه هـا
،انـد گردآمده در مسجد سپهساالر كه آمـادگي خـود را جهـت حمايـت از مصـوبه مجلـس اعـالم كـرده 

و اغتشاش را پايان خواهند داد رئـيس. قـانون تصـويب شـده بايـد اجـرا شـود. مستقيماً وارد صحنه شده
ولي از حقوق خود هـم دسـت برنخواهـد، مجلس هم در تأييد اعالم كرد كه ملت ايران شاه دوست است

و توطئه سازمان يافته. داشت ه در جلسـهي دربار نشان داد كه به رغم حضـور ظـاهري شـا سير رويدادها
و اداي سوگند وفاداري بـه قـانون اساسـي اي بـرايي دربـار را بهانـه مسـئله حقـوق خدمـه، پنجم شوال

و ايجاد درگيري با مجلس كرده و اقدام تفاهم كه برخي تاريخ اين. اند اغتشاش آميز شـاه نويسان از خواست
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و بر اين اساس گرايي با مجلس در اين روزها سخن گفتهبراي هم و جريـان راديكـال حركت انجمن اند هـا
و ايجاد تشنج وانمود كرده و،ي مندرج در اسناد تاريخي نيسـت مطابق با روح زمانه، اند مجلس را تندروي

و و ريخـت و محـدود كـردن اسـراف عمدتاً از ضديت خودآنها با وجود راديكاليزم در امر اصالحات مـالي
و درباريان است پاش و سـعدالدوله بـه،ادر آن روزه. هاي شاه عنـوان تشنج در تهـران اوج جديـدي يافتـه

و چند تني ديگـر از اطرافيـان شـاه بـه دسيسـه، يكي از فعاالن صف مخالفين مشروطه در كنار اميربهادر
و جريـان در تقابـل بـا انجمـن سعدالدوله عالوه بر همراهي با سياست روس. عليه نهضت در كار بودند هـا

، او كـه رياسـت مجلـس را بـه رقيـب خـود. هم بـا مجلسـيان خصـومت داشـت شخصاً،راديكال مجلس
و جلـوه كـردن تقـي، الدوله صنيع و پس از ورود نماينـدگان آذربايجـان زاده از منزلـت رهبـري باخته بود

و عمالً با خروج از مجلس در مقابـل آن قـرار گرفتـه  و معنوي جريان پيشرو مجلس هم پس افتاده فكري
ه، بود مي مه بر طبل دسيسهبيش از پس از اينكه مجلس انتصـاب او بـه وزارت، به خصوص. كوبيد چيني

بـه دليـل همـين. بيش از پيش مصمم به مقابله بـا مجلـس برآمـده بـود، خارجه را با اكثريت آرا رد كرد
و او را عامـل تعـارض روزافـزون ميـان چيني فتنه  ها بود كه مجلس خواهان اخراج او از اطراف شـاه شـده

و كارشكني در امر دولت مي شناخت و مجلس . اين ماجرا به كودتاي ذيقعده عليه مجلس انجاميد. دربار
و مجلس آدميت در شرح پيش بـدون اشـاره بـه ايـن رويـدادها بـراي فـراهم، درآمد برخورد سلطنت

و تطهيـر شـا انجمـن» نقـش مخـرب«كننده از اي قانع آوردن پيشينه و جريـان راديكـال مجلـس و هـا ه
و اميربهـادر مـي : نويسـد اطرافيان مخالف مشروطه چون سعدالدوله هم انديش پدرش در جـامع آدميـت

و دربـار فـراهم آمـد]378[شوال5پس از سوگند شاه در مجلس در و هواي تفاهم ميـان مجلـس . حال
و آمدهاي سـعدالدوله. دهد رويدادهاي آن روزها خالف اين ادعا را نشان مي و اميربهـادر بـه عالوه بر رفت
و تحريكات روزافزون شاه و دربار تحريـك. تحريكـات ديگـري هـم نـاقض ايـن ادعاسـت، سفارت روسيه

و عريضه، كاركنان رده پايين دربار هاي آنان در مقابل مجلس كه بالفاصله پس از كـاهش نويسي تظاهرات
شدمستمري و شواهد زنـده. از جمله اين اقدامات بود كه به آن بازخواهم گشت، ها آغاز اي هـم كـه اسناد

و شاه در اين برهه استچيني همهحاكي از دسيسه . واكاوي خواهيم كرد، جانبه دربار
و، سعدالدوله همچون مدير اجرايي مدبري چندين طرح جداگانه امـا همگـون بـراي تشـديد تشـنج

و انجمن آميز ناصـرالملك رئـيس گاليهي چشمگير شرح نخستين نمونه. ها را تدارك ديد مقابله با مجلس
و رسـمي. آميز است دولت از اين فضاي توطئه و به استناد گزارش خصوصي او در مالقات با سفير انگليس

دسـامبر5مارلينـگ در نامـه.ي داردتأملهاي قابل اشاره، اين ديپلمات به مافوقش در وزارت امور خارجه
مي) 1325شوال29( 1907 5لك بر اين باور است كه آمدن شـاه بـه مجلـس در ناصرالم: گويد به گري

و اداي سوگند و دولت اسنادي در دست دارد كـه حـاكي از صرفاً شوال يك نمايش عاري از حقيقت بوده
مارلينگ در همخواني با نظر رئـيس دولـت. روزافزون اوست» هاي دسيسه«و» آميز شاه عمليات شرارت«

و عفو رحيمت، اصفهان، ها در آذربايجان از آشوب و غارت و شاهسون به راهزني خـان حريك عشاير تركمن
مي عنوان نمونه ياغي ضدمشروطه به ناصرالملك در همين مالقات به صراحت بـه. برد هاي اين دسيسه نام

و وزراي كابينـه. به گمان او كودتايي در شرف وقوع است: گويد وزير مختار مي بـا«به همين دليل هـم او
ا مـاه23از ايـن نظـر روز،ي كار دولت نـاممكن اسـت هاي شاه ادامه بندي ينكه با وجود دستهاطمينان از

دهـد سفير به مافوقش اطالع مـي.»هاي خود را تسليم كردند استعفانامه]شوال16معادل[گذشته نوامبر 
د، هاي شاه چيني الوزراي ايران به دليل دسيسه كه رئيس و فرصتي در امـر و مجلـس كه به هر بهانه ولـت

و اخالل پديد مي مي، آورد اغتشاش و قشـوني هـم بـراي مقابلـه، كند احساس ناتواني به خصوص كه نيرو
و اميـدوار اسـت ضمناً او چندان به بريگاد قزاق هـم خـوش. هاي روزافزون ندارد با آن آشوب بـين نيسـت
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بي«كم دست رو ناصرالملك با توجه به مراوده.»طرف بماند اين دسته وي و دربـار زمـره بـا عوامـل دولـت
مي، شخص شاه و در اين مالقات صريحاً تأكيد اغتشاشـات«شـاه در پـي: كنـد از تحركات آنها مطلع بود

كه» جدي مجلس را مستقيماً مورد حملـه قـرار دهـد؛ دولـت هـم«است تا فضايي متشنج را فراهم آورد
مي. نيرويي در اختيار ندارد اين است كـه ايـن دسـته، از بريگاد قزاق داشته باشدتوان بهترين انتظاري كه

]379[».ليكن يقين دارد كه كلنل لياخوف جانب شاه را خواهد گرفت. طرف بماند بي
در مارلينگ در همين نامه از تحركات متعددي پـرده برمـي و و مشـروطه دارد كـه بـر عليـه مجلـس

و نظام از سوي شا و درباريان در جريان استراستاي انجام كودتا عليه اين دو نهاد هـاي دائـم مالقـات«.ه
رفتار فرمانده بريگاد قزاق كه جز فرامين شـاه فـرامين«،»سر مترجم روس با سعدالدوله مشاور اصلي شاه

و نيز صميمت او با اميربهادر جنگ كس ديگر را اطاعت نميهيچ و باألخره اين حقيقـت را كـه شـاه، كند
و ايـن خبـر چنـدي اسـت بـرمال كوشد با گرو گذاشتن جواه مي رات سلطنتي از بانك روس قرضه بگيرد

».شده است
دانـيم كـه نماينـدگان پيشـرو مسـكوكات طـالي موجـود در خزانـه مـي، به استناد مذاكرات مجلس

و، هزار تومان ارزش داشتند 600سلطنتي را كه قريب  و نيز ساير جواهرات سلطنتي را متعلـق بـه ملـت
و دولت مي . خواستار تحويل آنها از سوي دربار بودند دانستند

نـاتواني، پس از برشمردن اهـم اغتشاشـات واليـات، مارلينگ در نامه محرمانه روز بعد به ادوارد گري
و كنترل امور بر بسـتر،ي خالي خزانه، دولت ناصرالملك خصـومت پنهـاني«و نبود قواي الزم براي امنيت

و گروه ارتجاعي بن اطراف»و علني شاه مي او به مي بست رسيدن اوضاع را تصوير و : افزايد كند
مي« كنم در نظر ايرانيان اين يك دشواري اسـت كـه بيشـتر از فقـدان پـول خصومت شاه گمان

و نه رهبران مليون هيچ راه مسالمت، موجب نگراني است آميزي سـراغ ندارنـد تـا بـدان نه دولت
و همه اطمينان دارند كه اگر به كاري دست بزنند كـه وسيله شاه را از عمليات شوم خود بازدا رند

و فشار داشته باشد و» موجب دخالت روسيه به جانبداري از شاه منجر خواهـد گشـت، جنبه زور
در ادامه از كمك مالي مخفيانه برخي منابع از جمله دولت روسيه به شاه بـراي تـدارك اقـدامات

و مشروطه ياد مي ]380[. كند مخالف مجلس

و اطرافيان شاه و با هدف تشنجهم، سعدالدوله . آفرينـي بـه تحركـات ديگـري هـم دسـت زدنـد زمان
تن نظميه كه فروش را با اين شعار به خياباني تهران گروهي از زنان مشروطه بـه مـا«: هاي تهران فرستاد

و مطابق ميل خود زندگي كنيم و ما بايد از قيود ديني آزاد باشيم ين اقـدام دامـن زدن بـها».آزادي داده
و قرار دادن شريعت و مشروطه تعارض آشكار با حقوق زنان به خصـوص جريـان، مداران در مقابل مجلس

و پيشرو بود در آن زمـان از جانـب، دانـيم هـر سـخني كـه اشـاره بـه حقـوق زنـان داشـتمي. راديكال
مي مشروعه و فساد ترجمه ]381[.شد خواهان به فحشا

پ اي ظاهر شد كه كاركنان رده پايين دربار به همراهي عـده]دسامبر11[نجم ذيقعده اوج دسيسه در
و مقتـدر نظـام و هواداران دربار به رهبري كساني چون صنيع حضـرت در ميـدان، از اوباش شناخته شده

و خواهـان لغـو مشـروطيت شـدند  و دولت پرداختنـد و به تظاهرات عليه مجلس بـه. توپخانه گرد آمدند
و هـر چـه از سـوي جات بيوتات در ميان جمعيت شور بيشتري نشـان مـي عمله، كسروي گزارش دادنـد
مي مشروطه آن خواهان به آنها گفته و از 380شد كـه از حقـوق شـما چيـزي كسـر نشـده هـزار تومـان

و به ساالنه شما هيچ پيوستگي نمي« يك روز هـم بـه خانـه. كرد اثري نمي، دارد جاهاي ديگر بريده شده
بين از]382[».شرمي بيش از اندازه نمودند اصرالملك رفته و جريـان راديكـال در اين ميـان كـه مجلـس

و در مدرسـه سپهسـاالر جمـع شـدند انجمن، همه سوي در معرض فشار قرار داشت . ها به ميدان آمدنـد
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و مخالفان مشروطه در ميدان توپخانه گرد آمدند، همزمان و جنگـي تمـام ايـن رويـارويي. هواداران دربار
و آنگاه كودتاي شاه پس از اين زمينه شد قريب،ها چيني عيار . الوقوع

را انجمن ها در همان اطالعيه كه در جلسه دوازدهم شوال مجلس قرائت شد سـه خواسـت مشـخص
و تصميمي بـود كـه مجلـس بـراي تـأميني اول مربوط به خزانه نكته. مطرح كرده بودند ي خالي دولت

م از. گرفته بود نابع داخلي بودجه از و خـودداري برخـي از آنهـا و امرا درباره گرفتن مبالغي از شاهزادگان
هـا به عهده انجمـن«گفته شد كه اگر تا هفته آينده مجلس دريافت كرد كه هيچ وگرنه، دادن وجه مزبور

سـوم شـهر. انـد وصول ماليات است كه وكـالي مجلـس مقـرر كـرده، دوم.»محول فرمائيد تا آنها بگيرند
و نظم را برقرار كند و حراسـت«اند تا خودشان ها آماده انجمن، طهران نظميه كافي ندارد تا امنيت حفـظ

]383[».را بكنند خود
و براي عرضه اغراق آدميت در مقام ضديت با انجمن آن ها و نابسـاماني آميز نقش آنان در ايجاد بحران

مياگر كار بر مدار انقال: گويد زمان مي مي، گشتب و شايد و تدابير برش سياسي داشت شـد آن پيشنهاد
» شاه در مجلس همراهي خود را با آيين مشروطگي اعالم داشـته بـود«به كارشان گرفت اما در زماني كه 

و خطرناك بود و خطا و زباني محمـدعلي]384[. كاربري نداشت اما واقعيت اين بود كه همراهي ظاهري
و تدارك گسترد ميي پشت صحنههشاه و مشروطه نشان داد كه شرايط خطير انقالبـيي او عليه مجلس

و حضور انجمن و نياز به مداخله مردمي و تهديد مخالفان جدي بود ازو خطر و بـه حمايـت ها در صـحنه
بريگاد قزاق بود كه جـز، تنها قواي مسلح كارآمد موجود.شد مجلس بيش از هر زمان ديگري احساس مي

ش و رياست مسـتقيم ليـاخوف روسـي اه فرمان نمياز و با رهبري و، برد دشـمن قسـم خـورده مشـروطه
تجمـع هـواداران دربـار بـه رهبـري. در پي فرصت مناسب براي يكسره كردن كار مشروطه بـود، مجلس

و حمله و كساني مشابه او در توپخانه و سـاختمان مجلـس نيـزي آنهـا بـه آزادي صنيع حضرت خواهـان
و نيـز حمايـت از مجلـس در برابـر حمـالت احتمـالي بعـدي ضرورت ، نيرويي مردمي براي دفاع از آنهـا

ي اصـولي اگر در همان زمان مجلس با اين خواسته. اند كه آدميت به خطا رفته است جملگي حاكي از آن
و تحـت نظـارت مسـت قيم مطرح شده مبني بر اينكه بريگاد قزاق با اخراج فرماندهان روسي تصفيه شـده

بـه معنـاي قشـون داوطلـب عملـي) گارد ملي(» گارد ناسيونال«و ضمناً تشكيل، قواي مجريه قرار گيرد
و در صـورت لـزوم بـه مدافعـه برآيـد  و مجلـس تشـكيل شـود شـايد، شده بود كه براي حفظ مشـروطه

مجلـس اول اي كه چند ماه بعد در قامت كودتاي موفق همان قزاقان به دستور مستقيم شاه پرونده فاجعه
از اين هم بگذريم كه كساني چـون آدميـت كـه در ايـن برهـه بـه. گيري بود قابل پيش، را در هم نورديد

و دسـتاوردهاي نهضـت از سـوي  انتقاد از خواست تشكيل قشون ملي داوطلب مردمي براي حفظ مجلس
و جريـان راديكـال جنـبش پرداختـه انجمن و هشـتا، انـد ها د درجـه در سـنجش بمبـاران مجلـس صـد

و از همان انجمن و جلـوگيري تغييرجهت داده ها به دليل عدم حضور در صحنه براي پاسداري از مجلـس
مي از كودتا شكوه مي و سهم بزرگ ناكامي مجلس اول را به نام آنها . نويسند كنند

آن در اشـاره بـه محتـواي، هـا قرائـت شـد كه اليحه انجمن) نوامبر19(شوال12زاده در جلسه تقي
و نظم شـهر اسـت در مقصود انجمن: اطالعيه اظهار داشت ها در لزوم حضور قواي نظميه در حفظ امنيت

تر از هميشـه مأمور گذارده اما كل شهر مغشوش نظميه، حالي كه براي چند سياه چادر مخالفان مشروطه
و تداركي هم در اين جهت انجام نمي و هيچ برنامه جم. شود است و امنيت عمـومي از لـه مسـئوليت وزرا

كه. قوه مجريه است : بايد بگويند
به چه اقدامي كرده« عنوان سرباز ملي يا غير از آن يك عـده بـراي محافظـت اند واال ملت خودش

ها متشكر باشيم كـه بـا ايـن سـرديو از همه گذشته ما بايد خيلي از اين انجمن، تهيه كند خود
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م، هوا متحمل زحمت شده و تا به حال آنچه توانستهياين اقدامات را انديشـي انـد از صـالح كنند
در پيشنهاد مجلس نموده و صـدمات و معقوليت متحمل همه قسم زحمـات و با كمال نجابت اند
».حال با هيئت وزرا است كه جواب كافي بدهند. اند اين مدت يك سال شده

ها كمال همراهـي را بـا نجمنا، طور استزاده گفت كه همين رئيس مجلس هم در تاييد سخنان تقي
كه هم از حمايت انجمن، ناصرالملك، رئيس دولت. اند مجلس داشته و تأييد كرد در ايـن مـدت«ها تشكر

در مسئله نظم شهر هم مدعي شد كه در تـدارك هسـتند تـا،»اند ساله اين ملت به نجابت رفتار كردهيك
و امنيت كامل برقرار كن و ژاندارم ترتيب دهند تنهـا. اي كه فقط در حد سـخن بـاقي مانـد وعده.ندپليس

نيروي منظم مسلح شهر كماكان بريگاد قزاق تحت رهبري لياخوف روسي بـود كـه بـر نهضـت مشـروطه 
و مجلـس: زاده در همين جلسه هشدار داد تقي. اي سهمگين وارد آورد ضربه بحـران در مقابـل مشـروطه

و شور مرد و بهتر است از آمادگي و دستهجلوه دارد ، تشكيل دهـيم» سرباز ملي داوطلب«ي مي بهره برد
در به برخي عبارات تقي. اما گوش شنوايي نيافت و آنچـه او زاده به استناد مذاكرات مجلس در همـان روز

و مورخان چون آدميت وارونه جلوه داده : توجه كنيم، اند آن روزهاي خطير گفت
كه« هـر سـخني يـك مقـامي. فعالً موقع اظهار آن اسـت در باب سرباز ملي بنده مطلبي داشتم

وي من در هر موقعي يك همچو اتفاق نمي الحقيقه به عقيدهفي، دارد افتد كه مردم از روي ميـل
 دولـت، امروز در اين موقـع كـه ملـت بـه هيجـان آمـده. داوطلبانه در مقام خدمت برآيند، رغبت
اگ، تواند يك استفاده صحيحي حاصل نمايد مي اير چند وقت بعد بخواهد يك همچـو فايـده ولي

حاال خوب اسـت هيئـت وزرا يـك امتحـاني. چرا كه ملت از آن شوق خواهد افتاد، شود ببرد نمي
و سـالح بـه. ولي اينكه يك عده كمي هم فراهم شود، بكنند از جوانان رشيد داخل در نظام كنند

و شعف مردم كاسته نشود ».آنها بدهند تا شوق

مي هايي كه معموالً از سخنان تقي تحريفآدميت در سـخن ايـن: شـود مدعي مـي، آورد زاده به عمل
.ها بود كه انجمن . و مسئوليت خويش داشته باشند دسته. ]385[. هاي سرباز داوطلب را در اختيار
و كجـا گفتـه ايشان نمي شـود در پيشـنهاد تنهـا مـدعي مـي.انـد گويد كه اين سخن را چـه كسـاني

و مطالعه.ا بوده انجمن راي اطالعيـه انجمـني دوبـاره با مراجعه به مذاكرات مجلس هـا چنـين مـوردي
را» قشون ملي داوطلـب«يا» گارد ناسيونال«كه آوردم به هيچ وجه مسئله طور همانها انجمن. يابيم نمي

و به بحث نهـاد، در اليحه خود مطرح نكردند آدميـت.ه شـد بلكه اين موضوع چندي بعد در جرايد مطرح
مدعي مي شود كـه مبتكرقشـون ملـي داوطلـب شـخص محبـوب پـدرش. ناراستي ديگري هم مي كند
او 623و 622براي سند به صفحات. احتشام السلطنه بوده است  خـاطرات پرداختـه شـده سـالها بعـد

مر. مذاكرات مجلس زمانه چنين ادعايي را معتبر نمي شناسد. ارجاع مي دهد اجعه به منبـع مهم اينكه با
ارجاع شده در مي يابيم كه احتشام السلطنه مفهومي سـراپا متفـاوت از نيـروي داوطلـب ملـي را مـدنظر 

هـا كه هيچ شباهتي به آنچه انجمن، او خود به صراحت نيرويي مشابه يني چري عثماني مي خواهد. دارد
. نداشته است، زمان مشروطه مي خواستند

يك انجمن و قـزاق: مسئله مشخص اشاره كردنـد ها به روشني به هـا بـراي محافظـت قـواي نظميـه
و مشروعه خواهان در نزديكي آنها چادر زده بودند و جـان، هواداران دربار اما كسي در فكر حفـظ امنيـت

و ميـدان بهارسـتان اعضاي انجمن .و نيـز نماينـدگان مجلـس نبـود، هـا متحصـن در مسـجد سپهسـاالر
و يا اجازه دهد كه انجمن درخواست آمد كه يا دولت  خـود ها براي حفظ چنين محافظتي را بر عهده گيرد

و اوباش هوادار دربار به رهبري صنيع حضرت چنـد مشـروطه. تداركي نمايند خـواه چند روز بعد كه اراذل
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و مسلحانه به مجلـس حملـه بردنـد دليـل ايـن خواسـت هوشـمندانه، را به طرز فجيعي به قتل رساندند
.روشن شد

و تشنج را از اقدام اول اليحـه انجمـن كشـد امـا در تنـاقض هـا بيـرون مـي آدميت خواست به تجاسر
در سردرگمي كه خود آفريده ناگزير از شكوه حضور مسلحانه داوطلبان انجمـن  هـا در حمايـت از مجلـس

و وقتي تقي. گويد كودتاي عقيم ذيقعده سخن مي تعميـق زاده در مجلس اظهـار داشـت كـه راديكـاليزم
و بازار موجـب شـده  و استواري مجلس را همين مردم كوچه آدميـت، انـد بسياري دستاوردهاي مشروطه

مي برمي و و نظـام حركـت مشـروطه: نويسـد آشوبد و بـازار بـه وجـود نياوردنـد خـواهي را مـردم كوچـه
و در بـد مشروطه ترين حالـتي پارلماني ابتكار عوام سرگذر نبـود بلكـه آنـان در بهتـرين صـورت مقلـد

و كردار جنون و ابزار خشونت و با لحني به شدت تـوهين پرخاشگر و بـا در هـم آميخـتن آميز بودند آميـز
و آزادي مردم مشروطه و ناراسـتي همه را بـا يـك چـوب مـي،ها طلب با لومپن خواه و بـه نادرسـتي رانـد

س هاي شهودي در حسـاس بنا به گزارش«:افزايد مي ياسـي هـيچ آثـار حيـات از تـرين دقـايق آن بحـران
و همه انجمن ]386[».ي آرايش دفاعي ابتكار خاص مجلس بود ها ديده نشد

و متفرعنانه هاي نخبه از توهين و مـال گرايانه ي نويسنده به چند هزار نفري كـه بـا گذشـتن از جـان
و قانون و در حفظ دستاوردها اساسي پـاي خود در راه مشروطه در آن لحظات خطير كنار مجلس ماندند

و قزاقـان عليـه، فشردند كه بگذريم زماني كه از پيروزي مشروطه خواهان درعقيم گذاردن كودتـاي شـاه
مي، گويد مجلس سخن مي و نقض ادعاي پيشين خود را عرضه كند ناچار . شود لب به تحسين بگشايد

كـه خـود گونـهآن،ي اطالعـات نادرسـتو عرضـه، آدميت در همين صـفحات بـا دسـتكاري اسـناد
و مجلـس گـرد آمـده جمع مشروطه، خواهد مي انـد خواهان مسجد سپهساالر را كه براي حفظ مشـروطه

بي توده«جمعي  و بي سروپايان شهري و پس از اين مقدمهمي» فرهنگ هـا حـرف هميشـگي چيني خواند
را تقي: ريزد را كه در گلويش گير كرده بيرون مي ي اقليـت عـوام نـده نماي، وكيل مـدافع لومپنيسـم«زاده

ايـم پاسـخ ايـن چنـان كـه در شـرح كارنامـه مجلـس اول آورده، زادهي تقـي پرونـده. خوانـد مـي» فريب
. مذاكرات مجلس را در آن روزها پي گيريم. هاست فحاشي

كه12زاده در جلسه گفتيم كه تقي مي«شوال تأكيد كرد داند به ايـن كـار هر طور وزير جنگ صالح
ا و و اقبال ملت را نگذارند كه سرد شوداقدام كنند و بهتر است ايـن شـور انقالبـي را سـازمان».ين رغبت

و قشون داوطلب ملي تحت نظارت دولت تشكيل شود ها هم در شـرايط گـرد آمـدن سخن انجمن. دهند
و مجلس را حفظ كنـد هاي مسلح مخالف مشروطه اين بود كه اگر دولت نمي دسته اجـازه، تواند امنيت ما

را جوانـان داوطلـب مشـروطه،ي شهر چنان كه آدميت مـدعي اسـت نه اداره، خودهد براي حفظد خـواه
و به آنها مشق نظامي داده شوند . متشكل كنند

در آن مطرح كردند كه جواب مجلـس بـه. دو روز بعد اليحه ديگري به مجلس فرستادند»ها انجمن«
و پول. اما اقدام عملي صورت نگرفت، ما داده شد در خصـوص«ماليات شـاهزادگان هنـوز وصـول نشـده

و بـه  سرباز ملي مقرر فرماييد كميسيون معين شود كه ترتيب ايـن امـر را در تحـت قـوانين نظـامي داده
كماكـان نـاامني» امنيت شهر«، در مورد مسئله سوم.»مردم اطالع بدهند كه ملت با كمال شوق حاضرند

عب«روز روشن. كند بيداد مي مياز دوش و از بغل زن بقچه تكليف مـردم چيسـت؟ تـا جـواب ايـن، برندا
]387[».عرايض داده نشود ما از مسجد سپهساالر خارج نخواهيم شد

و انجمن،ي برخي مورخان بينيم كه برخالف مغلطه در اينجا نيز مي ها كماكان خواستار سـهيم شـدن
و دسـتورالعمل  مج همكاري داوطلبانه تحت موازين دولت و خواهـان ترتيـب اثـر دادن عملـي هـاي لـس

كه. هاي داده شده هستندوعده ازو نمونـه» امنيـت در شـهر نيسـت«برخي وكال هم تأييد كردند هـايي
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و غارت اموال آوردند چاقوكشي در عباس و حمله به يك خانه در سنگلج شـوال16در جلسـه شـنبه. آباد
ي براي بررسي مسـائل مطـرح شـده»اي العاده فوق جلسه«ي پيش معلوم شد كه روز جمعه) دو روز بعد(

شدي سومي از سوي انجمن اليحه، ضمناً. ها تشكيل شده بود انجمن ي در آن آمـد كـه جوابيـه. ها قرائت
و تشكيل جلسه اي كـه امـا هنـوز بـه وعـده، هاسـتي ديروز موجب امتنـان انجمـن العادهي فوق مجلس

و كميسـيون مربوطـه ايد اثري مشاهده نشده تا ببي فرموده نيم كه از بابت امنيت داخلي چه اقدامي شـده
نه، پيرامون قشون مي. منعقد شده است يا و بـا اعالم شد كه داوطلبان ملت هر كدام دو نفر ضامن دهنـد

در تحـت، به اين ترتيـب بـه جهـت نظـام جديـد«:افزودند. وثيقه كاسبان محترم براي فداكاري حاضرند
و هر قانوني كـه رياست مخصوص اعليح پـس. مطيـع هسـتند، معـين نمايـد وزارت جنگضرت شهرياري

».خوب است من باب امتحان مقرر شود كه يك عده را بگيرند
و بررسي امر غالب نمايندگان كـه مخـالف، به رغم تصميم مجلس در مورد تشكيل كميسيون نظامي

و در هراس از آنها بودند يكبا اتالف وقت، حضور مردم در صحنه و انفعـال عملـي از ــ تأييد زباني از سـو
مي، سوي ديگر و كلي ــ روزگار همچـون جلسـات، در جلسه غيرعلنـي. گذراندندو برخي سخنان دوپهلو

. داغي در جريان بـود هاي بحث، كه مشروح مذاكرات آن را در دست نداريم، متعدد غيرعلني ديگر مجلس
و مجلـس انتشـار نيافـت كـه از نهـم تـا طـه جلسات مربوط به اوج بحـران راب، به خصوص ي بـين دربـار

و انگليس درباره. چهاردهم به طور غيرعلني منعقد شد از گزارش اسناد روس ي آن روزها بيـانگر جـوانبي
از شاه براي يكسره كردن كار انجمن، طبق اين اسناد. رويدادهاست و مجلس خواستار ورود چند هنـگ ها

در. در جنگ از آذربايجان به پايتخت شـد سواران تحت فرمان اميربها پـس از مسـتقر شـدن ايـن نيروهـا
و انجمن، شهر و جمع مشروطه اعتراض مجلس و اغتشـاش. خواهان برخاسـت ها در آن شـرايط پرآشـوب

و اوباش عرصه را در سراسر كشور بر مردم تنگ كرده بودنـد  و، كه راهزنان شـاه بـه جـاي برقـراري نظـم
و حذف مشروطگي نظام بودامنيت در كشور درصد .د استفاده از قشون موجود براي سركوب

دسـامبر31(ق 1325ذيقعـده25يي محرمانـه در نامـه، سفير انگليس در گزارش به مـافوق خـود
مي بحران سختي پيش: نوشت) 1907 طلبان در مسجد سپهساالر جنب مجلس گـرد شود؛ مشروطه بيني

و عواملش را  و اقدامات شاه ميآمده و اميربهـادر هسـتند تقبيح و تبعيد سعدالدوله و خواستار عزل . كنند
و فراش شاه نيز قوه قهريه هاي دربار در ميـدان توپخانـه مسـتقر كـردهي بسياري مركب از فوج اميربهادر

. اند آنها براي حمله به مجلس عزم خود را جزم كرده. است
مخالفان حضور مردم در صـحنه، از سوي ديگر.ادد شواهد جملگي از برخاستن توفان مهيبي خبر مي

و مانع اصلي پيشبرد اهداف شاه در يكسره كردن كار مشـروطه بودنـد  تحـرك كامـل، كه در واقع مزاحم
بـه. هـا بـودو مداخلـه انجمـن، سركشـي، درون مجلس سخن از تمرد، در چنين اوضاع خطيري. داشتند
و ها مبني بر اجازه آمادگ اصرار انجمن، ويژه ي نظامي داوطلبان مردمي مشابه تبريز براي دفاع از مشـروطه

و در هراس، مجلس آنها را به مداخلـه در امـور اجرايـي مـتهم،و حفظ جان اعضاي خود را برجسته كرده
و غليـان روزافـزون مـردم، ها خوانده شـدي سوم انجمن شوال كه اليحه16ي در جلسه. كردند مي شـور

و اميربهادر پس از اقدامات گسترده كـاران موجب وحشت محافظـه، هاي سعدالدولهو به ويژه دسيسه، شاه
در مسـئله قشـون داوطلـب بهتـر اسـت مجلـس: زاده در همين جلسه تأكيد كـرد تقي. مجلس شده بود

شد«چون، حداقل جواب معقولي : در مورد امنيت كشـور هـم افـزود. به مردم بدهد» رجوع به كميسيون
مياينكه كماكان هم و نظـم يـاري، انـد آورند كه خود مسـبب اغتشـاش ان كساني را سر كار بـه آرامـش

و اشـخاص جديـدي كـه بهتر است كه دايره، رساند نمي و داخـل كـار«ي انتخاب را افزايش دهند قابلنـد
و اغتشاش بشود» نبودند . به صحنه آورند تا رفع اين اختالل
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به به نظر مي و يا در هـراس از مردمـي رسيد كه غالب نمايندگان يا خطير بودن زمان پي نبرده بودند
مي، شدن نهضت مسـئله بـه ايـن پيچيـدگي: زاده در پاسخ به آنهـا اظهـار داشـت تقي. آوردند بهانه پيش

فقط اجازه مشـق كـردن درخواسـت«ها داده شود آنها نيست كه بايد قانون تصويب شود تا جواب انجمن
و مجلـس مـي تازه همين تدارك».اند نموده و نظـارت دولـت . خواهنـدو آمـادگي را هـم تحـت رياسـت

مي« ايـن».دهـد مـي]تهـران[فقط اجازه به اهالي اينجـا، كند مجلس به هر طور كه مقتضي بداند حكم
و  و حضور مردمي را بايد قدر دانست از ايـن.»استفاده صـحيحي حاصـل نمـاييم«اقبال كـه در بسـياري

و نظار واليات بي و مجلس اجازه ولـي چـون در تحـت«كننـد مشـق مـي» مردم به شوق خود«ت دولت
، اين است كه هيچ نتيجه نشده است پس اگر به يك ترتيب صحيحي اقدام به اين كـار شـود، ترتيبي نبود

زاده در قانع كردن مجلسيان هراسـان ادامـه داشـت تالش تقي».ممكن است استفاده كاملي به عمل آيد
وحكه از يك و اوبـاش هـوادار شـاه سو در و حمله احتمالي قشون دربـار مسـتقر در ميـدان، شت مداخله
و از سوي ديگر، توپخانه و بازار وجودشان را آكنده بودتر هراسي مضاعف، بودند . از مردم كوچه

مملكتي كـه مـردم در آن سـكني«: زاده گفت تقي، مجلس) 1907نوامبر26(شوال19ي در جلسه
مي، دارند مي، خواهند حافظ مي، خواهند امنيت ، براي اينكه حقوق خود را حفـظ كننـد. خواهند همه چيز

و».كنند كه نظارت در امورات دولتي داشته باشند وكاليي براي خود انتخاب مي دولـت مسـئول اجرايـي
مييك. اعاده امنيت كشور است فـ سال است كه ما وكال فرياد و يا الن كنيم كه در فالن جا امنيت نيست
مي«. محل قشون الزم دارد و مفـتن هسـتند هر روز يك مانعي پيش و كساني كه مفسد و شـيوه، آيد هـا

مي، ها انگيخته شعبده چند نفري اطراف شاه هسـتند. گذارند كار پيش رود نمي» گذارند سنگي پيش پاي
و مسائل حل شود كه نمي را، گذارند مملكت آرام باشد و بيرون اين سـخنان اشـاره بـه.ندبايد آنها را طرد

و  و مجلـس و ساير درباريان مسـتبد بـود كـه آن روزهـا در واگرايـي ميـان دربـار و اميربهادر سعدالدوله
. اي دست زده بودند خواهان به تالش پردامنه مشروطه
اي ايراد كـرد شاه سخنراني. تعدادي از وكالي مجلس به حضور شاه رسيدند) نوامبر27(شوال20در
م شدكه شـاه: اهم مقاصد شاه حول دو مورد متمركـز بـود. تن آن در جلسه علني روز بعد مجلس قرائت

و خواهان اخراج وكالي مترقي مجلس بود كه خود در همه امور مستقيماً دخالت مي مدعي شد كـه، كرد
ي گـرد هاي مردمـ اعضاي انجمن، مجلس از حد قانوني خود در تفكيك با قوه مجريه گذر كرده است؛ دوم

بـراي خودشـان اشرار تماماً هر يـك بـه اسـم انجمـن«: آمده در مسجد سپهساالر را جمعي اشرار خواند
و سـاير انجمـن  و نظم شهر شـده و مخل آسايش اهالي امـروز، هـاي صـحيح را بـدنام كـرده معين كرده

و مجلس پارلمنت مي و دولتي . نمايند مداخله به تمام امورات سياسي
ب و، هاي مردمي بودا انجمنروي سخن شاه و نظـم جمـع شـده در حالي كه آنها در نهايـت آرامـش

و برخـي نقـاط هاي هوادار دربار عربده منتظر پاسخ مجلس بودند؛ همزمان دسته كشان در ميدان توپخانه
و غارت مردم مشغول بودند بـه، اسـت» حفظ مجلس«ها اگر مسئله انجمن، شاه گفت. ديگر تهران به آزار

شـاه كـه اقـدامات.»برعهده شخص من اسـت نـه رعيـت«ام حفظ مجلسب سوگندي كه ياد كردهموج
و شـواهد معتبـر آن روزهـا روشـن بـود  و انگليس و آشكارش عليه مجلس به گواهي سفراي روس ، علني

برخـي مورخـان. موفـق شـود، ديـد تا كودتايي كه تـدارك مـي، خواهان حذف حضور مردم از صحنه بود
و اين اطالعيهمغلطه كردن و خواست او به تفاهمد ايـن. انـدو امنيت وانمود كرده، مصالحه،ي شاه را نشان

آن دسـتخط سياسـي مهمـي«انـد كه نوشته اين. بطالن خود را نشان داد، ادعا در جريان كودتاي ماه بعد
و سبك آن كامالً متمايز از دست. است . هاي متعارف درباري استخطمفاد . به. و شاه قانون مشـروطگي
.ي انفصال قوا استناد جسته قاعده . مي. و سادهبي]388[».آيد انتقاد شاه موجه به نظر انگـاري بـيش ربط



و نقش تقي 356  زاده نهضت مشروطيت

و روزهاي بعد تأمين كـرده اسـت. نيست عـالوه بـر اينكـه. شاهد آن را هم خود شاه از اقدامات همان روز
ا و زنـان دربـاري هـم در اعتـراض بـه، نگيخته شـدند كاركنان رده پايين دربار به تقابل با مجلس تحريك

و در آن متفـرق21ي در جلسه. شان متحصن شدند قطع مواجب شوال كه دسـتخط شـاه خوانـده شـد
و مردم متحصن مسجد سپهساالر خواسته شده بود شدن انجمن جمعـي از زوجـات«خبر رسـيد كـه، ها

مي تقي».شود گذاشت اينجا باشند نمي، شاه در اينجا متحصن هستند را زاده كه دانست شـاه زنـان حـرم
و تحصن در مجلس واداشته است زنـان».دهـم بنده هيچ به زوجات اهميت نمـي«: گفت، به صحنه تقابل

و مظفرالدين شاه، ياد شده از بازماندگان شاهان پيشين زاده بـه همـين دليـل تقـي، بودند، ناصرالدين شاه
مي اين«در ادامه بحث تصريح كرد  هـا از خـانواده سـلطنت ايـن، گوييـد از خـانواده سـلطنت هسـتند كه

و عيال زياد گرفت. نيستند اينكـه. حـاال نبايـد تـا قيامـت از مـال ملـت بخورنـد. يك وقتي سلطاني آمد
».بلي رعايت كردن خوب است ولي از مال شخصي نه از مال ملت، شود]حالشان[گويند رعايت مي

خـط شـاه قرائـتي مجلس به دسـت جوابيه) 1907اول دسامبر(ل شوا24ي در جلسه، سه روز بعد
در: در باب تفكيك قوه مقننه از مجريه آمد. شد مجلس از حد خود تخطي نكـرده امـا دولـت هـم نبايـد

و از حد قـانون تجـاوز نمايـد تـا موجـب تزلـزل مجلـس بشـود  و تعلل ورزد در بـاب. اجراي امور تساهل
آن زمان هر اقـدام، ها نوشته شود اي براي دستوركار انجمن نامهر است نظامها هم عنوان شد كه قرا انجمن

زاده كه بـا بنـد تقي. ها برچيده شوند دانيم شاه خواسته بود كه انجمنمي. خالف قانون قابل مجازات است
هـم نامـه نظـام، به موجب قانون اساسي اجتماعات آزاد است: معترضانه گفت، دوم اين جوابيه دمساز نبود
و در نقد آنان كه كـه فرانسـه هـا به تاسي از برخي كشورهاي اروپايي به ويژه قـانون تشـكل- الزم نيست

و اجتماعـات- براي اداره مستعمره خود در الجزاير نوشته بود خواهان تدوين قانوني براي كنتـرل انجمـن
كه، مردمي بودند زيـرا كـه آنجاهـا، بكنـيم تـوانيم ما بالمره تاسي به ممالـك خارجـه نمـي«تصريح كرد

و اينجا در اجتماعات يك اندازه كه مقتضي بوده سختگيري شده است مسبوق به مقدمات بوده  تأمـل» اند
و عبارات ديگر تقي . زاده در اين جلسه الزم است در جوهر نهفته در اين اظهارات

ميي تقي آدميت در نقد سخنان اين جلسه گان اقليت نسبت بـه بنـد تنها يكي از نمايند«: نويسد زاده
مي، ايشان]389[».ها ايراد داشتي وضع نظامات انجمن دوم آن درباره از چون هميشه آنچه را الزم دانـد
او سخنان تقي و استدالل مي، زاده مي تجريد و بيرون تـرين انديشـيده«كه مورخ مـا اينتر جالب. كشد كند

و سياسي ميآن جلسه را از زبان اما»استدالل حقوقي منطـق: گويـد آدميـت نمـي. شـنودم جمعه خويي
زاده در اين بود كه در ايران به اندازه كـافي محـدوديت بـراي اجتماعـات مردمـي در قـانون استدالل تقي

ي اشاره او به دو مـاده. نامه خاصي براي كنترل بيشتر آنان نيستلذا فوريتي براي نظام، اساسي وضع شده
و دنيوي را ممنوع دانسته بود متمم قانون اساسي بود كه هر كه در واقـع، نوع اجتماعات مولد فتنه ديني

ي مـورد چنين ابعاد وسيع محدوديت ناظر بر فعاليت اجتماعي در هيچ يك از كشورهاي مدعي مشـروطه 
سـعدالدوله از مخـالفين. گويـد دانسـت چـه مـي زاده دقيقـاً مـي تقي. استناد آن نمايندگان وجود نداشت

و مشروطگي نظاممنسرسخت انج و بـهي مربوطه نامهاي از نظام ترجمه، ها ي ناپلئون سوم را تهيه كـرده
كه نامهنظام. شاه ارائه داده بود هاي منـدرج در قـانون اساسـي فرانسـه براي محدود كردن آزاديصرفاً اي

و عمدتاً در مستعمراتي چون الجزاير اعمال مي نزديك بـا همفكـران سعدالدوله در تماس.شد تنظيم شده
ها از عرصه اجتمـاعي چنـين متنـي را تهيـه در پي حذف كامل انجمن، روسي خود در سفارت آن كشور

هـاي سـنگيني زاده به تاسي از قوانين ممالك خارجه همين متن بود كـه مجـازاتي تقي اشاره. كرده بود
ا. بينـي شـده بـودـ اجتماعي پـيش براي هر نوع فعاليت سياسي و، يـن امـر در تأييـد گـزارش خصوصـي

- كه در وفـاداري، در كنار اميربهادر: خوانيم محرمانه هاردويك سفير روسيه در تهران به مافوق خود را مي
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و دشمني و مشروطه شكي نيست اش با انجمن اش به شاه و انجمـن، ها سـعدالدوله نيـز، هـا عليه مجلس
:خواهان است قرار دارد كه مورد اعتراض مشروطه

و نيـز بـه واسـطه بركنـاري از پسـت وزارت كه از عدم موفقيتوي« ها در زمان فعاليت پارلماني
ناپلئون سوم را براي بررسي تقـديم شـاه) نامهنظام(ترجمه روش كار، خارجه به خشم آمده است

و نيـز نامه درباره مجالسي است كـه امنيـت اجتمـاعي را تهديـد مـي اين نظام. كرده است كننـد
ها كه مورد حمايت مجلـس بـوده انجمن.ي شديدي كه بدان مناسبت وضع شده استها مجازات

اند تـا ايـن حمالت شديدي عليه سعدالدوله به راه انداخته، اندو ادامه حيات خود را در خطر ديده
]390[».دشمن خطرناك را از سر راه خود بردارند

و تقي گـويم من نمي، همفكران ديگرش گفت زاده در همان جلسه در پاسخ اعتراض امام جمعه خويي
مي، نامه نوشته نشودكه نظام هـا خواهند انجمـن اما نبايد آن اليحه را چنان تنظيم كنند كه مردم بگويند

و تا وقتي كه نظام واقعيـت ايـن. بايد به استناد قانون اساسي عمـل شـود، نامه نوشته شودرا توقيف كنند
و اطرافيانش و سعدالدولهاميربهاد، بود كه شاه و انجمـن، با هماهنگي سفير روسيه،ر هـا را عامـل شـرارت

و خالف امنيت دلخواه خود مي و مرج و فقط حذف آنها را بـه هرج و دانستند عنـوان يـك عنصـر مـزاحم
و، البتـه. شوال شـاه هـم مؤيـد ايـن امـر بـود20خط دست. خواستند افشاگر اقدامات ضد ملي مي شـاه

ت و روسيه ، مالكـين، هـا دوله،ها در درون مجلس هم اكثريت وكال به خصوص سلطنه، نها نبودنددرباريان
و نظـارت بـرو روحانيون در مخالفت با انجمن هايي كه ابزار سهيم شدن مردم در سرنوشت سياسي خـود

و دربار بودند و مجلس مي، دولت جريـان، هـاي مردمـي در ميان مخالفـان انجمـن. كردند با آنها همراهي
كهپ و ظاهراً خود را مشروطه15رقدرتي مي عضو هم در مجلس داشت فعال بـود كـه هـم بـر، نمود خواه

مي قانون و هم حذف حضور مردم مندي پاي و بـازار«فشرد . خواسـت را از صـحنه سياسـت مـي» كوچـه
زنـد مـورخِفر. بار شاه را به عضويت خـود درآورد اين، جامع آدميت كه از همراهي اتابك طرفي نبسته بود

را، مؤســس آن جمعيــت و دوره«عضــويت شــاه در تشــكل و نفــوذ سياســي ي اعــتالي قــدرت معنــوي
مي» اجتماعي سوگند ياد كردن محمدعلي شاه خودكامـه بـه وفـاداري از اصـول]391[. خواند مشروطه

و اصول جامع آدميت را تجسم اين اعتال برمي قلـياسي عبـ در استناد به نوشته. شمرد حكومت مشروطه
مي، خان آدميت ــ پدرش و دستگيري او توسط نظميـه: شودــ مدعي و، شاه پس از مرگ اتابك اسـناد

و هدف خـود يافتـه اسـت  و آنها را مطابق فكر و خوانده از ايـن]392[. تحريرات محفل را به دست آورده
و اينـان مخـالف انجمـن نبودنـد  را» هـاي مـزاحم مـن انج«حـذف صـرفاً بلكـه، رو بايد پذيرفت كه شاه

مي مي و كشور بياورندخواستند تا آنچه خـط مطلـوبي بـراي دسـت، سـران جـامع. خواهند بر سر نهضت
در آميزي چهره شاه به مشروطه رنگ و بـه امضـاء) نـوامبر6( 1325رمضـان29طلب بـودن او نوشـتند

خـان فرسـتاد كـه ميز به ملكمآ اي ارادت نامه شاه هم براي خرسندي رهبر معنوي جامع]393[. رساندند
» سند گرانبهـاي تـاريخي«اين،ي فرزند رهبر جامع به گفته. گذرانيد روزهاي آخر عمرش را در ايتاليا مي

و سوگند ياد كـردن در جـامع نشان مي و حـافظ نظـام مشـروطه، دهد شاه به صرف عضويت يافتن خـواه
ج]394[. جديد شده است و شرح آدميت در خصوص كشمكش ميان متشـكل» تنـدروان«امع آدميـت

و قابـل، هاي مردمي در انجمن گويـد تنـدروان وي مـي. اسـت تأمـل به ويژه انجمن آذربايجـان خوانـدني
و سـران آن انجمـن بـر سـتيزگي خـود بـا جـامع«:گفتند مي جامع آدميت به سوي دربار گراييده است

شــاه ولــي آزادي. افزودنــد ســبب تقويــت نهضــت مشــروطه خواهــان غيــر انقالبــي پيمــان محمــدعلي را
]395[».دانستند
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داند كه شواهد مسلم تاريخي جملگي گواه بر ضديت محمدعلي شـاه بـا مشـروطه مورخ مشروطه مي
و تظاهر او به همراهي با مشروطيت و تزوير گونـه كـه در چنـد بـار سـوگند يـاد كـردنش در همان، است

و فرصت، مجلس نشان داد و تنها براي خام كردن نهضت آفريني براي يكسره كردن نظامي بـود كـه حـد
تـوان تصـور كـرد نمي«: نويسد حدود قدرت او را از همه سو تنگ كرده بود؛ از اين رو در مقام مغلطه مي

و توصـيفي  و در جامع آدميت با شـرح و سوگند ياد كردن او در مجلس كه تعهدات كتبي محمدعلي شاه
و دام خد و ريا ]396[».اي باشد كه شاه گسترده بودعهكه گذشت همگي تزوير

همـه حـاكي از تـالش شـاه بـراي،ي آن شاه مستبد از اوان واليتعهدي در تبريز تا آن روزهـا پيشينه
و نمونه تـواني خـود ايـن مـورخ مـي هاي متعدد آن را حتي در آثار مشروطه حذف مشروطگي ايران بود

، تر از چهل روز بعد از اداي سوگند شاه در جامع آدميـتكم،و كودتاي ذيقعده، رويدادهاي روز بعد. يافت
و. هم حاكي از نادرست بودن ادعاي ياد شده در باالست اگر فرض را بر اين قرار دهيم كه جـامع آدميـت

تاكيـد، خواهي خود در تـالش جلـب شـاه بـه محفـل خـود بـود به تاسي از خواست مشروطه، پدر مورخ
ن و عباسـقلي امهبرمشروطه خواهي شاه به استناد و بـدل شـد ودر كتـاب هايي را كه ميان شـاه خـان رد

كشـان ميـدان در روزهـايي كـه عربـده. انگـاري ايشـان دانسـت بايد حاكي از ساده، آمده».. . فكر آزادي«
و سـواران اميربهـادر بـه مشـروطه  و قمه در زير چتر حمايـت قزاقـان روسـي و توپخانه با تفنگ خواهـان

شد مجلس حمله طي،ندور بـه، به ادعاي آرشيو خصوصي كه به آنها دسترسي نداريم،اي نامه رئيس جامع
و قصد او كه  و مليت«شاه از نيت شد» برهم زننده اوضاع شاه هم كـه بايـد از سـاده لـوحي. بود متعرض

و گفت، رهبر جامع انگشت تعجب بر دهان گرفته باشد من ابـداً سـبقت نخـواهم«: خيالش را راحت كرد
و ديگر عوامل شـاه مسـلحانه بـه مجلـس حملـه]397[»رد آسوده باشيدك ور در حالي كه صنيع حضرت

در، يكي هم اين است كـه مـورخ مشـروطه، پردازي گونه تاريخاز شگفتي اين. بودند حضـور تكـراري شـاه
و امضاي پيمان تفاهم  و سوگند ياد كردن و دربـار را هـم بـه حسـاب16مجلس ذيقعده ميـان مجلـس

و نامه پدر خود به شاه واريز مي و بازهم سخن از واگرايي شاه مي گويـد نصايح امـا در ادامـه روايـت. كند
و تسـليم،ي خـود ببينيم واقعيت چه بود كه شاه ناگزير پـس از كودتـاي شكسـت خـورده  طلبـي موقـت
. ظاهري پيشه كرد تا در فرصت مناسب ديگري نيت خود را پيش ببرد

و جلـب نظـر واگرايانـه شاه پس از نزديك ي گيـري از مشـاوره ضـمن بهـره،ي آنهـاي با جامع آدميت
و حاميان روسي و اميربهادر و مـاه شـوال بـه تـدارك اقـدامات 1325در اواخر رمضان، شان سعدالدوله ق

و موجوديت مشروطه ومجلس بر آمد عليه انجمن ي شـروع شـوال او بـه منزلـه20خط مـورخ دست. ها
و نمونـه.ي اوستاقدامات علن را پيشتر به اقداماتي كه پنهاني به اشكال مختلف صورت گرفته بـود هـايش
ناصرالملك رئيس دولت به دوستان انگليسي خود اطالع داده بود كه در معـرض: اشاره كرديم، هم آورديم

شد طور همان. كودتاي شاه عليه مجلس قرار داريم و اعضاي انجمنآزادي، كه ذكر ي راديكـال هـا خواهان
و مخالفين در ميدان توپخانه گرد آمدند در، آبادي كه خود شاهد روزگـار بـود دولت. در مسجد سپهساالر

: نويسد شرح رويداد نهم ذيقعده مي
مي]خواهان مشروطه[باألخره حرف: و. كشد كه تمـام مفاسـد از شـاه اسـت به اينجا سـعدالدوله

و اقبال و شاپشال اميربهادر جنگ و بعضي از خلوتيان شـيخ الدوله خان روسي كه معلم شاه است
و غيره دستيار او هستند و سيدعلي يزدي . هـا بخوابـد بايد چاره كار خودش را كرد تا فتنـه. نوري

مي، رسد سخن به اين مقام كه مي گويد بهتر اين اسـت نطـق مجلـس را بـه مـن واگـذار نگارنده
. كنيد . ا آقا سيد حسن تقي. وز مـن تقريبـاً در همـين زمينـه صـحبت مـي زاده هم بعد . دارد . .

و باألخره قرار مي شود از همان مجلـس عريضـه تلگرافـي بـه شـاه نوشـته شـود كـه سـعدالدوله



 359 دارد فان خيز برميتو: مجلس اول

و ما ملت به آسايش زندگاني كنـيم اميربهادر جنگ نمي . گذارند شما به آسودگي پادشاهي نمائيد
و هواخواه سلطنت هستيم و تاج خواهشمنديم اين دو نفر را از خود دور كنيـد. ما دوستدار تخت

]398[».خاطر مشغول كار خود باشندآسوده. كه رفع سوءظن ملت شد

و تقـي هاي راديكال در نهم ذيقعده با حضور دولت بنابراين دانستيم كه انجمن و تنـي چنـد آبادي زاده
و عصـبيت مـردم پـس از سـخنان دولـ. وگو پرداختندو گفت ديگر به بحث و تقـيتشور زاده آرام آبـادي

و به جاي مقابله با شاه مي مي طرد عوامل فتنه، شود و ديگـري اطراف او را خواستار شوند كه يكي مشـاور
مي. فرمانده قشون سركوبگر اوست و روشـن بـود. رسد نامه به شاه در، پاسخ او همچنان قـاطع كمااينكـه
و مـذاكره كنـد فالن انجم«اوالً: نامه به ناصرالملك نوشته بود ، دوم،».ن حق ندارد مستقيماً با من مكاتبـه

او،و نوكر دولت نيسـت، باشي است اميربهادر كشيكچي« و كشـيك خـودم را بـه بلكـه نـوكر مـن اسـت
و نصب او هم با من است سپرده و اختيار عزل . ضمناً سعدالدوله شغل رسمي ندارد كـه بركنـار شـود،»ام

شاه در هر سه مـورد مغلطـه]399[. توانم چنين جوابي را ارسال كنمن نميم، ناصرالملك پاسخ داده بود
مي. كرد مي و گروه مردم ايران و حق داشت بنابر آزادي هر جمع هاي مصرح در قانون اساسـي بـه توانست

و يا هر مجمع ديگـري نامـه بنويسـد  و مجلس و دولت خواسـته بودنـد صـرفاً،قصـد مـذاكره نبـود. شاه
ي امنيـت وظيفهصرفاً اگر اميربهادر،كه دوم اين. جمع متحصن خود را به اطالع شاه برسانندهاي خواسته

و ميدان توپخانه چـادر زده 700چرا حدود، دستگاه شاه را بر عهده داشت نفر از سواران او در داخل شهر
مي، سوم. خواهان بودندو آماده هجوم به مشروطه ش همه ، غل رسـمي نـدارد دانستند سعدالدوله كه گرچه

و نقـش مشـاور او در مقابلـه بـا، از زماني كه از وزارت خارجه توسط مجلس عزل شده بود به دربار آمـده
و مشروطه را ايفا مي و زنـداني كـرد. كـرد مجلس ناصـرالملك صـدر وزرا. شـاه آورنـده نامـه را دسـتگير

ب«: شاه در حاشيه آن نامه به وزير داخله نوشت: گويد مي او،»ه توپ بنددمجلس را وزير داخله هـم پـيش
و موضوع را اطالع داد و هيئـت. آمد ناصرالملك به شاه پيغـام داد كـه در جلسـه اي مركـب از درباريـان
مي]400[. دولت مسئله رسيدگي شود و حمله به مجلس را نادرست مـي جمع تشكيل شـاه. خوانـد شود

ب و تشر و با توپ و ناصـرالملك. رخواسته خود صحه نهادعصباني هيئت دولت را احضار كرد هيئت دولـت
و بهارستان فتنه. خود را ناچار به استعفا ديدند . گري را آغـاز كردنـد عوامل شاه همزمان در ميدان توپخانه

و مقتدر نظام به مشروطه السـلطنه عـين. خواهان حمله بردند اوباش هوادار دربار به رهبري صنيع حضرت
مياعيان مسلك در گزارش  : نويسد روزگار

و هاي چاله ميدان را با صنيع حضرت رئيس داشي رئيس داش مشدي، مقتدرنظام« هاي سـنگلج
و توابع آنهـا حسن و حسـن ديـدم بـا جمـاعتي از داشـي، آباد و سـنگلج آبـاد هـاي چالـه ميـدان
و جمـع مشـروطه».اند ايستاده از. خواهـان اسـت سخن از مسجد سپهساالر در ايـن ميـان يكـي

و مقتدرنظام فرياد بـر مـي حاضران در مسجد بيرون مي زن، هـا اي پدرسـگ بـابي«: دارد آيد اي
.اي، اي پدرسوخته سيد جمال،ها قحبه فكلي . و» خواهيـد المتكلمين چه از جان مـا مـي ملك.

و دريدگي نمود ]401[. بناي فحاشي

و سعدالدوله به مقابلـه اينان به مثابه گروه و«آمـده بودنـد بـا هاي فشار دربار و تپانچـه و قـداره قمـه
و خورد با مشروطه» تفنگ و به شـعار. خواهان پرداختند به زد اوباش دربار سپس به ميدان توپخانه رفتند

و فرياد  ، شـاه همـان روز. سـر دادنـد،»خـواهيم مشروطه نمي، ما دين نبي خواهيم«و تظاهرات پرداختند
و هيئت دول، نهم ذيقعده ت را به جرم تخطي از دستورش مبني بر حمله به مجلـس دسـتگير ناصرالملك
مي. كندو زنداني مي و بـه خـارج از ايـران مـي با وساطت سفير انگليس ناصرالملك را آزاد . فرسـتند كنـد



و نقش تقي 360  زاده نهضت مشروطيت

و رفتـار تحقيرآميـز بـا او بـا هـيچ معيـار، ناصرالملك هر كه بود رئيس دولـت برگزيـده خـود شـاه بـود
]402[. خواند ورزي نوين نمي سياست

و و بـازار و موردحمايت انگلـيس چنـين كنـد بـا مـردم كوچـه شاهي كه با صدراعظم برگزيده خود
مي. نخواهد كردها مخالفان چه شـاه چنـد، رفت روز بعد در حالي كه رئيس دولت ايران از تهران به اروپا

د و از آنها خواست كه جواب دو و نفر از وكالي مجلس را به حضور طلبيد سـته متخاصـم هـواداران خـود
و متفرقشان كنند مشروطه و حملـه بـه مجلـس. خواهان متحصن را خود بدهند و خوردهاي پراكنـده زد

و از  تـرين دقيـق. ذيقعده صورتجلسه مـذاكرات وجـود ندارنـد15تا8موجب تعطيلي جلسات علني شد
و درباريان، گزارش آن روزها و قصد شاه ميبه ويژه در شناخت نيت توان در اسـنادو مخالفان مشروطه را

. محرمانه ديپلماتيك روسي يافت

ي ميدان توپخانه به روايت اسناد رسمي روس واقعه
مي، هارتويگ و اعضـاي ميانـه: دهـد سفير روس پنج روز پس از واقعه به مافوقش گزارش رو مجلـس وزرا

در صـورتي كـه درك. نشـيني كردنـد عقب،ها فرا رسيدي قطعي براي عمل عليه انجمن زماني كه لحظه
هـاي سياسـي را خواسـتار شاه انحالل كلـوپ. ها بر كشور همسان بود آنها با شاه پيرامون تأثير سوءانجمن

و وزرا جواب رد دادند كل اعضاء كابينه استعفا كرد تا شاه خـود بـه«. در هشتم ذيقعده استعفا دادند. شده
و قمع انجمن و ها پيش كوشـش مـيه از مدتشا».ها بپردازد قلع كـرد چنـد هنـگ از ايـالت بختيـاري

و سواران اميربهادر جنگ را به تهران فراخواند  تا با كمـك آنهـا بتوانـد كـار انقـالب را يكسـره«شاهسون
بي».كند و و خيانت برخي اطرافيانش اما با نبودن پول ها بـه تصـرف در روزي كه قرار بود انجمن، كفايتي

هـاي ملـت توده«) دسامبر15(از صبح نهم ذيقعده.ي نظامي كافي براي اين اقدام فراهم نشدقوا، درآيند
و فرياد مي تعـدادي از آنهـا،»خواهان نابود باد مشروطه، زنده باد شاه: زدند در ميدان توپخانه اجتماع كرده

و چماق داشتند و بقيه نيز چوب م. مسلح بودند شـاه. يدان مستقر بودنـد تيپ قزاق نيز با آرايش كامل در
و تظاهرات به قدر كفايت باعث وحشت انجمن اميدوار بود اين صحنه اگر در اين زمـان قشـون. ها بشود ها

و بستن موقت ساختمان مجلس اقدام كرده بود پيروزي كامل نصيب شـاه، براي تصرف مسجد سپهساالر
و اهمال درباريان استفاد مشروطه.شد مي و هـر دو سـاختمان را بـه دژهـاي خواهان هم از غفلت ه كردند

و بـا نشـاط، ديدنـد را به دسـت خـود مـي ها كه ابتكار اوضاع انجمن«: كامالً مسلح تبديل كردند سـر زنـده
وارد تقويـت اجتماع مخالفين مشروطه در ميدان توپخانـه بـا نيروهـاي تـازه، از سوي ديگر]403[».شدند
يز.شد مي كـه) الحق طالب(سيد محمد يزدي،اهللا دي از ياران شيخ فضلوعاظ روحاني چون سيدعلي آقا

و، از حواريون محمدعلي شاه از همان واليتعهدي در تبريز بود سـيد اكبرشـاه روضـه خـوان كـه در بـابي
آنان نيـز ضـمن. موجب تحريك جماعت حاضر در ميدان شدند، خواهان شهره بود مرتد خواندن مشروطه

هر حمله به مشروطه مي خواهان تابلوهـاي دفـاتر، به دفتر روزنامه صوراسرافيل حمله برده«: يافتند جا كه
و مترقي را كنده بر دروازه روزنامه در همـين روز دو قتـل. نصب كردنـد]توپخانه[هاي ميدان هاي افراطي

انبوه جمعيت دو تن از هواداران قـانون اساسـي را كـه قصـد داشـتند بـه جـان نـاطقين. به وقوع پيوست
بـراي توجيـه، ديپلمات روسي در ادامه اين گزارش زنـده]404[».به قتل رساندند، مرتجع سوءقصد كنند
و شرح آن در آثـار ديگـر تـاريخي قتل چند مشروطه خواه كه ميان جمعيت انبوه ميدان گير افتاده بودند

مي» خيال سوءقصد«از، هم آمده است . نويسد به رهبران ضد مشروطه
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 متين از واقعهالگزارش حبل
شد المتين حبلي روزنامه آن، كه چند روز پس از اين رويداد منتشر شرحي تند بركنش نادرستي كـه در

و گروه اين روزنامـه]405[. فشار مخالف مشروطه روي داد به دست داده استهاي روزها به دست عوامل
بي«:نوشت و مردمان و يك مشت اراذل حركات وحشيانه اشرار به عرق خـوردن،و اوباش كه شبانهسروپا

و هياهو نمودن ـ ما مشـروطه نمـي،و عربده كشيدن و روز فرياد ناهنجار ـ گـوش مشغول را خـواهيم هـا
و براي اطاعت احكام مقدسه مجلس، ها نيز به قرار روز گذشته انجمن. نمودند متنفر مي اختيـار بـي، حاضر

».بودند
ا، روزنامه افزود و اما مـردم اعـالم، خواه خواستند كه پراكنده شوند هاي مشروطه نجمنمجلس از مردم

و از هـيچ عمـل شـنيعي هـم پـروا  و نـه شـأن كردند كه ما شما را در مقابل اين گروه كه نه شرف دارند
در، مردم آماده دفاع از مجلس. گذاريم تنها نمي، ندارند و برخي دست خـالي جـان بـر كـف برخي مسلح

مي. بهارستان ايستادند «:خوانيم دشـمنان مشـروطه اما از آن سو در ميدان توپخانه از زبان مخبر روزنامه
و پيشواي آنها است بـه ميـدان آورده، در اين روز به خانه آقا شيخ فضل اهللا و شيخ مزبور را كه مقتدا رفته

ن آنـان چـون خطيبـا».آورده، دست بـودهو سپس به خانه جمعي ديگر رفته هر كس در باطن با آنها هم
و سادات شيرازي بر باالي منبر جماعت را تحريك كردند كه و اكبرشاه هر كس كاله مـاهوتي بـر«يزدي

و سرداري در بر خالصـه آنچـه در عهـده. القتـل واجـب. مĤب اسـت فرنگي،و يك عصا در دست دارد، سر
. نامربوط گفتند، داشتند . مي،. و مجلـس خـواه ما دين نبي مـي: كردند سپس فرياد و از مشـروطيت يم
و رؤساي خـود. بيزاريم و تـابلوي بلديـه را كـه در بـاالي،و نيز بر حسب دستور بزرگان سـرلوحه جرايـد

و دليـل بـر فـتح بـزرگ، ادارات آنها نصب بود و برده در ميدان توپخانه نصب نموده شبانه به سرقت كنده
و تـابلوي حبـل. نـدا گمان كردنـد بنـدر آرتـور را تسـخير نمـوده، خود گرفته و جريـده مجلـس المتـين

و گويا سوزانيده و نزديكي بود برده و هر چه در حوالي و جام جم و رهنما و ايـن حركـت. اند صوراسرافيل
و رذالت برهان وافي است ، بـاألخره بـدين معنـي اكتفـا نكـرده، تعرفه شجاعت قرار داده، را كه بر سفاهت

و چاپيدن مردم ».نمودندشروع به لخت كردن
در: در پايـان پرسـيد، خواه بـه دسـت جماعـت روزنامه ضمن شرح قطعه قطعه كردن چند مشروطه

و جنايـت نيسـت و اوباش توقعي غير از شرارت و چـرا كسـاني چـون شـيخ فضـل، حالي كه از اجامر اهللا
مي مالمحمد آملي كه خود را حجه و رئيس مسلمين و االسالم مطلق و مدعي تقدس و تـرك خوانند زهد

و بـا كـدام نام اين اعمـال را چـه مـي«اند؟ گناه داده دنيا هستند چگونه فتوا به قتل چند عابر بي گذارنـد
و قانون مطابق مي »كنند؟ شريعت

مي مجموعه، به هرحال و اسناد نشان و اراذل در ميـان مخالفـاني شواهد دهد كه عـالوه بـر اوبـاش
و روسـتا بـه تاسـي از روحـانيون مشـروعه گروه كثيري از تهيدستان، مشروطه طلـب عليـه مـومن شـهر

و اين. مشروطه حضور داشتند و پيشبرد طيف مخالف مشروطه دست عوامـل دربـار مـؤثرتر كه در تدارك
و انجمن در پي كودتاي نابودكننده و مؤثر انجمـن. ترديدي نيست، ها بودندي مجلس هـا اما حضور پررنگ

آ و آمادگي رزمي كـه آدميـت بـه اسـتناد ايـن. نها در ميدان بهارستان نقشه كودتا را عقيم نهاددر صحنه
و برداشت تجريـد عبـارتي از سـفير انگلـيس بـه نادرسـتي مـدعي مـي  بنـابر«شـود كـه اسناد انگليسي

هـا ديـده تـرين دقـايق آن بحـران سياسـي هـيچ آثـار حيـات از انجمـن در حسـاس، هاي شهود گزارش
و اعتبار تاريخي ندارد بيانگر روح]406[»نشد خواهـان مجلس به پشتيباني از مشـروطه. آن روزگار نيست

چند تن از وكال به ويـژه نماينـدگان. در بهارستان درخواست شاه براي تعطيلي جلسات مجلس را رد كرد
و شخص  كميسـيون، جاندار مرتضوي وكيل تبريز آورديـم هاي آنچنان كه در ياداشت زاده تقيآذربايجان
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مي. ها را هدايت كردندي متشكل انجمن افعهمد . اعضاي انجمـن آذربايجـان«: نويسدشاهد حاضر صحنه .
مي. ]407[».كنندمعركه مدافعه را گرم

و ميـدان بهارسـتان همـت، مجاهدين مسلح آماده جانبـازي چنـد شـبانه روز بـه نگاهبـاني مجلـس
و. شـود حضرت دفع مـي حمله مسلحانه عوامل دربار به رهبري صنيع. گمارند مي شـاه خواسـتار انحـالل

و دسـتگيري برخـي رهبـران ملـي متفرق شدن انجمن و بيرون كردن چند نماينده راديكال از مجلس ها
را،ها خواهان متشكل در انجمن گرمي مشروطه مجلس به پشت، در مقابل. بود شش درخواسـت مشـخص

ام، عزل سعدالدوله«:مطرح كرد و قشون تحت فرمانشنظارت وزارت جنگ بر قـرار دادن بريگـاد، يربهادر
و سوگند وفاداري ياد كردن در اجراي قانون اساسي، قزاق در كنترل وزارت جنگ دسـتگيري، حضور شاه

]408[».تشكيل قواي دويست نفره گارد ملي براي حراست مجلس، كنندگان به مجلسو محاكمه حمله
و آمد هيئت و رفت و مجلس . هـاي دو سـوي ادامـه داشـت چانه زدن بـر سـر خواسـته ها ميان دربار

خواسـته شـاه. عمالً قابل پذيرش نبود]409[»تقاضاي شاه در خصوص تبعيد چهار نفر وكالي طراز اول«
و ياران انگشت مستقيماً متوجه تقي و بسـياري از تشـكل. شـمار راديكـالش بـود زاده هـاي انجمـن تبريـز

و آمادگي حضور در صحنهخواه واليات با ارسال تلگ مشروطه . خواهـان را تقويـت كردنـد جبهه آزادي، راف
و دسـتگير«تنها. همه چيز آماده بود، در تكميل طرح كودتاي شاه و مسـجد سپهسـاالر تصرف بهارستان

و. مانده بود» اي از قائدين ملت نمودن عده و هـواداران ورامينـي شـاه بـه ميـدان توپخانـه با ورود سواران
و دستهآمادگي رزم و قشون اميربهادر و صـنيع حضـرتي قزاق و، هاي فشار تحت رهبـري مقتـدر نظـام

امـا حضـور پرتعـداد. رسـيد همه چيز به سود شـاه بـه نظـر مـي، خواه در صحنه حضور واعظين مشروعه
مي مشروطه و موجب دلگرمي مجلسمي خواهان كه لحظه به لحظه هم افزايش وزنـه را عـوض،شد يافت

. كرد
هنگـام عصـر خـواهرزاده سـعدالدوله«: الدوله اولين كسي بود كه شكست كودتا را احساس كـرد سعد

و خـواهش نمـود مكتـوبي بـه]سفير انگليس[موسوم به محمدخان به مالقات من  مضـمون اينكـه آمده
به گزارش مارلينگ سـفير انگلـيس كـه]410[»سعدالدوله در حمايت دولت انگليس است به شاه بنگارم

ميهمرا دو16در روز يكشنبه.زده همتاي روسي خود در آن روزها در اطراف دربار پرسه ذيقعده كـه آن
: دانسـت فضا را متفاوت با هفته پـيش يافتنـد كـه شـاه خـود را پيـروز مطلـق مـي، در حضور شاه بودند

و هويدا بود« ».عالمات افسردگي در دربار سلطنت ظاهر
ميناما كماكان در ضديت خود با انجم و آنها را عامـل شـرارت مـي ها پاي و خواسـتار فشرد دانسـت

و، در اين زمان. برچيده شدن بساطشان بود عوامل دربار در ميدان توپخانه بساط خـود را برچيـده بودنـد
مي« ـ اگرچه در ميدان توپخانه كسـي بـاقي هيجان مردم براي تنبيه رؤساي اشرار اتصاالً رو به ازدياد نهاد

و مسجد سپهساالر بر جمعيتب. نماند ]411[».خود افزود]خواهانمشروطه[العكس بهارستان
و اقدامات تقي زاده در مجلس شورا را در طـي دو هفتـه كشـمكش در مـاه ذيقعـده تـا آنجـا سخنان

هـاي اما از تحركات او در خارج از مجلس هم نشـانه. ايم كه در صورتجلسات مجلس ثبت شده است آورده
و زاده عمــالً در ايــن برهــه نقــش مرجعيــت انجمــن تقــي.و معتبــري در دســت داريــم تأمــلقابــل  هــا

و ميدان بهارسـتان گـرد آمـده بودنـد مشروطه او از طريـق. خواهاني را يافته بود كه در مسجد سپهساالر
مي رئيس نظميه و اقدامات شاه مطلع و دستور هـا خـود او سـال.شدي محمدعلي شاه از رويدادهاي دربار

پـرده، زاده در ايـن زمـان وكيـل همـراه تقـي، از ارتباط مخفيانه رئيس نظميه با ميـرزا ابـراهيم آقـا، بعد
: برداشت
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او رئيس نظميه محمدعلي شاه كه رفيـق محرمانـه« آن]ميـرزا ابـراهيم آقـا[ي و مسـخر شـده
و من مـي، مرحوم گرديده بود و دسـت شبانه در دل شب اخبار دربار را براي او داد كـه ور مـي آورد

و جلب مزيد اعتمـاد او بـه وي  بـه اجـراي، براي جلوگيري از ايجاد سوءظن شاه به رئيس نظميه
و يكـي از عمـال خـود را وادارد كـه تيـري بـه اوامر سوء شاه براي قتل غدارانه ي ما تظاهر نمايد

و تا آنجا كه ياد دارم اين كار به عمل آمـد سوي آن مرحوم خالي كند كه لباس او را سوراخ نمايد
شد]ميرزا ابراهيم آقا[و عباي او  ]412[».سوراخ

و شـاهد جريـان مخبرالسلطنه هدايت از اعضاي هيئت دولت كه در روزهاي كودتاي ذيقعده در دربار
و. بـه اطـاق اميربهـادر وارد شـدم. بـود 1325قعـدهذي14گويـا شـب«:نويسـد مـي، بود عضـدالملك

و ظفرالسلطنه آصف اگر كـار بـه ايـن درسـت: الدوله گفت آصف. اميربهادر بعد آمد. را مبهوت ديدمالدوله
اگـر كـه: گفـتم، دانستم واقعه تازه رخ داده به اميربهادر كه او هم متفكـر بـود. مرا به دار بكشند، شود مي

مي منظورشان نبودن مجلس است من مي و متفرق شـوند روم به وكال . گويم كار را به خونريزي نكشانند .
ميـرزا، سـيد جمـال، زاده تقي. خواهد چهار نفر در تهران نباشندمي، خواهد مجلس نباشد شاه نمي: گفت.

]413[».المتكلمين ملك، ابراهيم
و، روزنامه مجلس، متأسفانه در فاصله نهم تا هجدهم ذيقعده و نيز متن مـذاكرات مجلـس در دسـت

از. اطالعات بيشتري بـه دسـت آوريـم منتشر نشدند تا از آن طريق هاي ديگر روزنامه امـا همـين شـواهد
و اسناد ديپلماسي براي ما روشن مي و فعـال، زاده در نقش رهبري نهضت كند كه تقي درون دربار مرجـع

و در شكست خوردن كودتاي ذيقعده مؤثر گرديد و تبعيـد كـردن بعد از فرمان تعطيل انجمن، شاه. بود ها
وي مصمم خود را براي شكستن مقاومـت آزادي اراده، زاده جمله تقيخواهان از تعدادي از آزادي خواهـان

و اقليـت مجلـس تحت فشار شديد انجمـن، پس از ترور اتابك. مردم هوادار آنان بروز داد و همراهـي، هـا
و تبعيـد آزادي، خواه مطبوعات مشروطه ، خواهـان به رغم خواست بسياري از نمايندگان مجلس در تصفيه

ا آن توانستنمياين مجلس ديگر، ستناد مذاكرات مجلســ به و به مماشات با شاه گونه كه جامع آدميـت
انـد كـه برخـي مورخـان چـون آدميـت وانمـود كـرده. تن دهد، فشردند فراكسيون پارلماني آنها پاي مي

د، به اين مماشات تن دهد خواستنمي، مجلس ليـل در حالي كه اسـناد حـاكي از نـاتواني در سـازش بـه
و قاطعانه آزادي و جريان راديكـال مشـروطه بـود حضور گسترده در مـذاكرات مجلـس، در واقـع. خواهان

و تدوين نظام، حذف، سخن از تصفيه هـاي قـانوني آنهـا حتـي محـدوديت، ها بود نامه براي انجمنتعطيل
و انجمن و بر مبنـاي قـوانين ضـد ها را كافي نمي قبلي در مقابل اجتماعات خـواهي زمـان آزادي دانستند
بـا شـاه» تفـاهم«كمااينكه مجلسـيان در مـذاكرات. نامه جديدي بودندناپلئون سوم خواهان تدوين نظام
و دنيوي«هاي اعالم كرد كه مانع كار انجمن و ضـمناً در نخسـتين فرصـت» مولد فتنه ديني خواهند شد

و اصول شديدتري را وضع خواهند كردنظام پ. نامه او. اسـخ را هـم كـافي ندانسـت اما شـاه ايـن خواسـت
در كه بدون انجمـن مجلس هم ضمن اين. ها بود تعطيلي كامل انجمن و مـؤثر آنهـا و حضـور كارآمـد هـا

هـا از راديكاليسـم انجمـن، ديـد هاي ماه ذيقعده توان مقابله با دربـار را بـا خـود نمـيي كشمكش صحنه
مي اي دوسويه بود كه تناقض اين منگنه. هراسان بود و دوگانگي با وجود تمايل آشـكار بـه. آفريدو تعارض

و خيـل عظـيم، السـلطنه احتشـام، سازش با شاه از رئـيس آن  تـا نماينـدگان ديگرعضـو جـامع آدميـت
و مالك در رفع  را، گر در امـور سياسـيو مداخله» فضول«هاي انجمن» مزاحمت«نمايندگان اعيان خـود

و دلخـوش كـردن شـاه هـم ضـمن گشـود. يافت توانا نمي و سـرگرم ه گذاشـتن درِ مـذاكره بـا مجلـس
و يكسره كردن حسـاب آزادي، نمايندگان زاده هـم موضـع تقـي. خواهـان بـود مصممانه در تدارك كودتا
: ذيقعده مجلس به صراحت گفت4در جلسه. روشن بود
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و حكم مي« و ملت فرمان ملـت. شـود كه به دست جمعي حكـام اجـرا دهد فرمانروايي با ملت است
و وزرا مسئول در مقابل آن مؤظف به اجرايند ».مجلس را برگزيده

و قاطعيـت شـاه اسـتعفا، وقتي مجلس فرصت را به مماشات گذراند و دولت هم در مقابل قهـر كابينه
بي، داد و عوامل محرك اوبـاش مخـالف بـه سـركردگي. پروا بـه صـحنه آمدنـد خطر كودتا محسوس شد

و جريـان تقـي، اي نبـود ديگر چـاره. به مجلس حمله آوردند، به فرمان شاهصنيع حضرت نوكر گوش  زاده
مستشـارالدوله. راديكال نهضت هم هواخواهان مشروطه را براي حفظ مشروطگي ايران به صـحنه آوردنـد 

:زمان حمله صنيع حضرت به مجلس را ثبت كرده است، زاده بود كه در آن روزها در كنار تقي
و وكـال تهيـه شـده،من، زاده تقي« حاج ميرزا ابراهيم آقا دانستيم توطئه بزرگي بر عليه مجلـس

اي كه بدواً حاضر داشتيم عبارت بود از چهـار رولـور اسلحه. به فكر دفاع افتاديم تأملبدون. است
و يك قبضه تفنگ پنج تير آلماني كه علي بيك از منزل من آورده بـود  ».كه ما چهار نفر داشتيم

]414[

شـان را بـه فرمـان رئـيس چند قزاق قراول جلو مجلس هـم اسـلحه: افزايدمي تشارالدوله در ادامه مس
بي، لياخوف، بريگاد و خودمان هم با هـم قـرار داديـم«: همه چيز آماده يك فاجعه بود. سالح بودند گرفته

دو،ر ايـن ميـاند».اگر كار سخت شد با چهار قبضه رولوري كه چهار نفري داشـتيم بـه دفـاع بپـردازيم 
و سنگلج دسته مشدي و چاله ميدان بـه مجلـس هجـوم، هفتصـد نفـر، حـدود ششصـد، هاي عوالدجان

و مشدي. آوردند و قمه درهاي مجلس را به موقع بستند و ها با تفنگ و شـليك هاي عريـان بنـاي هيـاهو
كر محافظين آزادي. عربده گذاشتند جماعت اوبـاش. دندخواه مجلس نيز از آن سوي به مهاجمين شليك

و به ميدان توپخانه رفتند و فرار بر قرار ترجيح دادند گويـد مستشارالدوله در دنبالـه روايـت مـي. ترسيدند
و فدائيان آزاديخواه جوانان مشروطه«: كه دالوران مردمي و جديت وظيفـه» طلب شناسـي با متانت انتظام

در. توپخانه در بهارستان تكـرار نشـود آماده در صحنه ماندند تا جنايات هواداران دربار در وقتـي سـرانجام
شد نتيجه مجلس شش نفر كه مستشارالدوله هم به نماينـدگي جريـان مترقـي،ي مذاكره توافقي حاصل

به، در ميان آنان بود حـافظ: شـاه در مـذاكره اظهـار داشـت. عنوان نمايندگان نهضت به دربـار فرسـتاد را
م و چقـال تفنـگ بـه دسـت گرفتـه مجلس شوراي ملي بايد پادشاه كـه باعـث، ملكت باشد نه هر بقـال

و ناامني شود البتـه نگهبـان حقيقـي مجلـس بايـد: گفـت مستشارالدوله در مقـام پاسـخگويي. اغتشاش
اعليحضرت باشد اما در زماني كه چند صد نفر اوباش تحت فرمان دو صاحب منصـب نظـامي بـه مجلـس 

و، آورندهجوم مي و تفنگ بـه دوش مـا را حفـظ، اند نبودند ها كه ما را نماينده كرده چقالاگر همان بقال
مي، نكرده بودند مي خدا و مجلس گانـه هاي شـش مجلسيان خواسته، به هرحال. آمد دانست چه به سر ما

را. را به شاه رساندند آن بازي، مستشارالدوله شرح تحقير نمايندگان مجلس و كاغذي كـه در هاي سياسي
شدروز در  و بدل وي شـاه از يـك نامه قسم، ذيقعده16در روز يكشنبه. به دست داده است، دربار رد سـو
و گفت مبني بر توافق قرائت شد؛ تقي،ي وكالي ملت از سوي ديگر نامه قسم : زاده به سخن آمد

مي« و امشب تشكر و اي كه در روز يكشـنبه قبـل بـاال رفتـ كنيم از اينكه پرده ما در اين دقيقه ه بـود
و كمـال اميـدواري را از ملـت حاال از آن مرتبه پايين مي آيد در واقع يك پرده وحشـتناك تـاريخي بـود

و داريم يك روزي كه اكثر وكال در كميسيون. نجيب عزيز خود داشته مرتبه صداي شـليك ها حاضر بودند
. بلند شد . در ملتالحمداهللا كه ديديم با اين حال. و جهد و با كمال جد حفظ حقـوق خـود حاضـر شـد

. نگذاشت كه حقوق آنها . . با اين حركات از بين برود. ..«
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و. تبعيد ظاهري سعدالدوله بود، حاصل شكست كودتا اميـر بهـادر كـه تحـت حمايـت شـخص شـاه
بـر شـدت مخالفـت خـود بـا، مجلسيان هم از همان روز پس از اين توافـق. برجا ماند، سفارت روسيه بود

و پيشرو افزودندها انجمن در واقع به بهانه نرنجاندن شاهي كـه تـا چنـد روز پيشـتر.و مطبوعات مستقل
و اقـدامات ضـدآزادي روي آوردنـد، خواست كار نظام جديد را يكسره كند مي سـخن. به برقراري خفقـان

و مرج ناشي از فعاليت انجمن، غالب وكال در روزهاي بعد و زبان متوجه هرج آنهـا.ت بـود درازي مطبوعاها
و جانبازي اعضاي انجمن بـه اجـراي، هـا پايـدار مانـده بودنـد كه در روزهاي خطير كودتا در پناه دالوري

و نشر آزاد كمر همت بستند خواست شاه در حذف انجمن سيد عبداهللا بهبهـاني در جلسـه علنـي روز. ها
و نطـاقين«ايم ما در خدمت شاه بعضي تعهدات كرده:ق مجلس گفت1325ذيحجه 11 » مديران جرايـد

برخـي ديگـر نماينـدگان نيـز در آن روزهـا بـر تعطيلـي. چيزي ننويسند كه موجب كدورت خاطر شـود
و تقي. ها تأكيد ورزيدند انجمن و اجتماعـات زاده به حمايت از حضور مردمـي در صـحنه سياسـي كشـور
: هاي آزاد گفت نشريه

مي« و مرج است اينكه گفته و مرج باشـد بنده، شود كه هرج انقـالب ايـن. تصديق ندارم كه هرج
صـحيح،و اين هم كه گفته شد نبايد خيلي طول كشـيده باشـد، است به هواخواهي مجلس ملي

و اشخاصـي كـه اسـتهزا، است ولي در هر مملكتي كه انقالب ملـي شـده  خيلـي طـول كشـيده
ما مي مي]جريان راديكال نهضت[كردند كه ]و با مردم ارتباطي نـداريم[ كنيم با سيم تلگراف كار

را. بحمداهللا معلوم كرديم كه آن طور نبود و اسـمش و هيجان ملي كه امروز هست از اين انقالب
و مرج گذاشتند مي، هرج . تواند حفظ حقوق خود را بنمايد معلوم گرديد كه ملت . رفـع]ملـت[.

».خواهند بنمايند اين غائله را كه نقض قانون اساسي بود مي

و. دو امر در اين ميان مطرح است: وي در ادامه افزود اول ظاهري كه همان قسم خوردن بـوده اسـت
مي. دوم اجراي كامل مواد صلحنامه است خواهد ببينـد كـه آيـا ايـن تفـاهم بـه نتيجـه عملـي هـم ملت

نه مي و مشـروطه. رسد يا . بـود خواهـان از جمله مواردي كه تاكيد شد مجازات عاملين حمله بـه مجلـس
و مقتدرنظام را در محكمه قاتلين فريدون پارسي محكوم كردند مي ]415[. دانيم كه صنيع حضرت

و مجلـس، خواهان پيرامون مجلسي مشروطه حاصل حضور گسترده و سازش ميان شـاه پيمان صلح
و بستر اصلي كودتاي پيروزمند چند مـاه بعـد شـاه بـراي. شد يكسـره مواد مهمي از اين پيمان اجرا نشد

و مشروطه را تسهيل كرد و نـه در اجـراي مـواد. كردن كار مجلس شاه نه در مذاكرات صداقت نشـان داد
تلگرافـي» مجاهدين قزوين«از سوي) ذيقعده23(هشت روز پس از امضاي اين صلحنامه. گامي برداشت

و فرمـان در جلسه علني مجلس قرائت شد كه در آن گفته شد كه ما به دستور مجلس بازار را  باز كـرديم
و تنبيه مقصرين را ببينـيم، گذارديم ولي متحيريم كه نتيجه چه شد واال سـاكت، منتظريم مجازات اشرار

: زاده بالفاصله گفت تقي. نخواهيم نشست
و هيئتي هم از طرف دولت« در خـط دسـت، هيئتي از طرف مجلس تعيين شده هـا آوردنـد كـه

و هيئت كابي و حقيقت شروط صلح بود نه جديد هم اين شـروط را قبـول كـرد كـه اجـرا نمايـد
و صـلح نمـود. تشكيل يافت ولـي بدبختانـه، مجلس هم اين چند روزه را دوره انقالب فرض كرده

مي. هيچ يك از شروط صلح اجرا نشده است و دولتيان[بينيم كه همه اما حاال اظهـار]نمايندگان
و حال نمي، نمايند شعف مي و هـر دانم به چه جهت و فوج اسـت كه هنوز اميربهادر صاحب سوار

و اشـرار را هـم. آيدمي]تازه[روز از آذربايجان سوار  سـعدالدوله در همـان جـا كـه بـوده هسـت
مي. اند مجازات نداده و ابـداً بعضي را هم و بعضـي را هـم گريزاندنـد خواهند طرف عفو واقع شـود
فرمودنـد كـه بـه]حكما وكيل روحانيون تهران نوري[جناب حاجي ميرزا علي آقا. امنيت نيست
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و متحصـن[واليات تلگراف بكنيد كه مردم و حـال آن كـه ابـداً سـاكت]معترض سـاكت شـوند
. شوند نمي . شد. و نخواهيم و، جواب آمده كه ما ساكت نشده مادامي كه شرط صلح اجـرا شـود

مي، شود مجلس هم مثل بخاري كه ذغال سنگ آن تمام شده باشد سرد مي گـويمو من باز مكرر
».كه ابداً هيچ يك از شروط صلح مجري نشده

و واليات در اجراي مفادي كه خود مجلسيان با شاه نوشـته زاده بر هماهنگي آزادي تقي خواهان تهران
يـد سـعدالدوله را از تبع. نامه اجرا نشد ها هيچ يك از بندهاي توافقتا مدت، به هرحال. كرد بودند تأكيد مي

و مشروطه. اميربهادر را تثبيت كردند. برگرداندند خواهان را هـم پـس از پافشـاري عوامل حمله به مجلس
و يارانش به تبعيد فرستادند تا پس از كودتاي پيروزمند بعدي به تهران بازگردانند تقي تنهـا مـوردي. زاده

و دربار، كه جريان اكثريت مجلس مي، دولت و تعطيـل انجمـن، كردنـد با هماهنگي پيگيري و حـذف هـا
هـاي از تـراژدي. امري كه پشتوانه مردمي مجلس را در روزهاي خطير بعـدي از ميـان بـرد. نشر آزاد بود
در زمـان پيـروزي دربـار در بمبـاران، خواسـتند ها از صحنه را مـي ها كه حذف انجمن كه همان تاريخ اين

و كشتار آزادي ان مجلس و نكوهش ها درآوردند كه چـرا در صـحنه نبـرد حضـور جمنخواهان زبان به نقد
و مؤثر نيافتند؟  فعال

و بمباران مجلس  فرجام مجلس اول، كودتا

، ظـواهر. آرامش نسبي پيش از توفان نهـايي برقـرار شـد،ي ذيقعده دربار پس از كودتاي شكست خورده
و صـف و جامع آدميت حاكي از برقـراري صـلح و تعارفات مرسوم دربار و تبليغات ا ميـان محمـدعلي شـاه

و تصـميم قاطعانـه شـاه بـراي همچنـان نشـانه، اما شواهدي كه ارائه خواهيم كرد، مجلس بود ي تـدارك
آن را عامل اصلي تصـميم شـاه، افرادي با عمده كردن سوءقصد به جان شاه. يكسره كردن مشروطه است

و مجلس اول وانمود كرده بي، اند براي نابودي مشروطه مي گمان گرچه تواند در تسـريع عملـي اين رويداد
و آزادي امـا نـه، خواهان تأثير نهاده باشد كردن نيت قلبي شاه يا تشديد آن در مقابله نهايي با مجلس اول

مي به وجودآورنده و نه در قضاوت تاريخي دري آن بود و درونـي را و خصوصيات اجتمـاعي توان خاستگاه
و كنش شخصيت به بينش و ساده كـرد هاي تاريخي بـراي پيگيـري منطقـي. اين يا آن رويداد تقليل داد

را، دشـمن اصـلي داخلـي مشـروطگي، نـاگزير در گفتـاري فشـرده كارنامـه محمـدعلي شـاه، اين بحث
و تراژيـك بمبـاران مجلـس را بهتـر وامي رسيم تا بتوان بر بستر آن رويدادهاي منتهي به روزهاي پراندوه

. درك كرد

 من شماره يك مشروطگي ايرانمحمدعلي شاه دش
و سـودجويانه و واليگري آذربايجـان بـا رويـه اسـتبدادي اش بـا محمدعلي شاه از همان زمان واليتعهدي

و مجادله بود آزادي و تجددخواهان تبريز در تعارض و خردستيز او بـه شـدت خصيصه. طلبان ي خودمدار
ب، روشنفكران، در مخالفت با عنصر تعقل و قلم و بيـدارگر،ه دستانمتفكران و زبان مسـئول و كالً هر قلم

و مشاوران روسي. بود و آموزشي او در ارتباط با مدرسان و هـم عمالً روحيه، فضاي تربيتي سـو اي مسـتبد
در آذربايجان از زمـان جنـگ. هاي روسيه تزاري را در او تقويت كرده بود با سياست و روسـيه هـاي ايـران

و اين دولت آن را در زمره مناطق تحـت، اي تحت توجه خاص دولت روسيه بود منطقه، آغاز سده نوزدهم
و سياسي خود محسوب مي شـاگرد سـلطنتي خـود را بـا، معلم روسي وليعهد، شاپشال. كرد نفوذ تجاري

و مخالف آزادي تربيـت كـرد تمايالت روسي و اقـدامات. دوستي او از همـان اوان جـواني بـا اتخـاذ رويـه
و موجوديتشـان،ل پيشگامان روشنفكر جامعهمشخصي در مقاب آنهـا را در محـيط. قـرار گرفـت،و زبـان
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و كسـي را اليـق ابـراز هيچ نوع انتقادي را بر خود روا نمي. دانست حكومتي خود قابل تحمل نمي داشـت
و چرا در حكومت خود نمي و چون و تحـرك مـردم تـالش پرسش و كينه آنـان را كـه در بيـداري يافت

مي. به دل گرفته بود،دكردن مي و مزاحمي و زبان دراز و آسـايش آنها را عناصر فضول خوانـد كـه آرامـش
و اغتشـاش دلخواه او را برهم مي و مـرج و عامل هرج و آغـاز. انـد زنند تبريزيـان از او بـه زمـان واليتعهـد

ضديت خواهم كـرد ام با مشروطيت من مادامي كه زنده«: كردند كه گفته مشروطه با ناخرسندي نقل مي
و بـا، ها برده مملكت را روس،و راضيم من خادم ايشان باشم ولي راضي نيستم اسـتدعاي ملـت را بـرآورم

]416[».كنم ايشان مقاومت مي
و، هايي نزده باشد حتي اگر دقيقاً چنين حرف اين كلمات مضمون فهم عمـومي تبريزيـان از اسـتبداد

و ضدمردمي او بوده  به فلـك بسـتن، محمدعلي ميرزا در مقام حاكم آذربايجان. استخودكامگي ضدملي
مي روزنامه و خفقان دوران واليتعهدي او چنان بـود كـه حتـي يـك. دانست نگاران را افتخار خود سانسور

. توانست تحمل كند را هم نمي» مضرات مسكرات«سخنراني ساده در 
عيـب آن شـخص بـدبخت تنهـا«: شمرديزاده در توصيف محمدعلي شاه خصايل او را چنين برم تقي

بي، در مخالفت با مجلس اول نبود و و مفاسد بسيار و ناداني عقلي بلكه معايب خيلي فاحش و اوهـام ها هـا
و  و فاسـد و ابلـه و مصاحبين سـفيه و طمع مالي بيش از اندازه و قبيح به افراط و هم اعمال بد و خرافات

ن و فسادها بيشتر موجب سـرنگوني او شـد افسد داشت كه شرح آنها در صد صفحه و همان نقايص . گنجد
. و فاسد مـي. و به آخوندهاي نادان و عقايد عوامانه بود اعمـال، گرويـد آن بدبخت خيلي هم پيرو خرافات

مي روزانه .،شد اش با استخاره انجام . و تخريب آن هم استخاره كرده. . براي مبارزه با مجلس ..«]417[
مي سخن تقيدر تأييد هاي مكتوب شاه مراجعـه كـرد كـه حـاكي از شخصـيت توان به استخاره زاده

و رياي دروني اوست و بيانگر دورويي و مربيـان. خرافاتي و مشـاوران تربيـت ناصـحيح دوران واليتعهـدي
و خرافي بي، ناصالح ان پايـان دور بستر معضالت بـي، توجهي مظفرالدين شاه به تربيت پادشاه آتي كشورو

حضـور مربيـان روسـي كـه آگاهانـه پادشـاه آتـي، ترديدبي. كوتاه پادشاهي محمدعلي شاه را فراهم آورد
و فن سياست مي كشور را از تدبير و منافع ملـي در مقابـل، داشتند ورزي جديد دور نگه تا نتواند از مصالح

دا، نفوذ روزافزون اين قدرت متجاوز دفاع كند فقـدان حضـور مشـاوران ايـران.شتدر اين امر تاثير فراوان
و درباريان مورد اعتماد ديپلمات و نظارت روزمره آموزگاران روسي و مدبر ايراني دقيقـاً، هـاي روسـي خواه

به. اي بود يافتهي سازمان در جهت اجراي چنين نقشه و شخص مـورد اعتمـاد، عنوان معلم شاپشال مشاور
و مـؤثر داشـت در تمام دوران، محمدعلي ميرزا در تبريز . سي ماهه سلطنت هم در كنار شاه حضور فعـال

و نفوذ روسـيه در ايـران و مطيع محمدعلي شاه به ضرورت حضور نقشـي ويرانگـر در عـدم، اعتقاد راسخ
و همراهي با نظام جديد مشروطه ايفا كرد به تقي. سازش عنوان يكي از رهبران فاتح تهران بـا شـاه زاده كه

مي، يه مالقات كردمخلوع در سفارت روس :گويد در يادآوري روحيات او در آن روزها
و جلوت همراه وليعهـد بـود وي را طـوري در ظرف سال]شاپشال[اين مرد« هايي كه در خلوت

و مطيع به روس و معتقد ها بار آورد كه وقتي اينجانب محمدعلي ميرزا را پس از خلع از سـلطنت
ح سب تقاضاي خـودش مالقـات كـردم بـا تركـي بـا مـن تحصن در سفارت روس در زرگنده بر

و به من گفت و تكيه كرده بودم: صحبت كرده به اصـطالح تركـي(من به روس چنان اميد بسته
و مـاچين را زيـر نگـين مـن خواهنـد كه خيـال مـي) كمر بسته بودم و چـين كـردم آنهـا هنـد

]418[».درآورد

و روحيه ت كسروي هم در شرح دورويي و و ديندارانه ظاهرات عوامي خرافاتي مي فريبانه : نويسـدي وي
و چهـل شـمع بـه كه در زمان وليعهدي در دهه محرم هر سال شب عاشورا پاي برهنه به كوچه ها افتاده
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و كتاب و در كارهـاي حكـومتي اسـتخاره از مالهـا مـي مسجد بردي . نمـود هاي دعا به چـاپ رسـانيدي
و نحـس بـودن اسـتخاره قابـل اجـرار روزمرهمحمدعلي شاه در مقام شاه كشور هيچ ام اي را بدون سـعد

و سفاهت او چندان بود كه سيد ابوطالب زنجاني. دانست نمي و مخـالف، ناداني و متعصـب ماليي مسـتبد
بـه. كـرد شاه را با همراهي شاپشـال اداره مـي،ها هاي دلخواه خود به استخاره با پاسخ، سرسخت مشروطه

و مشـروطه سـيد ابوطالـب توجـه كنـيم تـا عمـق يكي دو نمونه از تفسـي  و ضـدآزادي رهاي خردسـتيز
]419[. اي در كشورداري محمدعلي شاه را بهتر دريابيمي چنين رويه ويرانگرانه

و درباريان و هراس روزافزون شاه : طلبـان اسـتخاره كـرد يابي آزادي در مورد قدرت، پس از ترور اتابك
و مصال«آيا صالح است سيد ابوطالب بر مبناي تفسـير.و يا الغير» حت از سلطنت استعفا دهمبا ماليمت

خـوب«اين فقره نشانه ماليمت براي مردم است اما در مورد شخص اعليحضرت: يك آيه قرآني پاسخ داد
و هرگاه مقصود سخت مي.»گيري به ديگران باشد خيلي خوب است نيست و در تعبيـر سيد توصيه كنـد

هـا وقتي انجمن».گيري حكومت را ادامه دهد شاه نبايد استعفا كند بلكه بايد با سخت«: گويد استخاره مي
شاه استخاره كرد كه جواب سـخت بـه، خواهان مجازات اميربهادر جنگ شدندو جريان راديكال مشروطه

و غضـب پروردگـار اسـت آنها بدهم يا نه؟ پاسخ سيد بر مبناي آيه قرآني كه نشانه و قهر ايـناز،ي ظهور
و براي غير آن خوبي ندارد«: قرار آمد و محاكمه خيلي خوب است سـيد، به بياني ديگـر».براي استنطاق
و محاكمه آزادي ضديت سرسختانه، از شاه و استنطاق مي تر . خواهد خواهان را

و روسي خود بـه يكسـره كـردن مشـروطگي ايـران، محمدعلي شاه پس از مشاوره با اطرافيان داخلي
و عزم باغشاه كرد تا از آنجا رهبري كودتا را به دست گيردتصميم  استخاره كرد كه اين كار خـوب. گرفت

و روايـات بـا بهـره صـرفاً،بار بدون اشاره به آيه قرآنـي سيد اين. است يا خير ي جوابيـه، گيـري از تمثيـل
و شجاعت در انجام مفصلي مي ، امري كـه پـيش گرفتـه فرستد كه با مثالي از تزار روسيه او را به جسارت
. احتماالً سيد ابوطالب در اين پاسخ با همراهان روسي دربار هماهنگ بـوده اسـت]420[. كند ترغيب مي

و نمونه و مشـروطيت ملعبـه دسـت چـه كسـان اي ديگر را هم بيان كنيم تا روشن شود سرنوشت مـردم
خواهـان امشـب چنـد تـن از مشـروطه اگر: شاه در روز بمباران مجلس استخاره كرد. باورهايي بوده است

و و بهاءالواعظين . چون ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل . صـالح اسـت يـا، ديگر مفسدين را گرفتار كردم.
كه. خير ي شـاه در مـوردي سـيد بـه اسـتخاره جوابيـه.»تخلف از اين نيت جايز نيست«سيد جواب داد

سيد بر اساس حكم خداوندي به موسي در مقابـل:فرستادن توپ براي بمباران مجلس هم خواندني است
».غلبه قطعي است اگرچه زحمت در اول داشته باشد، اين كار بايد اقدام بشود«: گويد فرعون مصر مي

و خصائل نامطلوب چنـان بـود و برخورداري او از صفات و زمانه و مقتضيات ملي ضديت شاه با مصالح
و سازش پردامنهالسلطنه كه در زمان ريا كه حتي احتشام ، اي كـرد ست مجلس با محمدعلي شاه همراهي

و استبدادطلب«در خاطرات خود او را و مشـاوران مسـتبدشمي» ذاتاً متعدي چـون، خواند كه اطرافيان
و متنفذين درباري و اميربهادر جنگ و وجـود،و تحريكات خـارجي، كامران ميرزا بـه ويـژه نفـوذ روسـيه

ص و احب بريگاد قزاق تحت رهبري و عنـاد بـا مشـروطيت تشـويق منصبان تزاري مرتباً او را بـه ضـديت
را. كردند ترغيب مي ، پسـت فطـرت، عيـاش، ظـالم، نمـا مقـدس، شـرف بـي، مستبد، آدمي مزور«او شاه

و خودخواه ]421[. خواندمي» پول دوست، خودرأي
و كژخو دعلي ميـرزا باعـث خود مدارو عدم تحمل هر نداي خالف ميل خـويش محمـ، روحيه خشن

و مشروطه نفرت دوگانه و دانـش فـردي. خواهان راديكال تبريزي شـده بـود اي ميان او او از نظـر تربيـت
و خرافاتي بود، بهره از تعليمات سياسي بايسته بي و مشـاوران او نـامي.و بغايت جاهل در تركيـب مربيـان

و يا موازياي از كوچك كه نشانه شخصـيت. يابيمنمي،ن مشروطه داشته باشدترين گرايش به دانش جديد
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و اقتـدار سياسـي بـاقي نمـي، مردد، مستبد و مذبذب او جايي براي تدبير او نـه از تـدبير. گـذارد متزلزل
و معارفو نه از نرم، اي برده بود پدربزرگ خود بهره اما هرچـه خصـلت، پروري پدرش نشاني داشت خويي

آ و آزادي را در و ضد تجدد و. نان سراغ داشت دوچندان از آن خود كـرده بـود ناشايست دسـتگاه سـلطه
و نفرت بسيار آزادي و كشمكش و سودجوي او در تبريز و مشروطه تعدي خواهـان تبريـز از همـان طلبان

و نهادهـاي مشـروطگي گسـترش داد؛ او بـا فلسـفه، اوان و موازين زمينه را براي برخورد خصمانه ميان او
مي، انتخابي حكومت، سياسي مشروطه و مناسـبات سـلطنت بـا سـاير كه منشأ حاكميت را مردم دانست

و پاسـخگوي وكـالي برگزيـده  و دولـت مسـئول و قضـاييه ي ملـت را قواي نظام جديد چون قانونگذاري
و دوران حاكميـت. پذيرفت سرتا پا مخالف بود مي نظام جديد كه منشأ مشروعيت الهي سـلطنت را نفـي

ميمطلقه فردي را پاي كـه نسـبت بـه ايـن، او از همان آغاز كـار. براي او ناخوشايند بود، كرد ان شده اعالم
و دستگاه سلطنت تنظـيم شـده معتـرض بـود  و تكاليف مشخصي براي شاه و بـا قـانون اساسـي، حقوق

و اراده. مخالفت كرد وي.ي شـاهانه بـود قانون از نظر او خواسـت و نـه مقـام نظـامي كـه در آن نـه شـاه
و رأي قانون اساسي كه بنا بر آن دخالت رعاياقان و چقـال، ونگذار بود؛ را، يا به قول خود او جماعـت بقـال

بارها به اطرافيان خود گفته بود مگر ممكن است شاه هـم. دانست با تربيت ديرينه او دمساز نبود اصل مي
، در نظـام جديـد. نـدكن همچون همه آحاد ملت موظف به پيروي قوانيني باشـد كـه رعايـا تـدوين مـي 

و وجـود شـخص شـاه. سلطنت مقامي بود كه به نام ملت به او تعويض شده است حكومت ديگر در قالب
. بلكه از سلطنت جدا شده بود، يافتتبلور نمي
و اقـدامات زاده تقي و نفرت بـه رويـه و برخي ديگر از تجددخواهان تبريزي همواره با بدبيني ي جوان

ميمحمدعلي ميرزا در و رفتار وليعهـد را انگيـزه. نگريستند زمان واليتعهدي اي مـؤثر بـراي كسروي حال
و رويـه آزمنـد مـال  و گرايش او بـه روسـيه و بيزاري مردم تبريز دانسته را بيداري و سـودجويش پرسـت

]422[. نكوهش كرده است
وي تجددخواه هـاي گسـترده زاده فعاليـت تقـي، كه در بخش پيشين گفتيم طور همان انـه فرهنگـي

و ناخوشايند ذهنيت مستبد وليعهد در تبريز را پي مي گونـه كـه همـان، در واقـع]423[. گرفـت سياسي
و آزادي، كانون خودكامگي در تبريز بود و كانون تجددخواهي و ترويج معارف نيز در آن شـهر فعـال طلبي

و كشاكش بعد، رويارويي اين دو كانون. در حال گسترش بود همزمـان.ي مشروطه تـأثير نهـاد بر ذهنيت
و سخت، با پيشرفت مشروطه در تهران گيري وليعهد در تبريز عرصه را بر كوشـندگان دشـوار كـرده فشار

شـد در تبريز نشاني از آن ديده نمـي، در حالي كه در تهران مجلس با حضور نمايندگان برپا شده بود. بود
]424[».تنديارس مردم از ترس محمدعلي ميرزا تكاني نمي«و 

و منتخب مردم تبريـز را بـا ايـن محمدعلي ميرزا پيش از عزيمت به تهران تالش كرد انجمن مترقي
در، در همـان روزهـا. اش كه انتخاب وكال باشد بـه پايـان رسـيده اسـت بهانه تعطيل كند كه تنها وظيفه
از خيلـي شـكايت: مجتهد طباطبائي مدعي شـد. مجلس سخن از انجمن تبريز شد » مجلـس تبريـز« هـا

ميو مملكت هرج، طور باشداگر اين، شود مي دانم آنها چـه نمي، مجلس شورا يكي بيشتر نيست. شود مرج
و گفتند تقي«. گويند مي و حاجي محمد اسماعيل به سخن درآمده هر يك جداگانه پاسخ داده آنجـا: زاده

]425[».است براي رسيدگي به دادخواهي مردم، انجمن ايالتي است، مجلس نيست
مينويسد كه اين گفت كسروي در تفسير مذاكرات مي را وگوها نشان داد كه محمـدعلي ميـرزا اينـان

و ياري آنان و خواستش اين بوده كه با دست و با آنان از انجمن تبريز گاليه كرده و، ديده انجمن تـازه پـا
و از سوي آن دل آسوده گردد و يارانش از همان آغاز نقشـه شـاه تقي. راديكال تبريز را از ميان بردارد زاده

مي. را خنثي كردند در شاه و همسـاني مجلـس شـوراي ملـي خواست وانمود كند انجمن تبريز در رقابت
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و واليات همه حكايتي چنين داشـت. تهران برپا شده است و اياديش در تهران زاده خـود تقـي. اقدامات او
و تأكيد بر اينكـه بـه مجلـسي محمدعلي شاه براي علم از تالش اوليه كردن مشروعه در مقابل مشروطه

و اجباري محمـدعلي عقب. سخن گفته است، مشورت اعطا شده نه نظام جديد قانونگذاري نشيني ناگزير
و جريان راديكال نهضـت شـد، شاه در پذيرش مشروطه ، اسـتبداد رأي. موجب كينه بيشتر او از مشروطه

و زورگوي و بدخواهي و ايـن كتـاب اش در برگي شاه در تمام دوره حكومت سي ماههبدقولي هاي تـاريخ
نا به استثناي چند برهه. است ثبت شده و و بـا، مناسب احسـاسي كوتاه مدت كه موقعيت خود را ضعيف

و سوگندهاي ظاهري به قولي توبه از هاي گرگ وعده وعيد و پيـروي گونه ادعاي وفاداري به نظـام جديـد
مي همواره رويه، قانون اساسي كرد و ضدآزادي پيشه . كرد اي خودمدار

و نپـذيرفتن دعـوت نماينـدگان ملـت با بـي، محمدعلي شاه از همان روز تاجگذاري و رويـه، اعتنـايي
و مجلس نشان داد اراده و تأييـد قـانون.ي مصمم خود را در ضديت با مشروطه تعلل شاه جديد در امضـا

و سپس متمم در. هاي بعدي در اين جهت بود قدم، اساسي و شـورش طـوالني مـدت تبريزيـان اعتـراض
اواولين ماه و پايداري انجكه با نقش مؤثر تقي، ذيحجه، هاي پادشاهي و حمايت و زاده من تبريز بـه اجبـار

و برخي خواسته . هاي ديگر در جهت محدود كـردن قـدرت او بـود تسليم شاه به پذيرش مشروطگي نظام
و دربار با حضور مؤثر تقي شـاه. زاده بر سر مـتمم قـانون اساسـي پـيش آمـد زورآزمايي بعدي ميان تبريز

و همسو با شيخ فضل و مشروعههمراه . آرايـي مجـدد كـرد مشـروطگي صـف خواهـان در مقابـل اهللا نوري
و جـدا از مـذهب بـودن برخـي مـواد قـانون پـاي فشـردند تقي و يارانش در آن تقابل يا تأكيد بر نو . زاده

و به رغـم دسـتكاري، هاي مدرن مدني گنجاندن بسياري از خواسته هـاي هواخواهـان مناسـبات پيشـين
و تضـعيفو انجمن، زاده به استحكام موقعيت تقي، خواهان مشروعه و كالً جريان راديكال مشـروطه تبريز

]426[. دربار انجاميد
و كاهش مستمري تصويب بودجه، 1907در شوال و قطع و بـيي سلطنتي و هاي گـزاف سـبب شـاه

و نفرت بيشتر آنان را فراهم آورد و خـورد ميـان 1325الثـاني در ربيـع. درباريان موجب نارضايتي كـه زد
فرزنـد رحـيم،و سواران بيـوك خـان، كه براي آوردن گندم به قراداغ رفته بودند،مجاهدين انجمن تبريز

به، روي داد، خان ايل بيگي مستبد قراداغ اي عنـوان نمونـه خان به عنوان محرك بيوك اعتراض عليه شاه
. هاي پيش روي مشروطه رخ نمود از كشمكش
و معتمد، سردار نصرت، خانرحيم و به قـولي از كـارگزاران در آن زمان از نزديكان ين محمدعلي شاه
و وكالي حامي آن در مجلس. دربار بود و رويـداد، زاده به ويژه تقي، انجمن تبريز شاه را عامل اين تحريك

خـان در خان از تهران به پسرش بيـوك شاهدان گواهي دادند كه رحيم. خواهان اعالم كردند عليه مشروطه
و رساندن گندم بـه تبريـز را داده بـود آذربايجان دستور مقابله با مأم . وران اعزامي انجمن تبريز براي تهيه

در. انـد بلـوا برپـا كـرده، دهد كه پسران سردار نصرت به تحريـك مركـز مخبرالسلطنه هدايت گزارش مي
و از رياسـت ايـل مجلس هم عنوان شد كه رحيم خان به مثابه عامل اصلي رويداد در پايتخت بايد توقيـف

ي مجلـس پافشـاري زاده در جلسـه تقـي. پسرش بيوك خان براي محاكمه به تهران خواسته شودو، عزل
هيئتـي را بـه، مجلـس پـس از مباحثـه. كرد كه هيئت دولت بايد اين گونه مفاسد را چاره يا استعفا كند

و خواسته و وكالي حامي آنها را به اطالع شـاه برسـا دربار فرستاد تا اعتراض شـاه هـم.ندهاي مردم تبريز
بـا. خواهـان قـانع نشـدند امـا مشـروطه. خان به تهران صادر كردخطي مبني بر احضار بيوك ناگزير دست

و تهران و هماهنگي ميان تبريز سـه شـرط بـراي حـل، پس از بحث فـراوان در مجلـس، برقراري ارتباط
و عزل وي از ايل بيگي قراداغ: مسئله مطرح شد ووكبركنـاري بيـ، توقيف رحيم خان خـان از فرمانـدهي

در. هـاي قـراداغ دادن تضمين براي تأمين امنيت تبريز در مقابل هجوم راهزنان ايـل  پـس از اهمـال شـاه
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و محدود كردن امر به احضار بيوك خان به پايتخت اجراي اين خواسته با همـاهنگي جريـان راديكـال، ها
و هواخواهـان آنهـا در بها اعضاي انجمن، مشروطه و بـازار را بـه نشـانه هـاي پيشـرو رسـتان گـرد آمدنـد

و در اعتراضـي گسـترده بـر خواسـته  بـا. گانـه تأكيـد ورزيدنـد هـاي سـه همبستگي با مردم تبريز بستند
و پايي اعتراض گسترش دامنه و، زاده فشاري وكالي مترقي چون تقي ها هيئتي بـه دربـار فرسـتاده شـد

و تحت فشار عمومي درخ دست، محمدعلي شاه ناگزير ط جديدي صادر كرد كـه توقيـف سـردار نصـرت
و خلع بيوك خان از سركردگي سواران در آن تصريح شـد الثـاني ربيـع14، در مـذاكرات روز بعـد. تهران

و خواهان اجـراي آن شـدند دست، 1325 مـردم كماكـان. خط ياد شده خطاب به وزير عدليه خوانده شد
و مجاز و دستگيري مي ات رحيمدر بهارستان حضور داشتند ، شـاه بـه رغـم ميـل خـود. خواستند خان را

و، در اين رويارويي. پيمان وفادار خود تن داد ناچار به دستگيري هم جريـان راديكـال مشـروطه در تهـران
و همبستگي مشروطه و حمايت و نشان دادند كـه در نظـام، خواهان تبريز با هماهنگي شاه را عقب راندند

و خودسر پيشين خويش را ادامه دهـدد رويهتوان شاه ديگر نمي، نوپا و ضـديت.ي مستبدانه كينـه عميـق
و جريان راديكال مشروطه در اين جريان عريان شد شاه عليه مجلس در عقـب. تر و درمانـدگي او نشـيني

و روحيه، اين كشمكش و عقـب.ي خودرأي او را به چالشـي رودررو كشـاند ابهت نشـيني شـرح شكسـت
ايـم كـه كينـه راسـخ او عليـه در كودتاي ذيقعده را هم مفصالً در گفتار پيشـين آورده اجباري بعدي شاه

و انجمن و مطبوعات مستقل حامي آنها را در دل او جمع كرد جريان راديكال مشروطه . هاي مردمي
و كشمكش بي و مجلـس در دولـت نقش ويرانگر محمدعلي شاه هـاي پايان او براي مقابله با مشروطه

هشت كابينه به رياست شش رئـيس دولـت، در اين دوره.و متعدد دوران مجلس اول بارز استمستعجل 
و مشيرالسـلطنه،ي اول دو كابينه. بر سر كار آمد شـدگان قـديمي دسـتگاه هـر دو از تربيـت، وزير افخـم

بي خرفت و معرفت سياست پرور دربار بودند كه گـوش بـه در مقـام نـوكران،ي جديـد ورزانه بهره از تدبير
و مطيع شاه خودكامه و نـه خـود را در مقابـل قـوه قانونگـذار، فرمان نه با موازين مشروطه همـراه بودنـد

و كماكان به فرمان شاه بودند مسئول مي ي حاكميـت شاه هم بـه همـين علـت آنهـا را در دوره. دانستند
ديـد شـاه بـه روال سـابق مجلسي كـه مـي. مقابل مشروطگي نظام قرار داده بود، مشروطه در مقام دولت

و مسئول در مقابل شخص خود مـي  يكـي برپـايي، بـا تصـويب دو قـانون، پنـدارد هيئت دولت را نوكران
و دستورالعمل براي حكام و واليات كشور و واليتـيو ديگر قانون انجمن، تشكيالت اياالت تـا، هاي ايالتي

ت  و ضـوابط اداره دولـت مشـروطه را و ايـن امـر بـا بـي. عيـين كـرد حدودي حقوق اداري جديد اعتنـايي
و در واليـت از وي  و حكام در تهران و اطاعت دولت و درباريان چنـدان مـورد اعتنـا قـرار، كارشكني شاه

و تعديل و امور با جرح و دربـار بـا با عمق. هايي به روال سابق ادامه يافت نگرفت يابي كشـمكش سـلطنت
و تالش آنان براي و، قانونمند كردن نظام سياسي نهادهاي نوپاي مشروطه و محدود كردن اختيارات شـاه

و تفكيك قواي سه و مـدبر، گانه در چارچوب قانون اساسيدربار شاه براي به صحنه آوردن فـردي مقتـدر
و مشروطه . از اروپـا بـه ايـران احضـار كـرد 1325را در محـرم، اتابـك، السـلطان امين، در مقابل مجلس

و بـدنام دوران قاجـار السلطان سياسـت امين و، ورز مسـتبد و كـنش او عليـه مصـالح كشـور كـه بيـنش
و امتيازات ويرانگر به دولت و اقدامات گسترده استقراض ي ضـدآزادي او بـراي عمـوم روشـن هاي خارجي

و جنـاح. به خواست شاه به ايران بازگشت، بود و همراهي تمام جريـان هـاي صدارت اتابك حاصل ائتالف
و تربيت شدگان دستگاه قاجار، شاه. كاليسم روزافزون مشروطه بودمخالف رادي و، درباريان جـامع آدميـت

ورز بدسابقه را حمايـت كردنـد جملگي اين سياست، به ويژه سيد عبداهللا بهبهاني، خواه روحانيون مشروطه
و يـاران تقي، رأي مخالف4رأي موافق در مقابل77،و با رأي اكثريت وكالي مجلس بـه صـدارت،شزاده

و تقابل بر سر صـدارت اتابـك 1325صفر29و22مذاكرات مجلس در روزهاي. نشاندند بيانگر مباحثات
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مي تقي. بود و ناموس مملكت را بر بـاد داده«: كرد كه سابقه اتابك شناخته شده است زاده تأكيد امتيازات
ا اگر امين«،»است السـلطان امـين«،»هل ايـران مـأيوس شـد السلطان وارد اين مملكت شود ديگر بايد از
و لقـب شايسـته او خـائن بزرگ و بايـد محاكمـه شـود ترينِ خائنين به ملت است اگـر،»السـلطان اسـت
ناپسري خائن اين خاك نبايد بيايـد نبايـد بگـذاريم، اوالد ناخلف، خواهيد اين مجلس قوام داشته باشد مي

عو همان آدم و اتابك از ، امل مؤثر مسموميت فضاي سياسي زمان دو شـاه پيشـين هاي سابق مسلط شوند
و مظفرالدين شاه زاده كـه در مـذاكرات به رغـم ايـن ايرادهـاي مسـتدل تقـي. بوده است، ناصرالدين شاه

و خواستاران مناسبات پيشين، مجلس ثبت شده و، با موافقت اكثريت با ائتالف دربار اتابك با فرمـان شـاه
همـان، السـلطان همچـون سـابق دولـت امـين.هللا بهبهاني به صدارت رسيدجانبه سيد عبداحمايت همه

و ادامه داد كـامران، وزارت جنگ را به عمـوي مسـتبد شـاه. تركيب اجتماعي وزراي پيشين را حفظ كرد
و پافشاري تقي. داد، ميرزا و وزرا چندي بعد كامران ميـرزاي خودكامـه، زاده در كشمكش با عملكرد دولت

شد، به مجلس نداشتكه اعتنايي  و عمر چهارماهه كابينـه. مجبور به استعفا ي اتابـك سراسـر بـه تشـنج
و كشـور از دوره او طرفـي نبسـت هاي فرصت كشمكش و جامعـه محـور اصـلي. سوز نظام جديد گذشت

و  و الئيـك مجلـس و شاه در مقابـل جريـان مترقـي و مجلس و سوي اتحاد دولت تالش اتابك در سمت
حذ، مشروطه و مشاركت مـردم در سرنوشـت جامعـه.ف آنان از صحنه بودو اتابك قاطعانه مخالف حضور

او. بود و عامل سومي به وجود آمده كه عامـه مـردم: به قول خود كيفيات سياسي دوران سابق تغيير يافته
و همراه گردند و مجلس بايد در مقابل آن همگون و دولت . است

و بلواي مستبدين و مرج و برخي سران ايـالت در ايـن دوره چنـدان دامنـه يافـت كـه، زنانراه، هرج
به ويژه انجمن تبريـز،ها زاده با هماهنگي انجمن تقي. بارها بحث مذاكرات مجلس را به خود اختصاص داد

و امنيـت،و يكي دو انجمن در تهران و قـواي اجرايـي در تـأمين نظـم در مقام اعتراض به انفعـال دولـت
ان، شهروندان كه. تقاد از دولت اتابك بر آمدبه ».كنـد وزير داخله هيچ اقدامي نمي«در جلسات مطرح كرد

، افـزود كـه قـوه مجريـه. كشيد مقصود اتابك بود كه عالوه بر رياست دولت عنوان وزير داخله را يدك مي
بي. كند مفاسد پايتخت را چاره نمي، دولت و و واليات ي كـه همـه اعتنـايي دولـت فقدان امنيت در تهران

و جريان راديكال صـرف مـي كوشش خود را براي حذف انجمن و نكـوهش، كـرد ها جملگـي مـورد نقـد
مي. زاده بود تقي گيـري كنـد يـا آيد از كـار كنـارهي مسئوليت برنمي كرد كه اگر دولت از عهده وي تأكيد

و گرفتاري . هايش را به اطالع مجلس برساند تا چاره شود موانع
و بـه قـول ورز كهنـهي جديد به رياست مشيرالسلطنه سياست كابينه، رجب21بك در با ترور اتا كـار
و گوش به فرمان،ي آن روزگار شاهدان زنده از.)1325رجـب29( بر سـر كـار آمـد، كودن ايـن دولـت

و با رأي اكثريـت مطلـق مجلـس سـقوط كـرد  رمضـان18در. همان آغاز با مخالفت مجلس مواجه شد
ناصرالملك سياسـتمداري بـود مشـهور. اي به رياست ناصرالملك را بر سر كار آوردشاه كابينه،همان سال

و افكار عمومي عرصه سياست تهران را بـه سـوي خـود  به هواداري از انگليس كه توانست اكثريت مجلس
به، در اين زمان. جلب كند و دولت توانمندتر از هميشه . كـار افتـاد كانون دسيسه عليه مشروطه در دربار

ي علني مجلس از حضـور اطرافيـان مخـالف در جلسه، زاده به مثابه سخنگوي اقليت راديكال مجلس تقي
و حذف مجلس ي او بـه ضـعف اشـاره،)1325شـوال19(. اند مشروطه شاه سخن گفت كه در پي مقابله

و توطئه و سـاير همراهـان.ي دربار براي يكسره كردن كار مجلس بود دولت از نظر او راديكـالش درسـت
و شـاه در تـدارك كودتـا مـي  و. كوشـيد كار درآمـد و همكـاري مشـترك دربـار واقعـه ميـدان توپخانـه

زد بحران عميق، در ماه ذيقعده، طلبان مشروعه ، كه قـبالً گفتـيم طور همان. تري را عليه نظام جديد دامن
و كابينه و دليـل بـه. اش هم قرباني اين كودتاي نظامي شـدند ناصرالملك او صـريحاً احضـار، هـر انگيـزه
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و محدوديت جديد الزم نيسـت اند ديگر نظام اساسي به ميزان كافي محدود شده آن، نامه و حملـه كردنـد
و ترغيب بي كنندهرا برهم زننده و اخالل دانستندي و دولـت فشـار. نظمي  شاه هم به شـدت بـه مجلـس

و آنهـا تعطيـل شـوند آورد كه تكليف انجمن مي البتـه منظـور تنهـا چنـد انجمـن. ها را بايد يكسره كنند
و راديكال بود و مخالف مشروطهو نه انجمن، مترقي مشاور آن روزهاي شـاه، سعدالدوله. هاي هوادار دربار

مي در پيشبرد اهداف ضد مشروطه ا. رسانيدي شاه به او ياري بسيار خواهـان تعطيـل، يـن مرحلـه شاه در
و مـرج خوانـد انجمن و مجـري هـرج و مجامع غيردولتي هـوادار مشـروطه شـد؛ آنهـا را مخـل نظـم . ها

و در و نهادهـاي مشـروطه كنـار نيامـد كشمكش ماه ذيقعده نشان داد كه محمدعلي شاه هرگز با موازين
و چقال«، مطلقيت حكومت خود و بـازار» هـا رعيت وبقال راو مـردم كوچـه و جريـان مترقـي مشـروطه

. سهيم ندانست

 پايان كار مجلس اول

و مشروطه به روزهاي پاياني مي شاه به رغـم تظـاهر در پـذيرش شـفاهي. رسيدكشمكش شاه با مجلس
و انجمن و فاسـد خواست مجلس مخفيانـه در تـدارك كودتـاي، ها براي تصفيه دربار از عناصر نـامطلوب

نيصف. ديگري بود سوآرايي عـالوه بـر عـدم عـزم. با شرايط كودتاي عقيم ذيقعده متفاوت بود، روهاي دو
و مجلس انفعال غالب نمايندگان مجلس به ويژه جامع آدميـت، اكثريت مردم براي دفاع از كيان مشروطه

و قواي نهضت را به پاي رضايت دربار كاسـته بـود  بـار ايـن، كه بر واگرايي با محمد علي شاه سير مي كرد
و ظرافت همه ، شكسـت ذيقعـده. ريـزي شـده بـود تري برنامـه جانبه سناريوي كودتا از سوي دربار با دقت

و درباري شاه. هاي بسياري به دشمنان مشروطه داده بود درس ي جوانب كـار بار همهاين، مشاوران روسي
و مملو از تظـاهر بيرونـي توطئـه. را در نظر گرفته بودند ن در ارتبـاط بـا دولـتي پيشـي عملكرد شتابزده

و نكـوهش،و زنداني كردن رئيس دولت همـراه بـود، تحقير، ناصرالملك كه با دستگير موجـب افشـاگري
و ديپلمات و حتي در ميان اطرافيان خود شاه . هاي خـارجي سـاكن تهـران شـده بـود بسيار افكار عمومي

و برادرش در هيئت دولت، ضمناً و نفو، حضور مشيرالدوله و محافـلذ آنها ميان مشروطهو اعتبار خواهـان
و قدرت خـان پيرنيـا ابتـدا بـراي ميـرزا حسـن. طلبيـد را مـي تريي برخورد متفاوت شيوه، نفوذ سياسي

و مجلـس اي سازمان يافته ريختند تا پيش از يكسره كردن كار انجمـن توطئه) مشيرالدوله( را، هـا دولـت
و يا وادار به تن دادن به خواسته و كودتـا كننـد هاي فلج از، مشـيرالدوله. دربـار حـدود سـه هفتـه پـيش

و گزارش امر را هم به رئيس مجلس ارائه داد دانيم كـه روز بعـدمي. بمباران مجلس مجبور به استعفا شد
پـيش از آنكـه بـه. روز بعد را تحقق بخشد20از اين رويداد بود كه شاه در باغ شاه مستقر شد تا كودتاي 

و مجلـس بپـردازيم آرايي دو جبه صف و كشمكش ميان شاه و ضدانقالب ذكـر مـاجراي توطئـه،ه انقالب
و مجلـس، دربار عليه مشيرالدوله و روسيه در يكسره كردن كار مشـروطه به عنوان نشان آشكارعزم دربار

مي. الزم است . هـاي وي پرهيـز كـرد دهد كه او از همراهي مستقيم با شاه در پيشبرد نقشـه شواهد نشان
و اطرافيان شاه شالودهام بيي محكمه يربهادر و بـرادر وزيـرش اي را براي اعتبار كردن خانواده مشيرالدوله

هشـت، نصراهللا مشـيرالدوله، سرهنگي با سندي ساختگي مدعي شد كه از پدر متوفاي آنها. تدارك ديدند
و چنـد الوزرا محكمه در باغشاه به رياست مشيرالسلطنه رئيس. هزار تومان طلب دارد و عضويت اميربهادر

از، در جريان دادگاه. تني ديگر برپا شد و اميربهـادر خشـمگين ساختگي بودن متن ادعائيـه عريـان شـد
شد، فاش شدن دسيسه و از محكمه خارج و بـرادرش، پس از ايـن جلسـه. جلسه را برهم زد مشـيرالدوله

]429[. الملك استعفاي خود را به صدراعظم تسليم كردند موتمن
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و قزاقان تحت رهبـري) 1908ژوئن4( 1326االول شاه در چهارم جمادي همراه با سربازان سلطنتي
وانمود شد كه شاه به دليـل، اي هم براي اين حركت آوردند بهانه. لياخوف از كاخ گلستان عازم باغشاه شد

. طع روي آورده اسـت السـلطان بـه اقـدام قـا بـراي روي كـار آوردن ظـل»هاي انجمني مخفيانه توطئه«
يك دانيم كه انجمنمي]430[ هاي فعال نيـز هاي سياسي جريان گونه كه شخصيت همان، دست نبودندها

در مـورد. اي بيش نبود؛ شاه مـدتي بـود كـه تصـميم خـود را گرفتـه بـود بهانه، به هرحال. چنين نبودند
و نظـر تقـي، السلطان ظل و بدسابقه قاجار د شاهزاده متعدي ر مـورد او در روزهـاي پـيش از رويـداد زاده
دل بايد اشاره كنيم كه تقي، كودتا و بلكـه بـه اسـتناد مـذاكرات،ي او نبـود بسـته زاده نه تنها با او همسـو

در بحث پيرامون منابع مالي داخلي بـراي بودجـه،)1908مه14( 1326الثاني مجلس سيزدهم در ربيع
بهدولت ايران با ذكر نام تاكيد كرد كه  از دادن وجـوه، جاي فشار ماليـاتي بـه مـردم تهيدسـت بهتر است
و اغنيا جلوگيري شود . دولتي به امرا

عقيده بنده اين است كه ابداً راي ندهيم از ماليات مملكت كه مايه سعادت است يـك دينـار بـه«
و اغنيا داده شود . امرا . مثـل،ه نشـود اگر از حقوق معدودي از اغنيا وام كسر شـود يـا هـيچ داد.

و غيره خيلي بهتر است از ترتيب اول شاهزاده ظل ».السلطان

و اردوكشي شاه موجب دل و دستگاه سلطنتي شد نگراني مشروطه انتقال حرمسرا بـه فاصـله. خواهان
شد، چند روز و مشيرالسلطنه مامور تشكيل دولت - االول صـورت دسـت در هشتم جمـادي. كابينه بركنار

و اميدواري ملت« خط شاه تحت عنوان شد» راه نجات خواهـان را بـه شاه مشروطه. در سطح عمومي منتشر
و پيمان و جنگ خرابكاري و از موضع قدرت هـر كـس از حـدود«: طلبي عريـان گفـت شكني متهم كرد

و سياست سختي خواهد شد و توهين».خود تجاوز كند مورد تنبيه و الفاظ تند آميز شاه حـاكي از نفـرت
و مشروطهخشم او  و اعالم جنگ با مجلس تـر عناصـر مترقـي]431[. خواهان بودو اعالن دشمني علني

و مـابقي عمـالً در مسـير اهـداف شـاه  و اتهام ساختگي مجبور به استعفا كردند هيئت دولت را با محكمه
.ندو مطبوعات هر كدام پاسخ اعالن جنگ علني شاه را داد،ها انجمن، اما مجلسيان. قرار گرفتند

و دربـاره از در جلسه علني مجلس اعـالن شـاه را قرائـت كردنـد و پـس ي آن بـه بحـث پرداختنـد
و توسط هيئتي به نـزد شـاه فرسـتد گيري قرار شد كه مجلس اليحه رأي چنـين. اي در پاسخ آن بنويسد

و همراهي بـا مجلـس ابـراز  و شاه شفاهاً با فريبكاري مرسوم خود جمالتي در مساعدت در. داشـت كردند
سه جلسه ي جوابيـه]432[. گزارش اين ديدار بـه بحـث گذاشـته شـد، االول مجلس جمادي16شنبهي

و عنوان شـد و اساس مشروطگي سلطنت تنظيم در حـالي كـه از دولـت: مجلس بر موازين قانون اساسي
و بي و جهل و تسـلط خـارج چند هزار ساله ايران تنها اسمي در جهان مانده ي اسـتقاللي قيـدي داخلـي

و اعالم كرد كه سلطنت وديعه، باقي نگذاشته بود اي اسـت كـه در حكـم موهبـت مشروطه به ميدان آمد
و مسلك سلطنت را براي هميشه دگرگـون كـرد  . الهي از طرف ملت به شخص پادشاه تفويض شده است

و تصـديق آن توسـط اعليحضـرت در يحجـهذ27با وجود توشيح فرمان مشـروطه توسـط شـاه مرحـوم
و آسايش بـود، تمدن، ملت كه در انتظار آثار ترقي، 1324 شـاهد افـزايش روزافـزون اغتشاشـات، امنيت

و ناامني راه و مهمواليات و تعديات در سرحدات شد تر از همه در پايتخت كه تحت نظر مستقيم خـود ها
و مجلس اداره مي و هيئت دولت ق،شد شاه . لـم از نشـر آن شـرم دارد وقايعي بس ناگوار اتفـاق افتـاد كـه
و«. برخي مقربين دربار عامل اصلي بودند و غيـره و واقعـه ميـدان توپخانـه اجتماعات حضرت عبدالعظيم

و مركـوز اذهـان  و وبا در عداد تواريخ بدبختي اين مملكت مـذكور و افواء مثل طاعون غيره هنوز در السنه
دل.»است و در حالي كه هنوز تعـدادي، هاي پيشين وارده التيام نيافته بود جراحتهاي رميده مردم آرام

و زحمـات  و مردم وقـايع چنـد روز قبـل را بـه وجـود آورده و براي اخالل روابط پادشاه مفسد امان نداده
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و اعمال همه در نقض اصول نهم. اند دوساله را به خطر افكنده و، دوازدهـم، دهـم، اين اقدامات چهـاردهم
و سوم قانون اساسي و ريشه بيست درسـت در زمـاني. هاي نونهال مشروطه را سست كرده اسـت رخ داده

چنـد. انـد افكنان بر شدت اقدامات خود افزودهنفاق، كه مرزهاي كشور در معرض مخاطرات عظيمي است
و مفسد درباري كه اطراف شاه را گرفته مي تن خائن و اند و مفسد خود را به شـاه خواهند اغراض شخصي

تكليف بر وكالي ملـت اسـت كـه احتـرام بـه قـوانين را يـادآور، در اين شرايط خطير. كنندملت تحميل 
و شـاه، سلطنت مشروطه. شوند و افتخـار ملـت بنابر قانون اساسي اصولي دارد كه رعايت آن موجب عزت
. شود مي

و مستدل مجلس اليحه و چهارم،ي مفصل قـانون در ادامه به شاه يادآور شد كه به موجب اصل چهل
و وزراي دولت در هر گونه امـور در مقابـل مجلـس مسـئول، اساسي شخص پادشاه از مسئوليت مبراست
و دست،45به موجب اصل. هستند ميخطكليه قوانين شـود كـه هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا

و اقتدارات سلطنتي،57به موجب اصل. به امضاي وزير مسئول رسيده باشد همان است كـه در اختيارات
و مسـئوالنه، در پايان اليحه. قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده است تعهـد، وكالي ملت شرافتمندانه

و ضرورت پيروي شاه از آن را گوشزد كردند . خود نسبت به مفاد قانون اساسي
و برخـي اعضـاي دولـ و درباريـان و مشروطگي نظام با اقدامات مكـرر شـاه ت شرايط بس خطير شده

و نفي شده بود و شرافت پارلماني خود آنچه را بايـد، نقض و منطقـي اعـالم،و وكال بنابر وظيفه مسـتدل
و همراهي كاذب كـرد، شاه زيركانه، كه گفتيمطور همان. كردند و شفاهاً اظهار مساعدت . پاسخ كتبي نداد

و تكراري چندباره و قرارهاي هميشگي و مشـروطه را بـر زبـاني پيشين خود در ارتباط بـا مجلـس قول
از، عمال دربار. شواهد عملي حاكي از عزم شاه در اجراي كودتا بود، اما. راند ميـرزا سـليمان خـان ميكـده

در مليون مشروطه و ازلي مسـلك را و زنـداني كردنـد، االول دسـتگير جمـادي15خواه 18روز. شـكنجه
شا. شاه وزرا را به مجلس فرستاد، االول جمادي ه خواهـان تبعيـد هشـت تـن از سـران مشـروطه از جانب

و مجلـس در واقعـه شدند؛ ضمناً آزادي وابستگان جنايتكار دربار را طلب كردند كه عليه انجمن و مردم ها
- مطرح شد كه سه روز اسـت تلگـراف، در همين جلسه]433[. توپخانه به تعدي نظامي دست زده بودند

و تلگراف ا خانه را اشغال و بـالعكس بـرايز جانب انجمنهاي متعددي كه و مجلس بـه سراسـر كشـور ها
به كلي مخـالف آزادي«چنين كاري، به استناد قانون اساسي. اند همه را توقيف كرده، مخابره به آنجا رفته

و قانون است : زاده نخستين سخنران جلسه گفت تقي.»و حريت
و اسباب هيجان فوق« هم از مـردم پـول، العاده مردم شده دو سه روزي است كه اين امر رخ داده

و هم مخابره نمي مي مجلـس شـوراي، از آنجا كه اين عمل نقض قانون اساسي اسـت. كنند گيرند
و خواستار رفع اين مـانع شـود  . ملي با تمام قدرت براي حفظ قوانين با وزارت داخله تماس گرفته

و عالوه بر اين بعد از تحقيق ما متفقاً از فردي كه مرتكب چن ين اقدامي شده اظهار نفـرت نمـوده
».شناسيم او را خارج از اين ملت مي

و كامـل معلـوم مـي:ي بحث افزود زاده در ادامه تقي شـود كـه هـم توقيـف از قـرار تحقيقـات موثـق
و حتي مستقيماً با دست بردن در متن مي ي در دنبالـه. پردازنـد به سانسور علنـي مـي، هاي رسيده نمايند

خوانـده، كه به نحوي به دستشان رسيده بود» انجمن اتحاديه تبريز«تلگراف، ديگر از وكالسخنان برخي
. امروز شرف مليت را از تمام عالميـان ربـوده، هاي غيوره آذربايجانزن«:شد كه در آن آمد . و. گوشـواره

و جـان بـر دستبندهاي خود را به صندوق اعانه تقديم مي و جوانان ملت داوطلبانـه كـف حاضـر بـه كنند
مي، حراست از دارالشورا بوده ».خواهيم ما را از گزارش وقايع تهران محروم نكنند لذا از وكالي محترم
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و اكثريـت مذاكرات نشان مي دهد كه در آن روز مـدتي هـم جلسـه سـري در مجلـس برگـزار شـده
يك، در آن روز. اند نمايندگان مايل به تسليم در برابر شرايط شاه بوده و هفتـه بـود كـه انجمـن قريب هـا

دل مشروطه و و پيرامون مجلس حلقه زده و نـاظر رويـدادها بودنـد طلبان در ميدان بهارستان بـه. نگـران
و مدرسه سپهساالر تحصن نمـوده«، روزنامه مجلسگزارش  و هشتاد انجمن ملي تهران در مسجد يكصد

و جبر كسور وارده بر چندين اصل از  ميو حقوق خود را مطالبه ]434[».نمودند قانون اساسي را استدعا
. از خلع يد محمدعلي شاه از سلطنت بر مبناي رأي عمومي سخن بـه ميـان آمـد،ها در جمع انجمن

مي سخنران اصلي اجتماعات ملك و ظالمان حـزب«، همزمـان. توپيـد المتكلمين بود كه به شدت بر ظلم
به» اجتماعيون عاميون و ورقه ژالتيني تهديدآميزي و مـردم منتشـر و درباريـان بـه نـام مجاهـدين شاه

و نـابود بـاد اسـتبداد بـه پايـان رسـيد. توزيع كرد و ملت نجيب ايـران . اعالميه با شعار پاينده باد مجلس
مي]435[ برده از اعضـاي آن شـناخته رسد كه در اين زمان گروه اجتماعيون عاميون كه واعظ نام به نظر

مي.ي مؤثري نداشتچندان توان اجراي،شد مي حيـدرخان، دهـد كـه رهبـر بالمنـازع آنـان شواهد نشان
و پس از آزادي از زندان، عمواوغلي بـه قفقـاز، به اتهام شركت در سوءقصد بـه جـان شـاه، در تهران نبود
. رفته بود

، دانيم چه بالي ناگهاني بر سـرمان آمـده نمي،ي مفصلي نوشت طي مقاله]436[صوراسرافيلروزنامه
آيا قشون دشمن ما را غافلگير كرده كه چندين دسته سوار عصر چنگيز تفنگ به دست بـه حالـت آمـاده

مي باش بي چند تن پاچه ورماليده در عهد مشـروطه بـه هـر سـمت شـليك. تازند محابا به هر طرف شهر
و تهديد است. كنند مي و عربده و غارت ت؟ شـاه در جريان چيسـ. همه جا ناله است همه جا فرياد چپاول

دو سه نفر روسـي نـژاد در دربـار در خيـاالت تصـرف كامـل بـا. االول به باغشاه رفته است چهارم جمادي
چند نفر از منفـورترين آدميـان كـه اختيـار، فشارهاي غيرعادالنه مجراي تنفسي ما را دچار مشكل كرده

و ملت جلو مي و دولت را در كف جور خود گرفته از اتفاق دولت شاه هـم گـوش خـود را بـه، رندگي دربار
و به خواسته و دلسوزان ملت بسته و. دهـد هاي آنان تن مـي ناصحان بـا اقـدامات خـالف قـانون اساسـي

. عاقبت كار به كجا خواهد كشيد، احضار اميربهادر وابسته به روس به باغشاه معلوم نيست
كشـي هيئـت قشـون«تلگرافـيطي، علماي مجتهد عتبات كه از طريق بهبهاني در جريان امور بودند

و اظهار اميدواري كردند كه گسيختگي كلي امـور مملكـت حاصـل نشـود» موحش اطالعيـه. را نكوهش
و بازدارنده و قشون از اقدام بر ضد مشروطيت داشت لحني اخطارآميز به شاه ]437[.ي فرماندهان اردو

در روايت خـود، مجلس حضور داشتوها آبادي كه در آن روزهاي خطير در كنار انجمن يحيي دولت
سـيد محمدرضـا، الـدين واعـظ سـيد جمـال، المتكلمـين اي با حضور ملـك در جلسه: نويسد از وقايع مي

و حسين آقا، ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل، مساوات المتكلمـين در خانـه ملـك) پرويز(ميرزا داوودخان
: به مشورت نشستند تا بتوانند راه حلي براي

خي« و جلوگيري از مفاسد انجمنهم و نويسـندگان الي در امور و نـاطقين و ترتيبـي» هـا بيابنـد
و كتابهاي نطق«دهند تا از  و» ها و متناقض جلو گيرنـد و«متفرقه بـا مشـورت يكـديگر بگوينـد

و اقدام نمايند ]438[».بنويسند

و فعـاالن، زار شـد برگـ 1326االول اي كه در روز شنبه ششم جمـادي به بياني ديگر در جلسه سـران
و همسويي بودند تا به قول دولت مشروطه جـا تـا آنجـا هاي بـي از تندروي«آبادي خواه در تالش هماهنگ

».جلوگيري شود، كه ممكن است
توسـط، بردنـد چندتن از اعضاي دولت كه پيـام مجلـس را مـي، االول يكشنبه هفتم جمادي، روز بعد

و و به دستور شاه دستگير دوشنبه خبر تدارك شاه براي يكسره كردن مشـروطه بـه. زنداني شدند قزاقان
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و انجمن مي مجلس و غوغايي برپـا مـي ها و، آبـادي بـه روايـت دولـت. شـود رسد كميسـيوني غيررسـمي
شـود تـا بـراي چـه بايـد هاي مجلس برپا مـي اضطراري از بيست نفر از سران متنفذ ملي در يكي از اطاق

، يعني منسـوب بـه تنـدروان مجلـس، اند اغلب آنها از اجزاي انجمن آذربايجان«. گيري كنند تصميم، كرد
و سيد جمال ملك ]439[».الدين هم هستند المتكلمين

و تلگراف جمع ياد شده ستاد خبري تشكيل مي و اخبار و اطالعات - ها را در محل رسيدگي مـي دهد
رف، هاي فعال ارتباط دارند جواناني كه با انجمن. كند و آمد هستنددر عوامل شاه مـانع ارسـال تلگـراف.ت

و واليات مي شـاه صـادر » راه نجـات«فـرداي روز اعـالن، كه گفتيم طور همان. شوندو ارتباط ميان تهران
و نهـم: آبادي را پي گيريم روايت دولت. شود مي و سـه شـنبه هشـتم نمايندگان مجلس روزهاي دوشنبه

ه جمادي و انجمـن االول در تالش بـراي كنتـرل و شـور مـردم و آرام كـردن فضـاي پرتشـنج يجـان هـا
و مسالمتبهارستان يكشـنبه در باغشـاهي واقعـه آميـز خواهـان آزادي سـه دولتمـرد دسـتگير شـده اند

و قزاقان به آرايش جنگـي در اطـراف ميـدان بهارسـتان مسـتقرند. شوند مي در حـالي كـه، قشون دولتي
و حمايت از مجلـس گـرد آمـده جمعيت چند هزار نفري مردم هم بر . انـد اي حفظ دستاوردهاي مشروطه

و حرارت دولت و تشنج اطـالع مـي» مشكوك«آبادي از حركات درو افراطي برخي افراد در تحريك دهـد
بي هاي ملي حقيقي به واسطه انجمن«:حالي كه و امورشـان مختـلي پريشاني ملت گرفتار پولي هسـتند

از انجمن، است ميهاي دولتي و هيچ محل معين مخارج آنها اشـاره بـه]440[».گونه نگرانـي ندارنـد رسد
بــه لبــاستــداخل برخــي انجمــن كــه و عناصــر مشــكوكي اســت و باطنــاً مســتبد هــاي طراحــي شــده

]441[. اند ها نفوذ كرده خواهان در برخي انجمن مشروطه
و وضعيي نفوذي دربار به واسطه، در واقع و خبرچينان از توان در. خواهان مطلـع اسـتت مشروطهها

و قشون مجهـز در تـدارك كودتـا بـود در، آن روزها كه دربار با تمام امكانات دولتي اوضـاع مردمـي كـه
و. چنان مختل بود كه حتي پول نهار را نتوانستند تهيه كننـد، بهارستان جمع شده بود غالـب توانمنـدان

و مشروطهتجار بانفوذ در اين زمان هم دست از حمايت مش خواهان را در عـين تنگدسـتي روطه برداشته
و تسـليحاتي انجمـن درباره.و مضيقه رها كردند و فقدان امكانـات تـداركاتي آني عدم تفاهم وكال هـا در

را افتـاده نتوانسته بود حتي حقوق ناچيز عقب، مجلس در عين. روزها در ادامه بحث خواهيم كرد ي وكـال
و مقاصد خود سوار قطار مشروطه شده بودندتجار بزرگ. پرداخت كند و، كه براي منافع به داليـل بسـيار

و مرج همه و هرج و اوضاع نامطلوب از مشـروطه روي، گيـر كشـور به علت دست نيافتن به آمال آني خود
، خواهـان حمايـت مـالي كـرده بـود الضـرب كـه در رويـدادهاي پيشـين از مشـروطه برتافتند؛ حتي امين

و« و پارسـيان نيـز كـه در واقعـه. ميان دو جريان ايسـتاده بـود» حيران درمانده ي توپخانـه بـه مجلـس
و تفنگ رسانده بودند انجمن دل، ها پول در بـه دليـل قتـل فريـدون زردشـتي سـخت و هراسـان نگـران

و وكال را مي بـه، در هراس از اقدامات تالفـي جويانـه بعـدي مسـتبدين، ديدند شرايطي كه ضعف مجلس
مي.ي ايستادندكنار ، ميرزا ابراهيم آقـا، زاده جز تقي، خود وكالي آذربايجان، كرد اوضاع كامالً با پيش فرق

و نظري،و مستشارالدوله مي، هر كدام به دليل و به رغم تلگراف. كردند سازي متفاوت كوك هـاي مسـاعد
مي اميدواركننده آنها در روزهاي منجر بـه بمبـاران عمالً هيچ نشاني از ياري عملي، رسيد اي كه از واليات
. مجلس نبود

و دفـاع تشـكيل شـد، براي ترتيب دادن امور، در مجلس رياسـت كميسـيون. دو كميسيون سياسـي
و تقـي. رئيس مجلس بر عهده داشت، سياسي را ممتازالدوله هـاي زاده هـم در كميسـيون مستشـارالدوله

و دفاع فعال بودند از، مستشارالدولههاي به گواهي يادداشت. سياسي كميسـيون سياسـي هـاي بحثيكي
از نـويس هشـت نفـر از تنـدروهاي روزنامـه«بررسي خواست شاه مبني بـر تبعيـد  و خطبـاي آن روز هـا
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و هـدايت. بود]442[»تهران و تنظـيم امـور تسـليحاتي موضوع اصـلي كميسـيون مدافعـه هـم تـدارك
به تلگراف. داوطلبان مسلح ملي بود و شـرح مـاوقع رويـدادهاي واليات ارسال مـي هاي متعددي هم شـد
و برگزاري اجتماعات سياسي مشروطه رابطه با انجمن. تهران را به اطالع رساندند خواهان هـم از جملـه ها

. امور جاري كميسيون سياسي بود
بـا) 1908ژوئـن10(ق 1326االول دهـم جمـادي» كميسـيون مدافعـه«گزارش معتبري از جلسه

و تنظيم امور مدافعه همه تقي. زاده در دست داريم تقيشركت مؤثر  جانبـه در زاده كه تا آن روز در هدايت
و با هشياري از صف و انديشناك بود تالش و اسـتقالل نظـر، آرايي هر دو سوي كشاكش مطلع با صراحت

و متفاوت با اعضاي اجتماعيون عاميون شعبه تهران به ويژه ملـك ديرينه عـالم كـرد كـها، المتكلمـين اش
و صالح نيست زياد سختي بشود« ]443[».بايد صلح كرد

شد زاده در اين جلسهتقي در علل تغيير نظـر،ي مهم كه قريب ده روز قبل از بمباران مجلس تشكيل
و يا مصالحه در مجلـس شـورا«اول اينكـه: را عنوان كـرد تأملچند نكته قابل،و عدول از نبرد تا به آخر

و موا و اكثريت كوركورانه با آن طرف استفقت ديده نميهمراهي بـه، در انظـار خـارجي: دوم«و».شود
و غيررسمي بر، طور رسمي و گرفتن اختيار از دست مجلـس روي انجمنزياده«سخن -و قـوه قـانون» ها

و جهت بر و بر اين مبنا و مرج«گذاري است بـر اسـاس: سـوم. كننـد نيروهاي انقالب تأكيـد مـي» هرج
ميت و بـه«، به همه اين داليل».ما را استعداد مدافعه كامل نيست«دانيم حقيق غير از اينكه صـلح كنـيم

مي. تدريج كارها را اصالح نماييم چاره نداريم و دلـم مـي من عقيده خود را و[خواهـد معلـوم باشـد گويم
و كي گفت بايد جنگيد در،بنابر همين گزارش]. ثبت شود كي گفت بايد صلح كرد و در ادامـه مـذاكرات

بر، زادهميان سخنان مفصل تقي و عدم سازش ضـرورت تصـريح بـر اصـول،»حقوق ملـت«ضمن تأكيد
آقايان به واسطه اطـالع از وضـع مجلـس بـر«: خوانيممي. قانون اساسي در فرايند مصالحه هم مطرح شد

ي در سـه امـر مطـرح شـده بـر تـأمل».دانستند در تفكر فرو رفتندطور نميباطن كارها كه تا آن وقت آن
و شواهد آن زمان كه ناظر بر هشياري ي زاده در ايـن برهـهو دورانديشي مستقل تقي، دقت، مبناي اسناد

و شرايط تاريخي آن روزها كمك كندمي، خطير است و، زادهتقي. تواند به فهم بهتر فضا به گواهي موافـق
و الئيـك ملـي تا آن زمان به عنوان يك نماينده، مخالف و شـجاعت در تمـامي راديكال گـرا بـا جسـارت
و كشمكش مجادله و كـنش آزادي، هاي مجلس اولها و مـذهبي بـر آرا - به رغم دشمنان تواناي سياسي

و تجددخواهانه و شـواهد موجـود،ي خود پاي فشرده بود طلبانه كـه در گفتارهـاي،و به شـهادت اسـناد
بز، ايمپيش هم آنها را آورده و سرنوشـت نگاهدر و خواهنـدگان مناسـبات هاي مهـم سـاز تقابـل بـا دربـار

و برجستهو نيز شريعت،ي پيشين مطلقه و مشروعهاي چون شيخ فظلمداران متنفذ طلبـان بـر اهللا نوري
و موازين خويش استوار ايستاده بود بي. اصول و اساس برخي نوشتهبنابراين اتهام هـاي تـاريخي كـه تـوان

و همواره بر تماميتظرفيت شن و اجتمايي را ندارند و شرايط متفاوت سياسي و مكان خـواهي اسايي زمان
مي روانهو راديكاليسم چپ بررسي سه دليـل. در اين مورد چندان اعتباري ندارد، ورزندي يك سويه تأكيد
. گر بحث باشد تواند روشن ياد شده در باال مي

شپس از رويداد بمب مجلس و كشمكش ميان احتشاماندازي به و سيد عبـداهللا بهبهـاني از اه السلطنه
و جريان،سو يك دچـار، با اقليـت راديكـال از سـوي ديگـر، هاي هوادار بازگشت نظام پيشينو كل عناصر

آن. ضعف شديد شده بود و مؤثر مشروعه، عالوه بر مجتهـد، طلبان به رهبري سيد كاظمتبليغات گسترده
و،خ نوري در داخلپرآوازه عتبات وشي و اصول الئيك متمم قـانون اساسـي در مخالفت با اساس مشروطه

و انجمناتهام بابي و ضديت با موازين شرع عناصر راديكال هـا بـيش از پـيش افـزوده بر دشـواري،هاگري
. بود
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و نامتحد مجلس آغاز كنـيم السـلطنه در مقـام رياسـت مجلـس بـا احتشـام. از فضاي ترس خورده
هرچند برخي اهل تاريخ او را موجـب اعـتالي منزلـت مجلـس. اي مستبدانه در اين جهت مؤثر افتاديهرو

، بـه خصـوص گـزارش مـذاكرات مجلـس، اما به اسـتناد شـواهد مسـتند، اند پس از ترور اتابك جلوه داده
و تالش او بـراي حـذف آنهـايي كـ نزديكي روزافزون احتشام و انجمن اعيان و السلطنه به دربار ه اسـتبداد

و اخـتالل تمركـز نماينـدگان بـر، تافتندتحكم قاجاري او را در رياست مجلس بر نمي در تضعيف مجلس
ميموضوع روشن، با مراجعه به شواهد تاريخي. امور مهم تأثير بسزايي داشت . شودتر
و احتشام السـلطنه، آباديبه گزارش يحيي دولت ي ميانشـان رابطـه نسـبتاً نزديكـ، كه به گواهي وي

مي، السلطنه از روزي كه بر مصدر رياست مجلس نشستهاحتشام: برقرار بوده كند مجلس هـم يكـي تصور
مي. از تيول اوست و مردم تشكيل و دور از انظار و. دهـد جلسات مجلس را غالباً سري كشـاكش ميـان او

احتشـام. اوج گرفته اسـت،دسيد عبداهللا مجتهد كه هر دو به نوعي درصدد تحكيم اقتدار خود بر مجلسن
و خوردن حقوق مـردم مـتهم مـي السلطنه در جلسه علني مجلس سيد عبداهللا را به رشوه و خواري كنـد

و. كنندجمعي وكال با او همراهي مي و قيـل و وكالي هوادارش هم از سوي ديگـر بـا هيـاهو سيد عبداهللا
ميدولت. آيندقال به اعتراض برمي اي بـه انـد؛ عـده وكالي مجلس چند دسته شـده:يدافزاآبادي در ادامه

مي منزل احتشام و يك دسته به منزل سيد عبداهللالسلطنه بـه، هـا در اين كشمكش برخـي انجمـن. روند
ميويژه انجمن اصناف به هواخواهي سيد عبداهللا به مقابله با احتشام . پردازند السلطنه

مي، آبادي كه با سيد عبداهللا هم محشور استدولت افزايد كه شاه در اين خيال اسـت در دنباله روايت
و سپس كه توسط احتشام در. را از مجلس كوتـاه كنـد» بعضي از وكالي آذربايجان«السلطنه دست سيد
او بـه فكـر تأسـيس، السـلطنه پـيش نرفـت توان گفت وقتي كار به دلخواه احتشـاممي، ادامه اين حكايت

ميمجمعي بيرون از مجلس براي پيش براي پيشرفت مقصد خـود كـه«: اول از همه. افتدبرد اهداف خود
و اطمينان دادن به شاه باشد بعضي از انجمن و انجمـن اتحاديـه طـالب ها را از قبيـل انجمـن آل محمـد

و تقريباً بيشتر از نصف وكالي مجلس را هم كـه مـردم سـاده  ، لـوحي هسـتند غيره را با خود همراه كرده
ميطرفدار خود نمو و نمـي ده با وجود اين تندروان با اقليتي كه دارند كار خود را - گذارنـد احتشـام كننـد

».السلطنه به مقصد خود برسد
و بـه او آبادي را مـي دولت، السلطنهاحتشام. آيدلذا در پي برپايي مجمع خارج از مجلس برمي خواهـد

مياطالع مي و مليـون بيـرون از مجلـس شـورا مبـرزي، خواهد مجمعي متشكل جمعي از وكالدهد كه ن
و تصويب كندتصميم، تشكيل دهد و سپس به مجلس ببرد شـود بـه آبادي مـدعي مـي دولت. ها را بگيرد

مي،اش ميليرغم بي مخالفين نيـز در جلسـه، اما برخالف انتظار. شودابزار تشكيل اولين جلسه آن محفل
اتقي. يابندحضور مي و مستشارالدوله هم كه - هـاي جلسـه مـي در ميانـه،ز موضوع مطلع شده بودندزاده

و يسار بافياحتشام. رسند مي، السلطنه پس از يمين و معلـوم مـي مقصود اصلي خود را مطرح : شـود كند
و مستشـارالدوله جـواب تقـي. مقصد اصلي حاضر كردن زمينه براي وزارت جنـگ عالالدولـه اسـت« زاده

ميمجملي به او مي و ساكت ».شونددهند
مي، بنابراين گزارش زنده و بـدنام خـود پي بريم كه هدف اصلي رئيس مجلس رساندن بـرادر مسـتبد

و انجمن(ي شاه عليه مشروطه كه در رويداد كودتاي ذيقعده، عالالدوله - هاي مشـروطه انجمن،)هامجلس
و تبعيد او شده بودند بيجلس]444[. به وزارت جنگ بود، خواه مصراً خواستار بركناري نتيجه بـه پايـانه

ميمي و دو روز بعد مجدداً تشكيل چرا كه نيت اصـلي رئـيس، رسداي نمياما باز هم به نتيجه، شودرسد
مي مجلس روشن و نقشـه بـه هـم عمال ًچندان از مجمع مورد نظر استقبالي نمي،و بار سوم. شود تر شـود

]زادهاز جمله تقـي[الذكر از سه نفر نماينده فوق السلطنه از بر هم خوردن انجمن مزبوراحتشام«: خوردمي
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مي» سخت ملول شده و دشمني عليه آنها شدت و هر چه بيشتر با شـاهو به بدگويي خصوصـيت«بخشد
ميمي و و دستكند ميكوشد روابط مجلس را با شاه زياد نمايد و بـه خط مهرآميز او را به مجلس رسـاند

و مخـالف بـا مشـي تنـدروان برقـرار دهد اكثريـت ثـابت او هم وعده مي ي در مجلـس موافـق نظريـات او
]445[».نمايد

و تاسـي فريـدون آدميـت از برخالف ادعاي دو دهه بعد احتشام، مختصر اينكه السلطنه در خاطراتش
و پذيرش محتواي آن و فرار به اروپا، آن و خالي كردن صحنه و، تا پيش از استعفا با تشكيل انجمن دربـار

و منـافع خـويش، نه مجامعگوآن و درگير كردن مجلسيان بر سر اهداف و وجهـه،و مشغول -و درباريـان
و توان قوه، آفريني براي شخص شاه و انحراف كشانده بـودي قانون انرژي اي مشـروطه. گذاري را به ضعف

ميكه احتشام ا، خواستالسلطنه و حكومت برآمـده و نظام و اراده مردمي ز مشـروعيت از مسير مشاركت
و مسـتبدي از نـوع، گراي خودبنابر تمايالت عميق آلمان،او. كرد گذر نمي، آن طالـب حكومـت متمركـز

سـركرده مخـالف، كمااينكه خود او در همان زمان در مكالمه بـا اميـر بهـادر. آلمانِ رايش ويلهلم دوم بود
و تخت قاجا:ي قشون شاه تأكيد كرد مشروطه و دوام تاج و نظـام پادشـاهي چـون خواهان حفظ ري خود

]446[. است» امپراطور آلمان«
و، عالوه بر نقش مؤسس در انجمن خدمت يا اكابر، السلطنهاحتشام و شـاهزادگان كـه مجمـع اعيـان
مي» جامع آدميت«از اعضاي فعال، درباريان بود - پس از اسـتعفاي صـنيع، به همين دليل. آمد نيز بشمار

، به پيشنهاد شاهزاده اسـداهللا ميـرزا،و به استناد مذاكرات مجلس،ع آدميت بودكه او هم عضو جام، الدوله
در، عالوه بر اين شـواهد. به رياست مجلس رسيد، عضو فعال ديگر آن محفل گزارشـگر سـفارت انگلـيس

مي، السلطنه داشت مجلس هم كه نظر خوبي نسبت به احتشام رئيس مجلس كليـه: نويسدبه مافوق خود
م بهخفيانه در كميسيونامور را و و دور از انظار مردم و بسـياري از جلسـات طور غيرعلنـي مـي ها گذرانـد

عمـوم طبقـات]حضـور[به عالوه قوانين براي محدود نمودن دخول«: كندمجلس را هم سري برگزار مي
. مردم به مجلس وضع نموده است . ... سري نمودن مجلـس باعـث سـوظن عمـومي نسـبت بـه او شـده.

و يا براي منافع شخصي خود مشغول كار استعق ]447[».يده مردم بر اين است كه او يا براي منافع شاه
و ديپلماتيك روس ميدر مكاتبات محرمانه السلطنه در روزهاي اخيـر بـر سـر احتشام«: خوانيمها هم

و به حالت اعتر و نزاع برخاسته اض جلسـه را تـرك يك سري مسائل تشريفاتي با چند تن از وكال به دعوا
. كرد . كـرد نقـش يـك السلطنه اين بود كـه وي آشـكارا سـعي مـي ها عليه احتشامعلت اصلي مخالفت.

. ديكتاتور را ايفا كند . مجلس نيز كه ظاهراً از اميال خودكامانه رئيس مجلـس خسـته شـده بـود بـدون.
بهگونه تأسفي استعفاي احتشامهيچ و فوراً دست زد السلطنه را پذيرفت ».انتخاب جانشين وي

اين بار به رهبري لياخوف كه مسـتقيماً از مركزيـت حكومـت قفقـاز، عالوه بر شرايط متفاوت مجلس
خـورده در رويداد كودتـاي شكسـت. از همان آغاز كنترل امور را به دست گرفتند قزاقان، گرفتدستور مي

و قشون تحـت فرمـ  و انجمـن، ان آذربايجـاني او بـود ذيقعده كه عمده صحنه تحت هدايت امير بهادر هـا
و گفتنـد كـه اگـر عليـه نهضـت مشروطه خواهان با حمايت انجمن تبريز به تهديد كردن آنها برخاسـتند

بـار هـم ايـن. هـاي آنـان را در آذربايجـان آزار خواهنـد داد در مقام تالفي خـانواده، دست به كشتار بزنند
بـه سـركردگان آذربايجـاني قشـون اميـر بهـادر در تهـران» انجمن ايالتي آذربايجان«تلگرافي به امضاي 

در صـورت مقابلـه بـا مشـروطه خواهـان همسـان يـك: فرستاده كه در آن با لحني تهديدآميز گفته شد
و به هيچ چيز شما ابقا نخواهـد« و كسان شماها رفتار خواهد شد و وطن در آذربايجان با خانه خائن ملت

ا]448[».شد و مستقيماً در كف تاماما اين بار كار . االختيار لياخوف روسي بودز كنترل آنها خارج
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و» انجمن برادران دروازه قزوين«ميرزا سليمان ميكده رئيس، االولجمادي13در را دستگير كردنـد
و به زنجير كشيدند قريب پانصد تلگراف از سراسـر كشـور. به عنوان نخستين اسير نهضت به باغشاه بردند

و حفـظ مجلـس اعـالم به تهرا ن مخابره شد كـه آمـادگي خـود را بـراي جـان فشـاني در راه مشـروطه
و فريـب نمـي«در آن روزهاي خطير، ولي به قول كسروي. كردند مي در صـرفاًو».بـود بيشترش جز الف

و بـدل تلگـراف مـي جمادي8عوامل شاه تا روز. حد همان سخن وكاغذ باقي ماند و االولي مانع رد شـدند
مي. خانه تهران را اشغال كردندتلگراف . گذردتبريز تا آن روز متوجه نشده بود كه در تهران چه

در: االولي اعـالم كـرد جمادي18ي رئيس مجلس هم در جلسه قريـب سيصـد تـا چهارصـد تلگـراف
توان پرسيد در روزهـايي كـه دشـمن مشـروطه در تـداركمي. همراهي با مجلس از واليات رسيده است

مي، دتا بودكو ميمجلس چه و انـرژي نماينـدگان در مقابلـه بـا بايست كرد؟ در حالي كه بيشترين تـوان
و انجمن و به تالش براي حذف آنها به هـرز مـي عناصر راديكال و هاي مردمي حامي كيان مشروطه رفـت

و مـؤثر كننـ حضـور خيـره، مجموعه عوامـل برشـمرده شـده. جانبه به ميدان آمده بودندمخالفان همه ده
. رنگ كرده بودمردمي در شكست كودتاي پيشين ذيقعده را تبديل به حضوري كم

و تاكتيك سياسي خويشتقي و، زاده خود در علل تغيير رويه و تـوان كـافي عالوه بـر عـدم اسـتعداد
الدوله خان مشـيرو توصيه ميرزا حسن» نصيحت عقال«به، خواهان براي مقابله با دربارالزم از سوي آزادي
زاده هـم عضـو آن به كميسيون خارجه مجلس كه تقي) 1908ژوئن4/ق1326(االول در چهارم جمادي

ميتأملنكات قابل، بود : كندي را بيان
و انگلـيس از شـميران بـه وزيـر امـور خارجـه در دوم جمادي« ، مشـيرالدوله، االول سـفير روس

ب و در آنجـا گفتنـد بـراي مـذاكره در اوضـاع تلگرافي به زبان فرانسه فرستادندكه بايد او را بيننـد
وقتي كه آمدند با لحني تهديـدآميز اخطـار كردنـد كـه اگـر. آيدفعلي است كه وحشت انگيز مي

و موقعيـت او را بـه خطـر بيندازنـد  . كنـد روسـيه مداخلـه مـي، مليون بر خالف شاه اقدام كـرده
و تقاضـاي، مشيرالدوله قبل از پذيرايي آن دو مأمور سياسي خارجي همان روز بـه مجلـس آمـده

و من  و كميسيون خارجه كه مستشارالدوله هـم عضـو) زاده تقـي(فوري مذاكره با رئيس مجلس
و متـوحش، آن بوديم و بسيار نگـران و حكايت او را شنيديم و ما را دعوت به مجلس كردند نمود
و مشغول جمع. شديم و انجمن آوري اردوآن بود كه شاه از شهر بيرون رفت هـا قصـد مقابلـه شد
و، ما به آنها نصيحت داديم كه اقدام تجاوزي نكنند. نمودند و البته در اين نصيحت همه عقـال ـــ

و مشيرالدوله ــ موافق بودند ]449[».البته رئيس مجلس ممتازالدوله

و زاده در كميسيون مدافعه بـه سـه دليـل ضـرورت مـ دانستيم تقي. بازگرديم به سخن اصلي ذاكره
و عدم آمادگي مجلس، اول. مصالحه مطرح كرد را، عدم همراهي اكثريت وكال كه قـانوني بـودن مقاومـت

و ضمناً زمينه مي منتفي جلوه داده و دولـت، دوم. كردي جنگ داخلي را فراهم هـاي افكار عمومي مـردم
و زياده ايه تبليغـات منفـي گسـتردهكـ، هـا هاي برخي اعضاي انجمـن روياروپايي با استناد به هرج مرج

و مقابلـه همـه،و سوم. عليه مشروطه برپا كرده بودند و آمـادگي مدافعـه جانبـه در جبهـه فقدان استعداد
و گردهمايي، اين داليل. نهضت در فقـدان،هاي يكي دو هزار نفر اعضاي انجمنهاي روزانهبه رغم شعارها

و تسليحاتي الزم براي رويارويي با و تفنـگ، قزاقان تحت فرمان لياخوف روسي توان رزمي ، مجهز به تـوپ
و جانبازي تعدادي از جوانان فـداكار مشـروطه. كردند منطقي جلوه مي - در روز موعود هم با تمام دالوري

و از ميان رفتن تمامي جلوه، طلب و زنجير و غل در همـان. هاي نهضت به دست نيامـد حاصلي جز مرگ
و چه جنـگ ما چه صلح: جلسه تأكيد شد و كـافي داشـته باشـيم، كنيم و اسـتعداد الزم ايـن. بايـد قـوه
و تصديق كردند موضوع را همه خـودش طـي سـخناني، گزارشـگر جلسـه، آباديدولت.ي حاضران تأييد
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و مخصوصـاً نماينـدگان مجلـس«:افزود ايـن اسـتعداد. استعداد ما براي صلح يا جنگ فقط اتحاد ماسـت
و اگر بتوانيم اختالف كلمه خود را برطـرف سـازيم تنهـا راهـي چنان كه گفتند امروز  براي ما مهيا نيست

]450[».رساند است كه ما را به مقصد مي
بـا مشـروطه خواهـان» صاحب منصـبان فـوج خلـج«مدعي بود، المتكلمين از مخالفين سازشملك

و لحظه ددولت. اي كه نبرد آغاز شود به ياري خواهند آمدهمراهند -ر دنباله روايت زنده خـود مـي آبادي
و انجمناين صاحب: گويد و منصبان اغلب با مجلس و«ها مراوده داشتند رفقاي زودباور ما آنهـا را صـديق

و در دل دارند با آنها در ميان مي و هر چه در سر كه ايـن تصـوير تـا چـه اين».گذارندمحرم خود دانسته
كـه بـه اعتبـار همـين تصـورات واهـي بـود كـه در اوضـاع دانـيم حد گوياست چندان اهميتي ندارد؛ مي

برشمرده شده در باال عده قليلي با كمترين ابزار جنگي توقع داشتند نبـرد پيروزمنـدي را عليـه كودتـاي 
و دقيـق، بـود كميته مدافعهزاده كه خود مسئول تقي.ـ روسيه ممكن جلوه دهند مشترك دربار تـر از بهتـر

و اهـداف.و امكانات نهضت اطالع داشتهر كس ديگر از عدم توان  و بـه رغـم خواسـت بر همـين بسـتر
و باورهاي سياسي و جسارت مطرح كرد، شخصي و مقابلـه نـداريم: به صراحت و اسـتعداد دفـاع او بـر . توان

هاي رسيده كه همـه روي كاغـذ وعـده فرسـتادن اسـتعداد چندان به انبوه تلگراف، المتكمينخالف ملك
و لياخوف هم به خوبي از اين وضعيت آگـاه بودنـد، شاه. دل نبسته بود، دادندجنگي مي از ايـن. درباريان

و رفع ناكارآمدي به پيروزي خويش مطمـئن، در كودتاي ذيقعده، هاي چند ماه پيشرو اين بار با آمادگي
مي. بودند د برخـي نـاطقين پـر شـور انجمـن: خوانيمباز هم به گزارش دولت آبادي ر ميـدان هـا هـر روز

و شعار سر دادن پيگير بودند زنـد او را تخطئـه هر كس را بفهمند حرف صلح مـي«و. بهارستان به تهييج
و هواخواه شاه مي و مستبد ميكنند ]451[».خواننداش

و دشمني خود با مشروطه در هماهنگي بـا روس، از سوي ديگر و شاه هم بنا بر خصلت استبدادي هـا
و تش و تبعيد تعدادي از سران مشـروطه را مـي تحت تأثير ترغيب و تـدارك ويق آنها تقاضاي تحويل كنـد

و ضربهگسترده مي اي را براي حمله و نهضت سامان . دهدي نهايي به مجلس
و انجمنتقي و ها را در صحنه سياسـي نـه نشـانه زاده در كل دوران مجلس اول حضور مردم ي هـرج

و، مرج و قلمـداد بلكه ناشي از شرايط انقالبي و مشاركت سياسي عمـومي تلقـي الزمه تمرين دموكراسي
و اجتمـاعي مي و پرورش افكار عمومي را در مسير شركت مستقيم در سرنوشـت سياسـي اي مؤلفـه، كرد

و اجتماعي مي و ترقي فردي و تعالي آزادي و كه هرگـاه لگـام ضمن اين. دانستمؤثر در رشد گسـيختگي
ميلوب سياستافراط را مانع پيشبرد مط و ابراز نكوهش برمي، يافتورزي نو عـالوه بـر. خاست به اعتراض

و عوامل دربار و، دانسـتند خـواه را يـاغي مـي مشـروطه هـاي كه انجمن، شاه مخالفـت ديپلماتيـك روس
و غالب رسانه و آلمان و حتي فرانسه هاي عمومي خارجه از طريق خبرنگاران مطبوعات انگليسـي انگليس

و نمايندگيو فرانس جملگي با اشاره به حضور برخي جوانـان مسـلح، هاي خبري روس حاضر در تهران وي
و خواهـان جنـگ بـا دولـت وابسته به انجمن ها در ميدان بهارستان مدعي بودند كه اينان مشـتي يـاغي

ميكسروي در روايت خود از قول تقي. قانوني ايرانند انزاده نقل هـا در جمنكند كه او پس از متفرق شدن
: ميدان بهارستان گفته است

- حال ديگر نمـي. خواستند ميان ملل متمدنه بدنام سازندمي، ملت را آنارشيست قلم داده بودند«
]452[».مظلوميت خود را به عالم اثبات نمود. توانند كاري كنند

و مصالحه در و درخواست به مذاكره و خواست پيشـگيري از به رغم پرهيز نيروي مقاومت از خشونت
و مشاورانش از روز دهم جمادي، جنگ داخلي و فضـاي شاه االول عمالً در تهران حكومت نظـامي برقـرار

و ناامني را مسلط كردند شاه روز بعد قواي قزاق را براي اتمام حجت خطاب بـه مجلـس شـوراي. پرتشنج
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و تهديد كرد در صورتي كه مردم حاضر در بهارسـتان متفـرق نشـ بـه توپخانـه متوسـل، وندملي فرستاد
از، در اين برهه هشت تن از فعاالن نهضت كه شاه درخواست تحويلشان را داده بـود. خواهد شد در يكـي

و به نوعي بست نشسته بودنداطاق و پيـام محمد علي. هاي ساختمان مجلس ساكن هـاي شاه به رغم ادعا
و نهـان در تـد دمـي از توطئـه، طلبانه به مجلـس صلح هـاي گـزارش. ارك كودتـا بيكـار نمانـدي آشـكار

و سـوم جمـادي فرمانده قزاق كه در فاصـله،ي كلنل لياخوف مخفيانه وي چهـارم تـا بيسـت االول كنـار
و بمباران مجلس بود، همراه - حـاكي از برنامـه،و بعدها به دست آمـد، مشاور نظامي شاه در تدارك كودتا

و مشـاور. ريزي دقيق دشمنان مشروطگي است و بـا حوصـله روز بـه روز حلقـه شـاه انش حسـاب شـده
ميمحاصره را تنگ ]453[. كردندتر

و مجلس از جانب اداره عمليات نظـامي قفقـاز نقشه، طبق اين اسناد ي حمله به مردم مشروطه طلب
و اجـرا شـد و دخالت مستقيم لياخوف تنظـيم و با هماهنگي . با همكاري گارتويك سفير روسيه در ايران

ا و سيزدهم جمادي، هاي محرمانهين گزارشتاريخ در آن روزهاي پرفشـار تـاريخ.ق است1326االول نهم
و، مشروطه و تأكيـد شـاه بـه تحويـل معدود نمايندگان مانده در صحن مجلس شورا در مقابـل خواسـت

را گرچه اكثريت وكال بارها در ضمن مذاكرات تمايل خـود. تبعيد هشت تن از سران نهضت تسليم نشدند
ايـن، بـه ويـژه مستشـارالدوله،ي آن روزهـا اما به گواهي شواهد زنده، در همراهي با اين امر مطرح كردند

كسـروي. شـد، زاده بود كه مصرانه مخالف تحويل سران مشروطه كه غالب فعالين ازلي مسلك بودندتقي
و نكوهشي كه بر كارنامه تقي ميبا همه انتقاد ايـن«:نويسـده با لحني جانبدار مـي باردر اين، داردزاده روا

اگـر آن هشـت تـن از ايـران بيـرون رفتنـدي بـاز محمـد علـي ميـرزا دسـت، زاده نبـوده گناهي از تقي
]454[».نكشيدي
از جملـه عـدم تـوان، كه در كميسيون مدافعه اعالم كرده بود كه به چنـد دليـل زاده با وجود اينتقي

و مصالح، نيروهاي نهضت و بـا،ه استخواهان مذاكره اما به تسليم سران نهضت به عوامل استبداد راضـي
و ضمن تأكيد بر پايداري روي اصول مشروطه و، آن همراه نشد زماني كه رونـد جريـان بـه سـوي مقابلـه

و به نظاره نايستاد» جامع آدميت«همچون اعضاي، دفاع سير كرد و هـا بـا نامـهها تا بعد، به كناري نرفت
هـاي خطيـر پايـاني در مـاه. ته شده پنهان مانده در آرشيو خصوصي ميراث سازي كنـد ساخهاي ياداشت

دستاوردهاي مشـروطگي ايـران را بـه نـام آنهـا، بسياري از كساني كه برخي اهل تاريخ، عمر مجلس اول
و همـراه اسـتبداد يـاري، اندنوشته و يـا چـون امثـال يا چـون سـعدوالدوله در كنـار گـر دشـمن شـدند
و عافيت خويش را بـر مصـالح نهضـت تـرجيح دادنـدا احتشام زاده تـا روز تقـي. لسلطنه از كشور گريخته

و پيشگام آن ايستاد و مركز رويدادها همراه . بمباران در صحنه
و نقش تقي و.ي اجمـالي الزم اسـت چنـد اشـاره، زادهپيش از پايان بردن كارنامه مجلس اول اسـناد

كشواهد آن روزها نشان مي و تـوان دهد و نـه چنـين آمـادگي ه نه وكالي مجلس مردان جنگـي بودنـد
و تصويب قوانين مطلوب نظـام نـو. نظامي وجود داشت مردم آنان را به مجلس فرستاده بودند تا با تدوين

و جنگ نبودند. ريزي كنندرا پي و مجلـس را خـالي. اهل نبرد اكثريت هم از چند هفتـه پيشـتر صـحنه
االول حاكي از حضور كمتـر از نصـف نماينـدگان در جلسـات مـاه جمـادي،ت مجلسمذاكرا. كرده بودند

سـاز، كردند بلكه در مـراوده بـا عوامـل اسـتبداد نه تنها همراهي نمي، غالب آنها هم كه مانده بودند. است
و انجمـن. زدندمخالف با نهضت مي و هـا هـم جـز معـدودي در انجمـن در صف نهضت هـاي آذربايجـان

و افراد مسلح در اختيار نداشتندعم، مظفري از ساير نقاط ايـران هـم بـه اسـتثناي چنـد تلگـراف.الً توان
. نيرويي به ياري برنخاست، كاغذي
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انجمن ايـالتي آذربايجـان در آن روزهـا،ي كسرويو تاريخ مشروطه انجمن تبريزي به شهادت روزنامه
ا و خواهان و دولت مشروطه خواند و فسـاد«تحاد ملت براي رهايي از شاه را خائن به ملت خـائنين» شـر

و قصـد تخريـب اسـاس، انجمن با ارسال تلگراف به سراسر ايران. شد و مخالفـت به نقض قـانون اساسـي
و امكـاني لحظات نهضت مـي همچون همه، تبريز پرشور. مشروطه اعتراض كرد خواسـت در حـد تـوان

برخود به مشروطه و مجلس در تهران ياري و حتي تعدادي سوار براي اعزام آمـاده كـرد خواهان امـا، ساند
و، سرعت رويدادها بر خالف روند جريان در كودتاي عقـيم چنـد مـاه پـيش. عمالً دير شده بود بـه كـام

و روس و قزاقان آماده جنگخواست دربار مي، ها . رفت پيش
در در نوزدهم جمـادي خواه تهران مجدداً چهار روز پيش از بمباران مجلس هاي مشروطهانجمن االول

بار سـر زاده در اين روز ديگر دريافته بود كه شاه اينتقي. مدرسه سپهساالر در نزديكي مجلس گرد آمدند
و چـاره مصالحه يا عقب و يكسره كردن كار مشروطه است و قصدش نابودي و نشيني ندارد اي جـز مقابلـه

مي. جنگ نمانده است : يسدنوكسروي در شرح آن چند روز
و تقيحاجي ميرزا ابراهيم« ميآقا و كسان ديگري جنگ زاده كه چـون خواستند به ويژه تقيزاده

ميو پشت]455[رئيس انجمن آذربايجان بود داشـت پافشـاري آشـكاري دربـاره گرمي به دليري
]456[».كردجنگ مي

و طباطبايي، دو روحاني: افزايدكسروي مي و به جنـگمي»هايستادگي ستمكشان«، بهبهاني خواستند
و» پسـتي«اما برخي نمايندگان هـم. خواهان ايستادندگرچه تا پايان كنار مشروطه، راضي نبودند نمودنـد

هـا در آن روزهـاي پايـاني متأسـفانه روزنامـه».خشم شاه فرو نشـيند، آن هشت تن بيرون روند«: گفتند
و يا حاوي گزارشپيش از كودتا به دليل تسلط قزاقان بر سراسر شهر منت ، هـاي دقيـق نيسـتند شر نشدند

و شاهدان مؤثر رويداد هم سخن يـا نوشـته از تقي.و ما از دستيابي به بسياري جزئيات مهم محروميم زاده
و خاطرات باقي مانده كه غالباً سالهم و متون تاريخي در، ها بعد نوشـته شـده زماني به دست نيامده نيـز

مي. كا نيستاين زمينه چندان قابل ات اي جـز زاده در روزهاي پايـاني چـاره تقي، نويسدكسروي از يك سو
كنـد كـه چـرا بـه وعـده وعيـدهايو از سوي ديگر چند سطر بعد او را نكوهش مـي، داشتمقاومت نمي

و ديگر واليات اميد داشتانجمن مي. هاي تهران زاده در كميسـيون تقـي، دانيم بر خـالف ايـن تصـوير اما
و عدم استعداد جنگي مشروطهمدافعه  ، بـه هـر حـال. خواهان را مطرح كرده بودبه صراحت عدم آمادگي

و پياپي دريافتي از سراسر كشوربه رغم تلگراف و خـوش خيـالي كه بـي، هاي متعدد ترديـد بـه دلگرمـي
ميمشروطه و وعده، افزودطلبان ر همه آن سخنان پرشور و وي هاي ياري در روز سرنوشت در حـد سـخن

در كنـار عوامـل دربـار. اي به ميدان آمدندمخالفان مشروطه به گونه گسترده، از آن سوي. كاغذ باقي ماند
و اطالعيـه مشروعه،ي استبدادو عمله و با پخش شب نامه سـران، خواهان مجدداً از همه جا سر برآوردند

مينهضت را به بي و خيانت معرفي ميديني و به مردم تكليف دند از پيوستن به صـف مشـروطهكر كردند
. حذر كنند

و نقيضـي را هـم بـه،ي گزارش خود ضمن ارائه جوانبي از آنچه گذشت كسروي در ادامه نكـات ضـد
و شهادت يـك تقي. است تأملكشد كه قابل ميان مي - مـتهم بـه دروغ تلگراف سـاختگي زاده را به استناد

و سودجويي از تبريزيان مي و شورانيدن در زمـان، اوالً. روايت كسروي محل ترديد جدي است.كندگويي
رد. زاده نداردميانه خوشي با تقي، دوران رضاشاهي، نوشتن تاريخ مشروطه اش از اين رو در پي يافتن هـر

بر اسـاس تلگرافـي كـه منسـوب بـه، در اين مورد هم به خطا. زاده استو نشاني براي محكوم كردن تقي
را، زاده فرض شدهتقي مياو ميزاده خود در اينتقي. كندنكوهش : نويسدباره به اعتراض
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ص، تاريخ مشروطه ايران(تلگرافي كه مرحوم كسروي در كتاب خود« )64بخش سوم چـاپ دوم
و گفته كه چند روز قبل از توپ بستن مجلس به رمز به تبريز مخابره كـرده ،امبه من نسبت داده

و نه من ابداً بـا كسـي در تبريـز خصوصاً كه نه عبارا. اساسي ندارد ت آن شبيه به انشاي من است
]457[».رمزي داشتم

25در تـاريخ انجمـن تبريـزي ايـن تلگـراف را كـه در روزنامـه: افزايـد زاده در دنبال مطلـب مـي تقي
و منتشـر كـرده بودنـد، اآلخر هم منتشر شده جمادي و تحريك آنها بـه مقابلـه جعـل . براي تشويق مردم
مينكوهش بسيار بر مشروطه كسروي ميخواهان تهران روا و خطا متهم و آنها را به سستي امـا، كنددارد

چنـد هـزار]تبريـز[در اينجـا، بـود تبريز با تهران يكي نمـي«:خود در قياس تهران با تبريز معترف است
و سامان آماده مي و مجاهد ورزيده با سر و خواهيم ديد كه چه مردان دلير كارداني از ميـان ايشـان بودند

]458[».برخاست
و موانعي محدوديت دهد كه به رغم همهشواهد نشان مي در تهران نيز بـه ويـژه در روزهـايي كـه، ها

و مصالحهتقي و سران مشروطه پي بردند قصد مذاكره بـه بسـيج،ي آنها حاصلي به بـار نخواهـد آورد زاده
و جنگنده هـاي بـاالي برخـي در اطـاق، تعدادي در پشت بام مجلس.ي مشروطه دست زدند افراد مسلح
و داخل مسجد سپهسـاالر عده، قسمت شمالي مجلس و حيـاط انجمـن آذربايجـان سـنگر، اي در اطراف

و بـا پشـتوانه. گرفتند و طپانچه ي كمـي اما در عمل تنها حدود هفتاد تن در روز پاياني با معدودي تفنگ
و بازار در صحنه بودندمهمات در كنار چند صد نفر مردم . عادي كوچه

. توضـيح داده كـه نكـات مهـم آن را آورديـم، زاده در شرح رويدادهاي منجر به بمبـاران مجلـس تقي
: نويسـد مـي. زاده نويسنده نامدار معاصر از آن روزهاي پرانـدوه بخـوانيم اي هم از محمدعلي جمالخاطره

وزماني بود كه محمدعلي شاه با مشروطه و خواهان و تصميم به يكسره كـردن مشـروطه مجلس درافتاده
و ششلول بندان قزاق خود را در سـطح تهـران. نابودي عناصر پيشرو نهضت گرفته بود شاه به باغشاه رفته

و خواستار تحويل سران نهضت شده بود . يكي از اينان سيد جمال واعظ بود. مستقر كرده
مادرش او را بـراي گـرفتن خبـري از پـدرش بـه عمـارت آورد كه پسر نوجوان سيد جمال به ياد مي

ميجمال. مجلس شورا فرستاده بود بيند وكالي حاضر در تـاالرمي، شودزاده وقتي وارد ساختمان مجلس
و دوسـت نـزديكش ملـك المتكلمـين هـم. اندبزرگي دور هم نشسته در ميان وكال پدرش سـيد جمـال

از:ر تكيه داده بود شنيددر حالي كه به ديوار تاال. حضور داشتند سخن از نيت بـد شـاه دربـاره چنـد تـن
و به قتل برسانندمشروطه و هر لحظه ممكن است آنها را توقيف كنند پدر بـه فرزنـد. طلبان مشهور است

زاده در جمـال. زاده را پيدا كن تـا بـراي كـاري الزم بـه ميـان جمـع بيايـد برو تقي: گويددل نگرانش مي
ميتقي، ان مجلسجستجو در ساختم : يابدزاده را در پلكاني به سوي طبقه باالي مجلس

و اسـلحه« و لباده سرگرم تحويل گرفتن تفنـگ و قبا اي بـود كـه از با همان عمامه سياه كوچك
در. داداو به يكي دو نفر كه پهلويش ايسـتاده بـود تحويـل مـي. دادندپايين به دستش مي خـوب

خـان صـورو ميـرزا قاسـم]صوراسـرافيل سـردبير روزنامـه[رخـان خاطر دارم كه ميـرزا جهانگي 
آن]اسرافيل[ . تر نشسته بودندطرفچند قدم ..«]459[

به سهم خود درگيـر، پذير استزماني كه پي برد رودرويي اجتناب، به رغم مخالفت با جنگ، زادهتقي
و دفاع شد . تدارك

سه، سرانجام فـرا رسـيد؛ روز منحوسـي كـه)م1908ژوئـن23(ق 1326االول جمادي23شنبه روز
و نارنجـك مجلـس را محاصـره كـرده بودنـد  و تفنـگ و قشون تا به دندان مسـلح شـاه بـا تـوپ . قزاقان
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و توان محدود محافظان مجلس اطالع داشتند - جوانـان مشـروطه. فرماندهان اردوي ضد مشروطه از نيرو
و انجمـن آذربايجـان تعـدادي از قزاقـان تيراندازان معدود مستقر در باالي سـاتك، خواه ختمان مجلـس
و دالورانه بود كه لياخوف دسـتور داد تـا. كننده را مورد اصابت تير قرار دادندحمله مقاومت چندان شديد

و. خواهان شليك كنندهاي سهمگين توپ به مشروطهبا گلوله اكثريت محـافظين مجلـس جنـگ نديـده
از.و گلوله داشتند به نبرد نابرابر ادامه دادند ولي تا توان، اي بودندغيرحرفه مقاومـت عمـالً، ساعت9پس

خواهـان بـه رغـم مخالفـت بـا مشـروطه، ديويد فريزر گزارشگر انگليسي تايمز لنـدن. در هم شكسته شد
و جسارت مجاهدين انجمن آذربايجان نوشت، راديكال . از دالوري

شاتأمل ه عليه مجلس اولي در علل پيروزي كودتاي محمد علي
رو. ايمتفصيل سخن را در متن گفتارهاي پيشين آورده و به عنوان جمـع صرفاً،از اين از، بنـدي به اختصار

تـوان مـي، بر مبناي شواهد تاريخي. كنيم علل پيروزي كودتاي دربار عليه مشروطه بر چند نكته تأكيد مي
» عـوام«اكثريت بـزرگ، خواه در تهراننفر مشروطه به استثناي چند هزار، پي برد كه در زمان اين رويداد

و مخالفان شريعت و مجريان حكومتي و بـي يا با شاه و يا سـكوت تفـاوتي پيشـه مدار نهضت همراه شدند
و شرايط در اواسط كار مجلس چندان محسوس نبود. كردند بنـدان در روزهاي پاياني كـه قـداره. اين فضا

و مشروطهديقزاق در پي نابودي هر عنصر آزا از حضور گسترده مردمي خبري نبود كـه، طلب بودندخواه
و عقيم گذاردن كودتاي ذيقعده شـاه  و سپس واقعه ميدان توپخانه چندي پيشتر در كشمكش با مشروعه

و مؤثر داشتندجلوه . اي پرشكوه
ريـت مـردم اكث«: نويسدمحمد تقي بهار در توصيف تركيب جمعيت مردم ايران در زمان مشروطه مي

و متجـدد بـود  و اقليت مردم انقالبي افزايـد كـه در آغـاز رفتـه رفتـه مخـالفين وي مـي».ايران ارتجاعي
و بعـد خـود را بـا، اول سـاكت شـدند. فايـده اسـت مشروطه حس كردند مقاومت در برابـر نظـام نـو بـي 

و قانون، در اوايل نهضت. خواهان آميختندمشروطه . اساسي بـه دسـت آمـد اقليت تجددخواه سلطه يافت
هـاي بـااليي عالوه بر اليـه: افزايدمي، بهار كه خود در رويدادهاي مشروطه شركت مستقيم داشت]460[

و برخاسته از طبقات فرودست جامعـه نيـز از اسـتبداد محمـد علـي شـاه برخي مردم تهي، جامعه دست
و پشتيباني مي ».تنها طبقه متوسط به مشروطه وفادار ماند«كردند

مي از ديگر حاضران در صحنه، زادهملك اهللا نـوري در ميـان مـردم شـيخ فضـل: نويسـدي آن روزگار
و بي و به ويژه افراد معتقد به دين و بازار با گذشـت زمـان]461[. اي داشتمالحظهسواد نفوذ قابلكوچه

و همدالن غيرمسلمان مشروطه كه و الئيك و اهداف عناصر راديكال تعـداد محسوسـيو روشن شدن آرا
و مخـالفين نظـام نـو كـه- دگرانديشان بابي و گوشزدهاي مكرر حذرآفرين روحانيون ازلي در ميانشان بود

و قدرت سنتي خود را در معرض خطر مي و با سوءظن به مشـروطه مردم حساس، ديدندمنزلت - تر شدند
و همراهـي روزهـاي اوليـه را چنـدان نشـان نمـي خواهان مي و شور اخطارهـاي پيـاپي. دادنـد نگريستند

و نـابودي ارزش  و مـوازين شـرع در صـورت برقـراري حاكميـت متشرعين مبني بر تضعيف هـاي سـنتي
و زندقه، خواهانمشروطه و المـذهبي بابي، سيل اتهام كفر و، گري . فرنگـي مـĤب . گردانـي موجـب روي.

و روستا از مشروطه شده بودبسياري از تهي مح. دستان شهر و روستاهاي اطراف كـه در بيشتر الت تهران
و مقلد روحانيون بودند كسـروي. شـدند خوانـده مـي» هاي ملحدبابي«خواهان علناً مشروطه، مردم مطيع

مي شرح زندگانيدر. كند هم به مشابه اين امر در تبريز مكرراً اشاره مي كنـد كـه مـردم عـوام خود تصريح
همزادگاهش در شمال تبريز با روحانيون متشرع  و ايـن امـر چنـدان. صدا بودندو مخالف مشروطه همراه
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و همـدلي خـود،ي تبريز بر او سخت شد كه در اوج محاصره كسروي جوان ناگزير به پنهان كردن تمايـل
شدبا مشروطه ]462[. خواهان

و مقاومت يازده ماهه تبريز و پرجمعيت شـهر بـه مراكـز محله، در برهه استبداد صغير هاي فقيرنشين
و محالت متوسط سنگر نهضت شده بود و دشمنان مشروطه مبدل شده در تهـران هـم]463[. مخالفان

در گردهمـايي، كه در جـاي ديگـر كتـاب آورديـم طور همان. همين روال حاكم بود، هاي جزييبا تفاوت
و پوپوليست آنها را مخالفان مشروطه در ميدان توپخانه كه غالب مورخان توده - دست عـدهيكصرفاً گرا

و چپاولگر معرفي كرده عالوه بر اوبـاش. شهري حضوري محسوس داشتند مومندستان تهي، انداي اوباش
و، هـاو سنگلج كه غالباً در بيشتر گردهمـايي، عوالدجان، مشدي چاله ميدانهاي داشو لوطي بـه نـوعي
و سمتي فعال بودند درجه ]464[. هايي از مردم نيز حاضر بودندگروه، اي

- بـي«چيان جماعت مستقر در ميدان كه به شدت عليه مشروطه: هم گزارش داد صوراسرافيلروزنامه
و ترغيب شده بودند» دين و فرنگي، تحريك حملـه، مĤب بر سر داشتند به عابريني هم كه كاله غيرسنتي
و شور آماده هجوم به مراكز مي و با شر آبـادي كـهي دولتيحي. خواهان شده بودندمشروطه» فساد«بردند

در خاطراتش از ترديدهايي كه در دوره پاياني عمر مجلس نزد اهل بـازار، خود از سران انجمن اصناف بود
مي، وجود آمده بود براي تعطيل كسب به عـده زيـادي از آنهـا همسـو بـا پيشـوايان مـذهبي. گويدسخن

و همدلي با مشـروطه را از دسـت داده بودنـ مشروعه ، كمااينكـه در روزهـاي پايـاني،دطلب خود همراهي
انجمـن اصـناف تهـران بـا]465[. هاي حاضر در بهارستان حضـور نيافـت انجمن اصناف در ميان انجمن

و مـؤثر پايتخـت از جمله تشكل، نفر29، توجه به تعداد زياد نمايندگان اصناف در مجلس اول هـاي مهـم
و پيشگامي برخي اصناف.شدمحسوب مي هـاي در بـرگ، باقر بقال در مجلـس اول چون مشدي، تحرك

و تأثير بر رد يا تصويب مصـوبات مجلـس. تاريخ ثبت است و خيابان و رابطه اين افراد در بستن بازار نقش
يك. بارها اين اهميت را نشان داده است و، دسـت نبـود اما اين انجمن حضـور هـردو عنصـر روشـنفكران

ه، روحانيون در آن اهللا در روزهـاي روحـانيوني چـون شـيخ فضـل. كـرد دايت مـي هرازگاه آن را به سويي
و طباطبايي،ي مجلس اوليه اي چـون يحيـيو حتي ازليان شناخته شده، مجتهدين پرنفوذ چون بهبهاني
و عملكرد اين انجمن تأثير نهادند، آباديدولت مخالفت انجمن اصـناف بـا عناصـر. جملگي در روند نظري

شدراديكال در جريان ترور اتا آن انجمـن را دسـت]466[القدسي روح روزنامه، همان روزها. بك آشكارتر
و تحريك شده مخالفين مشروطه خواند هـاي واقعيت مشروطه اين بود كه عمالً نهضـت بـر شـانه. نشانده

آن. چند هزار فعال معدودي شهرهاي بزرگ ايران متكي بود كسروي كه با دلبستگي بسيار بـه مشـروطه
مي، نامدمي» داري تودهسررشته«را  و» دسـته انـدكي«صـرفاً شود كـه خود ناگزير به اعتراف از رهبـران

و حكومت قانون يكسـان نبـود  پيشگامان نهضت كه تازه معرفتشان هم از آنچه در اروپا به معني مشروطه
و تصـريح مـي،»داشتندهاي سرسري نميجز آگاهي«و غالباً  : نـدكبـه مشـروطگي آگـاهي يافتـه بودنـد

]467[».بودنـد خواهان آن نيز نمي«بلكه، دانستندرا نمي» معني مشروطه«نه تنها، مردم،»ي انبوه توده«
. گواه روشني از مصداق اين ادعاست، انبوه روستائيان متعصب وراميني كه در ميدان توپخانه چادر زدند

و قابل تكرار كه از سـوي مورخـان عـوام و واقعيت تلخ اما انكارناپذير و هواخـواه مفـاهيم كشـدار گـرا
از» مـردم«و،»خلـق«،»توده«چون، اما غيرتاريخي، بينهمسان ناديـده انگاشـته شـده ايـن اسـت كـه

و شـايد چنـد برابـر آن در  جمعيت قريب ده ميليوني ايران در عصر مشروطه تنها چند هزار نفر در تهران
و، كرمان، قزوين، رشت، هايي پيشاهنگ چون تبريز تمام واليت . اصفهان . درگيـر انتخابـات مجلـس اول.

و بهبهـاني در زمـان تحصـن همان زمـان شـيخ نـوري مشـروعه. شدند طلـب در مـذاكره بـا طباطبـايي
]468[. عبدالعظيم به صراحت به اين امر اشاره صريح نمود
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و اغراق مستقل از انگيزه ح، هاي شيخ مخالف مشـروطه گويي ها قيقتـي از غـرض از ايـن اشـاره بيـان
و ذهن مقوله وي شـريعت پـس از تبليغـات گسـترده. اسـت» مردم تهـران«ي تركيب مـداران برجسـته

و يارانش و يا تصـوير شـده در اكثـر، متنفذي چون شيخ نوري و حمايت اوليه و بازار آن شور مردم كوچه
آغـاز بسـياري از آنهـادر، سـو از يـك. را نداشـتند، هاي تاريخي مشروطه كه با تاريخ مغـايرت دارد كتاب

و مهـم  و مـؤثرتر پنداشته بودند كه مشروطه همان اجرا كردن موازين شرعي اسـت؛ دوم اينكـه عـدم، تـر
و سياسي آنان از سوي مجلسـيان نيـز بـر نارضـايتي پاسخگويي به خواسته و حياتي اقتصادي ، هاي عاجل

و انفعال آنها دامن زده بود روي و اوضـاع نابسـامان در بستر فقدان دانش. گرداني و مـرج و هـرج و آگاهي
هـاي سـنتي از ياد نبريم كه گروه. تر كرده بودي پذيرش تبليغات ضد مشروطه را گسترده كشور نيز دامنه

همو دين و و خواسـته خوي آن روزگار هيچ همراهي كـه، هـاي روشـنفكران خواني ميـان خـود بـا زبـان
و مشروطه را در نظ و ميانـه. كردنـد احسـاس نمـي،ر داشتندپيامدهاي حكومت قانون رو روزنامـه معتبـر

كسـروي كـه بـا]469[. داننـد درصـد مـردم معنـاي مشـروطه را نمـي99: در همان زمان نوشت، تمدن
: نويسدروحانيون چندان روي خوش نداشت مي

و تكان برخاستند]روحانيون[انبوه مردم تنها به نام پيروي از آنها« ]470[».به جوش

و يـاران انگشـت شـمارش در مجلـس ااينكه به رغم پافشاري تقـي كم و حمايـت چنـد انجمـن، زاده
و برخي انجمن و نظـارت روحـانيون، هاي راديكالپايتخت اصل دوم متمم قانون اساسي مبني بر حق وتو

و تأكيد شيخ فضل و قوانين به پيشنهاد شـ. اهللا عمالً به تصويب رسيدبر مجلس و ايـن امـر نشـان داد يخ
و استقالل قوه قانونگـذار را خدشـه فكرانش در مجلس توانستههم - اند اصلي را كه اساس مشروطگي نظام

و پـاي. به متن قانون وارد كنند، كرددار مي و طـالب سراسـر حمايت گسترده فشـاري شـديد روحـانيون
و ابـدي بنامنـ  سـير رويـدادها.دكشور موجب شد تا مجتهدين عتبات مخالف شيخ نيز اين اصـل را الزم

علَـمِ مشـروعه حاكي از اين بود كه پـس از مقابلـه  و برپـايي و صـريح شـيخ و، خـواهيي علنـي مجلـس
و الئيك مي از بسياري از پشـتوانه، خواستمشروطگي به معنايي كه طيف راديكال هـاي مردمـي خـود را

. دست داد
در، ها درباره مشروطهغالب نوشته و مقابل كودتاي درباري در علل ناكامي مجلس اول ـ روسي از فهـم

و«ي بـار را بـر دوش معـدودي برخـي همـه. انـد كننـده طفـره رفتـه شناخت اين عامل تعيين تنـدروان
و كساني كه چون تقي. اندافكنده» افراطيون زاده در پي آن بودند تـا چنـين مردمـاني را در فراينـد عمـل

اي هـم بـا عمـده جلـوه دادن عـده. انـد مقصـر قلمـداد شـده گونه آثـار در اين، تداوم نهضت تربيت كنند
و امكـان عملـي كـردن، كه البته بسيار هم مؤثر بود، مداخالت خارجي از فهم علل دروني كه بستر مـؤثر

و معلول،ها به جاي يافتن علت، در مجموع. درماندند، آن مداخالت را فراهم آورد . يابي پيشه كردنـد مقصر
آ مي، خواهي مترقي آزادين عدهتوگويي اگر به جاي و يا اگر قـدرت تعدادي ديگر هـاي خـارجي نشستند

به، كردندمداخله نمي و كاسـتي طور اصولي پيش مـي همه كارها و بـدفهمي رفـت و كـژروي هـا هـاي هـا
، اينكه هنوز پس از سپري شدن قريب يك قـرن از مشـروطه.شدنهادينه در جامعه ما يك شبه ناپديد مي

را»ي توده«عاج نشين ما حضور ميليوني مورخان و نوآوري الئيـك و بازار در مقابله با تجدد صـرفاً كوچه
مي به حساب حقوق و اوباش و دريافـت واقعيـت، سنجندبگيران هـاي درونـي حاكي از همين عـدم فهـم

آن. خوي ماستجامعه دين را،كه فرجام سخن تـوان مـينصرفاً عوامل موفقيت شاه در مقابل مجلس اول
و متهم دانستن چند الئيك آزاديجانبهبا يك . خواه توضيح دادگري
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. 404ص، جلد دوم، . . . نگاري ايرانيان تاريخ روزنامه، ناصرالدين، پروين. 14
مـورخ، عـدالت48از شـماره.ق1324شـعبان18مورخ،16شماره، عدالتروزنامه، تبديل الحديد به عدالت. 15
شدام نام سيد حسينسرانج، 1324الثاني ربيع 18 . خان به عنوان مؤسس در سرلوحه ذكر
. 1324الثاني ربيع18مورخ،48شماره، الحديد، تعرض بر جرايد فارسيه. 16
و بـه، فتاه غسانترجمه كتاب الحديد. 17 و به ترجمه محمدعلي تربيت را كه پژوهشي تـاريخي اثر جرجي زيدان

. تشر كردزبان داستاني بود به صورت پاورقي من
. 1324االول مورخ هشتم جمادي،20شماره، الحديد، اخبارات خارجه. 18
سه. 19 . 145و 144صص، . . . گانه آذربايجان سخنگويان
.76و75صص، نيز، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايرانكتاب4 سند شماره. 20
. 380ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 21
. 385ص، جلد اول،دهزا مقاالت تقي. 22
.60و59صص، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران. 23
و عثماني در قرن بيستم. 24 .86ص، جلد اول، ايران
. 710ص، تاريخ مشروطه ايران. 25
.26ص، انجمن شورايي در انقالب مشروطيت. 26
.16ص، انجمن شورايي در انقالب مشروطيت. 27
.38ص، جلد اول،هزاد مقاالت تقي. 28
. 193ص، تاريخ مشروطه ايران، احمد، كسروي. 29
. 599ص، همان جا. 30
. 694و 693صص، همانجا. 31
. به بعد 843ص، همان جا. 32
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يك صوراسرافيلروزنامه . 33 و اشتراك و بازچاپ شمارهبارها اطالعيه آبونمان را اعالم كـرده اسـت قانونهاي ساله
و شماره بعدي مورخ سوم شعبان همان سـال مراجعـه شـود 1325رجب26مورخ،12ه شمارهب، مثالً( ) قمري

و را به منظور چاپ مجدد بـراي ربيـع قانونهاي چاپ اول ملكم خان در آن زمان از ايتاليا شماره زاده بـه تهـران
. فرستاده است تبريز مي

. مرداد16تا11،هزادخاطرات تقي، 1345مرداد17، كيهانروزنامه . 34
. 118ص، جلد پنجم، زاده مقاالت تقي، حسن، زاده تقي. 35
. 120ص، همان جا. 36
مي، دار بود مخبرالسلطنه هدايت كه مسئوليت نظارت بر انتخابات تهران را عهده. 37 كنـد خود در خاطراتش تأكيد

و خطـرات(. وكالي تهران را هم به سرعت برگزيدند، كه از ترس احتمالي شاه ي بـه گفتـه.)144ص، خـاطرات
، قانون اساسي بيسـمارك در آلمـان، نامه انتخابات مجلس اول از مواد قوانين اوليه انتخاباتيقوانين نظام، زاده تقي

.(361تا 355صص، Mage publishers، 2006چاپ، انقالب ايران، ادوارد، براون(. تأثير گرفته بود
به نتخاب حاج شيخ تقي وكيلا، يك مورد استثنايي. 38 مجلس عوايـد عمـومي«ي عنوان نماينده الرعاياي همداني

در هاي شورايي ايرانيان در تاريخ معاصر است كه در مقاله نخستين تجربه دموكراسي انجمن،»همدان و اي مجـزا
جم، مجلس فوايد عمومي همدان به مدت شش ماه. ايم جايي ديگر به آن پرداخته ) ژوئيـه4(االول ادياز پانزدهم

انـد به رغم اينكه اكثر منابع تاريخي مدعي شـده. فعاليت كرد،)1906دسامبر30(قمري 1324عقدهذي14تا
در، تشكيل شـده 1906انجمن اصفهان بوده كه در دسامبر، ترين مجلس ايالتي كه قديمي ايـن تشـكل مردمـي

ولين تجربه دموكراسي جمعـي عصـر جديـد در ايـران بـها، همدان كه منشأ تحوالت بسيار در مدت كوتاهي شد
و دلسوزانه مردم همدان به پاس تالش. رود شمار مي به وكيل، هاي مدبرانه عنوان اولين وكيـل شهرسـتان الرعايا را

و به تهران فرستادند و اسـناد: براي كسب اطالعـات بيشـتر بنگريـد بـه. در مجلس اول انتخاب كردند خـاطرات
نوشـته، نويسـي ايرانيـان خـاطرات؛ 1367تابستان، چاپ دوم، انتشارات زرين، به كوشش ايرج افشار،ظهيرالدوله

و فرهنگي، ترجمه مجيد جليلوند رضائي، فراگنر،گ، برت فكـر؛ 1377چاپ اول، شركت سهامي انتشارات علمي
. به قلم فريدون آدميت، دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت

 1326شـوال16مطـابق بـا 1908نوامبر11راني در انجمن آسياي ميانه در انگليس در تاريخ سخن، زاده تقي. 39
. قمري

، چـاپ دوم، 1356، انتشارات گام تهران،)سه خطابه( هاي انقالب مشروطيت ايران زمينه، سيد حسن، زاده تقي. 40
ي« زاده در نوشته ديگري هم تحت عنوان تقي.53و52صص و مقـاالت(»ادي از اوايـل مشـروطه لفظ مشروطه
با تحسين فراوان از نقش اصناف در حفظ جوهر مشروطه در مقابل دربـار) 394تا 389صص، جلد اول، زاده تقي

ميو علماي مشروعه مي خواه ياد و و مـؤثر يـك شـخص«: نويسد كند فقط در اين ضمن بايد از كار بسـيار مهـم
و آن مشهد هـا در مجلـس اول اسـت كـه در واقـع اصـالحي باقر بقال وكيل بقـال عالي مقداري نيز ذكري بكنم

و آن چنان است كه در واقع كشمكش عظيم مذكور بر اثر هيجان تبريز در آخـر سـال  مشروطه را وي نجات داد
و مبارزات مجلـس بـا دربـار كـه آقـاي حـاج مخبرالسـلطنه 1324 و مذاكرات ق كه قريب دو هفته طول كشيد
. هدايت . د. ميپي و آمد و مجلس رفت . كردر پي براي حل اختالفات بين شاه . وقتي كه عاقبت از طرف دربـار.

و گفت حاال كه شما اصرار در لفظ مشروطه داريد مي، به مجلس آمده فرمايد من با مشروعه موافقم كه البتـه شاه
و جامع بر. تر از كلمه مشروطه است بايد امور بر طبق شرع انور باشد  اثر اين زرنگي نبض جمعـي از مقاومـت فوراً

و كســي را از و گفتنــد ايــن بهتــرين راه حــل اســت و مخصوصــاً علمــا فــوراً رضــا داده كننــدگان ســاقط شــد
لكن يك مرتبه مشهدي باقر مرحوم فريـاد. طلبان متجدد مجلس جرات مقاومت با علما در اين باب نبود مشروطه

گ و و به اين مضمون حرف زده و يخه چركين:فتسختي كشيد و مـردم آقايان قربان جد شما بروم ما اصناف هـا
و ايـن همـه مجاهـدت، فهميم عوام اين اصطالحات غليظ عربي را نمي و دل و خـون ما چيزي را كه به زحمـت

و با اين لفظ، ايم گرفته وكالي اصـناف هـم. دهيم پردازي مشروطه خودمان را از دست نمي اسمش مشروطه است
و نمـي، راهي كردندبا او هم و عوام داشتند و علما كه مالحظه كلي از اصناف توانسـتند آنهـا را كـه هسـته امـت
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راو موافقت كردند، اصحاب بودند برنجانند و معني آن نيز مسـتقر شـد لفظ مشروطه ، همـان جـا».در واقع روح
. 394و 393ص

و بحران آزادي، فريدون، آدميت. 41 . 396ص، مجلس اول
مي، ها پس از اين خطاي آدميتميرزاصالح سال. 42 و آن حرف به او تاسي مي جويد . كند ها را تكرار
و نامه. 43 .7ص، مقدمه به قلم غالمحسين ميرزاصالح، علي آقا تبريزيهاي خصوصي ميرزا فضل خاطرات
جا. 44 .6ص، همان
و اسناد سيا يادداشت، صادق، مستشارالدوله. 45 ، انتشـارات فردوسـي، بـه كوشـش ايـرج افشـار، سـي هاي تاريخي

.26ص، 1361
.4ص، همان جا. 46
جا،43منبع . 47 .5ص، همان
. 171ص، جلد اول، تاريخ مشروطه، احمد، كسروي. 48
از، كسـروي تاريخ مشـروطهو نيز بنا بر مفاد،و اسناد آن روزگار انجمن تبريزشيخ مير سليم به روايت روزنامه . 49

و دگرانديشي به شمار مي و پاكدل و در تبريـز پيشـنماز جمله طالب ساده دل رفت كه در نجـف درس خوانـده
و دفاع از حقوق آنان داد. مسجد بود از اين رو محبوبيت بسـياري بـه دسـت، در زمان مشروطه دل در گرو مردم

سه. آورد شد به يكي از سخنگويان و عامهاو با زبان. گانه انجمن تبريز معروف و بـا ضـربي ساده و المثـل فهـم هـا
مي هاي شيرين مردم را با مشروطه قصه و مـؤثر. آشنا كرد، شناخت اي كه و سـران فعـال او را از جمله نمايندگان

مهر او به مردم تأكيد كرده. اند انجمن ملي تبريز خوانده و و فسادناپذيري تـاريخ. انـد غالب اسناد تاريخي به پاكي
و ياد نيك اوستكس مشروطه مي. روي سرشار از ستايش اين مرد در آن چند سـال مشـروطه نـه، گويدكسروي

و رشوه، كسي را آزرد و خير مـردم نكوشـيد، اي گرفت نه پول و جز به نيكي پـاك. زندگي ساده خود را رها نكرد
و در سر غيرت به دار رفت هـاي پيشـين فعاليـت در زمان هجوم قشون متجاوز روس به تبريـز بـه جـرم. زيست

شد مشروطه و گردهمـايي او از جمله وطن. طلبي به دار آويخته هـاي خواهاني بود كه در كنار ياران محفل عليهم
و در لواي روضه مي، خواني اسالمي پيش از مشروطه و امر سياسي پيش و ورود و رواج امتعه داخلي را تبليـغ برد
و بستدر. كرد مصرف كاالهاي خارجي را نكوهش مي خواهان تبريز از سـران نشيني مشروطه تحصن كنسولگري

درگيري ميرزا حسن مجتهد تبريز با شيخ سليم كه سرانجام به اخراج مجتهد از تبريز توسط مجاهـدين. مؤثر بود
با. انجاميد در آثار تاريخي آمده است شد 314در انتخابات وكالي اصناف اما هم مـردم تبريـز كـه، رأي نفر سوم

و وجـود او را در انجمـن تبريـز مـؤثرتر دانسـتندب او،ه او دلبسته بودند مانع رفتنش به تهران شدند و هـم خـود
در از شيخ سليم نه بازمانـده. چندان تمايلي براي رفتن به تهران نداشت و نـه آثـار مكتـوبي از او اي بـاقي اسـت

و دردناكش توسط سربازان رو و به دليل مرگ مظلومانه عمـري، قمـري 1330سيه تـزاري در سـال دست است
و. اش به دست داد تري از زندگاني دراز نيافت تا چون ديگران بتوان جزئيات دقيق تنها شرحي مختصر بر زنـدگي

در زمـان، قمـري 1327االخر جمادي20مورخ،44شماره، شمس استانبولاقداماتش به قلم خود او در روزنامه 
و محمـدعلي دشـمني عـين، اهللا نوري در آن شرح از مخالفت شيخ فضل. استبداد صغير منتشر شده است الدولـه

درگيري ميان افرادي كـه تاريخ مشروطهجلد اول 248تا 238كسروي در صفحات. ميرزا با خود ياد كرده است
و مجاهدين شرح مـيمي» بدخواهان مشروطه«آنها را  ج ايـن رويـداد منجـر بـه اخـرا. دهـد خواند با شيخ سليم

شد، ميرزا حسن، مجتهد بانفوذ و. از تبريز شيخ سليم به اصرار مردم از نمايندگي صرف نظر نمود ودر تبريز مانـد
. منشأ اقدامات بسيار بعدي در مشروطه گرديد

. 339ص، زاده مقاالت تقي، جلد اول، تاريخ انقالب ايران، سيد حسن، زاده تقي. 50
. 236ص، تاريخ مشروطه. 51
و تمركز خود را گذاردهناي. 52 و شـاهدي را بـراي تخطئـه كارنامـه تقـي كه اينان همه تالش زاده اند تا هـر بهانـه

. انـد تنها نشانه ضديت شخصي آنهاست وگرنه چرا كل انتخابات در مجلس اول را به بحث نگذارده، برجسته كنند
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و انتخاباتجز خانم منصوره اتحاديه در كتاب س مجلس نجش دانشـورانه اي از انتخابـات مجلـس تا كنون كمتر
. اول عرضه شده است

. 344ص، زاده مقاالت تقي، جلد اول، تاريخ انقالب ايران، سيد حسن، زاده تقي. 53
و اتابك امين خاطره بد قرضه. 54 و مظفرالدين شاه السلطان در ذهن ايرانيان موجب شـد هاي پياپي دوران ناصري

در هـا بحـث همزمان با اين. نمايندگان با اكثريت آرا با آن مخالفت كنند، ضه دولتكه پس از طرح درخواست قر
شاه جديد براي هزينه سفر خود بـه. براي تصدي مقام سلطنت عازم تهران بود، محمدعلي ميرزا، وليعهد، مجلس

و پـنجم قـانون اساسـي. قرضه از بانك استقراضي روس متوسل شد هـر نـوع،از آنجا كه به موجب اصل بيسـت
و خارجه بايد با اطالع مجلس باشد كرور تومان قـرض20دولت وقت درخواستي براي، استقراض دولتي از داخله

.و استقراضي روس را به مجلس آورد، انگليسي، هاي شاهنشاهي از بانك
و انگليس براي اعطاي وام به ايران ذكر شده بود در متن اين اليحه شروط دولت كـه دولـت ايـن اول: هاي روس

و مهـم ايران محل مصرف اين پول را با اطالع آن دولت و ضـامن پـول هـا تعيـين كنـد واگـذاري، تـر از آن گـرو
و پست و تلگراف گمركات شمال به روس شدخانه و اعتراض شـديد وكـال. خانه به دولت انگليس تعيين با مقابله

ته معين. اين اليحه رد شد خواسـتار حسابرسـي سـه سـاله، ران در مخالفت با طـرح التجار بوشهري نماينده تجار
و اظهار داشت كه در صورت نياز به قرضه نبايد از دولت و مخارج دولت شد و انگلـيس بـا ايـن درآمد هـاي روس

و قيود سنگين اخذ شود يعني تشكيل بانكي به اسم ملت كـه،»ملتي«راهي. بلكه بايد راه ديگري بيابيم، شرايط
و تعهـدآور سـنگين از خـارج اخـذ وام.ي مورد نياز دولت را تـأمين كنـد بتواند بودجه پيامـدهاي، هـاي متعـدد

و سياسي بسيار در دهه و تجار بـزرگ ايـران عـوارض بنيـان اقتصادي در هاي پيش از مشروطه داشت كـن آن را
و حرفه بنيان و فالكت روزافزون صنعت ازي اطـالع دقيـق بـرا. هاي داخلي مالحظه كرده بودند هاي اقتصادي تـر

و چگونگي مقابله مجلس با آن تـاريخ بانـك به تحقيـق سـودمند مظفـر شـاهدي در كتـاب، جزئيات اين اليحه
 541صـص، چـاپ اول، 1381، چاپ مركز اسناد وتاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، استقراضي روس در ايران

. مراجعه شود 559تا
ميزاده تصوير آن روزهاي مجل تقي. 55 : كندس را چنين ترسيم

در« و پس از چنـد روز بـه بهارسـتان منتقـل شعبان در عمارت طاق17مجلس ملي نما در دربار افتتاح شد
. مجلس تا مدتي عبارت از وكالي شهر تهران بود كه قريب شصت نفر بودند. شد . تا قريـب دو مـاه مجلـس.

و نشر نمي و مذاكراتش طبع ميدهع.شد ملي رونقي نداشت وي كمي از تماشاچيان در مجلس حاضر شدند
. دخول در مجلس آزاد بود . و شوال به مذاكرات در خصوص قرض. از 400ماه رمضان هـزار ليـره انگليسـي

و مهـدي قلـي خـان  و انگليس كه دولت به توسط ناصرالملك ميرزا ابوالقاسم خان وزير ماليـه دولتين روس
شد مخبرالسلطنه به مجلس پيشنهاد و پس از مذاكرات زياد رد - ترتيب قانون اساسي كه به اسـم نظـام. كرد

مي نامه بري اساسي مجلس خوانده و مشتمل و شاه51شد و مباحثه در اصالحيه كه ميان مجلس ماده بود
و  و اقدامات ابتدايي براي تأسيس بانك ملي كه ناشي از رد قـرض دولـت از روس در بعضي مواد آن پيدا شد

و صـحبت انگ و داوطلب شدند كه خود بانكي ايجـاد كننـد و مردم به هيجان آمده و ليس شد هـاي متفرقـه
و بدون دستور بي مـذاكرات سـخت بـر ضـد، مانند عمل نـان تهـران) تهيه مطالب پيش از وقت(نظم ايمن

و پرشورتر  و روز به روز مجلس بر ضد دولت تندتر بـا. شـدمياعمال خير صحيح آن از اجزاي دولت گذشت
و حتـي مجلـس را بـه معنـي  و اركان دولت اعتنائي به مجلس نداشته و دستگاه سلطنت وجود اين دولتيان

و يك مجمع بازي حساب مـي پارلمان نمي وزرا در مجلـس حاضـر، كردنـد گرفتند بلكه مانند يك عدالتخانه
و در مطالب الزمه مجلس عري خود را مسئول مجلس نمي، شدند نمي ميدانستند و بعـد از مـدتي ضه نوشـته

».كم رونقي گرفت در ماه شوال مجلسكم. لفظ مشروطيت هم معمول نبود، گرفت جواب مي
.2ص،)1906دسامبر17(ق 1324دوشنبه غره ذيقعده، سال اول، مجلسروزنامه. 56
.68و67صص، جلد اول، مجلسهمچنين روزنامه،29و28صص، صورت مذاكرات مجلس اول. 57
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و معضـالت آن روز زاده متن كامل اين سخنراني را كه حاكي از نگرش تقي. 58 ي جوان نسبت بـه نظـام پارلمـاني
و يا در كتـاب، 1906دسامبر23،ق1324هفتم ذيقعده، سال اول،16شماره، مجلستوان در روزنامهمي، است

و نهادهاي مشروطيت . يافت92تا86صص، 1383، نشر مهرنامك،تهران، اصغرحقدارنوشته علي، مجلس اول
بي. 59 و در آن نشـريات بـا نظمي ادامه و نواقص نحوه اداره امور مجلس به مطبوعات اروپا رسيده بـود هاي مجلس

و تحقير از عدم رعايت ابتدائي و حتي نحوه نشستن وكـال روي زمـين هـم يـاد تمسخر ترين اصول اداره جلسات
يك.شد مي و تذكرات پياپي او نامـه پس از اين سخنراني تقيسالي قريب اي بـه امضـاي عبـدالغفار تبريـزي زاده

و در آن بـه ايـنق بـه تقـي 1325شـعبان9نايب اول سفارت ايران در لندن در دست داريم كه در  زاده نوشـته
و از جمله مي : نويسد مسئله اشاره كرده

و ساير استروزنامه تايمس لندن كه اول روزنامه انگلستا« و در هر نقطه عالم داير دو سـه مـاهي اسـت،ن
و انگلـيس  و بـه خصـوص بعـد از قـراداد روس و اوضاع ايران انداخته ، كه توجه مخصوص به پارلمان ايران

چنـد خبرنگـار در سـفارت]نويسـنده[» رايطر«از قرار معلوم عالوه بر اخبار روزانه،]1907منظور قراداد[
و با و گفـت نك تلغرافخانه براي خود معين كرده كه مقالهانگليس طهران - ها راجع به ترتيبات مجلس ملي

و رنگ ماالكالم مي و آب و بسط تمام و اقدامات مجلس با شرح و عين السخط تبـدي«مفاد. نويسند وگوها
مي» المساويا و يا متصور است به قلم مـه محض نمونه اينـك ترج. آرند هر قصوري كه براي مجلس موجود

مي24مختصر مقاله يكي از خبرنگارهاي تايمس را كه  تو خود حديث مفصـل».دارم ماه اوت نوشته تقديم
.«بخوان از اين مجمل  . و سؤاهاي ملل متمدنه رسم است اگر چنان كه در پارلمان. الت راجع بـه ادارات را

و مسائلي را كه محل گفت و بـه ادارات فرسـتاده وگـو خواهـد شـد يـك روز قبـل چـاپ همچنين مطالب
و همچنين به اعضاي مجلسمي مي و اعضـاء هـر يـك رساندند تا ادارات جواب شود هاي كافي الزم حاضـر

و  ُلـب عقايـد تأملمطالب را قبل از وقت به نظر دقت و روز بعـد و كسب اطالعات در آن باب كـرده آورده
ميخود را بي و زايد اظهار و هم بعضي بيانات بـي نميهم وقت مجلس تلف، كردند حشو و بـن بـه شد سـر
تمـام، كردنـد مطلب ديگـر را مطـرح نمـي، آمدند اي به تصميم نميو تا وقتي هم در مسئله. آمد ميان نمي

و معطلي مي اشكاالت حضرت عالي در منظور داشتن اين مطالب همه وقت بـه مجلـس اخطـار.شد ها رفع
».و ايستادگي مخصوص در اين باب الزم استاما از قرار معلوم بذل همت. فرمائيد مي

ـ سـال نامهمتن كامل اين نامه كه مسائل ديگري هم در آن مطرح شده در و مهـاجرت هـاي هاي مشـروطيت
و بزرگان محلي به سيد حسن تقي،ق به بعد1325 ، نشـر قطـره، بـه كوشـش ايـرج افشـار، زاده از رجال سياسي

صص(. استآمده32تا29صص، 1386، چاپ اول  يـاب مشـروطيت اوراق تازه 511تا 506عكس اين سند در
در ايران خبرنگـار، ايم كه بعضاً در فصل بعدي به آنها پرداخته،و چند نشريه ديگر تايمزروزنامه.)چاپ شده است

و مقاالت بسياري پيرامون پارلمان ايران منتشر مي متعـددي بـاي گونـه هاي تبليغنوشته، در واقع. كردند داشتند
و نمي و بايسـته نظـام پارلمـاني هـم اين محتوا كه ايرانيان قوم متمدني نيستند و شايسته دانند پارلمان چيست
زاده در دوران اسـتبداد تقـي. شـد در جرايد زمانه منتشـر مـي، نيستند حتي نشستن بر صندلي را هم نمي دانند

و پيشينه ا صغير با اين تبليغات و تالش بسيار كـرد تـا آن را بـه سـودي مسموم فضاي سياسي روپا رو به رو بود
. نهضت مشروطه تغيير دهد

سـوم، سـال دوم،19شـماره، مجلـس همچنين به گـزارش روزنامـه،ق1325دوم ذيحجه، مذاكرات مجلس. 60
   .(1908ژانويه7(ق 1325ذيحجه 

 1325الثاني مورخ دهم جمادي، سال اول،142شماره، مجلسنيز روزنامه، الثاني جمادي9، مذاكرات مجلس. 61
. 1907ژوئيه21،ق
21مــورخ، ســال اول، 147شــماره، مجلــسنيــز روزنامــه،ق 1325الثــاني جمــادي19،مــذاكرات مجلــس. 62

. 1907اول اوت، 1325الثاني جمادي
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.ق1325صفر17مورخ،)سال اول(63شماره، مجلسروزنامه. 81
در. 82 گز شرح حال سعدالدولهابراهيم صفائي مـدعي 362ص، جلـد دوم، هاي رهبـران مشـروطه ارشاز سلسله

و حتي قانون اساسي بلژيك را براي استفاده هيئـت تـدوين: است سعدالدوله در تدوين قانون اساسي شركت كرد
و بعضي مواد آن را كه مغاير با ديانت اسالم بود . ولي ترجمه او پذيرفته نشد، تغيير داد، ترجمه كرد

. 371ـ349صص، جلد دوم، بران مشروطهره، ابراهيم، صفائي. 83
.96ص، انقالب مشروطه ايران، ژانت، آفاري. 84
.ق مجلس1326الثاني ربيع15زاده در جلسه سخنان تقي. 85
و تحول احزاب سياسي مشروطيت. 86 . 158ص، 1381، پيدايش
.2ص،38شماره، سال اول، مجلسهمچنين روزنامه، ذيحجه19، مذاكرات مجلس. 87
و نـان تهـران،ق1324ذيقعـده7،ي يكشـنبه در جلسـه، مثالً. 88 كـه در واقـع از جملـه، كـه معضـل گوشـت

مي]شهرداري[هاي بلديه مسئوليت ايـن امـور: زاده به صراحت عنوان كرد تقي. اين امر به ميان آمد،شد شناخته
خ و پاسخ و بايد به مسئول مربوطه واگذار در«:واسته شودربطي به مجلس ندارد وظيفه ايـن مجلـس رسـيدگي

ايـن مجلـس مراقـب. وكالي واليات براي رسيدگي امـورات جزئيـه اينجـا نيامدنـد. امورات كليه است نه جزئيه
و اين امور در تحت اداره و صـنفي مجلـس بلديـه.ي وزير داخله است وزراست بايد حكومت بلديـه از هـر طبقـه
و اين امور را از آن ».جا بايد خواست نه از مجلس داشته باشد

. 349ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 89
. 458ص، 1374، كوير، تهران، به كوشش غالمحسين زرگري نژاد، رسايل مشروطيت. 90
و تحـول در انديشـه سياسـي معاصـر شـيعه، دولت مدرن، سنت، اسالم، سيدعلي، ميرموسوي. 91 ، نوسازي دولت

ني، تهران فصل پنجم ايـن كتـاب، اين منبعهاي با وجود تفاوت نگره خويش با برخي داده.20ص، 1384، نشر
و قابل  و سنجش نظريه تأملشرحي خواندني و مفهومي سلطنت قديم هـاي سـنتي در توصيف بنيادهاي نظري

و عمل جز بازتوليد حاكميت سلطنت مستبد پيشين نبود ا. شيعه در ارزيابي قدرت است كه در واقع ز ايـن آثاري
وو پژوهشها بحثتواند پرتو جديدي بر ايجاد سلسلهمي، دست واز سوي اهل دين هايي افكند كه بـا نقـد جويـا

و امكانـات، پوياي سنت آن، ظرفيت و نـدار مفـاهيم جديـد را در انديشـه سياسـي مـا بـه بحـث،و خالصـه دار
سس. روشنگري بكشاند و جزميـات تفسيرهاي نو متناسب با الزامات عصر در جهت ،ت كردن موانع امتناع فكـري

و پرهيز از ايدئولوژي مي . زدگي بگشايد تواند امكانات جديدي را در عرصه انديشه سياسي
. 125ص، جلد اول، شريف كاشاني. 92
و خطرات. 93 . 147ص، خاطرات
مي تقي. 94 مي: نويسد زاده در خاطرات آخوندها هـم گفتنـد بلـي. گفت من مشروعه را قبول دارم نه مشروطه شاه

و همراهانش هم مـي.»ما مدعي شديم«گاهآن، اين درست است مشـروعه درسـت، گفتنـد سيدعبداهللا بهبهاني
و هـم. است ، زاده نبـود صـدا بـا تقـي مستشارالدوله وكيل متنفذ ديگر آذربايجان در مجلس كه هميشه هم همراه

و«پس از شرحي بر آنچه پيرامون مشروطگي اگر عرض كنم كـه سـلطنت«: نويسدمي، در گرفته بود» معناًلفظاً
قاحاج، منظور مستشارالدوله[مشروطه را ما سه نفر  و تقـي ميرزا ، ايـم گرفتـه]زاده نماينـدگان آذربايجـان فرشي

و، مبالغه است بي دو روز ديگر تمامي مساعي ما دو سه نفر مصروف شـد بـر اينكـه نگـذاريم بـر حسـب تكليـف
و مايه بيفكندخواهش دو دولتيان اين عنـوان را مثـل طعمـه جلـو. لت كلمه مشروعه در اذهان اهل مجلس پايه
27از. بحمـداهللا ايـن كـوي سـعادت از ميـدان بـرده شـد. اندازند كه رخنه بر اساس عمل وارد نمايند آقايان مي
سـالم تبريـزي در ذيحجـهاال نخستين نامه مستشارالدوله بـه ثقـه(».ق دولت ايران مشروطه است1324ذيحجه
.(125ص، 1353، االسالم تبريزي نامه ثقهزندگيق به نقل از 1324

. 274ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 95
و خطرات، هدايت(مخبرالسلطنه. 96 . 147ص، 1363، فروشي زواركتاب، خاطرات
. 219ص، جلد اول، تاريخ مشروطه، احمد، كسروي. 97
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در تقي. 98 و، ذيحجه28 زاده زمان معرفي اعضاي كميسيون تدوين متمم قانون اساسي در جلسه حضـور نداشـت
از، نگـاران مخـالف بـا وارونـه كـردن رويـدادها كـه بسـياري تـاريخ با ايـن. او را غياباً به اين وظيفه انتخاب كردند

و اثر تقي بي و معر، اند زاده سخن رانده اهميت بودن نقش تـرين گرهگاهـاي في بـر سـر مهـم هر جا كه به انتخاب
كمااينكـه غيابـاً در تبريـز بـه وكالـت. اند حضور او را ناديده انگارنـد رسيم حتي مخالفين او نتوانسته مشروطه مي

شد مجلس و دوم برگزيده و حضـور20در سرتاسر حيات. هاي اول ، ماهـه در مجلـس دوم8ماهـه مجلـس اول
و در زمان استبداد صغي و عنوان نماينـدهبه، در هيئت مديره موقت پس از فتح تهران،روبعد در تبريز ي شـاخص

و آراي او محسوس است ترين شخصيت روشنفكر عصر مشروطه به گونه مهم و برجسته حضور نام . اي مدام
مي. 99 ايـدئولوژي(. روايت منظم معتبري از اعضاي كميسيون متمم بـه دسـت مـا نرسـيده اسـت: نويسد آدميت

مي) 409ص، روطيتنهضت مش آن به نظر كـه آن را هـم،اي گونه كه خود ايشان تصريح كرده تنها نوشـته رسد
و مـتمم آن چگونـه تـدوين شـدي در دسترس داشته مقاله، خواند مغشوش مي بـه قلـم، قـانون اساسـي ايـران

ايـن.ه اسـت بـود) 547ــ 534صص،ش1326بهمن، سال چهار، شماره پنجم، يادگارمجله(عبدالحسين نوايي 
و مصاحبه تقي را، زاده با نوايي تنظيم شده استنوشته بر اساس سخنان شـايد هـم بـه همـين دليـل آن مـتن

: نويسـد بـه درسـتي مـي، در جلسات علني مجلس، مطرح شده هاي بحثگرچه بر اساس. مغشوش مي شناساند
و زمينه كشمكش« عق ماهيت مسائل مورد اختالف و شريعت بودندها مظاهر برخورد سياست برخـوردي كـه، لي

ص(» بر روند تدوين اصول متمم قانون اساسي تاثير نهاد و اي بـه نامـه اما هيچ اشاره) 410همان جا هـاي مهـم
و نيز نامه معتبرِ به جا مانده از مستشارالدوله به ثقه قاهاي االسالم كنـد كـه فرشي ديگر نماينده تبريز نمـي ميرزا

و يـا غيرمعتبـر،ي ممكن دو فرضيه. اند ين متمم نوشته شدههمزمان با كشمكش تدو در دسترس نبـودن كتـاب
بي تواند توجيه نيز نمي،ها دانستن نامه بـه قلـم، االسـالم نامـه ثقـه زندگياو از كتاب. اعتنايي آدميت باشد گر اين

مي نصرت و ضـديت بـا تقـي براي وارد كردن ايرادهـاي مال صرفاً اما، گيرد اهللا فتحي در كتابش بهره و نقطـي زاده
ص. مستشارالدوله و عامدانه متأثر از شرايط زمانيكتابش با جابه 172در تالش وكالي آذربايجـان، جايي آگاهانه

و دولت را كه خواهان جابه و ارج بـي، جايي آن با لفـظ مشـروعه بودنـد در تحميل مشروطگي نظام به دربار قـدر
آد. دهد نشان مي مي ها به شيوه ميت از نامهمورد دوم كه باز هم در ارتبـاط بـا اخـتالف، گيردي خاص خود بهره

و ثقه ، زاده اسـت االسالم مدعي آنارشيسـت بـودن تقـي ثقه. زاده است االسالم بر سر مسلك تقي نظر ميان فرشي
قازاده در تبريز مي داند؛ اما دليلش هم عملكرد يكي از خويشان تقي در ميرزا در كنـار تقـي فرشي كه خـود زاده

و همراه او در پيشبرد خواسته زاده آنارشيسـت تقـي: نويسـد مـي، هاي راديكال در كشـمكش مـتمم اسـت تهران
مي. نيست مي هاي ضد تقي انگاره خواست تصويرسازي بر منباي پيش بنابراين آدميت آنجا كه ، نمايـد زاده مطلوب

مي از متن نامه م ها استفاده از، پسندد به خواننده خود القا كنديكند تا آنچه را كه و آنجا كه بـر تصـويري كـه او
مي تقي بـا. انگـارد هاي ديگر همين منبـع را ناديـده مـي كل نامه، آورد زاده در مشروطه ترسيم كرده خدشه وارد

و دقت نظري كه در آدميت سراغ داريم و آگاهانه براي بـيبي، هوشمندي خبـر ترديد اين رويكرد آدميت عامدانه
. گرفت هر جا مطلوب دانسته از آنها بهره نمي، ها قائل نبود او اگر اعتباري براي اين نامه. گذاشتن خواننده است

جا. 100 . 351ص، همان
. 217ص، . . . االسالم تبريزي نامه ثقهزندگي. 101
. 392ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 102
و خطرات. 103 . 147ص، خاطرات
جا. 104 . 150ص، همان
. 241ص، . . . فكر آزادي، فريدون، آدميت. 105
و تقي. 106 زمان رويداد ميدان توپخانـه، زاده اسلحه به دست گرفته يكي از معدود مواردي كه در تاريخ ثبت است

و مقتدر نظام كه همزمان بـا محاكمـه متهمـين فـروش دختـران، است كه عمال دربار به رهبري صنيع حضرت
و نمايندگان حمله بردند، چان به مجازات محكوم شدندقو در. مسلحانه به ساختمان مجلس مستشـارالدوله خـود

، جلـد اول، هـاي تـاريخي يادداشـت(. شرح آن را به دست داده است، واقعه ميدان توپخانهيادداشتي تحت عنوان 
مي)50ـ39صص : نويسد او در گزارش خود از جمله
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و وكـال تهيـه شـده حاج،من، زاده تقي« و ميرزا آقا دانستيم توطئه بزرگي بر عليه مجلـس ميرزا ابراهيم مرحوم
اي كه بدواً حاضر داشتيم عبارت بود از چهار رولور كه مـا چهـار نفـر اسلحه. به فكر دفاع افتاديم تأملبدون. است

.و يك قبضه تفنگ پنج تير آلماني كه علي بيك از منزل من آورده بود، داشتيم . خودمان بـا خـود قـرار داديـم.
. اگر كار سخت شد با چهار قبضه رولوري كه چهار نفر داشتيم به دفاع بپردازيم . اوبـاش[هر دو دسـته مشـدي.

و چاله ميدان در سوي ديگـر  و اوباش عودالجان شـدند بـا كـه ششصـد هفتصـد نفـر مـي]مقتدر نظام از يكسو
و مشدي.ندصداهاي ناهنجار رو به مجلس هجوم آورد هـاي ها با قمـه درهاي مجلس را حسين آقا به موقع بست

و عربـده گذاشـتند  و شليك و كنـار. عريان جلو مجلس بناي هياهو از طـرف اشـخاص معـدودي كـه در گوشـه
السلطنه چنـد تيـر رولـورو حصن]جوان مجاهد مدافع مشروطه آن زمان[بهارستان حاضر بودند مثل تيمورتاش 

و مخص از. شـليك شـد بسـيار مـؤثر افتـاد]مسجد سپهساالر[وصاً چند تير تفنگ كه از گلدسته خالي شد ولـي
و قـوه زيرا نمي. داخل مجلس هيچ تيري انداخته نشد توانستيم مختصر فشنگي كه داشتيم به هدر تلـف نمـائيم

و ولي جرئـ. دفاعيه خود را به وقتي نگه داشته بوديم كه مهاجمين به داخل مجلس وارد شوند ت كـار را نيافتنـد
و رو به ميدان توپخانه رفتند و عربده مجلس را ترك كرده . معلوم شد در آنجا تداركات مفصل اسـت. با هياهو ..«

ص( .(42و41همان جا
و قلم مستشارالدوله، غنا، زاده در فصاحت در تأييد سخنان تقي. 107 هـا توان به مجموعه نامهمي،و دقت نظر كالم

هاي پرمغـز نامه. چند جلد آثار او به كوشش استاد ايرج افشار منتشر شده است. هاي خود او مراجعه كردو نوشته
ي كـه در ايـن كتـاب بهـره، . . . االسالم تبريزي نامه ثقهزندگياهللا فتحي تحت عنوانو جاندار او در كتاب نصرت

.ه استي توانايي او در اين زمين سند زنده،ام فراوان از آنها برده
صـص،ش1331دي مـاه، شـماره دهـم، سـال پـنجم، يغمـا، مرحـوم مستشـارالدوله، سيدحسن، زاده تقي. 108

. 453ـ452
بي، آدميت در شرح كارنامه مجلس اول. 109 آوري از كنار نقش مؤثر ميرزا صـادق مستشـارالدوله اعتنايي حيرت با

و جز يكي دو مورد كوتاه گذر مي و كميسـيونن او را ارج نمي، كند و عملكرد او در مـذاكرات و از سخنان هـاي هد
مي مجلس بي و يـا قصـد، غالب مواردي هم كه به او توجه دارد. گذرد اشاره درخوري و نكـوهش اوسـت در نقـد

و فهـم از سـلطنت مشـروطه، مثالً. برداري در ضديت با مخالفين دارد بهره تحـت، در شرح پيشينه لفظ مشروطه
بيتأثير شرايط زما و ص، ارتباط مستقيم با بحث ني ، ايدئولوژي نهضـت مشـروطيت ايـران كتاب 173در حاشيه

خوانـد كـه تأييـد زاده را سـه تنـي مـيو تقـي، ميرزا ابـراهيم آقـا، پس از اشاره به سخن مستشارالدوله كه خود
ال«: نويسدمي، را از محمدعلي شاه گرفتند» سلطنت مشروطه« و گـزاف بـي اين ادعـاي مستشـارالدوله معنـيف

و تنظـيم قـانون كدام از ايشان در حركت مشروطههيچ. است و تأسيس مجلـس ملـي و اعالم مشروطيت خواهي
و دخالتي نداشته 1324ي اساسي ذيقعده مي.»اندمشاركت زاده رسد آدميت مثل هميشه وقتي نـام تقـي به نظر
از، شنود را به نيكي مي و انصاف پژوهشي خود را ميتمركز در، مستشـارالدوله هـيچ كجـا. دهـد دست از جملـه

از،ي مورد اشاره آدميت همين نامه و تنظـيم قـانون«سخن و تأسـيس مجلـس ملـي و اعالم مشروطيت حركت
بي اشاره. ندارد» 1324ي اساسي ذيقعده اي كـه در آدميـت گرچه بـا هشـياري. ارتباط با موضوع استي آدميت

و بـدفهميو اشاره، كه او متن نامه را درست نخوانده باشد پذيرفتني نيست، سراغ داريم اش هم ناشي از بدخواني
و. انـد نگاري او به پرده پوشي پرداختهي متعارف تاريخ چنان كه برخي مورخان در توجيه شيوه. باشد او آگاهانـه

و پذيرش مشروطگي نظام به محمدعلي شاه را تحت تأثير شـرايط زمـاني بـه عامدانه رويداد مقابله براي تحميل
و الف وانمود كنـد كسب مشروطيت زمانه مظفرالدين شاه ربط مي . دهد تا با مغلطه ادعاي مستشارالدوله را گزاف

و توشيح مظفرالـدينمي، هر كس از رويدادهاي مشروطه مطلع باشد، ترديد بي داند كه به رغم كسب مشروطيت
و تأييد مشروطگي نظـام خـودداري ورزيـد محمدعلي شاه خودكامه پس از روي كار، شاه و. آمدن از امضا دربـار

به، هيئت دولت نه تنها مشروطه را قبول نداشت و در جلسـه علنـي مجلـس بلكه صراحت به وكـالي آذربايجـان
و: گفتند و اشاره مستشارالدوله به روشـني. مجلس مشورتي اعطا كرده استصرفاً شاه مشروطه نداده روي سخن

و قانون اساسي زمان مظفرالـدين شـاه با اين رو و. يداد است نه كسب مشروطه و بـدفهمي«عصـبيت » بـدخواني
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مي، آغشته به غرض آدميت براي روشن شدن مـاجرا. آور است حيرت، خواند زماني كه نوشته مخالفان پدر خود را
تشـارالدوله در نامـه بـهمس. هـايي ضـروري اسـت اشـاره،ي ياد شده قابل دسترس عموم نيستو از آنجا كه نامه

و دولت براي جايگزيني لفظ مشروعه بـا مشـروطه ثقه و تالش شاه : نويسـد مـي، االسالم در گيرودار تدوين متمم
دو سه روزي بود بـه دليـل. احضار شدند، مشيرالدوله، پس از ورود وكالي آذربايجان به تهران از سوي صدراعظم

و) كسروي شرح آن را آورده اسـت(زاده به تبريز فرستاده اي كه تقي نامه و دولـت در پـذيرش و مقاومـت دربـار
و مسئوليت وزرا در مقابل مجلس و آزادي، تأييد مشروطه و انجمن تبريز خواهان به اعتـراض گسـترده برخاسـته

آر. صداي خود را به تهران رسانده بودند ام صداعظم آنها را خواسته بود تـا از طريـق واسـطه نماينـدگان مـردم را
خـوانيم كـه ضـمن مـي، ايـم زاده كه در جاي ديگـر ايـن كتـاب آوردهو تاييد تقي، به روايت مستشارالدوله. كند

: مشيرالدوله در پاسخ به يكي از وكال به صراحت گفت، مذاكرات طوالني
و وضع قانون داده اسـت« . دولت به شما مشروطه نداده است تنها اجازه تشكيل مجلس . راض بعـد از اعتـ.

و، جناب اشرف: بنده به سرپا ايستاده گفتم، الضرب حاج امين ملت ايران از دولت سلطنت مشروطه خواسـت
و اآلن هم خودش را صاحب مشروطه مي بـالعكس، نامه سلطنت مشروطه نيستنظام: فرمائيدمي. داند گرفت

و اختيار كردهما آن نظام نا نامه را مال سلطنت مشروطه دانسته و ما در تكميل نـواقص آن ايم ولي قص است
و مطالبه مي مي. نمائيم الساعه اصرار داريم نامه بـه ملـت مشـروطه كند به جهت نقصان نظام اگر دولت تصور

و در استحكام مشروطه كه با تكميـل. پس خواسته است ما را فريب بدهد، نداده است ما هرگز فريب نخورده
. را خواهيم كـرد سعي الزم، نامه اساسي ممكن استنظام . و. و خصوصـاً حـاج ميـرزا آقـا سـپس خودمـان
و بنده از مجلس مزبور به تلگراف، زاده تقي و از آنجا تا سـاعت هفـت از شـب حاج ميرزا ابراهيم آقا خانه رفته

و ديگر نقاط ايران[رفته مشغول مخابره  .و مذاكره بوديم]موضوع به تبريز
دو روز ديگر تمامي مسـاعي مـا. مبالغه استبي، ايم را ما سه نفر گرفتهاگر عرض كنم كه سلطنت مشروطه

و خواهش دولـت كلمـه مشـروعه در اذهـان اهـل  دو سه نفر مصروف شد بر اينكه نگذاريم بر حسب تكليف
و مايه بيفكند مي دولتيان اين عنوان را مثل طعمه. مجلس پايه اندازنـد كـه رخنـه بـر اسـاس اي جلو آقايان

شد.د نمايندعمل وار و دسـت[ 1324ذيعقده27از، بحمداهللا اين كوي سعادت از ميدان برده خـط با امضاء
. االسالم تبريزي نامه ثقهزندگي(».دولت ايران مشروطه است]محمدعلي شاه . )125و 124صص.

شد، چند روز پس از ماجرا، اين نامه در ماه ذيحجه تا. از تهران به تبريز فرستاده ييد سـخنان مستشـارالدوله در
و مجلس هم آگاهيم كـه او خـود را مبتكـر جـايگزيني،و در رد نظر آدميت از مخبرالسلطنه هدايت واسطه دربار

و ملـت لفظ مشروعه به جاي مشروطه معرفي مي و دولت قبوالنده كه مشروطه بـه صـالح كشـور و به دربار كند
و خطرات(نيست  اق.)147ص، خاطرات را، ناعپس از اين صدراعظم به صراحت اعالم كـرد كـه مـا نظـام فعلـي

مي. شناسيم مشروطه نمي و قـانون اساسـي آمـده، گويد در حالي كه مستشارالدوله در پاسخ خير آنچه در فرمان
و ملت هم چنين مي ، بنـابراين. اگر نواقصي هم هست به رفع آن كوشا خواهيم بود. انديشد مشروطگي نظام است

كه مي بلكه تأكيد هـم دارد كـه، گويد نظام مشروطه نبوده است مستشارالدوله نمي، برخالف ادعاي آدميت بينيم
و دولت است كـه خـالف وانمـود مـي. شناسد از همان زمان صدور فرمان چنين مي فرمـان. كننـد بلكه اين دربار

شـارالدوله مبنـي بـر مبني بر پذيرش مشروطگي نظام تأييدي بر سخن مست، 1324ذيقعده27، محمدعلي شاه
و دولت وقت است . رسميت شناختن مشروطه از جانب شاه جديد

. 412ص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت. 110
. 241ص، . . . فكر آزادي. 111
و حيله شرعي مرسوم علمـا در ريشـه سـازي برخـي مفـاهيم فرنگـي. 112 ي جنبـه، مجتهد بهبهاني عالوه بر ريا

مي ديگري از فرهنگ سياسي و عصر مشروطه را برمال و آن رويكـردي تكـرار شـده ميـان فعـاالن سياسـي كـرد
مي اصالح :كرد طلبان ايراني بود كه ادعا
و معني ديرين باقي مانده پديده« و بـه نـوعي از تـاريخ هاي امروزين به همان شكل و زمـان اند زدايـي زدايـي

و گسترش، بدين روال. اند دست يازيده كه بسياري از پديده چگونگي پيدايش و سياسي معاصر هاي فرهنگي
و سنت اصيل ارائه شده و بازانديشـي تـاريخ[» اند اند همچنان ناشناخته مانده تحت لواي فرهنگ تجدد بومي
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هاي سياسي دوران مشروطه در عـين حـال چالشـي زبـاني بـراي تعيـين مـرز به قول توكلي چالش]7ص
ز معنايي واژگان و كليدي و مشروعيت هـم بـود، مساوات، آزادي، دولت، مانه چون ملتهاي مهم : مشروطيت

و نـو بيـانگر اليـه. هاي متفاوت معنايي به سنگر مبارزات سياسي تبديل شده بود اليه« هـاي معنـايي كهنـه
و منافع اقشار اجتماعي گوناگون بود (Political imaginary) هاي سياسي انگارش . گوناگون . ا در ايـن برخوردهـ.
هم اليه و كهنه و آميزه، چون برخورد اقشار اجتماعي هاي معناي نو ي معنايي را به وجـود با هم سازش كرده

و فرهنگي ايران در آن دوره و هواي بافت اجتماعي همـان(».ي مشخص تـاريخي بـود آورد كه نمايانگر حال
ص  .(224جا

هم منظور از واژه و شايد بتوان گرفتهزماني كه در اين نوشته به كاري ، هم آن را ترجمه كـرد» در زماني«شده
Diachronic  اي يوناني است با ريشه .Dia   به معناي through وchronic ي از واژهchromos ،و زمان مشـتق شـده، وقت

و تكامل يافته است و بيانگر مفهومي است كه در فرايند زماني تحول از اين مفهومي اسـت سـيال كـه هـم. است
و هم مكاني اليه و هـم بيـانگر تكثرگرايـي نهفتـه در آن اسـت نظر زماني هـر كـدام از مفـاهيم. هاي زماني دارد
و فهم بياني واژه،ي عصر مشروطه وارداتي به كار برده شده مي، بسته به خاستگاه امـا، كرد ميزاني از معنا را عرضه

و متفاوتي داشتندهاي بومي كه خود معناي جا افت با قرار دادن معادل و سنتي پيشين هـم، تحريـف اساسـي، اده
و هم تجدد را بروز داده است و، گرچه اين معنا به قول توكلي. در سنت و هـواي بافـت اجتمـاعي نمايانگر حـال

و اما در تقابل با مفاهيمي كه در فرهنگ سنتي مـا پيشـينه،ي مشخص بود فرهنگي ايران دوره اي ديرپـا داشـت
و پيچيـدگي) 256ص، دولت مدرن، سنت، اسالم، سيدعلي، موسوي(».ت به تن كرده بودندلباس قداس« بحران

از آنجا كه انسجام ظاهري يا شايد همـاهنگي موجـود در نظـام معنـايي سـنتي را متزلـزل. اوضاع را تشديد كرد
و مشروطه شدت بخشيد، كرد مي . به كشمكش مشروعه
. 1907آوريل30( 1325االول ربيع16مورخ،)سال اول(81شماره، مجلس. 113
. 141ص، . . . االسالم تبريزي زندگي ثقه. 114
جا. 119تا 115 . 162تا 175صص، همان
. 419ص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران. 120
و ضـديت گونـه قضـاوت اين. 420ص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، آدميت، فريدون. 121 بـا هـاي غيرمنصـفانه

و اما كاش اينان لحظه، سابقه نيستروشنفكران عصر مشروطه كم اي از برج عاج نقـادي متـأثر از شـرايط زمـاني
مي خواهانه آرمان و مكان آنان تصـور مـيي خود پايين و خود را در جايگا مشابه زمان در. كردنـد آمدند آدميـت

دهـد بـه بـه خـود جرئـت نمـي،اش مشروطهآلوده هفت دهه بعد است كه در آخرين كتاب همين فضاي هراس
و مشروعه، كشمكش اصلي آن زمان و نامي از شيخ فضل، بين مشروطه و نقد و تـالش بپردازد و لوايح او اهللا هـاي

نو، در مقابله با آنچه خود مدافع آن است در حالي كـه كماكـان تيـغ تيـز حملـه. برد نمي، يعني مشروطگي نظام
ميخود را نثار جريان راديكا و الئيك مشروطه . كندل

. 426ص، نيز ايدئولوژي نهضت مشروطيت، 1907ژوئيه16، گزارش سراسپرينگ رايس به ادوارد گري . 122
و اسناد، صادق، مستشارالدوله. 123 . خاطرات . ، 1370، طاليـه، تهـران، به كوشش ايرج افشار، مجموعه چهارم،.
. 225ص
اهللانو، رساله تحريم مشروطه. 124 . 871ص، جلد چهارم، زاده به نقل از ملك، شته شيخ فضل
/.)1907ژوئـن17(ق 1325االول جمـادي43،5شـماره، سـال اول، تهـران، المتـين حبل، سناي روحاني. 125
. االسالم نامه ثقهزندگي. 126 . . 182ص،.
از، لـي آقـاعنظام االسالم به پدرش ميرزا فضل 1325االول جمادي19نامه. 127 و نامـه بـه نقـل هـاي خـاطرات

.75ص، . . . خصوصي ميرزا فضلعلي آقا
. االسالم نامه ثقهزندگي. 128 . . 221و 220صص،.
جا. 129 . 224ص، همان
جا. 130 . 227ص، همان
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و نقش تقي 402  زاده نهضت مشروطيت

يكـي پـذيرش كليسـاي،ناز جمله اصـول مهـم ايـن قـانو. رسميت داشت، كه شوروي بلغارستان را اشغال كرد
وو ديگر اين، عنوان مذهب رسمي ارتدكس بلغارستان به و يا از پـدر كه هر كس كه در سرزمين بلغارستان متولد
مي، مادري بلغار متولد شود و دقيـقمي. شود شهروند آن كشور محسوب تـر توان بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر

و تاريخ استقالل بلغارست : ان به اين منبع مراجعه كردپيرامون قانون اساسي
C. E. Black, "The influence of Western Poltical Thought in Bulgaria, 1850-1885", in the American Historical Review, vol 

48, no. 3, April 1943, pp. 507-520.  
 المعـارف ايرانيكـا دايـره»تانقـالب مشـروطي«در مدخل، قانون اساسي مشروطيت، مقاله سعيد اميرارجمند. 139

و عالمانه و. اي است كه در اين نوشته به ياري نگارنده آمده است حاوي نكات دقيق تأكيد ايشان مـرا بـه مطالعـه
و بلغارستان با متمم قانون اساسي ايران ترغيب كرد قياس اصل به اصل قانون . هاي اساسي بلژيك

..االسالم نامه شهيد نيكنام ثقهزندگي. 140 . 175ص،.
جا. 141 . 189ص، همان
جا. 142 . 179ص، همان
جا. 143 . 180ص، همان
و شـبهات فيمـابين علمـا نامه حاج شيخ فضل«. 144 ي در مقالـه» اهللا نوري به طالب در خصوص رفع اختالفـات
و رويدادهاي زندگاني او به روايـت اسـناد خـانوادگي كيـا حاج شيخ فضل« ،ه سـهلعلي مـددي نوشـت،»اهللا نوري

. 240ص 1385تابستان،38شماره، سال دهم، تاريخ معاصر ايرانفصلنامه
ت. 201ص، . . . االسالم نامه شهيد نيكنام ثقهزندگي. 145 ي االسالم رهبـر شـيخيه سي از ثقهأميرزا فضلعلي آقا به

و االسالم خويشاون سعدالدوله با ثقه. تبريز هواخواه سرسخت سعدالدوله بود و او بنابر تعصب خـانوادگي دي داشت
و اين مي آذربايجاني و حتي مستشـارالدوله بارهـا، كرد كه اصوالً مردان قدرتمند سياسي را تحسين به فضلعلي آقا

و ديگر وكالي تبريز در نامه. كرد كه با او همراه شوند توصيه مي كـه روابـط از اين، هاي متعددي به مستشارالدوله
و او را از خود راندهشان با سعدالد مي، اندوله به هم خورده االول همـان در نامه غـره ربيـع، مثالً. كند اظهار تأسف

. در خصوص جناب سعدالدوله نبايـد او را تنهـا بگذاريـد«:نويسدمي،85منبعص  . در صـورت اسـتعفانامه. اش
. ايجـاني مخصوصـاً بايـد متحـد باشـند آذرب. الظاهر صحيح است جواب كه داده علي. المتين ديدم روزنامه حبل . .

و بعضي ديگران دارد ».ضمناً گله از جنابعالي
مي) همان منبع 136ص(نمونه ديگر در نامه از ثقه. كند هواخواهي از سعدالدوله را ترغيب االسالم حتـي پـس

و پيوستن به دربار هم از او جانبداري مي . كرد استعفاي سعدالدوله از مجلس
اين رساله را نوشـته سـيد احمـد، االسالم كرماني تأليف ناظم تاريخ بيداري ايرانيانريدون آدميت به استنادف. 146

ايـدئولوژي نهضـت(. دانـد يزدي پسر سيد محمدكاظم يزدي مجتهد برجسته مخـالف مشـروطه در عتبـات مـي 
و(انـدهبرخي ديگر آن را نوشته حاج شيخ عبدالنبي نوري شـمرد) 261ص، مشروطيت ايران حـائري در تشـيع

آن را به قلم شـيخ) 172ص، رسايل مشروطيت(نژاد در غالمحسين زرگري.)356و 227صص، . . . مشروطيت
ميفضل در. شناسد اهللا نوري مي) 583ص، مشروطه ايراني(آجوداني علـي. خواند آن را نوشته ميرزاعلي اصفهاني

را، با داليـل مسـتندتر»ي ميرزا ابوتراب شهيدي قزوينياهللا حاجآيت«در مقاله) مندز(ابوالحسني  مؤلـف رسـاله
و92ص، 1385پـاييز،39شماره، سال دهم، تاريخ معاصر ايراننامه فصل(. كند ميرزا ابوتراب قزويني معرفي مي

127(.
. 108ص، 1385پاييز،39شماره، سال دهم، نامه تاريع معاصر ايرانفصل، علي، ابوالحسني. 147
. 111همان جافص. 148
جا. 149 . 124ص، همان
جا. 150 . 124ص، همان
و عالمت دولت ايران از آغاز سده سيزدهم هجـري«يحيي ذكاء در مقاله. 151 و تحوالت درفش تاريخچه تغييرات

و چهارم» قمري تا امروز اي بـر«: نويسـد مـي) شمسـي 1344ارديبهشـت تـا آذر(38تـا31شماره، سال سوم
و انتخاب درفش سه رنگ دوره مشروطه و دوم نويسنده چندين بـار مـذاكرات دوره، تحقيق در منشأ ايجاد ي اول
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و از كميسـيون، مجلس شوراي ملي را زير نظر گذرانيده متأسفانه مطلبي در اين خصوص به دست نياورده اسـت
و تهيه متمم قانون اساسي نيز صورت جلساتي  . باقي نمانده است تا به آنها مراجعـه شـود) اگر بوده(مأمور تنظيم

زاده در حـال اند اينك تنها جناب آقـاي سـيد حسـن تقـي از اشخاصي هم كه در كميسيون مزبور شركت داشته
حيات هستند كه نويسنده براي كسب اطالع در اين مورد به جناب ايشان نيز مراجعه كردم ولي متأسفانه ايشـان 

را، نيز موفق نشدند و قابـل مقاله يحيي ذكاء همچون اكثر پژوهش».به خاطر بياورندمطلبي هـاي ايشـان مفيـد
و بـر88زاده در زمان مراجعه ايشان قريب اما در اين مورد بايد توجه داشت كه تقي، اند تأمل سـال سـن داشـته

و رنجور از بيماري . هاي متعدد دوران كهنسالي از جمله فقدان حضور ذهن بودند صندلي چرخدار
و اصـالح قـانون انتخابـات«(.91ص، جلد پنجم، زاده مقاالت تقي. 152 در» نحوه تجديد نظـر در قـانون اساسـي

.(ش 1327اسفند15مورخ، 6874شماره، اطالعاتروزنامه
، تجديدنظرهاي چندگانه در قانون اساسي مشـروطه، حسن،و زارعي محمودآبادي، اكبر علي، جعفري ندوشن. 153

،ي مهم اينكه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران نكته.48ص، 1382، مركز اسناد انقالب اسالمي، تهران
و چگونگي تجديدنظر سخني به ميان نيامده بـود، 1358مصوب سال ، احمـد، كسـروي. 154/. نيز درباره شيوه

. 372تا 291صص، تاريخ مشروطه
در هاي رابينو از يادداشت، مشروطه گيالن. 155 ، به كوشـش محمـد روشـن، قمري 1330به انضمام وقايع مشهد

. 128ص، 1352، فروشي طاعتيكتاب، رشت
و اعالميه، محمد، تركمان. 156 . 320ص، جلد اول، اهللا نوريهاي شيخ فضل مجموعه رسايل
جا. 157 . 116تا 101ف صص رساله حرمت مشروطه، همان
جا. 158 . 359ص، همان
ج. 159 . 348ص،اهمان
و اصالحات سيد كاظم يزدي در فصلي پيش متن اين نسخه. 160 ، گنجينـه اسـناد نامه نويس اوليه متمم با تغيير

مقايسه چند نسـخه معـدودي كـه از مـتن. آمده است67-58صص، 1385تابستان،62شماره، سال شانزدهم
شي كميسيون متشكل از تقي نويس اوليه تدوين شده پيش  و و هاي حاشيه با اصالحيه،ش تن ديگرزاده اي آنهـا

و دقيق امري است كه بررسي آن حوصله، تطابق با مواد متن تصويب شده ميي مفصل طلبد كه در شـناخت تري
. مهم است،ي بحراني مجلس اول گذشت آنچه در كشمكش هفت ماهه

در. 161 را دو نسخه از پيش 1325االول ربيع22مجلس شوراي ملي ايران نويس كامل شده متمم قانون اساسـي
ص، 1385تابسـتان،38شـماره، سال دهم، تاريخ معاصر ايرانمجله(. اهللا نوري فرستادبراي مالحظه شيخ فضل

و رسـمي از نـوري جهـت الثاني مجلس شوراي ملي يك دعـوت در دوم ربيع)15سند شماره، 227 نامـه كتبـي
جا(ن اساسي در مجلس تقاضاي حضور كرد مربوط به متمم قانو هاي بحثشركت در  .)228ص، همان

.ها اعالميه، مكتوبات. 162 . . 211و 210صص، جلد دوم،اهللاشيخ فضل.
. 318تا 310صص، تاريخ مشروطه، احمد، كسروي. 163
.ها رساله، مكتوبات.164 . . 114تا 102صص، جلد اول، اهللا نوري شيخ فضل.
و تمـام عده،48ي شماره، صبح صادقي متن در روزنامه با انتشار اين. 165 اي به دفتر آن روزنامـه حملـه كردنـد

در روز بعد منتشـر، اعتذار به تاريخرا مجدداً با عنوان48شماره، مدير روزنامه. هاي روزنامه را از بين بردند نسخه
و ترتيـباي شيخ فضل در اين تجديد چاپ متفاوت روزنامه آمده كه اليحه. كرد و خـالف وظيفـه هللا بدون اجازه

و نمـره، اداره روزنامه چاپ شده و باطـل اعـالم كـرده را تجديـد چـاپ48از اين رو آن نسخه روزنامه را سـاقط
و اشتباه اول از آقايان عذر مي و از سهو و خواهيم منبعد تا اين كرديم گونه مطالب به امضاي عموم علمـاي اعـالم

شـماره از سـال اول 151اخيـراً دانشـگاه تهـران. صورت رسميت نخواهـد داشـت، نرسدتصويب وكالي مجلس 
20روزنامـه كـه تـاريخ يكشـنبه48شـماره، در اين جلـد.)ش1384(را تجديد چاپ كرد صبح صادقروزنامه 
و نامه شيخ فضل1325الثاني ربيع و متن و در عـوض شـماره، اهللا نوري را چاپ كردهق را داشته روز48نيامـده
كه، الثاني ربيع21، بعد مي» اعتذار«را دارد اند كـهي اين جلد توضيح داده در مقدمه. آيد در سرمقاله آن به چشم

و قلم بـه شـمار. اند را نيافته،48شماره، نسخه اولي و علتي امر خالف آزادي بيان حمله به مطبوعات به هر بهانه



 
)

 

)
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و پاسخسؤامتن. 178 درل . مكتوباتهاي شيخ . . به كوشـش تركمـان آمـده اسـت،اهللا هاي شيخ فضلو اعالميه.
جا. 179 . 368تا 363صص، همان
اي را چـاپ كـرد كـه در آن خبـر نامه،ق1325الثاني نهم جمادي، سال اول،72شماره، المتين حبله روزنام180

و حمل چاپخانه آمده است . خريد
، تـاريخ اي در فصـلنامه توسط محمـد اسـماعيل رضـواني در مقالـه، اولين اشاره به اين لوايح در تاريخ معاصر. 181

و علوم انسانينشريه تحقيقي گروه آموزش تاريخ دانشكد تـا 159صـفحات، شماره دوم، دانشگاه تهران،ه ادبيات
شد 166 دو شماره از ايـن روزنامـه در دسـت. شماره از اين روزنامه را گزارش كرد21رضواني انتشار جمعاً. ثبت
ط نشـر توسـ 1362به اهتمام خانم هما رضواني دختر آقاي رضواني در سالاهللالوايح آقا شيخ فضلكتاب. نيست

و روزنامـه،ها اعالميه، رسايلمحمد تركمان در كتاب. هاي يافته شده را منتشر كرد نسخه، تاريخ ايران مكتوبـات
اخيراً موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران كتـابي. ها را بازچاپ كرده است تصاوير اين روزنامه، اهللا نوريشيخ فضل

و تصحيح ستار شهوازي بختياري  ا(به همت  بازخواني روزنامه شيخ فضل اهللا نـوري تحت عنوان) 1386ول چاپ
و نكته اهللا را در آن آورده هـاي روزنامـه شـيخ فضـل هاي جديد منتشر كرده كه متن كامـل نسـخه جويي با دقت

و حاشيه. است و متن لوايح اين كتاب بهره فراوان برده نگارنده از اطالعات .امها
، مجلـسق در مذاكرات مجلس آمده است؛ همچنين روزنامـه 1325رجب8به سخنان وكال در جلسه يكشن. 182

و بقيه مـذاكرات ايـن روز در شـماره4ص،)م1907اوت19(ق 1325رجب9دوشنبه، 160شماره، سال اول
و دوم آمده است، 161 . صص اول
.4و3ص،)م 1907اوت24(ق 1325رجب14، 163شماره، سال اول، مجلسروزنامه. 183
.، رسائل، اهللا به پسرش در نجف نامه شيخ فضل. 184 . . 146ص، جلد اول، شيخ فضل اهللا نوري.
. 423و 422صص، جلد اول، تاريخ مشروطه، احمد، كسروي. 185
به كوشش سـتار، بازخواني روزنامه شيخ فضل اهللا نوريق در كتاب 1325رجب7، نطق شيخ علي الهيجي. 186

. 189تا 181صص، شهوازي
جا. 187 جلـد اول 415تـا 412كسروي شرح دلكش جشن سـالگرد مشـروطه را در صـفحات. 141ص، همان

. آورده است تاريخ مشروطه
 تـاريخ مشـروطه احمد كسروي مـورخ نامـدار،ي اين افراد كه از آنها اقتباس فراوان شده است نمونه برجسته. 188
بي، بعديكت، اعتقاد به مفهوم كشدار. است -و دفاع مطلق از مـردم سـاده » داري توده سررشته«محتوايي چونو
و دالوربي، دل و حـامالن بيـنش مـدني غربـي در سرتاسـر، روشنفكران،و نكوهش نخبگان، شيله پيله اهل نظر

مي تاريخ مشروطه و فهمـ گرايانه در تاريخ معاصـر ايـران موجـب كـج ذهنيت عوام. شودو آثار ديگرش مشاهده ي
و الزمـه. هاي بسياري شده است روي كج و نهادهـاي مـدني مـرتبط و تعقل را از عرصه نظري ي آن بـه سياست

و كـل بـي تحسين ساده لوحانه. خيابان كشانيد در ميـان» امـت«،»خلـق«،»تـوده«شـكلي بـه نـامي اجتماع
و مـذهبي گروندگان به ايـدئولوژي  و روشـنفكر، هـاي چـپ سـاز اصـلي زمينـه،يو دشـمني بـا عنصـر ذهنـي
و بازگشت شد هاي اصالت تجددستيزي و ذهنيـت. خواهانه و معضـالت ديرپـاي، بر همين مبنـا علـل مشـكالت

و توطئه و يا دولت خاصـي توضـيح داده جامعه ما را بر اساس دشمني ، ترديـد اسـتبداد بـي. انـدي عده يا جريان
و وابستگي برخي دولت و حتي خيانت و يا كژروي و يـا نخبگـان در كاسـتي استعمار هـا سـهيمو ناكـامي مـردان

به. اند بوده و بـاور بـه نظريـه. اسـت تأمـلي همه مشكالت جامعه ايران قابل عنوان ريشه اما توضيح آن ي اعتقـاد
و اين و دسيسـه توطئه و محصول توطئـه و كه همواره علل معضالت را نه در خود بلكه در برون ي فـرد يـا گـروه

و ديگـري، اندي فرض كردهدولتي غيرخود و، به ترسيم مرزهاي سـاختگي خـودي و اهـريمن انجاميـده فرشـته
و ريشـه  و كنش تعقلي را فلج كرده كه شناخت علـل و پيچيـده كـرده اسـت چنان بينش معنـاي. هـا را دشـوار

و بدفهمي بي نهادينه شدن مفاهيم نو مسخ شده و غالباً پنداربافانه هاي ك، شمار گرايـي مردم. رده استفضا را تيره
و خلقي توده انگارانه ساده و مصـالح ملـي را معـادل بيگانـه، پرستي را معادل دمكراسي دانستهپرستي  اسـتقالل

و در نتيجه، ستيزي انگاشته و دستاوردهاي مدني آن خوانده تجددسـتيزي را بـا سـتيزه، استعمار را همان تجدد
و. اند با استعمار يكي گرفته و شوق و تخصص نهاده شور و آگاهي را، تعهد را به جاي شعور و خودكفـايي استقالل
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و دوري و فناوري مدرن با پرهيز و دانش و، زدگي را با سياست سياست، جويي از علم و اسـتهزا نقد را بـا پرخـاش
و توهين و ايمان انديشه، نقادي را با نقالي، دشنام داورزي را با اعتقاد و همراه . نسته استساالري همسان

شناسـي مقـاالتي در جامعـه در كتـاب» توده مردم در انقالب مشروطه«در مقاله ارزشمند، يرواند آبراهاميان. 189
بـه. كنـد به نقش مردم مخالف مشروطه اشاره مـي، 1376، نشر شيرازه، به ترجمه سهيال ترابي فارساني، سياسي
هـاي ايرانيـان كـاربردي در ارزيـابي» هـاي مردمـي خواسته«و» توده مردم«هاي كشدار واژه،ي اين محقق گفته

در حـالي، برنـد هاي خود را پيشمي اند كه انديشه»امت«و،»مردم«،»خلق«در واقع اين مدافعان. دقيق ندارند
و با خواستهكه توده مردم موجي يك و نمي دست و مترقي نيست . تواند باشدهاي پيشرو

چه، مجلسروزنامه. 190 .1ص،ق1329الثاني جمادي20شنبهسه، 107شماره، ارمسال
و سياست، عبدالرحيم، طالبوف. 191 . 122ص 1357، سحر، تهران، به كوشش ايرج افشار، آزادي
ذيحجـه6مـورخ،31شـماره، سـال اول، مجلـس روزنامـه، 1324ذيحجـه7، صورت مذاكرات مجلس اول. 192

. 166ص، نامه خراسانيسياستنيز، 1324
و سـوم،ق 1328محرم6مورخ،63شماره، سال سوم، مجلسروزنامه. 193 صورتجلسـه مـذاكرات مجلـس دوم

تلگـراف«:ق پاسخ مجلس بـه تلگـراف خراسـاني قرائـت شـد 1328محرم13ي مورخ در جلسه. 1328محرم 
و مبارك كه در باب منع از اشاعه و گماشتن معلمين مذهبي در مدارس دري منكرات نشر بعضي مقاالت مضـره

و قرار شد كه از تمـام ايـن طبقـات جلـوگيري، جات امر شده بود روزنامه و در حضور وزرا عظام قرائت شد زيارت
66روزنامه مجلس سال سوم شـماره(».اميدواريم موفقيت تامه حاصل آيد كه بيش از پيش مراقبت شود. نمايند
)1328محرم14مورخ

، 260ص، نامـه خراسـاني سياسـت،3قص 1328رجـب11مورخ،38شماره، سال سوم، مجلسروزنامه. 194
. 305ص، جلد اول، 1367، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، تهران، مدرس در پنج دوره تقنينه، محمد، تركمان

: يسـدنو مـي، آبادي از ناظران رويدادهاي آن روزهـا يحيي دولت. 418ص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران. 195
و« و پرهزينه خود همواره در پي يافتن منابع مالي و» دخـل عمـده«سيد عبداهللا به دليل زندگي اشرافي اسـت
مي« و عرفيات هر دو فايده و عدليه اعظم را يك دكه اجرايي براي احكام خـود تصـور مـي، برد از شرعيات نمايـد

و منسوخ احكام او هر دو را اجرا كند تا از جلـد،»حيات يحيـي«(».هر دو راه استفاده كرده باشد توقع دارد ناسخ
)220دومص 

جا196 . 419ص، همان
. 466ص، 1382، المعارف ايرانةانتشارات داير، تهران، تاريخ حقوق ايران، حسن، امين. 197

را بـه دسـت روحانيون تا دوران رضاشاه عمالً از طريق محاكم شرع كنترل امور قضـائي، به رغم اين تفكيك
را قضـاوت صوراسـرافيل سيد عبداهللا بهبهاني محاكمه گرداننـدگان روزنامـه، در همان زمان مجلس اول. داشتند
. در رويداد قتل فريدون پارسي نيز او حكم مجازات مسببين را بر اساس موازين شرعي صادر كرد. كرد
حقوق اساسي يـا اصـول در كتاب، نه عدلحقوقدان برجسته مصطفي منصورالسلط، در همان زمان مشروطه. 198

و نقـد،ق1327، نامبي،جابي، مشروطيت نظام قضائي نو بر مبناي اصول قانون اساسي مشروطيت را به سـنجش
و قابل  و نكات مهم مي.ي را مطرح كردتأملنهاد و نظام قضايي در ايراني توان به اثر عالمانه نيز نوشـته، دادرسي

و سنجش گذر از سنت فقهي بـه. مراجعه كرد، 1381، هاي فرهنگي دفتر پژوهش،نتهرا، سيد حسن امين بحث
و تأثير اسالم سياسي در مسير تاريخي بعدي آن و مداخله هـاي ايـدئولوژيك از يـك گيري در بهره، حقوق جديد

بـه هـر زده صرفادر پي كسب قدرت سياسـي هاي مدعي آراي الئيك كه سياست آور جريانو غفلت شگفت، سو
و حيـاتي دارد، ايدئولوژي آويزان شدند و سرنوشت فرداي مـا نقـش مهـم و امروز بـه. در فهم تاريخ معاصر ديروز

و چنـد نسـل ايرانيـان بندي بين خصوص از زماني كه جنگ سرد طيف  المللي را بر سـرزمين مـا تحميـل كـرد
و مغرور از يافتن چاره سياست هم، زده خرسند حكومت پهلـوي. در چاه ويل ياري رساندندوطنان خود به سقوط

و تحت تأثير سياست غرب دوم هم با وارد شدن به اين عرصه بين و سـهل، كـاري نـدانم، با خفقان، المللي انگـاري
هـاي ايـدئولوژيك را بـيش از پـيش زمينه رشـد جريـان، كنندههاي گمراه غفلت ناشي از زنداني شدن در كليشه



      

.  
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و براي 1326محرم 16 . تقاضاي حق دو نفر وكيل براي شـركت در مجلـس اول كـرد» طايفه ارمني«ق فرستاد
و نواحي براي اجازه انتخـاب دو نفـر با پست قبلي داعي از طرف عموم ارامنه اصفهان«: در اين نامه از جمله آمد

اكنون هـم مجـدداً، وكيل ارمني در مجلس مقدس ملي حضوري امناي محترم دارالشوراي ملي كتباً مزاحم شده
و حضرت و استدعاي حقـه از تمام امناي مفخم ي ارامنـه ايـن صـفحات را قبـول عالي مستدعيم كه اين خواهش

و اتحاد حقيقي بي و رشته مودت و ارامنه محكمفرموده . تـر نمـودهن مسلمانان . المقـدور زودتـر اجـازهو حتـي.
و وظايف وطنيه را اجرا كنند . مرحمت شود كه وكال را انتخاب نموده . داعي خليفه باگرات نماينده ارامنه ايـران.

و اسناد مستشارالدوله صادق، اسناد مشروطيت(».و هندوستان ، رج افشـار به كوشش ايـ) مجموعه دوم(، خاطرات
.)223ص

كه مي و مورخـان در عدم حضور نمايندگان اقليت» رضايتي«بينيد ها در مجلس اول وجـود خـارجي نداشـته
زوركـي را كـه همـان محكـوم بـودن» كسـب رضـايت«، مرعوب ما چگونه به دروغ ويا اشتباه در تقليد ديگـران 

بي هميشگي ايرانيان غيرمسلمان به پذيرش سلطه چـي و در آثـار خـود ثبـت، راي اكثريـت مسـلمان بـود چون
و درد كه حتي احمد كسروي هم هيچ اشاره. اند كرده دو، بـار كند كه ارامنه نه يـك اي به اين امر نمي دريغ بلكـه

 زاده تقـي اسفا كه اين ناراسـتي را خـود. بار كتباً تقاضا كردند كه حق نمايندگي در مجلس به خود آنها داده شود
ب و متاثر از فضاي عمومي در مقالـه يـادي از مجلـس هم سالها عد متفاوت با مساوات طلبي زمان مشروطه اش

. اول تكرار نمو ده است
. رسايل، لوايح.216 . و 170صـص، نامـه خراسـاني سياستهمچنين، 239ـ237صص، جلد اول، اهللا نوريفضل.

آن. 171 .ام دركتابي ديگر پرداختهيك روي سخن مجتهد با بابيان ازلي است كه شرح
. 230ص، نامه خراساني سياست. 217
.ق1325الثاني ششم ربيع، صورت جلسه مذاكرات مجلس. 218
تـوان بـه صـورت مـذاكرات مجلـس مـي، براي يافتن كارنامه تنها نماينده جوامع غيرمسلمان در مجلس اول. 219

و نـوزدهم محـرم 1325ه سـال ششم ذيحجـ، الثاني جمادي19، الثاني روزهاي ششم ربيع ق مراجعـه 1326ق
دو بار خواسـتار جوابگـويي بـه دادخـواهي زرتشـتيان، ارباب جمشيد جمعاً چهار بار در مجلس سخن گفت. كرد

و فريدون زرتشتي شد و يـكيك. پيرامون قتل پرويز پارسي بـار هـم بار براي بخشش حقوق خود براي كار خيـر
آنطي سخنان مختصري پيرامون با و سستي در پيگيري كار . برخاست، نك ملي

و. 344ص، جلد پنجم، تهران در قرن سيزدهم، شهري. 220 و همبسـتگي همـه جانبـه با وجود سـهم ارزشـمند
و بهبود وضع حقوقي آنها در متن متمم قانون اساسـي  و، مؤثر ايرانيان غيرمسلمان با نهضت مشروطه در برخـورد

هـا روشـنگر ايـن مثالي از انبوه يافتـه. پهلوي چندان بهبودي در احوالشان حاصل نشد رفتار عملي با آنان تا عصر
و روي كار آمدن دولت سيد ضـياء طباطبـائي. ادعاست و» بلديـه«در زمـره دسـتورات، پس از كودتاي رضاخان
و آوري گـداي زمـان بـا دسـتور جمـع سيد ضياء رئيس دولت جديد هـم، وضع بهداشت پايتخت» بهبود«براي ان
و معركه كاله و» يهوديان بايد براي شناخته شدن به جلو قباي خود وصله سـياه بزننـد«: گيران تأكيد كرد برداران

و خانه« و پنج روز دكاكين و نقاطي كه دولت معلـوم ارامنه بايد تا چهل هاي خود را از داخل شهر به شمال شهر
».تغيير بدهند، كند مي
. 248ص، جلد دوم، حيات يحيي. 221
جا. 222 . 150ص، همان
اسپرينگ رايس سفير انگليس در تهران به مافوق خود در پيرامون اصل هشـتم مـتمم در شـرحي خوانـدني. 223
دو. طباطبائي از اصل پشتيباني كرد، از ميان سه مجتهد حاضر تهران در مجلس: نويسد مي و بهبهـاني هـر نوري

 F. O. 416/32,May، اسناد انگلـيس. اسالم بايستي در كشور اسالمي اجرا شودبه گمان آنها قانون. مخالف آن بودند

23, 1907, no. 22 . 
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در، 1326ماه محرم، محاكماتروزنامه. 225و 224 و دادگـاه را پيگيـري، محـرم13بـه ويـژه جريـان محاكمـه
مي. كرد مي تـاريخ 516و 515ن در صـص تـوا متن حكم شرعي پاياني دادگاه به امضاي سيد عبداهللا بهبهاني را

. كسروي يافت مشروطه
ـ از ياد رفته، افسانه، آبادي نجم. 226 ص، 1995، نشـر بـاران، سـوئد، هاي انقالب مشروطه حكايت دختران قوچان
و جريان محاكمه متهمان.4 بـه. آبـادي هسـتيم مديون كار ارزشـمند خـانم نجـم، در شرح قصه دختران قوچان

ي رهنمون شـدم هاي عصر مشروطه به مجموعه نشريه، ساير مطالب اين كتاب، ابش آمدهكمك نكاتي كه در كت
و يافته بدون همراهي داده.و تا آنجا كه توانستم از آنها ياري گرفتم بـه نشـريات هـا اين اشـاره، آبادي هاي نجم ها

. توانست نوشته شود زمانه نمي
جا. 227 .9و8صص، همان
بهمي، به جزئيات بيشتربراي دسترسي. 228 در روزهـاي ذكـر شـده در ايـن صورتجلسه مـذاكرات مجلـس توان

پس. نوشته مراجعه كرد و هـر از تكرار تاريخ صورتجلسه مذاكرات مجلس در پانويس خودداري مـي، از اين كنـيم
. منظور همين سند است، جا تاريخ مذاكره آمده

و گزارش مذاكرات مجلس بحثلندن در بخش اخبار ايرا تايمزروزنامه. 229 ران هاي مربوط بـه دختـران قوچـان
بهمي، مثالً. هم منتشر كرده است . مراجعه كرد 1907فوريه،27و22هاي شماره، لندن تايمزتوان

.3ص،)1907مه12(ق 1325االول ربيع90،28شماره، سال اول، مجلسروزنامه. 230
شـماره،15سال، المتين حبلنيز.)1907ژوئن20(ق 1325االول جمادي8 مورخ،4شماره، صوراسرافيل. 231
.«رؤياي صادقه يا تقليد از روزنامه شريفه صوراسرافيل«ي مقاله،)1907اوت26(ق 1325رجب6،16

. 140ص، حكايت دختران قوچان. 232
25(ق 1325االول جمـادي13رخ مـو،2شـماره، محاكماتروزنامه،»محاكمه در خصوص اسراي قوچان«. 233
.2ص،)1907ژوئن
و ساالر مفخم محاكمه آصف«. 234 شـماره، سال اول، المتين تهران حبل،»)يا رعايا قوچان در وزارت عدليه(الدوله
.)1907ژوئن27(ق 1325االول جمادي15مورخ، 51
.)1907ژوئيه11(ق 1325االول جمادي29مورخ،8شماره، آئينه غيب نماروزنامه. 235
الثـاني جمـادي7مـورخ،17شـماره، الجمـال روزنامه،»الدين در معني حقوق موعظه آقاي آقا سيد جمال«. 236

.)1907ژوئيه18(ق 1325
.47ص، حكايت دختران قوچان. 237
جا. 239و 238 . 237ص، همان
ق 1325رجـب5تا) 1907آوريل29(االول ربيع15خ مور،91تا47هاي از شماره، سال اول، المتين حبل. 240

.)1907اوت15(
الثـاني جمادي30مورخ،14شماره، محاكماتروزنامه،»رأي كميسيون عدليه در خصوص اسراي باشقانلو«. 241

.(1907اوت10( 1325
. 152ص، حكايت دختران قوچان. 242
الثـاني جمـادي30مـورخ،14شـماره، محاكمـات روزنامه،»لومتعلق به محاكمه در خصوص اسراي باشقان«. 243

ص خانم نجم.)1907اوت10( 1325 ايـن مطلـب كـه، نويسدمي حكايت دختران قوچانكتاب 163آبادي در
ورود مقـوالتي. اغـراق لغـوي نبـود، خوانـد تر از محاكمه دريفوس در فرانسه مـي مجداالسالم اين محاكمه را مهم

ازبه» وكيل حقوقدان«،»شخص قانوني«،»كمه قانوني نظام مشروطهاولين محا«چون  اربـاب«عنوان كسـي كـه
رسـوم«اتكاي اليحه حقوقدان مزبور بـه، طوري كه در ميان ملل متمدنه معمول استبه«، تواند بود» علم حقوق

 اينهـا سـخناني قابـل.دشناسـ هاي آن ادعـا مـي آبادي نشانه را خانم نجم» هاي حقوقي اروپائي اقتباس شده نظام
مع، اند تأمل و قياس و ايـن دو محكمـه پرهيـز كـرد اما بايد از اغراق و فرانسـه . الفارق ميان وضعيت حقوقي ايران

و به ويژه در ارتباط با اين قياسمي منگل بيات در نقدي بر كتاب نجم مجداالسالم يـك بـابي ازلـي: نويسد آبادي
و خواهان آزادي مذهب بود بود كه به صف هواخواهان سكوالر ي جانبـه او كه زيـر فشـار همـه. مشروطه پيوسته
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و محروميت اجتماعي واداشته شده بود و به تبعيد و قضـيه، قاجاريان قرار گرفته ي بيش از هر چيز در تجديدنظر
و آزادي مذهبي مي دو راي صـادره ايـن]تجديـدنظر[تـوان كوشـش بـراي اسـتيناف نمي. يافت دريفوس رهايي

و فرانسه، محكمه و حقوقي دو كشور هـم، در ايران و پيامدهاي كامالً متفاوت سياسي سـنگ را با توجه به شرايط
. دانست

و معنـوي در اعـاده، محاكماتهاي روزنامه زمان با نوشتههم، به نظر مي رسد در فرانسه از كشـمكش اخالقـي
ك و تجديدنظر در محكوميت دريفوس به چالش امالً نويني گذر كرد كه گرچه ظـاهراً نبـرد همـان نبـرد حيثيت

و تجديد نظر مطرح نبـود، اما در اوضاعي جديد، نمود مي هـاي بلكـه اولويـت تـالش جريـان. ديگر مساله عدالت
و كليسا در امور يكديگر، متفاوت اما همسوي مترقي در مهار كردن قدرت روحانيون ارتقـاي، پايان مداخله دولت

و پر هـاي اي از دارندگان انديشهي دريفوس محل تالقي آميزه قضيه. ورش در چارچوب نگرش الئيك بودآموزش
و منافع متفاوت در نظام قضايي فرانسه شد كه به رغم عوارض نه همواره مطلوب و با انگيزه بـه تـدوين، چندگانه

و جدايي دين از دولت ياري رساند گن اين. قانون الئيك فرانسه ، هكـاري دريفـوس در نظـر برخـي كـه ايمـان بـه
و موازين ديني معني داشت و جمهـوري بـه قضـيه داد، همسان با ايمان به كليسا . صورتي از پيكار ديرين كليسا

و فوران يهودي شايد شباهت دسـتكاري، عـدالتي در حـق اقليـت دينـي بـي، ستيزي در فرانسه هايي چون ظهور
و ارتش در پرونده جريان م هاي راست و و خودداري مقامات قضائي فرانسه از بازگشايي پرونده دريفـوس سازي نع

. براي مجداالسالم تداعي شده بود، گذشت برخي از ماجرايي را كه در ايران مي
. 180ص، حكايت دختران قوچان. 244
جا. 245 . 175ص، همان
.)1907اكتبر12( 1325شعبان70،23شماره، سال اول، نداي وطندر روزنامه» مقاله مخدرات«. 246
دوبـار درخواسـت آزادي، 1325سـال11و6سيد عبداهللا مجتهد به استناد مذاكرات مجلـس در روزهـاي. 247

.)218ص، حكايت دختران قوچان(ساالر مفخم را مطرح كرد ولي مجلس زير بار نرفت 
جا. 248 . 225ص، همان
.)1910مارس10( 1328صفر27مورخ، 153شماره، ايران نو. 249
در.5و4صص، بخش دوم، تاريخ بيداري ايرانيان. 250 دهـم( 1324رمضـان23درخواست دولـت مشـيرالدوله

شد) 1906نوامبر  . به مجلس عرضه
.ص،)1908مارس8( 1326پنجم صفر، 200شماره، سال دوم، نداي وطنروزنامه. 251
صـفر18مـورخ،64شـماره، سال اول، مجلس؛ نيز روزنامه 122و 121صص، صورت مذاكرات مجلس اول.252

.(م 1907آوريل2(ق 1324
.ق1325الثاني جمادي18، 120شماره، سال اول، مجلسروزنامه. 253
. 233و 232صص، . . . تاريخ مشروطه. 254
و دولت مدرن، تجار، سهيال، ترابي فارساني. 255 خـانم. 154ص، 1384، راننشـر تـاريخ ايـ، تهـران، مشروطيت

ي هشت علت بحـث كـرده درباره،ي مشروطه فارساني در سنجش علل شكست طرح تاسيس بانك ملي در دوره
جا(است تأملكه قابل و 1306قانون اجازه تأسيس بانك ملي ايران در سال.)155ص، همان ش تصـويب شـد

يا خواهان ملي يكي از آرزوهاي مشروطه ، تهـران،ي بانـك ملـي ايـران تاريخچه سـي سـاله(فت گراي ايران تحقق
.)ش 1338، چاپخانه بانك ملي

.2ص،ق1325شوال14مورخ،17شماره، صوراسرافيل. 256
.50ص، داري در ايران دوره قاجاريه موانع تاريخي رشد سرمايه، احمد، شرف. 257
و تحول احزاب سياسي مشروطيت. 258 . 195ص، 1381، پيدايش
، همـان سـال،39و شـماره،)1906آوريـل13؛ 1324صـفر18مورخ(،32شماره،13سال، المتين حبل. 259

.)1906ژوئن8( 1324الثاني ربيع15مورخ
ـ اجتماعي جنبش مشروطيت پيشينه. 260 .95و94صص، . . . هاي اقتصادي
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را الگوي برخي انجمن، مشروطه سفير بريتانيا در زمان روسيه معرفـي، 1905در انقالب» هاي روسيه سوويت«ها
 . (Spring  Rice to Grey. May  27th, 1907, No. 113, FO 317/301 كند مي
. 246ص، جلد اول، تاريخ بيداري ايرانيان. 289
بـه قلـم همـا»ي در انقـالب مشـروطيت هاي شـوراي انجمن«به نقل از رساله، 292ص، زاده خاطرات ناصح. 290

و چون برخي انجمن اين رساله.24ص، ناطق و مفيد ما را با چند هاي متعدد كه در تـبي مختصر اما دانشورانه
مي،و تاب مشروطيت در ايران داير شدند . كند آشنا

ص،م1922نوامبر9مورخ، مالنصرالديننشريه. 291 .24به نقل از همان
. گفتار آقا سيد تقي،ق1325الثاني جمادي26، كرات مجلسمذا. 292
. 236ص، جلد اول، تاريخ سانسور مطبوعات در ايران، گوئل، كهن. 293
، سـيمرغ، تهـران، ترجمه عباسقلي حلي،]فرمانده بريگارد قزاق روس در ايران[خاطرات كلنل كاساكوفسكي. 294

.62و61ص، 1355
و بازچاپ اوليه اش ميـان اهـل سـواد هاي دست كه در دوران مشروطه نسخه»هرؤياي صادق«رساله. 295 نويس

، بـه كوشـش بهـرام چوبينـه، اخيرا به صورت كتاب توسط انتشارات مرد امروز در خـارج از كشـور، چرخيده بود
اس،ش 1312، سال چهاردهم، ارمغاني آن را از مجله، كوششگر متن. منتشر شده است، 1365 .تبرگرفته

را در » مجلـس عوايـد عمـومي همـدان، هاي شورايي ايرانيـان يادي از اولين تجربه دموكراسي انجمن«مقاله. 296
و اسناد ظهيرالدولهاين مقاله به استناد. نوشتم 2005تابستان  . به كوشش ايرج افشار تنظيم شده است، خاطرات

مه. 297 مياز معدود مؤلفان آثار تاريخي كه به اين رويداد يكي هم فريدون آدميت است كـه، كندم تاريخي اشاره
، انتشـارات پيـام، تهـران[ ايـدئولوژي نهضـت مشـروطيت ايـران انگـاري عمـومي در كتـاب ها ناديدهپس از سال

و رهبري با اشاره]ش1355 عليـه، همزمـان بـا برپـايي مجلـس اول، الرعاياي راديكال وكيل كنندهاي نقش مؤثر
و محتك مي، ران گندماربابان را. شود را متذكر و رويـدادهاي مهـم ايـن جريـان اما ايشان هـم بسـياري اقـدامات
نيز در چند سطر مختصـر بـه انجمـن فوايـد انقالب مشروطه ايرانخانم ژانت آفاري در كتاب. گذارد نانوشته مي

و وكيل و چگـ همدان و نشان روزنامه آنان و چيسـتي اقـدامات مجلـس الرعايا رهبر آن بدون اشاره به نام ونگي
. پردازد فوايد عمومي مي

.4ص، هاي شورايي در انقالب مشروطه انجمن، هما، ناطق. 298
. 407ص، زندگي طوفاني. 299
. 570ص، تاريخ مشروطه، احمد، كسروي. 300
. 146ص، جلد اول، . . . واقعات اتفاقيه، شريف كاشاني. 301
ج، صدر هاشمي. 302 و مجالت ايرانتاريخ .95ص، جلد چهارم، رايد
. 265ص، تاريخ مشروطه، احمد، كسروي. 303
. 376ص21سال، راهنماي كتابمجله. 304
.27ص، تاريخ انقالب ايران، زاده تقي. 305
در. 306 ي به هر صورت مجلس كه قطب اصـل«: نويسدمي، 181ص، . . . مجلس اول بحران آزاديفريدون آدميت

مي از نظر سرشت طبقاتي، سياسي ملي بود و آراء مهـم. گرفت اش عمده طبقات جامعه را در بر -و از نظـر عقايـد
ـ به ذات مهمي مشمول نسبتاً گسترده هاي فكري در حوزه ترين جناح تـرين منبـع سـنجش اي جاي گرفته بود

».افكار عمومي بود
و مـرج، خواه هاي مشروطه آدميت براي توجيه انتقادات خود از انجمن و هـرج كه آنان را موجب ناكامي مجلس

و براي اقناع خواننده خود نسبت به عدم ضرورت وجودي انجمن مي ناچار اسـت كـه، ها در اين برهه خطيرخواند
و بگويد كه تركيب مجلس از نظر سرشت طبقاتي عمـده طبقـات جامعـه را در بـر بي نظري پژوهشي را كنار نهد

و و آرا نيز مهم گرفته مي ترين جناح از نظر عقايد و آدميت خود مـي. شود هاي فكري را شامل دانـد كـه در عمـل
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و نه آن مجلس نماينده تـرين آراي جامعـه مهمي واقعيت نه نمايندگان عمده طبقات جامعه به مجلس راه يافتند
. بود
.5ص، هاي شورايي انجمن، هما، ناطق. 307

از ثقه،ق1325االول ربيع29مورخ،13نامه شماره. 308 ، تهـران، هاي تبريـز نامهاالسالم به مستشارالدوله به نقل
و پژوهش فرزان .72ص،ش1378، نشر

جا. 309 خواه تبريز ايـن اشـاره هـم قابـل در شرح آراي روحاني شيخي برجسته مشروطه.41و40صص، همان
ق در اوج كشمكش بر سـر حقـوق مسـاوي مـردم ايـران در 1325ل االو جمادي15است كه در نامه مورخ تأمل

ـ نوشت، مقابل قانون ».چه مناسـبتي بـا حالـت حاليـه مـا دارد، حريت اديان«:اصل هشتم متمم قانون اساسي
و در واقـع) 130ص، 1378، فرزان، تهران، به كوشش ايرج افشار، االسالم به مستشارالدوله از ثقه، هاي تبريز نامه(
ميبه و اصلي در متمم مستشارالدوله توصيه و حقـوق، كرد كه به چنين باور و مذهب رويه مخالف آزادي وجدان

. مساوي مسلمان با غيرمسلمان داشته باشد
.ق1325االول ربيع15مورخ،71شماره، سال اول، انجمن تبريزروزنامه. 310
و تجـاوز«براي جلـوگيري از فرمان انجمن تبريز براي اعزام مأمورين به دهات. 311 در روزنامـه، رعايـا» سركشـي

. آمده است،ق1325االول ربيع20مورخ، سال اول،71شماره، انجمن تبريز
كشتار بـزرگ در دهـات اطـراف مـاكو بـه. 357ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي، تاريخ انقالب ايران، زاده تقي. 312

ا دست اقبال در تقـي. زاده قـرار گرفـت ول مورد بحث برخي وكال به ويژه تقيالسلطنه در چند جلسه مجلس زاده
و 1328ذيحجه  و هـراس مـالكين و روسـتائياني كـه از تعـدي و از دهـات خـالي ق از اين منطقـه گـذر كـرده

و قفقاز فراري شده بودند مي، كشتارهاي حاكم به عثماني . راند سخن
ق 1325ذيقعـده22، سـال دوم،10شـماره، مجلـس روزنامـه نيز،ق 1325ذيقعده20، مذاكرات مجلس. 313

.(م1907دسامبر28(
.ش1356، انتشارات توس، تهران، الدين واعظ اصفهاني شهيد راه آزادي سيد جمال. 314
منتشـر،ش1312، ارمغـان، تهـران، آبـادي ميرزا مرتضي نجـم، اولين بار توسط داماد شيخ تحريرالعقالكتاب. 315
با مقدمه عالمه محمدتقي جعفـري توسـط انتشـارات وزارت ارشـاد 1378چاپ ديگري از آن در سال اخيراً. شد

صص همه نقل قول. اسالمي به بازار كتاب آمده است . ايم آورده 115تا53ها را از همين چاپ اخير
. اين بحث را در كتاب ازليان ايران پي گرفته ايم. 316
. 262ص، تاريخ بيداري ايرانيان. 317 .
جا. 318 . 287ـ286صص، همان
جا. 319 . 270ـ269صص، همان
. 215ص، جلد اول، انقالب مشروطيت، زاده ملك. 320
در. 381ص، تاريخ بيداري ايرانيان. 321 هـاي طباطبـائي بـه نامه86تا81صص، . . . تاريخ مشروطهكسروي نيز

و عين . كرده استالدوله صدراعظم را ذكر مظفرالدين شاه
  F. O. 416/ 33. July 16, 1907, No 40.،اسناد انگليسي. 322
. 261ص، . . . تاريخ مشروطه. 323
و بهبهاني را بـه نـام، االسالم زاده برخالف ناظم ملك. 324 و تـالش پـدر» كميتـه انقـالب«پيوند ميان طباطبائي

ـ ملك در. 251ص، جلد دوم، تاريخ انقالب مشروطيت(. المتكلمين نوشته است خويش درباره نقش موثر ازليـان
.ام آوردهتر اين مورد در كتاب ازليان ايران مفصل

و بـي، درويـش مسـلك، انقالبي«هاي شيخ مهدي پسر ارشد شيخ فضل اهللا را از جمله طلبه، زاده ملك. 325 تكبـر
و سـري پرشـور«و داراي» آزادمنش اني در يكـي از مجـامع از ديرزمـ«كنـد كـه معرفـي مـي» طبعي سـركش
و سـلطان، سيد اسـداهللا خرقـاني، منشي سفارت فرانسه، خانخواهان كه ميرزا ابراهيم آزادي مجلسـي اصـفهاني

نگارنـده در كتـاب ديگـرم دربـاره.)275ص، همـان جـا(».عضويت پيدا كرده بـود، زواره در آن شركت داشتند
و عملكرد همراه شيخ مهدي با آنان  .ام آوردههايي اشاره تمايالت ازلي
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يعني سردار اسـعد، سه تن ديگر، نفر54زاده عالوه بر اين ملك. 239ص، جلد دوم، تاريخ انقالب مشروطيت. 326
، را كـه در جلسـه مؤسـس كميتـه شـركت كردنـد،و بحرالعلـوم كرمـاني، سـليمان ميـرزا اسـكندري، بختياري
به برمي . كند نمي عنوان عضو انجمن ياد شمرد اما از آنها

. 101ص، ايران بين دو انقالب، يرواند، آبراهاميان. 327
و نيـز كتـاب اين داده. 328 گانـه سـخنگويان سـه ها عمدتاً از مقاله ارزشمند خانم هما ناطق پيرامون انجمن تبريز

ات ميـرزا خـاطر.و اشارات كسروي برگرفته شـده اسـت، اهللا فتحيتأليف نصرت، آذربايجان در انقالب مشروطيت
.13ص، انجمن شورايي در انقالب مشروطيتجواد ناطق به نقل از هما ناطق در 

.16ص، . . . هاي شورايي انجمن، ناطق. 329
شـماره، انجمـن تبريـز نيـز روزنامـه،48ص،)1907ژانويه(ق 1324ذيقعده، صورت مذاكرات مجلس اول. 330
   .(1907فوريه7(ق 1324ذيحجه23مورخ، 40
.3ص،)1907نوامبر22(ق 1325شوال16مورخ، 213شماره، مجلسروزنامه. 331
.3ص،)1907نوامبر24(ق 1325شوال17مورخ، 214شماره، مجلسروزنامه. 332
.1ص،)1907نوامبر25( 1325شوال18مورخ، 215شماره، مجلسروزنامه. 333
در. 334 و تحول نظام مافي جالـب اسـت كـه تأسـيس«: نويسدمي، 266ص، احزاب سياسي مشروطيتپيدايش

و جزو برنامه آنها نيـز بـود هاي بلشويك گارد ملي از درخواست نسـبت دادن غيرمسـتقيم ايـن خواسـته بـه».ها
گرچـه نويسـنده، رسد در ميان ايرانيان شناخته نبودند چندان منطقي به نظر نمي 1907ها كه در سال بلشويك
. نيز چنين فرضي را عنوان نكرده استمحترم 

.4ص،)م1907نوامبر20(ق 1325شوال13، سال اول، 166شماره، تهران، المتين حبلروزنامه. 335
. 2117ص، جلد سوم، السلطنه عين. 336
.85ص، زاده خاطرات تقي. 338و 337
در. 339 رااع، 859ص، جلد دوم، واقعات اتفاقيه در روزگاركاشاني . تن ذكر كرده است 2965ضاي اين انجمن
ص،)م1907ژوئيـه31(ق 1325آخر جمادي20، سال اول،78شماره، تهران، المتين حبلبه گفته روزنامه. 340
و روزهاي يكشـنبه عصـر بـراي ثبـت نـام،4 مركز انجمن آذربايجان در خيابان چراغ گاز در نزديكي مجلس بود

و چهارشنبه ميها مجل اعضا در همين شماره آمده كه روز چهارشنبه بيستم جمـادي آخـر.شدس عمومي برگزار
مي تقي و از اين رو از كساني كه مايلند زاده يك سخنراني مهم را برگزاري . خواسته در جلسه حضور يابند، كند
.8ص،)م1908فوريه20(ق 1326محرم23،17شماره، سال اول، صوراسرافيل. 341
جا، اعالم انجمن آذربايجان. 342 . همان
. 196ص، خاطرات من، حسن، اعظام قدسي. 343
. مراجعه شود، هاي سري در مشروطه انجمنپيرامون، به نوشته لمبتون. 344
ي ايـن تفنگچيـان شرح مقاومت جانانه 329و 328صفحات، جلد دوم، آبادي در خاطرات خود يحيي دولت. 345

اي حماسـي در تـاريخ مشـروطه هاي اعضاي اين انجمن را به گونهكسروي هم شرح دالوري احمد. را آورده است
.(615تا 605صص(آورده است 

هاي مقيم تهـران بـه خيـال تأسـيس انجمن آذربايجان طي تلگرافي به تبريز متذكر شد كه بعضي از تبريزي. 346
و بـا ذكـر دو نفـر از مؤسسـين آن تحر» الحـال اشخاصي معلـوم«متشكل از » فتوت«انجمني به نام  ، يـك شـده

و حاجي محمدتقي صراف ص، تـاريخ مشـروطه(. خواستند كه نماينده آن انجمـن پذيرفتـه نشـود، مفاخرالملك
شيخ عبدالحسين نامي بـه، هم در همان زمان نوشتند كه در مسجد المتين حبلو القدس روحهاي روزنامه) 478

و با بدگويي از مشروطه و ديگران را نام بـرده تقي«و مجلس منبر رفته و مستشارالدوله و» كافرشـان ناميـد، زاده
. اين كار به تحريك انجمن فتوت نسبت داده شد

. 454ص، تاريخ مشروطه ايران. 347
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و41صـص، پـاريس،3شـماره، زمان نو،»ي مشروعه در معرفي يك سند در مشروطه«، هما، ناطق. 349و 348
42 .
جا،ت ايام انقالبات تاريخي يا صدمات سلطنت مستبدهراپور. 350 .45ص، همان
. 341ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 351
.(1907ژانويه24(ق 1324نهم ذيحجه، مذاكرات مجلس. 352
   .(1907مارس22(ق 1325محرم28، سال اول،54شماره، مجلسروزنامه. 353
و، منصوره، اتحاديه. 354 .33ص، انتخاباتمجلس
.ق1325محرم24شنبه، مذاكرات مجلس. 355
.28ص، . . . هاي شورايي انجمن، هما، ناطق. 356
. 135ص، . . . بحران آزادي، مجلس اول. 357
. 246ص، . . . ايدئولوژي نهضت مشروطيت. 358
. 213ـ212صص، بحران آزادي، مجلس اول. 359
. 161ص، جلد اول، كتاب نارنجي،اسناد ديپلماتيك روس. 360
. السلطنه بر سـر رياسـت در مجلـس اشـاره كـرد توان به اوج اختالف سيد عبداهللا مجتهد با احتشاممي، مثالً. 361

و هم در ميان برخي انجمن و سيد عبداهللا هم در درون مجلس ها به ويژه انجمن طالب تهران نفوذ بسيار داشـت
ميالسلطنه براي تضعيف احتشام . گرفت از آنها بهره

.)م1908ژانويه18ق؛ 1325ذيحجه13(95و94صص، كتاب نارنجي. 362
جا. 363 . 197ص، جلد اول، همان
جا. 364 . 201ص، همان
جا. 365 . 218ص، همان
جا. 366 . 232ص، همان
جا. 367 . 241تا 232صص، همان
جا. 368 . 245ص، همان
مهـر، سـخني مجلـه، اسناد انگليسـي، االسالمي نيز جواد شيخ، 341و 176صص،د اولجل، حسن معاصر. 369

. 114ص،ش1344
370. S. G Wynn (ed), The Letters and Friendships of Sir Cecil Spring Rice, A Record, London, 1929, II, page 28 . 

اش والنتـين چيـرول سـردبير بخـش وقـايعياسپرينگ رايس اين نامه خصوصي را خطاب به دوست صميم. 371
مي. از تهران فرستاده بود تايمز لندنخارجي روزنامه  در متن فارسي آن را هاي خصوصـي سـر سيسـل نامهتوان

 156ص، 1375، انتشـارات اطالعـات، تهران، االسالمي به ترجمه جواد شيخ، اسپرينگ رايس وزيرمختار انگليس
. خواند

جا. 372 . 173ص، همان
.41ص،3شماره، زمان نومجله، پاريس،ي مشروعه در معرفي يك سند يا در مشروطه، هما، ناطق. 373
. 301ص، جلد نهم، الصفا روضه. 374
ص، نشر نيما، آلمان، دموكراسي خودماني، محمدعلي، جمالزاده. 375
از، 1907نوامبر8، تهران، از مارلينگ به سر ادوارد گري. 376 جلـد، تـاريخ اسـتقرار مشـروطيت در ايـران به نقل
. 530ص، اول
جا. 377 . 549ص، جلد اول، همان
ص. 378 و بحران آزادي 203آدميت در مي، . . . مجلس اول در حـالي، آورد آمدن شاه به مجلس را در دوم شوال

و سوگند ياد كـرد، كه به استناد مذاكرات مجلس علـت بـراي متفـاوتدو. شاه در پنجم شوال در مجلس حاضر
و سه روز پيشتر را بـراي رويـداد صرفاً كه آدميت اول اين. توان تصور كرد عنوان كردن اين روزها مي اشتباه كرده

و بي و خطايي جزئي و هوشـمندي او سـراغ اهميت است؛ دوم اين نوشته است كه ايراد كه با شناختي كه از دقت
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ده، داريم همآگاهانه چنين وانموده تا نشان و امـا روز بعـد از ايـن، گرايي با مجلس داشـتهد كه شاه قصد تفاهم
بـا زاده تقـي مجلسيان بـه تحريـك وكـالي مخـالف شـاه چـون، در سوم شوال، اقدام مطلوب او براي آشتي ملي

را، هاي دربار تصويب قطع مستمري و به ايـن ترتيـب عناصـر راديكـال مشـروطه و واگرايي را دامن زدند تعارض
ميمسئو مينتيجه. دهدل ايجاد تشنج جلوه . است تأملگيرد در اين مضمون قابل اي كه آدميت

. 554ـ552صص،جا همان، 1907دسامبر5تهران، محرمانه 263شماره، از مارلينگ به سر ادواردگري. 379
جا، 1907دسامبر6، تهران، نامه محرمانه مارلينگ به سر ادوارد گري. 380 . 560- 555صص، همان
. 178ص، انقالب مشروطه ايران، ژانت، آفاري. 381
. 500ص، تاريخ مشروطه ايران، احمد، كسروي. 382
گانـه هـاي سـه خواسـته،ي مجلـس هاي آگاهانه خود به نقل از گـزارش همـان جلسـه آدميت در دستكاري. 383

مي انجمن و به دلخواه خود ذكر ب(. كنـد ها را تغيير داده و بـا مقايسـه مـتن) 208ص، حـران آزادي مجلـس اول
و نقل آدميت ، مـثالً. تـوان دريافـت هـاي محسـوس آنهـا را مـي تفـاوت، اطالعيه مندرج در صورتجلسه مذاكرات

انـد تـا هـا خواسـته وانمود شـده كـه انجمـن، هاست خواسته اول در نقل آدميت كه در واقع خواسته سوم انجمن
در مفهومي كامالً متفـاوت،هاي انجمن در حالي كه در متن اطالعيه،»ندها محول دار حراست شهر را به انجمن«

و حاكم الزم دارد: عرض سيم«: آمده و. شهر طهران چند چادرنشين مستحفظ حال كه حاكم مقتـدري نيسـت
و رئيس نظميه از عهده بر نمي تـا هـا محـول دارنـد يا بـه انجمـن، يا موجبات امنيت را فراهم فرماييد، آيد قراول

و حراست خود را بكنند ».خودشان حفظ
خواسـتار تـامين امنيـت عمـومي توسـط،ي اول در وهلـه: دو تفاوت مهم با متن دستكاري شده آدميـت دارد

و در صورت عدم توانايي و حكومت شدند و حراسـت كم اجازه دهند تا انجمن دست، نظميه هـا خودشـان حفـظ
و مخالفـان مشـروطه. بر عهده گيرند،را نه شهر، جمع خود مستقر در محل تحصن و اراذل سخن از حمله اوباش

و قتل چند نفر از آنان در محل تحصن بود به اعضاي انجمن خواهـد وانمـود جايي عامدانـه مـي آدميت با جابه. ها
و از اين وارونه گـوي انجمن، كند ي هـرج ها قصد داشتند به جاي دولت خود كنترل شهر تهران را به دست گيرند

. طلبي آنها را استنتاج كندو مرج
و بحران آزادي. 384 . 210ص، . . . مجلس اول
جا. 386و 385 . 210ـ213صص، همان
. مذاكرات مجلس. 387
و بحران آزادي، آدميت. 388 . 204ص، مجلس اول
جا. 389 . 207ص، همان
.70ص، جلد اول، كتاب نارنجي،)ق1325ذيقعده18(م 1907دسامبر14، تلگراف هارتويگ. 390
. 275ص، . . . فكر آزادي. 391
جا. 392 . 277ص، همان
جا. 393 . 280ص، همان
جا. 394 . 285ـ83صص، همان
جا. 395 . 286ص، همان
جا. 396 . 287ص، همان
جا. 397 . 292ص، همان
. 163ـ162صص، جلد دوم، حيات يحيي. 398
. 116ص، جلد اول، كتاب آبينيز، 162ص، لد دومج، حيات يحيي. 399
و يادداشت. 400 و اسناد ناصرالملك ازبه،84ص، هايش خاطرات نوشته رامين، زندگاني سياسي ناصرالملكنقل

. 142ص، يلفاني
. 1848ص، جلد سوم، السلطنه روزنامه خاطرات عين. 401
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و خودكامگي محمدعلي شاه قصه. 402 مي در سفاهت خان ملـك ساسـاني، در همين مورد. توان گفت هاي بسيار
ها پس از خلع يد از سـلطنت در ميرزا سال محمدعلي: نويسدمي،46و45صص، يادبودهاي سفارت استانبولدر 

و رفتار وقيحانه و تحقير آميزش با رئيس دولت منتصب خود ناصرالملك گفتـه استانبول به او از خاطرات آن روز
و مياست؛ و پيچه زنانه فرار كنـد قتي فرستادم ناصرالملك را دستگير كنند در همـين. خواست با چادر وچاقچور

. عكاس خواستم كه پيش از آنكه طناب دار به گردنش بياويزند عكسي با آن قيافه بـردارد. حال نزد من آوردندش
از برداري بود كه چرچيل فرستاده وزير مختار انگلـيس آمـد عكاس مشغول عكس و خـروج او و موجبـات آزادي
. ايران را فراهم كرد

.69و68صص، جلد اول،)اسناد روسي( كتاب نارنجي. 403
جا. 404 .74و73صص، همان
اين روزنامه در همين.4ـ1صص،)1907دسامبر26(ق 1325ذيقعده20مورخ، 190شماره، المتين حبل. 405

و حذف برخ و محـذورات،ي جوانب قضيهشماره براي اختصارگويي و خفقـان موجـود در گـزارش، بـدليل فشـار
و نوشت، جريان و مرخصـيم علت اصلي رويداد را به اندازه: از خوانندگان خود عذرخواهي كرد اي كه آزادي داريم

و توقيف جمعـي آنهـا بـه دسـتور. داريم بر خاطر خوانندگان دانشور عرضه مي هراس ناشي از حمله به مطبوعات
مي وزير علوم در هفته و غارت . در اين اظهارات محسوس است، سوخت اي كه تهران در آشوب

و بحران آزادي، آدميت. 406 . 213ص، مجلس اول
. 171ـ70صص،2جلد، حيات يحيي. 407
. 143تا145ص، جلد اول، كتاب آبي. 411تا 408
س. 169ص، جلد چهارم، زاده مقاالت تقي. 412 حيـات آبـادي در جلـد دوم يحيـي دولـت، زاده خن تقـي در تأييد

.«:نويسدمي 186ص، يحيي . و جواني كارآمد است بـه. رضا باال معتضد ديوان كه از اعضاي انجمن آذربايجاني
مي، تقويت تندروان رئيس پليس طهران گشته و بايد دانست كه مجـازات دادن بـه گرفتاري اشرار را از او خواهند

و كاركنـان او اسـت ولـي تنـدروان مجلـس رؤساي اشرا ر يا مجتمعين ميدان توپخانه كامالً مخالف رضـاي شـاه
و نمايندگان انجمن و مجازات شوند شوراي ملي . چونكه جزو شرايط صلح اسـت، ها اصرار دارند كه آنها دستگير .

و حاج ميرز رضاباال به تشويق تندروان از وكالي آذربايجان مخصوصاً تقي. ا ابـراهيم آقـا قبـول ايـن شـغل را زاده
. نموده ..«

. 204ص، . . . گزارش ايران، مهديقلي،)مخبرالسلطنه(هدايت. 413
.40ص، هاي تاريخي يادداشت، مستشارالدوله. 414
. آمده است) 1908فوريه8(ق 1326محرم5، محاكماتشرح محاكمه آنان در روزنامه. 415
. 562ص، خاطرات حاج سياح. 416
. 282- 267ص، جلد اول، زاده مقاالت تقي. 418و 417
و جوابيه براي برخي از استخاره. 419 و تفسير هاي آنها از سوي سيد ابوطالـب زنجـاني مشـاور هاي محمدعلي شاه

و دشمن هر نوآوري به قلم احمـد هاي آنها چند استخاره از محمدعلي شاه با جواببه مقاله، مذهبي ضدمشروطه
از.65ـ45صص، 1328فروردين وارديبهشت، سال پنجم،9و8شماره، يادگاردر مجله،ليتوك براي شرح حـالي

. مراجعه شود، شماره هشتم، سال سوم، يادگارسيد ابوطالب به مجله 
و پاسخ استخاره. 420 .ام برگرفته يادگارها را از همان مقاله مجله متن
. 654ـ652صص، السلطنه خاطرات احتشام. 421
. 191ص، تاريخ مشروطه ايران. 422
مي. 423 : هاي بازپسين پيش از مشروطه در تبريزنويسد كه در سال كسروي

و زندگاني تـوده را مـي« و از چگـونگي كشـورهاي اروپـا آگـاه كساني پيدا شده بودند كه معني كشور فهميدنـد
و آرزوي كوششي را براي برداشتن خودكامگي مي كمميبودند و اينان و دسـته كردند اي كم يكـديگر را شـناخته

و به كوشش مي گرديده مي. پرداختند هايي و كساني را هم نام ما از آنان كساني را و هايشان را شنيده شناسيم ايـم
مي اينك آنچه مي ، زاده سيد حسـن تقـي، برادرش ميرزا محمود، ميرزا حداد حكاك باشي: شماريم دانيم در اينجا
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. زادهسيد حسن شريف، سيد محمد شبستري ابوالضياء، خان عدالترزا حسينمي . زاده كساني از ايشان كه تقـي.
و صفراوف باشـندو شريف و عدالت و تربيت و ابوضياء و برخـي زبـان، زاده را دانـش نيـز اندوختـه هـاي اروپـايي

در مي و مي المتين حبلدانستند .نوشتندو ديگر جاها گفتارها . و تربيت نامه تقي.  گنجينـه فنـون اي به نـام زاده
. 193ص، تاريخ مشروطه ايران».نوشتند مي
جا. 424 . 197ـ196صص، همان
. 245ص، تاريخ مشروطه ايران. 426و 425
 . كتاب نارنجي،)ق1325ذيقعده14( 1907دسامبر20مورخ، تلگراف هارتويگ به ايزولسكي. 427
. 458ص، ايران تاريخ مشروطه. 428
. 133ـ132صص، تالش آزادي، باستاني پاريزي. 429
. 233ص، جلد اول،)اسناد روسي( كتاب نارنجي. 430
خط شاه را تحت عنوان دست) 1908ژوئن12( 1326االول جمادي12مورخ، 147شماره، مجلسروزنامه. 431

كه راه نجات بي«منتشر كرد اما اعالم داشت انـد بـدون اينكـه را به شـخص شـاه نسـبت داده» اصل اين كلمات
اما بعد معلوم شد كه اعالميه از سـوي خـود. آن نوشته كار منافقين بود، به گمان اين روزنامه. ايشان مطلع باشند
. شاه صادر شده است

ــس. 432 ــذاكرات مجل ــه م ــادي16، صورتجلس ــه 1326االول جم ــسق؛ روزنام ــماره، مجل ــورخ، 150ش 17م
.(1908ژوئن17( 1326االول جمادي

.(1908ژوئن19( 1326االول جمادي19مورخ، 152شماره، مجلسروزنامه. 433
.1ص،)1908ژوئن21( 1326االول جمادي21مورخ، 153شماره، مجلسروزنامه. 434
در. 435 . آمده است 180و 179صص، جلد اول، واقعات اتفاقيه در روزگارمتن اعالميه
. 1326االول جمادي11مورخ،31شماره، صوراسرافيل. 436
. 200تا 191صص، سياست نامه خراساني. 437
. 258ص، جلد دوم، حيات يحيي. 438
جا. 439 . 263ـ262ص، همان
جا. 440 . 270ص، همان
و اداره مـدارس ها پيش براي امـر تشـك گرچه مدت،ي انجمن علمي نمونه«: يحيي دولتĤبادي مي نويسد. 441 يل

و به توسط سيد حسين شوشتري كه شخص جسـور تشكيل شده بود ولي حاال به امر كامران ميرزا نايب السلطنه
و روضـه، در لباس ماليي يك انجمن سياسي داير شده،و مستبديست و پيشـنماز و مال و اعضاي آن سيد خـوان

و به هر يك پول مي و غيره است و سور محرر شرعيات ي علميـه علمـايي كـه بـا فراوان دارند بر ضد حوزه دهند
و مشروطه همراهند و اطـراف متعـدد دايـر كـردهو از اين قبيل انجمن، مجلس و مشـروطه. انـد ها در شهر خـواه

و همه از يكديگر ظنين گشته و مشتبه شده و اين كارها اغلب به توسط ارشدالدوله مـي مستبد مخلوط . شـود اند
و در موقـع تحصـن نماينـدگان انجمـن خواهي داخـل انجمـنل به اسم مشروطهارشدالدوله از او هـا در هـا شـد

و در بـاطن از كاركنـان جـدي  و مشـاور كارهـاي ملـي و در ظـاهر مشـير بهارستان مدير انجمن مركزي گشته
و مستبدين دربار بوده است جا».اميربهادر جنگ . 271ص، همان

تاياداشت، مستشارالدوله. 442 .54ص، ريخيهاي
. 278ص، جلد دوم، حيات يحيي. 443
شاهزاده عالالدوله از جمله تربيت شدگان مستبد قاجار بود كه در آستانه مشروطه به چوب بستن چند تـاجر. 444

و برادرش احتشام. بازار به دستور او يكي از علل آغاز نهضت مشروطه خوانده شده است و آمـد او السلطنه در رفت
و حذف انجمـن منظمي با و شاه وتالش براي همراه كردن مجلس با شاه انجمـن. هـاي مردمـي بودنـد درباريان

و درباريان غالباً مخالف مشروطه تأسيس شد تـا وانمـود شـود  و متشكل از شاهزادگان خدمت يا اكابر توسط آنها
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و بـدنامي. انـد شـده» طلبمشروطه«شبهيك، كساني چون امير بهادر فرمانده قشون مخالفين درباريـان مسـتبد
. چون كامران ميرزا عضو اين انجمن بودند

. 191ـ198صص، جلد دوم، حيات يحيي. 445
و مخبرالسـلطنه هاي احتشـام توصيه. 537ص، السلطنهخاطرات احتشام. 446 مشـاوران هواخـواه نظـام، السـلطنه

دو روز پـيش از بمبـاران، االولجمـادي21 چنان مؤثر بود كه محمدعلي شاه در روزبيسماركي آلمان به شاه آن
اولين شرط خاتمه دادن به محاصره مجلس را پذيرش اختياراتي نظيـر اقتـدارات امپراطـور آلمـان بـراي، مجلس

.(305ص، جلد دوم، حيات يحيي(خود اعالم كرد 
. 177و 176صص، جلد اول، كتاب آبي. 447
. 578ص، تاريخ مشروطه ايران، كسروي. 448
.60ص،)سه خطابه( زمينه انقالب مشروطيت ايران، زادهتقي. 449
. 279ص، جلد دوم، حيات يحيي. 450
جا. 451 . 283ص، همان
جا، كسروي. 452 . 571ص، همان
پـانوف از جملـه سوسـيال. اش را پـانوف بلغـاري بـه دسـت آورد هاي سري لياخوف به مـافوق قفقـازي نامه. 453

مشدموكرات و فعالِ همگام مجاهدين در اردوي شمال در مسير فـتح تهـران بـود هاي حامي هـا ايـن نامـه. روطه
و در قالب مقاله، سيد حسن تبريزي، توسط دستيار ايراني ادوارد براون مسـئوليت دولـت اي تحت عنـوان ترجمه
و وضعيت ناگوار ايران امروز شد، به قلم براون، روس هاي سري كـه دخالـت انتشار اين گزارش. در انگليس منتشر

و بمباران مجلس را نشان مي موجب شـد تـا آن دولـت، دادمستقيم دولت روسيه تزاري در كودتا عليه مشروطه
و آنها را ساختگي اعالم كند و تكذيب برآيد سـه مقالـه ها به زبان فارسي در كتـاب متن اين نامه. در مقام توجيه

م، دربـاره انقـالب مشــروطه ايـران  مپـاو. بـه قلــم و ترجمــه ، 1357هـاي جيبــي كتــاب، تهـران، هوشـيار. لويچ
. قابل دسترس است 574ـ572صص، كسروي تاريخ مشروطههمچنين، 119ـ112صص

جا، كسروي. 454 . 587ص، همان
و علني در مقام وكالت مجلستقي. 455 . مدت كوتاهي رئيس انجمن آذربايجان بـود صرفاً زاده به دليل نقش فعال

ميدر همان بر بي. كردهه هم نيابت او معاضدالسلطنه امور را اداره - كـه يـك، ترديد رهبر معنـوي آن انجمـن اما
شد، دست هم نبود . شناخته مي

جا، كسروي. 456 . 587ص، همان
. 310ص، جلد اول، زادهمقاالت تقي. 457
جا، كسروي. 458 .99ص، همان
. 206ص، به اهتمام يغمايي، زادهيادنامه تقي. 459
.2ص، جلد اول، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، محمدتقي، بهار. 460
. 555ص، . . . تاريخ مشروطيت، زادهملك. 461
.32ص، زندگاني من، كسروي. 462

463. Great Britian correspondence, vol 1, no 2,   pp. 99   به 124ص، به نقل از آبراهاميان
- هـاي غيرمـذهبي مـي اهللا كه اكنـون از راديكـال شيخ فضل«:مي خوانيم 120ص، دو انقالب ايران بيندر. 464

و از همـه امام جمعه سلطنت، ترسيد طلب تهران را در تشكيل سازماني با عنـوان انجمـن آل محمـد يـاري كـرد
. جمـع شـوند طلبان كافر در ميـدان توپخانـه مسلمين صديق خواست تا براي دفاع از شريعت در مقابل مشروطه

مرتجعين با تمام قوا در اين ميدان بـزرگ، به قول يك شاهد مخالف. بيشتر مردم به اين تقاضا پاسخ مثبت دادند
و طالب: هاي مختلف تشكيل شده بوداين جمعيت از گروه. جمع شدند به ويژه از حـوزه درس شـيخ، روحانيون

و مستخدمان،اهللافضل و فقـراي بـازار، ان اراضي سلطنتي وراميندهقان، هاي مسلحلوطي، درباريان كارگران ساده
و هزاران تن از صنعتگران و شاغالن رده، قاطرچيان، تهران . پايين اقتصاد كوچك قصر سلطنتيخدمتكاران

465 . . 217و 193ـ192صص، جلد دوم، يات يحييح.
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.3ص،ق1325شعبان8مورخ،6شماره، القدسروحروزنامه. 466
جا، سرويك. 467 . 261ـ259صص، همان
و غلـط بـود«: شيخ نوري گفته بود. 468 . انتخاب اين وكال از اصل نامناسب . گذشـته از عـدم بصـيرت در ايـن.

و شش كرور جمعيت ايران غير از سه الي چهار هزار نفرشان بيشتر رأي داده، انتخاب جديد . انـد؟ آيا از سي . از.
. ببينيد رأي داده وكيل در مجلس دارند؟يا از وكـالي حاليـه خبـر دارنـد؟ تمام مردم تهران پرسش كنيد . مـا.

اما نه تمام وكال را بلكه هفت الي هشت نفر هستند كـه. خواهندجماعت بلكه بيشتر اهالي تهران اين وكال را نمي
مي، مسلمان نيستند، از متهمي گذشته ».شناسيد خود شما آنها را

بـه نقـل از علـي، جلـد اول، نسخه خطي كتابخانه ملي، تاريخ انقالب ايران، ابن ميرزا نصراهللا، مستوفي تفرشي
/400ـ396صص، ابوالحسني

.1ص،ق1325صفر19مورخ،9شماره، سال اول، تمدنروزنامه. 469
. 411ص، تاريخ مشروطه ايران. 470



 فصل چهارم

و تقي  زاده سوسيال دموكراسي

ل دموكراسيسوسيا
و مجزا از آنچه مفهوم سوسيال دموكراسي در اين فصل را به معناي گرايش هاي سوسياليستي متفاوت

و ماركسيسم روسي تحت عنوان  و پس از پيدايش بلشويسم ـ لنينيسم«بعدها ،»ماركسيسم
يا» سوسياليسم انقالبي«،»سوسياليسم علمي« ب» كمونيسم«و و عنوان شده به كار . ايم ردهشناخته

و در نگاهي كلي معنايي از تركيب دو واژه، سوسيال دموكراسي اوليه و دموكراسي برآمده ي سوسياليسم
مي از دموكراسي اجتماعي تا جنبه براي مشخص كردن عنصر. گرفتي سوسياليسم انقالبي را در بر

آ و مشترك سوسياليسم به معنايي كه از دهه سوم سده نوزدهم در چارچوب » سن سيمون«راي اصلي
و سامان داده مي و عمل پيروان آن را تحرك و نيازهاي جامعه تا انقالب اكتبر نظر توان ارجحيت اهداف

و سپس ظهور. داري را برجسته كرد بر فردمحوري نظام سرمايه با ظهور ماركسيسم در اروپاي غربي
،»سنديكاليسم«،»آنارشيسم« هاي سوسياليستي چون هاي پيشين با گرايش مكتب، بلشويسم در روسيه

. سوسيال دموكراتيسم«،»سوسياليسم مسيحي« و» غيرعلمي«جملگي همه به عنوان سوسياليسم»..
مي،»تخيلي« و تجديدنظرطلب در اساس آنچه را سوسياليسم علمي شد، خواندند ناكارآمد . معرفي

و سياست هاي مضمون اين نقد هم بر اين مبنا استوار بود كه آراي آن مكتب ، پيشين از معرفت بر هنر
و تضادهاي جامعه سرمايه، الزامات بي امكانات و اجتماعي و از منظري تاريخي و داري عاري بهره بوده

و تعديل نابرابري بيشتر بر ناكجاآباد انسان و اخالقي آنكه اينبي، به هرحال. اند تكيه داشتهها دوستانه
و سقم آراي چند سوي اين مجادله بپردازدنوشته مختصر بخواهد به موارد اخ و صحت بر اين نكته، تالف

و انديشه تأكيد مي ي نوزدهمي با حضور هاي كالسيك سوسياليسم سده ورزد كه آن مكاتب
شد پيروزمندانه خواست تدريجي. جدا كرد،ي بلشويسم در روسيه راه خود را از آنچه كمونيسم خوانده

و اجتماعي و ماماي، اصالحات اقتصادي و عملكرد انقالبي ماركسيسم كه خود را جبر پرهيز از ماهيت
و ناگزيري گذر به كمونيسم از طريق حاكميت  به، را طراحي كرد» ديكتاتوري پرولتاريا«تاريخ دانسته

با تبديل شد كه با جنبه» سوسيال دموكراسي اروپاي غربي«تدريج به سنت و مدني هاي اخالقي
و اومانيسم ميراث آن دوران در انديشه هاي نظري شالوده به. مبناي كار قرار گرفت، هاي عصر روشنگري

شد، بياني ديگر عبارت، آنچه در اروپاي غربي به تدريج به عنوان سوسياليسم در ميان طيف چپ غالب
و مشاركت گسترده و رأي همگاني توسعه، ترين آحاد اجتماعي در سرنوشت سياسي بود از خواست حق

و رفاه اجتماعي تنگدستانو  و بهبود اوضاع اقتصادي و ائتالف نظارت گسترده، ترقي تر دولت بر اقتصاد
و تهي از اين عناصر را هايي اليه. دستان براي پيشبرد اصالحات اجتماعيدموكراتيك ميان طبقه متوسط

مي»ي زاده تقي«در آراي  و يافت عصر مشروطه نيز . توان جست
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و گرايشپژوهش پيرامون فعاليـت. روسـت هاي چندي روبه هاي سوسياليستي در ايران با دشواري آرا
و جريـان  و مخفي محافل آن، هـاي راديكـال عصـر مشـروطه پنهان اصـرار،و پيگردهـاي شـديد پـس از

و دولت ،ي انقالبـيو نيز خود افراد درگير در اين جريان براي از بين بردن رد هرگونـه گذشـته، حاكميت
ع و رازآلود كرده اسـت،و دقيق اين كار را محدود، گسترده، ميقنگرش و گاهي پيچيده بـا وجـود. دشوار

و آراي، ها كه نگارنده به برخي جوانب آن واقف است همه محدوديت و يـافتن رد فعاليـت بـراي پيگيـري
و مـدرن در نظري نقش تقي و سـپس تأسـيس اولـين حـزب پيشـرو  زاده در دوران نهضت مشروطه اول

به ويـژه، اي از پيشينه افكار سوسياليستي در ميان ايرانيان الزم است شمه، شناخت حزب دموكرات، ايران
و عملكرد سوسيال دموكرات و سوسـيال دمـوكرات آرا در هاي ارمني هـاي جامعـه مسـلمان قفقـازي كـه

. نيز روشن شود، اقدامي ائتالفي در ايجادو قوام آن حزب سهيم شدند
ي برخي از كسـاني را بايـد يـادآوري كنـيم كـه بـه نـام اي اما پراهميت درباره حاشيهدر ضمن نكته

اين افراد پيش از آنكه به سوسياليسم بـه مفهـومي كـه. اند سوسيال دموكرات عصر مشروطه معرفي شده
باورهـاي دگرانـديش ازلـي داشـتند ولـي از ابـراز صـريح آن پرهيـز، شناسيم نزديك باشـند ما امروز مي

و هم در جمع گروه، ازليان. كردند مي و فعـال هم در ميان مسلمانان ها با گرايشات سوسياليسـتي حاضـر
و علل آن نياز به مجالي فراخ. بودند و مستقل داردكه در رساله اي ديگر پرداخته تشريح چيستي .ام تر

 پيشينه افكار سوسياليستي در ايران
و اكثريت قريب به اتفاق تاريخ در، پژوهشگران تاريخ معاصـر ايـران نگاران آغـاز نفـوذ آراي سوسياليسـتي

و تحـرك سوسـيال دمـوكرات، 1905و 1904هاي ميان ايرانيان را از سال هـاي مسـلمان اغلب در افكار
]1[. اند مهاجر قفقازي دانسته

و نارسا به گرايش» فريدون آدميت« و مبهم ب چند اشاره گذرا رهـه هـاي سوسياليسـتي پـيش از ايـن
قا«او. دارد كـه تـا حـدي، كنـد را پيشگام آشنايي با آراي سوسياليستي معرفـي مـي» خان كرماني ميرزا

مي مبالغه ، اگر به مطبوعات فارسي زبان آن زمان به ويژه اختر اسـتانبول مراجعـه كنـيم. رسد آميز به نظر
و ورودش بـه بريم كه سال پي مي در ايـن نشـريه، ايـن شـهر ها پيش از مهاجرت كرمـاني بـه اسـتانبول
و فعاليت معتقـدان ايـن مشـربي انديشهي در حوزههاي بحث و نوشـته، هاي سوسياليستي شـده مطـرح
از. است توضـيح عقايـد فـرق«و» جريان سوسياليسـم غربـي«سخن اين مورخ هم كه نمونه كسان آگاه

و مـد» مختلف فرنگسـتان يعنـي در ممالـك مشـروطه  و اسـناد جـامع«ارك خصوصـي را در يادداشـت
مي» آدميت مي پدرش و و افكار سوسياليسـتي، يابد جويد عاري از معرفت تاريخي در شناخت پيشينه آرا

و بنيـان]2[. در ميان ايرانيان است گـذار چنين كوششي در جهت تأمين ميراث مطلوبي براي آن محفـل
طـالبوف«نوشـته » مسـائل الحيـات«يلههـا از رسـا آن يادداشت، اوالً. بهره است آن از اعتبار تاريخي بي

و در محدوده» تبريزي و رونويسي شده و سـاده اقتباس ي طـالبوف انديشـانهي همـان شـناخت سـطحي
و آراي سوسياليستي مغرب از صافي نويسندگان روسي سده نوزدهم بود؛ ثانياً اين گونـه نسبت به تحوالت

و برخي ديگر منابع كه اين مـورخ مشـرو يادداشت از طه بـه عنـوان نمونـه ها هـايي در شـناخت ايرانيـان
و انتشـار عمـوميو مشاوره» خطي«سوسياليسم آورده در محدوده  هاي چند نفره خصوصـي بـاقي مانـد

آندر حالي كه سال. نيافت و،ي فارسي زبان اختـر اسـتانبول اطالعـات در صفحات نشريه، ها پيشتر از آرا
و معتقـدان ايـن، مقاله اقدامات پيروان سوسياليسم در قالب و عملكـرد حـاملين اخبـار وشـرح رويـدادها

و فكر قشر وسيع و روسيه به ذهن . تر باسواد جامعه رسوخ يافته بودانديشه در كشورهاي اروپايي
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. كنـيم ها به افكار سوسياليسـتي در زبـان فارسـي را در اختـر اسـتانبول مالحظـه مـي نخستين اشاره
ميگزارشگر روزنامه در بخش و آزادي: نويسد اخبار آن جماعت سوسياليست كه طالبـان شـراكت امـوال

و مساوات مطلقه است مطلق و مقصدشان آزادي لـذا، هاينـد در پـي مشـروطه كـردن همـه حكومـت، اند
مي نهايت ضديت را با دولت و. دارند هاي خود روا آنها با پادشاهاني كه حاكم مطلـق بـر ابنـاي بشـر شـده

خ مياراده مستبد اختر پنج سال پس از رخداد كمون پـاريس]3[. اند دشمن، كنند ود را بر عموم تحميل
گرچه درك نويسنده از تحوالت سوسياليسم در اروپـا سـطحي. در صفحات خود به اين رويداد اشاره دارد

و ريشه و نهضت قرامطه را با آن مـي است - امـا سلسـله، جويـد هاي خودي مشترك در جنبش مزدكيان
قاهاي متعدد آن نشريه قريب ده سال پيشتر از پيوستن شتهنو خان كرماني بـه محفـل روشـنفكران ميرزا

و اقـدامات سوسياليسـت، ايراني استانبول از جملـه، هـا نشان از آشنايي ايرانيان تبعيدي در استانبول با آرا
و روسيه دارد، ايتاليا، فرانسه، هاي آلمان تالش سوسيال دموكرات ر دستگاه ايـن روزنامـه كسـانيد. يونان

و پيگيري به اين حوزه توجه نشان مـي مند عالقهبودند كه با شـش سـال اول انتشـار روزنامـه. انـد دادهي
و پيشينه نفـوذ افكـار سوسياليسـتي در ميـان)م1882- 1876(اختر  سرشار از اسناد درجه اول تاريخچه

. ايمشرح مفصل آن را در جاي ديگر آورده. ايرانيان است
و معـروف ميغـي» زارع ملكاريـان«هـاي بر اساس يافته، پژوهشگري محقـق ارمنـي از ديـر مـذهبي

اولين هسته سوسياليستي در ايران را گروهي از روشـنفكران ارمنـي تشـكيل: نويسدمي»ها تادريسيتن«
از ـــ چهـار سـال) قمـري 1307االول جمـادي16(مـيالدي 1891دادند كه در روز پنجم ژانويه  پـس

هـا ـــ در شـهر تبريـز فعاليـت سوسـيال انتشار مقاالت روزنامه اختر در خصـوص فعاليـت سوسياليسـت 
]4[. دموكراتيك خود را آغاز كردند

از ورود تيگران استپانيان عضـو، در شرح فعاليت حزب داشناك، پژوهشگر ارمني» لوئيس نعلبنديان«
و اقدامات گستر و معروف داشناك در تبريز و توليـد مهمـات ده او در تأسيس كارخانهفعال اي براي مونتاژ

) مـيالدي 1307(مـيالدي 1891نشـين عثمـاني در سـالو اسلحه به منظور ارسال بـه منـاطق ارمنـي 
]5[. كند حكايت مي

ميدر تأييد اين گفته از وجـود كارخانـه،)انترناسـيونال(توان گفت كه در كنگره جهـاني كپنهـاك ها
و اسلحه و اعـزام آنهـا بـه عثمـاني در سازي و آمـوزش فـدائيان ارمنـي و محـل تـدارك انبارهاي مهمات

و تبريز ايران سخن به ميـان آمـده اسـت، شهرهاي سلماس و حضـور گسـترده بعـدي. خوي از اقـدامات
هم» تيگران استپانيان« و دالنه او در كنار مجاهدين تبريز در زمان محاصره استبداد صـغيرو شركت مؤثر
- شمار بنيانگذاران فدراسيون انقالبيون ارمني ــ داشـناك او از جمله انگشت. العاتي در دسترس داريماط

و فعاليت همه و حضور جانبـه او در ايـران بـه مـدت طـوالني يعنـي قريـب پـانزده سـال پـيش از ــ بود
]6[. نشان از اهميت آن تشكل در ايران دارد، مشروطه

ا ميدر آرشيو دولت انگليس نيز شود كه از گـرايش سوسياليسـتي در همـان زمـان ـــ سنادي يافت
مـيالدي در دسـت 1892گزارشي به تاريخ فوريه. گويند اعتراضات عليه انحصار رژي تنباكو ــ سخن مي

مي است كه به سخنان امين السـلطان امـين. شـود السلطان ــ اتابك ــ پيرامون مخالفان دولت ارجاع داده
برداري از زمينـه مناسـب فـراهمو قصد آنها در بهره) انحصار تنباكو(در مخالفت با رژي»بابيان«به نقش 

و اهميت آنها را گوشزد مي السـلطان بـراي امـين. كنـد شده براي سرنگوني سلطنت ناصرالدين شاه اشاره
كه ديپلمات انگليسي شرح مي در روايـت.»ازليان«و» بهائيان«: اند به دو دسته تقسيم شده» بابيان«دهد

و سياست دوري مي آنهـا. انـد كنند اما ازليان خواهان نابودي حكومت او بهائيان از دخالت در امور حكومت
ميرا به نهيليست انـد اي را كه بهائيان ايراني بمبئي بـه او نوشـته السلطان نامه امين. داند هاي روسي شبيه
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ازليـان را بـه، آمـده كـه بهائيـان در مكاتباتشـاني همين گـزارش در يادداشت ضميمه. كند نيز ارائه مي
از، متأسفانه به داليل متعدد]7[. كنند تمايل به سوسياليزم افراطي متهم مي و دقيقـي را شواهد مسـتند

و يا حاملين باورهاي آنان نام برده شده نگـاري در آثار مرسوم تـاريخ، آراي كساني كه به عنوان بابيان ازلي
و مخالفينه. ما نيامده است و آرايشـان، راس از تعدي متعصبين خـود اينـان را هـم از ابـراز صـريح نظـر

،»سـيد جمـال واعـظ«كسـاني چـون، قريب يك دهه بعد در آغاز نهضت مشروطيت. محروم كرده است
.و» ميرزا جهانگيرخان صوراسـرافيل«،»آبادي يحيي دولت«،»المتكلمين ملك« . ي ازليـان كـه از جملـه.

و فعالي ايفا كردند، اند شده شناخته برخي از اين افراد را عضـو مجـامع. در رويدادهاي مشروطه نقش مؤثر
شـرح بايسـته آن را در دفتـر ديگـري.انـدو محافل سوسـيال دمـوكرات زمـان مشـروطه معرفـي كـرده 

.ام پرداخته
و حضـور افكـار سوسي مورد تاريخي ديگري كه در همان زمان اليسـتي در ميـان ها توجه را بـه تـأثير

و ارتبـاط او بـا محفـل بازجويي، كند ايرانيان جلب مي هاي ميـرزا رضـاي كرمـاني قاتـل ناصـرالدين شـاه
. از زندان حكومت ايـران آزاد شـد)م 1895ژوئن(ق 1312ميرزا رضا در ذيحجه. نويسندگان اختر است

و عملكرد مخالف حكومت و شـخص گيـري مـو زمان بـا اوجهم، او به دليل باور ج اعتراضـي عليـه دربـار
ميـرزا پـس از آزادي. الدين از ايران ــ چهار سال زندان كشيد ناصرالدين شاه ــ پس از اخراج سيد جمال

و گروه روشنفكران راديكال پيرامون  و به محفل بيداري قاروانه استانبول شد . خان كرمـاني پيوسـت ميرزا
و قتل شاه از مدت ايموضوع خلع و گفتن محفل كانون بحثها پيش در ]8[. وگوها بودها

از ناطق در پژوهش مستند خود ــ بر اساس نامه قاهاي بازمانده و دفاعيـات ميـرزا ميرزا خان كرماني
ميي تأثير افكار آنارشيست رضا كرماني ــ درباره و اشـاره: نويسد هاي اروپايي ي بـه افكـار دفاع از انقـالب

قا زارضا حاكي از آن است كه او نيز از طريق ها از جانب مير نهيليست و يـا از طريـق ميـرزا خـان كرمـاني
و پاسـخ مـتن]9[. مطالعات مستقيم با اين جريانات تاريخي آشـنا بـوده اسـت  نـاطق بـه يـك پرسـش

و ميرزا رضا اشاره مي و اشاره بـه نمونـه استنطاق ميان بازجو ي مشـابه فرنگـي كند كه نگارنده نيز مطلب
د و كاو خود در بررسي روزنامه اختر استانبول آوردهآن را از ميرزارضا پرسـيده شـد، در بازپرسي.امر كند
او طپانچه و طپانچـه را از اي كه شاه را با آن به قتل رساندي چه شد؟ گفته شده كه زني در صـحنه بـوده

و برده است؟ ميرزا رضا پاسخ داد م. خير زني در ميان نبود: ربوده يكمگر ايران باره نهيليسـت شـدها هم
آن است كه در ميان اهالي زناش مي طور كند كه اگـر بـه هاي شيردل پيدا شود؟ ميرزارضا در ادامه تأكيد

ايـن. مقصود به عمل نيامده است، ها نشده ريزي تواريخ فرنگ نگاه كنيد براي اجراي مقاصد بزرگ تا خون
و آنارشيستسخنان ميرزا بيانگر آشنايي او با آراي نهيلي . هاي اروپايي آن زمان است ست

شد طور همان ، امـا روشـنگر، اختر استانبول اولين منبع مكتوبي است كه به نحوي محـدود، كه اشاره
و تحركات سوسياليستي جديد اروپايي توجـه نشـان داده اسـت ميرزارضـا مـدتي را بـا محفـل. به افكار

و فعال سياسي استانبول گذ و روزنامه اختر به عنوان برجسـته ايرانيان تبعيدي تـرين جريـده فارسـي راند
و اقـامتش نـزدبي. زبان زمانه در منطقه در دسترس او بود شـيخ احمـد«ترديد ميرزارضا در مدت نقاهت

و يار ديرينش» روحي قاوهمراه و گردانندگانش آشنا شده است، خان كرمانيميرزا . با اختر
ا، در روزنامه اختر و آنارشيسـت شاره به نهيليسـت عالوه بر و عملكـرد آنـان، هـا هـا و روش بـه، نـوع

و اعالميـه گروهـي كـه» الكساندر دوم«و ترور»ها ناردونيك«خصوص اقدامات  از» پلخـانف«تزار روسيه
مي ترازرهبران و منـافع ملـت، آمد اول آن به شمار در توضيح داليل اقدام به تـرور تـزار در جهـت آزادي

: نوشت» نهيليست«اي تحت عنوان در مقاله اختر]10[. استروس آمده 
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و چندباره ترور تزارعلي« به اين علت كه او با غصـب حقـوق ملـت در محكمـه، رغم اقدام ناموفق
در همين نوشته پيرامون عامالن تـرور».بايد سرانجام به قتل برسد، مردمي به مرگ محكوم است

به آمده است كه هدف و تا دستيابي به حضور نهايي كه برافراشـتن شان رسيدن ملت حريت بوده
و مقاصـد گـروه، اختـر در ادامـه.ي استبداد اسـت خواهنـد جنگيـد بيرق آزادي بر خرابه افكـار

و سوسياليست« ، انـد را كه بر مبناي اخبار نشريات اروپا به فعاليـت گسـترده مشـغول» نهيليست
و ايده شرح مي مي» انترناسيونال«دهد؛ به وقايع كمون پاريس در اين مقالـه آمـده. كند نيز اشاره

و منقرض شود: است از آنجـا كـه اينـان. نزديك بود دولت فرانسه با اين اقدامات شورشگرانه محو
و مشروطه كردن حكومت و مساوات مطلقه و خواهان آزادي ها طالبان مشاركت عمومي در اموال

اس حضورشان براي دولت، هستند ي بـه منزلـه» مسـيو لـوئي بـالن«از، نويسنده.تها خطرناك
مي يكي از رهبران برجسته اين گروه و برگـرفتن ها ياد كند؛ وي كسي اسـت كـه بـا نشـر كتـاب

و اقدام مسلحانه از ايـن«: دهـدي روزنامه ادامـه مـي مقاله. اين افكار را گسترش داده است، سالح
، آلمـان، در انگلسـتان، رفتـه رفتـه در فرانسـه، سودايي پرشور در سر تنگدسـتان افتـاده، حضور
و«بـه ويـژه،و ساير بالد اروپـا ميـان مـردم) روسيه(و روسستان،)اتريش(اوستريا گـروه عملـه
و رواج تمام يافته است» كارگران كار اينان آن چنان باال گرفته كه فضا به حكومـت روس. شهرت

و اليحه ول و خبرهاي استعفاي امپراتور و تواتر مشروطيت حكومت روس از نتـايج تنگ شده يعهد
».آميز اين طايفه است اقدامات دهشت

طلبـي بـراي مسـاوات،ي مقالـه پـس از ايـن مقـدمات از اين قرار است كه نويسـنده تأملنكته قابل
مي ريشه و ايراني باستان مـزدك«و افكـار» هـاي فيثـاغورث حكـيم يونـاني انديشـه«به. يابد هاي يوناني
مي»نيايرا ــ به عنوان كسي ياد كـرده» اسماعيليان الموت«ــ رهبر باطني» حسن صباح«از. كند اشاره

و  و مـؤثر و به ترور مخالفان به عنون يك روش سياسـي كه مشابه افكار آنان را صدها سال بعد پي گرفت
]11[. كارآمد پرداخت

و افكا، هاي متعددي اخبار فعاليت اختر در شماره رار نحلهاقدامات هاي مختلـف سوسياليسـتي زمانـه
و توضيح داد و كـاخ در پي اخبار سوءقصد به تزار روسيه در راه]12[1880در سال، مثالً. بيان كرد آهـن

و، هاي پيشين زمستاني پتزبورگ در شماره مطلب نسبتاً مفصـلي در شـرح نقـب زدن در زيـر كـاخ تـزار
ايـن. ها باشند ــ منتشر كـرد ــ كه همان ناردونيك» بورگگروه نهيليست پترس«آتش زدن آن از جانب 

و اروپايي پيگيري كـرد روزنامه اقدامات بعدي ناردونيك انبـوه. ها براي ترور تزار را از طريق نشريات روسي
و كـنش نحلـه  و مقاله پيرامون جوانب گوناگون بيـنش و گزارش هـايي كـه در آن دوران در طيـف اخبار

و نمونهصرفاً. در شش سال اول روزنامه نشانه اين ادعاست،دگنجي سوسياليسم مي اي از ميان انبوه اشـاره
و عملكـرد گزارش هـاي اختـر ذكـر شـد تـا ارتبـاط سـخنان ميرزارضـا كرمـاني در بـازجويي بـا افكـار

محفـل. تـر شـود هـاي روسـيه ـــ منـدرج در روزنامـه ـــ روشـنو نيـز ناردونيـك، هاي اروپا آنارشيست
وو منابعي با ايدهها بحثران تبعيدي ايراني ساكن استانبول از طريق چنين روشنفك هـاي سوسياليسـتي

و اخبـار  و در لـواي اشـاره جـوانبي از آن را بـه درون ايـران منتقـل، سياسي فعال زمانه آشنا شده بودند
. كردند

ني سـامان گرفـت؛ هاي سوسياليستي در ايران توسط فعاالن سياسي ارم گفته شد كه نخستين هسته
و شفاف و عملي سوسيال دموكرات تشكل، چگونگي محافلتر براي درك بهتر و رويكردهاي فكري هـاي ها

ميتأملعصر مشروطه  در. رسدي گذرا بر مبناي اسناد اصلي اين محافل ضروري به نظر نكته قابـل تأكيـد
و پيشگامي فعاليت سوسياليستي روشنفكران ارمن از ايـن قـرار اسـت،ي در ايـران ضرورت بررسي پيشينه

آن نگرشي را در تاريخ، زده نگاري ايدئولوژي كه تاريخ و انديشه، نگاري معاصر ايران رايج كردند كه بنا بر هـا
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و گسـترش صرفاً نهادهاي سوسياليستي در ايران و روس تأسيس شده به تأثير سوسيال دموكراسي قفقاز
نق در اين نوع تاريخ. يافته است كمنگاري و يا و آغازگر فعاالن سياسي ارمني محو رنـگ شـدهش برجسته

. است
و نانوشته در ايـن جريـان، عالوه برآنها و پژوهشگران آذربايجاني نيز در حركتي ناگفته برخي مورخان
هايي بسيار محدود به نقـش مـؤثر ارامنـه در نهضـت كه اشاره» احمد كسروي«به استثناي. سهيم شدند
بي غالب تاريخ، مشروطه دارد هـاي رنگ كردن نقش مؤثر روشنفكران ارمنـي در رشـد انديشـه نويسان در

و سوسـيال در ارتبـاط بـا تقـي]13[. انـدو نيز در نهضت مشـروطه قلـم زده، سوسياليستي در ايران زاده
و مراوده او با جريان، دموكراسي سوسـيال، سوسـيال دمـوكرات تبريـز معـروف بـه مركـز غيبـي از سهم

و همچنين هنچاك، هاي مستقل ارمني وكراتدم . ها اطالعاتي در دسترس داريم فدراسيون داشناك

 مركز غيبي
با درباره ارتباط تقي افراد عضو آن اغلب كساني بودند كـه بـا. بايد به چند نكته اشاره كرد، مركز غيبيزاده

مي» گنجينه فنون«ي مجله و يا حول كتابخانه تربيت همكاري و. آمدنـد گـرد مـي كردند برخـي از تجـار
ي بنيادگـذاران انجمـن تبريـز زاده در تبريـز در زمـرهي تقـي ياران تجددخواه منورالفكر پيش از مشروطه

و برخي از آنان محفل سري معروف به مركز غيبي را بنا نهادند ،»ميرزا جـواد نـاطق«بنابر خاطرات. بودند
.انـدي اوليه مركـز غيبـي را تشـكيل داده هسته» حفل عليهمم«توان تصور كرد كه تعدادي از اعضاي مي

مورخـان. انـد آن تشكل را حزب سوسـيال دمـوكرات تبريـز معرفـي كـرده، چپ ايران نگاران برخي تاريخ
و پيروان وطني آنها مركز غيبي را يك سازمان سوسياليستي خوانده اعضايي كه از اين محفـل. اند شوروي

مي شناسيم تصوير ديگري مي زعامـت مركـز بـه گـواهي شـاهدان رويـدادهاي تبريـز بـا. كننـد را ترسيم
راهيچ. بود بازرگاني با پيشينه مسلك شيخي، كرباليي علي مسيو حـاج«چون، كدام از اعضاي ديگر گروه
.و،»ميـرزا محمـدعلي تربيـت«،»آقا دوافـروش حاج علي«،»رسول صدقياني . بـه مـرام سوسياليسـتي.

هاي سوسيال دموكراتيك به مفهومي كه خـود مـي شـناختند اين افراد از گرايش، در ضمن. شناسيم نمي
و اساس اكثر آثار تاريخي در سوسياليست خواندن مركـز غيبـي بـر ادعـاي بـي. تأثير پذيرفته بودند سـند

موضـوعي كـه خـود. اسـتوار اسـت، مĤخذ كسروي مبني بر اينكه اين تشكل مخفي سوسياليسـتي بـوده 
و شواهدش را به دست نداده است كسروي مركز غيبـي را از پديدآورنـدگان كسروي. هم به آن نپرداخته

و رهبري عملي نهضت مقاومت تبريز مي و نشـانه . داند مجاهدين يـا 1322گـروه بـه سـال هـاي انديشه
و در زمان حضور آكنده از اختنـاق 1323 د ترديـ بـي. گـردد وليعهـد بـازمي» محمـدعلي ميـرزا«قمري

و بسيار مخفي الزم بود كه ايـن تشـكل بتوانـد در آن فضـا دوام يابـد از. سازماندهي زيرزميني شـاهدان
و قاطعيت، درايت سازماندهي مي، تدبير و دورانديشي رهبري محفل سخن . گويند هشياري
و آمد بـو، به علت درگيريش در امور تجاري به اروپا، كربالئي علي و قفقاز در رفت و.داستانبول زبـان

و بـه علـت مشـاركت در گفـت فرهنگ فرانسه را دوست مي اي پيرامـون تـاريخ وگوهـاي پردامنـه داشت
شد، به ويژه انقالب كبير فرانسه، هاي آن سرزمين خيزش در مراوده بـا قفقـاز در تمـاس. به مسيو معروف

و به اين انديشه آشنا با سوسيال دموكرات . يافتييهاي مسلمان آن مناطق قرار گرفت
را، دانـد طاهرزاده بهزاد كه خود را دست پرورده كربالئي علـي مـي در كتـابش پيرامـون مشـروطه او

و محكم مي و امنيـت خواند كه از همان اوان دست مردي فوالدين يابي بـه فرمـان مشـروطه در تحركـات
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و درستكار. تبريز نقش مؤثري ايفا كرد و نـه از راه تطميـع رام هراسـي كه نه از تهديد مـي، فردي شجاع د
و مقاومت مشغول بود مي و متنوع نهضت و فصل امور مختلف و روز بدون وقفه به حل و شب ]14[. شد

و بـا بيـنش عميـق اجتمـاعي عيار حرفهاو را يك انقالبي تمام، ديگر عضو گروه» اهللا جاويد سالم« ، اي
و مسلط به روان و از خود گذشتهف، شناسي مديريت آگاه به مناسبات جهاني در، داكار و قـاطع اما خشـن
و يا خائنين به آرمان مي برخورد با مخالفان . كندهاي انقالب تصوير

مي مجموعه ، نيازهـاي روحـي،ي مجاهـديني كارهـاي روزمـره دهند كه او در همـهي شواهد نشان
و فصل اخـتالف ميـان مبـارزين دخالـت مسـتقيم داشـ، جسمي و حل و گـاه بـه تهيه مهمات جنگي ت

و تنبيه مي مجازات و همراه با قهر دست در.زد هاي سخت و مـال خـود راديكال پيگيري بود كـه از جـان
و خانه. سه پسر خود را در اين راه فدا كرد. هاي مشروطه دريغ نداشت راه آرمان اش بارهـا در غـارت اموال

م در دشوارترين زمان مبارزه. مخالفان نابود شد قـدرت، نبوغ در سـازماندهي، حاصره تبريزي مجاهدين در
و.و قاطعيت رهبري خود را نشان داد و خشونت در پافشاري بر اصـول شواهدي مبني بر افراط چپ روانه

و مخـالفين مشـروطه، نظم مبارزاتي او در دست است كه ضمن پيامدهاي نامطلوب آن در دل مستبدين
سن) شمسي 1289( قمري 1328او در سال. هراسي عميق افكنده بود سالگي بر اثر مسـموميت44در

. كه هوادارانش آن را مشكوك به توطئه مي دانستند جان سپرد
و اظهار گواهان آن زمان درباره وقايع پـس از فرمـان مشـروطه چنـين كسروي براساس ارزيابي اسناد

مي در تبريز آزادي«: مي نويسد مي انجمن، در بيرون. كوشيدند خواهان فيروزانه ناميدنـد يا چنان كه خود
مي، مجلس ملي را. بردو در نهان مركز غيبي كارها را پيش و پيرامونيـان او چون دست محمدعلي ميـرزا
و به دادخواهي. بر تافته بودند هـايي كـه از خـود تبريـز يـا از شـهرهاي انجمن هم به جاي عدليه نشسته

مي ديگر مي نش رسيد گوش و هم به جاي حكمران ميداد و سامان آن مركـز. كوشـيد سته به ايمني شهر
و  غيبي كه بيشتر در خانه شادروان علي مسـيو برپـا شـدي بـا دو چشـم بـاز كارهـاي محمـدعلي ميـرزا

مي پيرامونيان او را مي و راه بردن دسته مجاهدان كه تازه پديد مي پاييد ]15[».پرداخت آمدند
ميخو هاي مشروطه كسروي از افرادي كه در محفل زاده آمدند نـام تقـي اه تبريز پيش از مشروطه گرد

اسـماعيل اميرخيـزي نيـز در خـاطرات خـود از آن روزهـا. كشـد را هم در كنار علي مسيو به ميـان مـي 
اكثـر. قمري قريب پانزده نفر حضـور داشـتند 1324در يك گردهمايي در تبريز در اوايل سال: نويسد مي

به گفتـه اميـر خيـزي ايـن. اند نهضت مشروطه در تبريز معرفي شدهها چندي بعد از سران اين شخصيت
مي جلسه و اخبار فعاليت مشروطه ها هر هفته تكرار از. رسـيد خواهـان در تهـران نيـز بـه آنهـا مـي شد او

و صدقياني و تقـي، علي دواچي، تشكيل دهندگان اين جمعيت عالوه بر علي مسيو زاده را هـم نام تربيـت
]16[. نام مي برد

از اعضاي مركز غيبي اين گروه را يك جريـان باورمنـد بـه مسـلك سوسـيال» حسين آقا فشنگچي«
و از ياران تقي دموكراسي معرفي مي نـام» كتابخانـه تربيـت«و » گنجينه فنـون«زاده در اداره مجله كند

]17[. هم در كنار علي مسيو ثبت مي كند» سيد حسين عدالت«و» تربيت«افرادي چون 
،»رنجبـران دنيـا متحـد شـويد«نخستين اطالعيه شناخته شده پس از فرمان مشـروطيت شـعار در

و مشروطيت« از جانـب كميتـه تبريـز ـــ حـزب» مرگ بر دشـمنان آزادي«و» زنده باد دوستان آزادي
. انـد برخي اين اطالعيه را متعلـق بـه مركـز غيبـي دانسـته. شود اجتماعيون عاميون ايران ــ مشاهده مي

ـ مجاهد همان مركز غيبي نباشدا ]18[. حتمال دارد اجتماعيون عاميون
و راديكـال تبريـز مشـق سـپاه محفل) 1907مارس(قمري 1325از محرم - هاي سوسيال دموكرات

و لوطيان مشروطه و تيراندازي را براي مجاهدين در. خواه در پيش گرفتنـد گري از انعكـاس ايـن جريـان
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و برخـي نماينـدگان مايـه اغتشـاش.مذاكرات مجلس خبر داريم اين حركت از زبان دو مجتهـد مجلـس
از. ناميده شد و تـا مـدتي بعـد هنـوز در اين زمان در تهـران مشـروطه بـه صـحن مجلـس محـدود بـود

و سوسـيال، امـا در تبريـز از همـان آغـاز كـار. هاي علني راديكال خبر چنداني نبود انجمن انجمـن ملـي
و بـراي رويـارويي بـا خطـرات ها كنترل امور دموكرات و مـردم را بـه صـحنه آوردنـد را به دست گرفتند

]19[. رو مهيا كردند احتمالي پيش
و برخي ديگر تاريخ در بسياري از داده و اتفاقـات تبريـز كـه هاي كسروي نويسان در خصوص رويدادها

ـ عـام، توان تشكل ديگريمي، به مركز غيبي نسبت داده شده را هـم) مجاهـدان(يون يعني اجتمـاعيون
دانـيم سـهم هـر كـدام از ايـن واقعيت اين است كه دقيق نمـي. سهيم دانست كه به آن خواهيم پرداخت

و رويدادها چه بوده استتشكل مي، ها در آن تحوالت و سـري در پشـت دانيم كه محفل ولي هاي نهـاني
انـد را نـام بـرده» مجاهد«روزنامه، غيبياز مطبوعات وابسته به مركز، مثالً. آن اقدامات وجود داشته است

زاده در كتابخانـه از يـاران نزديـك تقـي» سـيد محمـد شبسـتري«قمري به مديريت 1325كه در سال 
. اند برخي حتي اين نشريه را ارگان مركز غيبي خوانده.شد تربيت چاپ مي

و مجلس شـورا و واكـنش بـروز مـي مركز غيبي در قبال بسياري از رويدادهاي مشروطه در تهران داد
و ميرزا ابراهيم آقا به ويژه تقي، در تبريز براي هماهنگي با نمايندگان راديكال آذربايجان و، زاده بـه بسـيج

مي اعتراض و شرح ارتباط نمايندگان تبريـز به استناد متن تلگراف.زد هاي مؤثر دست ، زاده چـون تقـي، ها
د و برخي مجاهدين سوسيال و نـه دانيم كه نه انجمن تبريز يـكمي، موكراتبا انجمن ايالتي دسـت بـود

هم همه سوسيال دموكرات و زاده در تبريـز حضور تقي. سو بودندهاي حاضر در صحنه سياسي شهر همراه
و سران انجمـن ايـالتي بـه گـواهي روزنامـه، دوران استبداد صغير و عميق اعضا و احترام پردامنه استقبال

ن، انجمن و دو، هاي سري كوهش برخي از اعضاي آن محفلو سپس نقد و جملگي نشان از اخـتالف نظـر
. هاي تبريز داشت دستگي ميان سوسيال دموكرات

ـــ پيـروي) مجاهـد(هايي كه از مركز باكو ـــ اجتمـاعيون عـاميون مركز غيبي با سوسيال دموكرات
كه، كردند اختالف پيدا كرد مي و تثبيـت موقعيـت علـي حتي در مواردي كار به درگيري كشيد با تفـوق

و همراهي مسالمت را. آميز محفل ديگر پايان يافت مسيو كسروي به نقل از شـاهدان مـاجرا روايتـي از آن
و بعـد گلولـه، بـه هرحـال]20[. بدست داده است از سوسـيال» يوسـف خـزدوز«بـاران ايـن كشـاكش

زم نشان داد كه در محفل، هاي فعال شهر دموكرات انه تنها مركز غيبي بـه رهبـري علـي مسـيو هاي نهان
و نمي و سري را به نام آنها نوشت حضور نداشته . توان تمامي اقدامات پشت پرده
و راديكـالي اسـت كـه بـا، معروف شـده مركز غيبيآنچه به عنوان در واقـع تشـكل پنهـاني افراطـي

و گيري زيركانه بهره ـ سري را در جلب اعضاي جديد و هراس اين عنوان مذهبي افكني در ميان مخالفـان
مركـز غيبـي را يـك تشـكل مسـتقل» ايوانـف«همچون، برخي مورخان روسي. دشمنان شايع كرده بود

زنـان تنـي چنـد از قلـم. انـد سندي بر اثبات اين ادعا هم عرضه نكرده. اند سوسيال دموكرات معرفي كرده
و سخن زده هاي ايدئولوژيك پيرو روايت بي ردازيپ نيز به اغراق و غالباً حضـور ايـن، اعتبـار هاي غيرتاريخي

و امكـان آن را بـيش از آنچـه بـوده جلـوه جريان در رويدادهاي تبريز را در هاله و توان اي رازآلود پيچيده
و حتي سابقه آن را به چند سال پيش از مشروطه كشانده داده گران بـراي اثبـات ادعاهـا اين روايت. اند اند؛

و نه داليل مستند عرضه كرده آميز خود نه سندي ارائه داده مبالغههايو توصيف اينهـا پايـه اصـلي. اند اند
و گذرا در كتـاب نوشته خـاطرات اميـر«و يـا» تـاريخ مشـروطه كسـروي«هاي خود را چند اشاره مبهم
و شنيده» خيزي و غيرمعتبـر قـرار داده هايو بسياري گفته پيشـگامي بـا تمـام احتـرام بـه. انـد شفاهي

و سـخناني اشـاره، نگاري كسروي در مشروطه بايد گفت كه او پيرامون مركـز غيبـي بـه شـواهد شـفاهي
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و سـخن، هاي سطحي نمونه. شان ترديد جدي رواست كند كه در اعتبار تاريخي مي پردازانـه ايدئولوژي زده
مي اين روايت و رهبـ توان در دو كتاب سرداري ها را ]21[. رش علـي مسـيو يافـت نيا پيرامون مركز غيبي

و هـاي شـناخته شـده پيشـين هسته مركزي اطالعات اين دو كتـاب در هـم آميختـه اي ازهمـان داده
و چيـز جديـدي بـر آگـاهي مـا نمـي هاي افزوده و ماخذ نويسنده اسـت و بي سند . افزاينـد داستان گونه
و تعليم مبارزان مسـلح شـركتهنام پخششب، اين تشكل در راديكاليزم فضاي سياسي تبريز، گمان بي ها

و نبايد تمامي فعاليت اما نمي. مؤثر داشته است را توان بـه دليـل فقـدان، هاي مبارزاتي مخفـي آن زمـان
و معتبر و يـارانش نسـبت داد صرفاً،اسناد كافي و نمونـه. به علي مسـيو هـاي متعـدد ديگـري از حضـور

و) مجاهـد(اجتمـاعيون عـاميون، داشـناك،اكهنچـ، هـاي مسـتقل ارمنـي فعاليت سوسيال دمـوكرات 
در سوسيال دموكرات و غيرتـاريخي اسـت هاي قفقازي در دست است كه حـاكي از تالشـي غيرمنصـفانه

و نوشتن همه آن اقدامات به نام يك دسته خاص جانبهيك و نمونـه. نگري در عالوه بـر شـواهد هـايي كـه
س همين كتاب پيرامون فعاليت ساير جريان و راديكال زمانه از جمله ارامنه آوردههاي بـه، ايـم وسياليستي

ها جدا از مركز تحـت خوريم كه حاكي از فعاليت مستقل برخي سوسيال دموكرات موارد ديگري هم برمي
و، اكبر مجاهد كه علي» نجمن حقيقتا«، مثالً. رهبري علي مسيو است كربالئـي حسـين آقـا فشـنگچي

و اسـما  كـه » خواهـان هيئـت ترقـي«يـا،]22[عيل اميرخيـزي عضـو آن بودنـد ميرزا محمـود اسـكوئي
و در هدايت مدارس كوشيدند معارف آن. پرور بود را برپـا»الحديـد«ي روزنامـه، سيد حسين عدالت عضو

و در آن تساوي حقوق براي زنان را مطالبه مي زن كرد و به دليل نوشتن مطالبي عليه ستيزي توسـط كرد
مي» انجمن مساوات«.شد انجمن تبريز توقيف كه را هم ]23[».خواهان همگام بودند با آزادي«شناسيم

و شـواهد معتبـر جديـدي يافـت به تاريخچه نگاهترين منطقي ي مركز غيبي را ــ تا زماني كه اسـناد
 هاي سوسيال دموكرات يـا راديكـال اي از جريان توان از اين قرار تصور كرد كه اين مركز شعبه شود ــ مي

مركـز غيبـي را شـعبه،]24[» اهللا جاويـد سـالم«فريدون آدميت بـا اسـتناد بـه نوشـته. تبريز بوده است
هم مسـتقل بـودن مركـز غيبـي را بـه» خسرو شاكري«. ايران دانسته است) مجاهد(اجتماعيون عاميون 

را عنوان يك تشكل سوسيال دموكرات محل ترديد مي و آن ا«داند و راديكـال نجمـن تبريـز گروه پيشتاز
مي» به رهبري علي مسيو ]25[. كند معرفي

سـند، جز سخنان برخـي حاضـران در رويـدادهاي زمانـه، زاده در اين مركز در خصوص عضويت تقي
و فعـاالن سوسـيال دمـوكرات. معتبري در دست نداريم و مراوده نسبتاً منظم او بـا اكثـر سـران از ارتباط

و همراهي با و سابقه همكاري و فرهنگي تبريزي هاي بـر جـايو همچنين مكاتبه، آنان در امور اجتماعي
خـود. در اين مورد ترديد رواسـت، اما تا زماني كه سندي معتبر عضويت او را تأييد كند، مانده خبر داريم

و ارتباطاتش مطلب صـريحي بيـان نكـرده اسـت او در خاطراتش از آن دوره فعاليت او، البتـه. هاي مخفي
و منحصر به فرد خود را در تأسيس حزب دموكرات دوران مجلـس دوم هـم كـم حتي نقش يگا و نه رنـگ

و با فروتني يا پنهان كاري قابل كوچك جلوه مي نويسـد كـه در حـزب دمـوكرات نقـش مـي،يتأملدهد
زاده پيش از تحصن در كنسولگري تبريز از طريق قفقـاز عـازم تقي، ضمناً.]169ص[مهمي نداشته است 

ش و از آن پـس در تبريـز حضورمسـتقيم تهران و چندي بعد به عنوان وكيل تبريـز غيابـاً انتخـاب شـد د
و آمد دوسويه با شـهر. فيزيكي نداشت و رفت و تلگراف و هـم، گرچه ارتباط منظم از طريق نامه - فعـاالن

. فكرانش را ادامه داد
و فعـال زمانـه تبريـز هـم در روحـاني شـيخي» االسـالم تبريـزي ثقـه«درباره فعاليت مركز غيبي از

و نامه به. اش اطالعاتي در دست است هاي به جا مانده خاطرات و» مركزي«او به صراحت كه علـي مسـيو
و فعاليت مي»و تندروانه«هاي راديكال يارانش در آن عضوند در حـوادث. كنـد برند اشـاره مـي اي را پيش
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و اوج ار مربوط به روستائيان قره چمن و دهقانيگيري مسئله بنـدي درون االسالم در شرح جنـاح ثقه، ضي
و حمايت شيخ سليم از روستائيان بـه جـان آمـده بـر حضـور  و مقابله با ميرزا حسن مجتهد انجمن تبريز

و فعال محفل راديكال سوسيال دموكرات صحه مي االسالم در جاي ديگـر هـم از جمعـي ثقه. گذارد مؤثر
و  خو» اسم مركز«كه گرد آمده ود گذاشتهبر و مشـار قـرار داده«اند و يـاد مـي» انـد خود را مشـير كنـد

كه مي و جعفرآقا پسر برادر حاجي اسـد گنجـه«نويسد از جملـه آنـان»اي كربالئي علي معروف به مسيو
و مي و قلعه وان«: افزايد بودند باشي گمركي كه هر دو از سـخت رويـان بودنـد بـه حاجي صمد نام خياط
ا و اشـراف بزرگـان كردنـد ميان مردم و موكل بر هتك حرمت اعيـان و. نداخته مجمـالً جمعـي از اجـامر

و امثال او بود و ميرتقي چايچي و حاجي احمد نقاش هنگامه گرم كن شـده داد، اوباش كه يوسف خزدوز
]26[».آشوب را دادند

و االسالم برمي هايي كه ثقه نام صـمدآقا. انـد معرفـي شـده شمرد اكثراً به عضويت مركز غيبي شناخته
و مالـك» حـاج قاسـم اردبيلـي«او را مسـئول قتـل، طلبان جسور تبريـزي بـود خياط از آزادي مسـتبد

و كشتار عناصـر پيشـرو مشـروطه» الدوله شجاع«او را بعدها در رويدادهاي زمان، اند ضدمشروطه شناخته
ز از مبـارزان تبريـزي بـود كـه توسـطني» حاجي احمد نقاش«. در تبريز به شكل فجيعي به قتل رساندند

شد عوامل شجاع و نامه. الدوله به طرز دردناكي كشته االسـالم هاي ثقـه يوسف خزدوز نيز به تأييد كسروي
و عاصـي مركـز غيبـي. شمرده شده است» گان مجاهدين سردسته«از جمله  يوسـف از فعـاالن معتـرض

]27[. شودمي شناخته شده كه در گرماگرم نهضت مقاومت تبريز ترور
مي ثقه در شـهر هسـتند كـه دو فرقـه» فـدايي«كند كه جمعي بـه اسـم االسالم در جاي ديگر تأييد
مهـر«: را پديـد آوردنـد» شـعبه قفقازيـه«يكي جماعتي كه از قفقاز آمـده تشـكلي معـروف بـه، اند شده

) مجاهـد(ون عـاميون كه حكايتي از وابستگي بـه مركـز اجتمـاعي» زنند مخصوص دارند كه پاي اوراق مي
همـو در خـاطرات خـود نيـز]28[».آنها هم مهر ديگـر دارنـد، شعبه ديگر از تبريزيان است«و، باكو دارد
مي نمونه مي هايي را با ذكر نام عنوان را كند كه نشان » تـابع مركـز«دهد تعدادي از مجاهدين تبريز خـود

بـرد اي نـام مـي در ادامه از ميرزاعلي واعظ ويجويـه. دانستند كه احتماالً همان مركز باكو باشد ديگري مي
و بادكوبه را قرائت نمود اليحه«: كه و در خصـوص اثبات كفر پاره، هاي وارده از قفقاز اي اشـخاص نمـوده

و اهالي شتربان اشخاص كه معروف به مجاهدين قفقاز بودند نطق كـه]محلـه دوه چـي[هاي سختي كرد
ر، آنجا بودند ميحكم طرد آنها ]29[».خواستندا

و يـارانش ـــ گـاه موجـب، دودستگي ميان گروهي كه پيرو باكو بودند با تشكل محلي ــ علي مسيو
و. علي مسيو تمايالت قوي مذهبي داشته است. هايش را آورديم مقابله اين جريانات شد كه نمونه شـواهد

مي گزارشهاي برجاي مانده مجاهـدين. رانـد نامحـدود حكـم مـي دهد كه او با قدرتيي برخي اعضا نشان
و روش و تأكيد بر اصل شهادت در مكتـب شـيعه بـراي اقـدام نهـايي فدايي عضو را با توجيه هاي مذهبي

اي مخفي بـراي كه خود يكي از اين جوانان بود در كتابش گزارش جلسه» طاهرزاده بهزاد«. كرد آماده مي
. اعزام مأموريت را آورده است

و حكايت كربال بهزاد اشاره مي قيام امـام حسـين را بـه عنـوان، كند كه علي مسيو با استناد به رويداد
و در خاتمه سخنراني ميان آن با روايت خود از انقالب كبير فرانسـه  سرمشق فدائيان مسلمان قلمداد كرد

هم.و فداكاران آن پيوند برقرار كرد و مرگرايش ديني علي مسيو كـز غيبـي بـه فكرانش را در انتخاب نام
مي، طلبانه مرسوم ديني بود گر باورهاي غايت جاي مركز سري كه تداعي تبليغـات. توان مشاهده كـرد نيز

ي محافـل هاي پردامنـهو المذهب بودن مجاهدين قفقازي احتماالً در تالش، طبيعي، وسيع مبني بر بابي
در.ي داشته استسوسيال دموكرات درون كشور به منظور اسالم نمايي تأثير به سزاي اين عامل به تـدريج
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برداري ابزارگونه از دين براي پيشبرد امـور سياسـي موجـب بهره. كنار عوامل ديگر ميان آنان فاصله افكند
و آثار زيانبار آن را در جريان و خلط معاني بسيار شد هـاي سوسياليسـتي سراسـر سـده بيسـتم بدفهمي

. توان مشاهده كرد ايران مي

اج فرقه )مجاهد(تماعيون عاميون ايراني
و شعبه گروه و يـا شـناخته شـده ها . انـد هاي متعددي تحت نام اجتماعيون عاميون يا مجاهد اعالميه داده

و معتبـر در آرشـيوهاي. اند هاي مجزايي بسياري بر اين پندار بودند كه آنها سازمان تا زماني كه اسنادي نو
ش مي همه شعبه،ودپنهان شوروي سابق نافي اين موضوع و مراكزي را كه و يـا ها شناسيم بـه نـام هـر دو
و اعالميه داده و با نام. اند تركيبي از هر دو امضاء يـك تشـكيالت بـه نـام فرقـه، هاي مختلف آنها جداگانه

حـزب. انـد اند كه خود را حزب سوسيال دمـوكرات ايـران هـم خوانـده اجتماعيون عاميون با پسوند ايران
ـ همت خود را نماينده سوسيال دم مي وكرات مسلمان امـا تشـكلي كـه، دانستي همه مسلمانان قفقازي

در هاي مجاهـديني شـناخته مـي ها شعبهنام ايران را به دنبال داشت در ايران دست كم تا مدت شـد كـه
ريج در بـه تـد. آغاز براي كار سياسي در ميان كارگران مهاجر ايراني در قفقاز بـه ويـژه بـاكو بوجـود آمـد 

و عمق ، تبريـز، هايي در شهرهاي مهم در ايران چـون تهـران يابي نهضت مشروطه با ايجاد شعبهبسترشور
و مشهد ابعاد فعاليت خود را گسترش داد، انزلي، رشت آن. قزوين طبعاً برخـي اعضـاي محفـل همـت در

ن شركت كردند اما اين دو تشكل برخالف اكثر نوشته . اند بودههاي تاريخي ايرانيان يكي

در، در ابتدا و تـرويج آراي خـود در ميـان كـارگران ايرانـي مركز اين جريان در شهر باكو براي تبليـغ
از. مراكز نفتي منطقه آغاز به فعاليت كرد ميـرزا جعفـر«،»نريمان نريمـانوف«كميته مركزي آن متشكل

برخـي.م تأسـيس شـد 1905و چنـد تنـي ديگـر در سـال» حسين سـرابي«،»نوراهللا يكاني«،»زنجاني
در. او خـود پـس از انقـالب اكتبـر مـدعي ايـن اقـدام شـد. انـد مؤسس اصلي تشكل را نريمانوف دانسته

نيز گفته شـده كـه اولـين اساسـنامه ايـن سـازمان دو سـال، تدوين شده 1907اي كه در سال اساسنامه
ســال  شــده اسـت 1905پيشـتر در و اساســ،بــه هرحــال. تصــويب نامه مصــوب كنفــرانسمــا از برنامـه

، در ضـمن]30[. خبـر داريـم)ق1325شـعبان15( 1907در سـپتامبر) مجاهـد(اجتماعيون عـاميون 
در، در زمان عبور وكالي آذربايجان از طريق قفقاز به تهران،م1907دانيم كه در ژانويه مي اعضـاي فرقـه

و تفليس دو پيش و هر دو را هـم در روزنامـههنويس برنامه آن تشكل را به وكال ارائه داد باكو » ارشـاد«اند
مي]31[. اندمنتشر كرده توان يافـت كـه بايـد در سـال برنامه مدون فرقه را هم در آرشيو رسمي شوروي

و منتشر كرده است، محقق شوروي،»بلووا«. تصويب شده باشد 1906 متن فارسـي. اولين بار آن را يافته
از، شـود؛ بنـابراين هـا مـي صحبت از انجمـن، اين سند درمتن]32[. آن را هم در دست داريم بايـد پـس

و رويـه حزبـي ايـن. تنظيم شده باشد، اند ها تشكيل شده كه انجمن 1906تابستان  آنچـه در مـورد مـرام
و كـار سياسـي ميـان مـردم  بـا، تشكل بايد تأكيد كرد اين نكته است كه آنـان پـس از حضـور در ايـران

و نف و اقتدار اولياي دين وذ گستردهمالحظه فضاي اجتماع و اصـولي،ي عنصر مذهب در پي تعديل موارد
و مـرام، توانست باشـد كه مورد مناقشه مي  1907ي برنامـه. شـان دسـت زدنـد بـه اصـالحاتي در برنامـه

مي، كنفرانس مشهد و سخني از انقالب در آن به ميان نمي پارلمانتاريسم را به صراحت تأييد در. آيـد كند
و عقيده تأكيد شده استآن كه. بر آزادي دين و نويس در پيش، در حالي هاي ارائه شده به وكـالي تبريـز

متشكل كـردن مجاهـدين در چـارچوبو اين موارد حذف شده، هاي قفقازي كميته شدههاي يافتهبرنامه
و قرآني خوانده شده است وظيفه، سازمان م. اي مقدس كهيدر اين برنامه اظهار اميدواري بـه اميـد«شود
و تحقق بيداري مـردم ايـران خواسـته» خدا هـاي بيشـتري نيـز مطـرح پس از فراهم شدن زمان مناسب
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و برخورد با دهقانان بود. خواهد شد نويس انتشار يافته در روزنامـه در پيش. مورد مهم ديگر مسئله ارضي
در، كننـدي شده كـه آن را كشـت مـي به صراحت خواهان تقسيم تمام امالك ميان كسان، قفقاز» ارشاد«

. اين مورد تعديل شده بود،ي ايرانحالي كه در برنامه مشهد به مقتضيات زمانه
احتمـاالً مخالفـت نماينـدگان: كنـد يكي از پژوهشگران سوسـيال دموكراسـي در ايـران مطـرح مـي

و انجمن ايالتي با مسئله ارضي تأثير معتدل در]33[. سـازمان داشـته اسـت اي بر برنامه كنندهآذربايجان
و تقسيم صرفاً»برنامه مشهد« و تقسـيم» امـالك خالصـه«از مصادره و خريـد امـالك«ميـان دهقانـان

مي» خصوصي هـاي اجتمـاعيون عـاميون بـه ويـژه گرچه برخي شعبه. شود از طريق بانك زراعي صحبت
و خوي و بـا تشـكيل انجمـن، گيالن رويـه، عباسـي در روسـتاهاي شـمال هـاي فراتر از اين برنامه رفتند

و مالكان در انجمن حضور تجار زمين. تر در مسئله ارضي پيش گرفتند راديكال از دار و مجلـس هاي ايالتي
بي جانبهو مخالفت همه،سويك حضـور نـام مجاهـد. شك در اين تعديل تأثير به سزا داشته اسـتي آنان

تأ، هاي اين تشكل در ايران در معرفي شعبه و رعايـت مـوازينو كيد بر وفـاداري بـه اسـالم در اساسـنامه
و تنگناهايي است كه بـر سوسـيال دموكراتهـاي ايرانـي كـه، نامهاسالمي در نظام جملگي نشان از فشارها

. هـا وارد آمـده اسـت تعدادي از دگرانديشان ديني چون ازليان هم در ميانشان بود درسـوي ايـن تعـديل 
شدگرچه كماكان تأكيد بر اط و پيروي از كميته مركزي باكو . اما عمالً به راهي متفاوت رفتند، اعت
و اعالن رسمي آن از جانب كميته مركـزي بـاكو در علل انحالل شعبه ، هاي داخل اجتماعيون عاميون

و برنامه سوسيال دموكراتيك اوليه مي حضـور ديـن ورزان. تواند مؤثر بوده باشـد اين فاصله گرفتن از ايده
و ملكدگر  و ادعاهاي اسـالمي نمـاي منـدرج انديشي چون سيد جمال واعظ المتكلمين در شعبه تهران

و برنامـه شـعبه، هاي آنان در اعالميه و تعديل تدريجي مرام بـا. هـاي درون ايـران دارد همه نشان از تغيير
و محـذ  و با در نظـر گـرفتن مقتضـيات و شـايد عضوگيري بيشتر از دگرانديشان ديني درون كشور ورات

و روحـانيون  و حضور قدرتمند اسالم ، كوشش در سازگار جلوه دادن اصول سوسياليستي با شرايط زيست
و قابل قبول هاي عملي شعب درون كشور روش بـه ويـژه در زمينـه. تر عامـه مسـلمان را پيشـه كردنـد تر

و مسـئله ارضـي بـه سـازش  و آزادي عقيده و خلـط مفـا مذهب و اصـول هـايي جـدي در تضـعيف هيم
و ميراثي برجاي نهادند كه در تشكل و سوسياليستي دست زدند هـاي بعـدي سوسياليسـتي ايـران ثمـره

. حاصلش بارز است

 در تبريز) مجاهد(ي اجتماعيون عاميون ايران شعبه
ـ مجاهد«اولين سند با نام  اي اسـت نامـه بيـان، كه تاكنون به دست آمده» فرقه اجتماعيون عاميون ايران
حضـور) 1906اوت(ق 1324الثـاني گويي بابت دستيابي به فرمان مشروطه در جمـادي كه ضمن تبريك
ـ مجاهدين اسالم در ايران«خود را به عنوان  خـود را فـداييان راه. انـد معرفي كـرده» اجتماعيون عاميون

پي» پرچم سرخ آزادي«خدا ناميده كه بايد  و وحدت مانع و با تفاهم شـرفت دشـمنان عـدالت را بر افرازند
و مشروطه را پيش برند و امر آزادي سند بعدي كه احتمال داده شده به اجتماعيون عـاميون]34[. شوند

ـ  و يا دست ايراني كم وجـود تشـكلي سوسـيال دمـوكرات ايرانـي در آن منطقـه را باكو تعلق داشته باشد
. پليس تـزاري بـه دسـت آمـده اسـت توسط)ق 1324شوال17( 1906دسامبر4به تاريخ، نشان دهد

شباهت ميان مواد اين سند با آنچه اجتماعيون عاميون باكو در آن زمـان مطـرح كردنـد ايـن احتمـال را
ـــ 1907نامه حزب مجاهد كه در سـال هايي هم ميان محتويات اين نوشته با مرام تفاوت. كند تقويت مي

و نشر شد ك، سال بعد ــ در مشهد تدوين و قاطعيـت بيشـتر پيرامـون وجود دارد ه حـاكي از راديكـاليزم
و توجه به بهبود وضعيت زندگي اقشار تهيدست در قيـاس بـا مـرام، مسئله ارضي -و آزادي عقايد مذهبي
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مي]35[. نامه مشهد است همـه) مجاهـد(هاي اجتمـاعيون عـاميون ايـران دهد كه شعبه اين متن نشان
و مركز واحد نبودهپيرو يك مرام . اند نامه

در دست است كـه از ارتبـاط) 1907ژوئيه25(ق 1325االخر جمادي14سند مهمي هم به تاريخ
و تقي) مجاهد(مركز اجتماعيون عاميون ايران  مي قفقاز با ايران ، زاده در ميان اسناد تقـي. كند زاده حكايت

و امضاي5نامه معرفي در«نفر اعزامي از باكو با ذكر نام يافت شده كه مهر مركز مقدس مجاهـدين ايـران
]36[. را دارد» بادكوبه

از به مĤخذ نامه در زمـان تجـاوز» تراجم احوال شهدا«در» زاده به ادوارد براون تقي«اي از استانبول ــ
دو نفر از اعضاي فعـال اجتمـاعيون عـاميون را بـه، زادهم ــ تقي1911قشون روسيه به تبريز در دسامبر 

و در 1324سال  ميق شرح سفر او در آن زمان به قفقاز را در بخش ديگـر. شناخته است آستانه مشروطه
]37[. ايم آورده

شـوال(م 1912كـه در اكتبـر » ها در تبريز حكومت وحشت روس«اي تحت عنوان زاده در جزوه تقي
شد)ق1330 محـرم( 1911كـه در دسـامبر» مشـهدي محمـد اسـكويي عمـواوغلي«در معرفي، چاپ
بــه دار آويختــه شــد توســط روس)ق1330 فــداكارترين،هــا در تبريــز و كــه او يكــي از بهتــرين نوشــت

و وطن دوستان تبريزي بود مشروطه و مـي«:خواهان . كوشـيد از پيش از عهد مشروطيت در بادكوبـه بـود
ن اش اجتمـاعيو كـه ترجمـه، يكي از اعضاي فرقه مجاهد بود كه به سوسيال دموكرات ايران معروف بودند

شد.شد عاميون ايران مي و عنوان مجاهد در ايران هم ابتدا از آن فرقه منتشر چون اعضاي آن فرقـه. اسم
و حصه را كه فرقه مجاهد نام داشت نيز مجاهد مي آن گفتند و مشـروطيت ي عظيمـي در انقـالب ايـران

. در انقالب عهد ستارخان از رؤساي مجاهدين بود. داشتند . را. ».شناختممياً شخص مشاراليه
معـروف بـه مشـهدي»اي خـان ويجويـه حـاجي«زاده جاي ديگر در همين منبع در شرح حـال تقي

: گويـد از ارتباط خـود بـا اجتمـاعيون مجاهـد سـخن مـي، ها به قتل رسيدحاجي كه باز هم توسط روس
 منظـور[قمـري 1326از رؤسـاي مجاهـدين انقـالب. سـال داشـت35مشهدي حاجي مرحوم قريـب«

در]مقاومت تبريز دوران استبداد صغير و و بعد از انقالب كميسر نظميه يعني كدخداي محلـه شـده بـود
قمري پيش از اعـالن مشـروطيت در عهـد 1324ي اينجانب او را در سنه. اوايل در بادكوبه تجارت داشت

و در بادكوبه ديدممظفرالدين شاه هنگام سفر خودم به تهران  در فرقـه اجتمـاعيون كه مشغول كاسبي بود
]38[».عاميون مجاهد ايران در بادكوبه عضو بود

مي تقي كه زاده در همين منبع اشاره را38» اوف تقي«كند و عضو اجتمـاعيون عـاميون مجاهـد ساله
از» اوف محمـد صـادق«، شناسـيم زاده مـي فرد ديگري كه در ارتباط با تقـي. شناخته استميشخصاً نيز

وقتـي، اطالع داريـم كـه در ماههـاي پايـاني محاصـره تبريـز. اجتماعيون عاميون است سران كميته باكو
و فقـدان رهبـري مـدبر بـيش از پـيش محسـوس شـد  ، عرصه از همه سوي بر نهضت مقاومت تنگ شد

كه اوف با ارسال تلگرافي به تقي محمد صادق .»رود بياييد وگرنه كار از دست مـي«زاده در انگليس ندا داد
ب مي عد تقيچندي . يابيمزاده را در تبريز

ي تهرانـ شاخه) مجاهد(اجتماعيون عاميون
و توصيف فرسايي با وجود تمامي قلم از، آميـز هاي اغـراق هاي تاريخي و معتبـري و شـواهد مسـتند سـند

و آراي اين شاخه در دست نداريم و در سـير رويـدادهاي نهضـمي. اقدامات ت دانيم آنها در تهـران بودنـد
و اطالعيـه بـا امضـاي اجتمـاعيون عـاميون. اند مشروطه تأثير داشته ) مجاهـد(اما تاكنون متن يك اعالن

مي. يا حداقل من نيافتم. شعبه تهران به دست نيامده است آن به نظر اش چنـان دربـاره رسد اين شعبه يـا
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و يا برخالف شعبه، اند توضيح داده و مؤثر نبوده و انزلي به گونـه هاي ديگر در تبريز قوي اي كـامالًو رشت
-ي در ايـن تـأمل هاي درخور پرسش. شده كه تاكنون هيچ ردي از آن به دست نيامده است سري اداره مي
و باره پيش مي آيد كه شايد بـا يافتـه شـدن مـدارك جديـد بتـوان پرتـو روشـنگري بـر ابهامـات افكنـد

و وابستگييك احتمال قابل ذكر باوره. هايي براي آنها يافت پاسخ ازلي برخي از اعضاي ايـن محفـل هايا
مي. است كه جاي ديگر به بحث گذارده ايم و مؤثرترين شـعبه شود بزرگ چرا از اين شعبه كه گفته ترين
و يا دسـتور مرام، نامه آيين، حزبي در ايران عصر مجلس اول بوده العملـي بـاقي نمانـده اسـت؟ برخـي نامه

و نظام. كنيمميهاي ممكن را وارسي فرضيه و يا اسناد مشابه ديگـر يكي از توجيهات براي فقدان نام ، نامه
و پنهان اعضاي تشكل را از انتشـار بيرونـي اسـناد بـاز داشـته، كاري شايد اين باشد كه ذات مخفي مبارزه

ميصرفاً اما اين توجيه. است رات ايـران كمااينكه در حزب دمـوك، تواند قابل فهم باشد براي انتشار بيروني
و تصـويب مـرام. در دوران مجلس دوم نيز چنين موردي پيش آمده بود و نظـام با وجود تدوين نامـه نامـه

يك، حزبي و اعالن بيروني آن تا قريب شداز انتشار از هـراس دمـوكرات. سال بعد خودداري » اتهـام«هـا
و افـراط كـه از جانـب مخالفـان اعتـدالي نثارشـان، انقالبيگري آنهـا را بـه الپوشـاني، شـد مـي تنـدروي

مي. باورهايشان كشانده بود و بعدها علنـي شـده اسـت اما ايـن. دانيم كه چنين اسناد حزبي وجود داشته
و سـند يافـت  موضوع كه درباره حوزه تهران اجتماعيون عاميون پس از قريب يك سده هنوز يـك كاغـذ

ن قـرار اسـت كـه ايـن شـعبه در روزهـاي پرسش مهم ديگـر از ايـ.و تعجب است تأملقابل، نشده است
و چه مي و مجلس اول كجا بوده و بحراني مشروطه مي حساس ي آن فرقـه دانـيم كـه شـاخه كرده است؟

و مقابلـه مسـلحانه در و حاصـل پربـارش را در مقاومـت و تسليح مجاهدين درگير بود در تبريز در تعليم
در. هاي حساس مالحظه كرديم بزنگاه تر اما چشـمگير ايـن رويـه پـيش اي تنگ دامنه حتي در رشت هم
مي. رفت و سران اين شاخه در آن روزهاي خطير چه و مجلـس در روز بمبـاران اعضا  كردند؟ چرا تهـران
و تعداد معدودي افراد تعليم يافته فنون نظامي در مقابل قزاقان قرار گرفـت؟ در حـالي صرفاً با چند تفنگ

و اي چون منشيتهيافدانيم قزاقان تعليم كه مي و ابوالفتح زاده در دسته تحـت رهبـري حيـدر حاضـر زاده
و آمادگي داوطلبان انجمن. فعال بودند در چرا اينان به تسليح ها همت نگماردند؟ شـخص حيـدرخان كـه

و تدبير نظامي و جنگجوئي كـرده؟ چـرا در آن روزهـا چـه مـي، اش اين همـه قلـم زده شـده سازماندهي
و قـداره بنـدانش تهـران را مقاومت تأثيرگذ و يارانش در آن روزهايي كـه محمـدعلي شـاه اري از سوي او

و هل من مبارز مي در، طلبيدند جوالنگاه خود كرده صورت نگرفته است؟ در حالي كـه اكثـر كسـاني كـه
و كشته شدند و بعضاً عضـو نيمـه علنـي ايـ، آن روزهاي اندوهبار توسط قزاقان شاه دستگير ن از اطرافيان

و، المتكلمـين ملك، سيد جمال واعظ اصفهاني. اند تشكل شناخته شده ميـرزا جهانگيرخـان صوراسـرافيل
و مسـلح. انـد تعدادي ديگر همه از زمره اجتماعيون عاميون تهران معرفي شـده  و اعضـاي مخفـي حيـدر

و چه مي كردند؟  تشكل در آن اوضاع كجا بوده

تـرين كميتـه شـهري حـزب مجاهـد در درونو بزرگي تهران نخستين گفته شد كه محتمال شاخه
مي. كشور بوده است فريـدون. رسد كه اينان تهران را براي آغاز فعاليت خود برگزيننـد طبيعي هم به نظر

و ترورهاي پردامنه ميي شاخه آدميت كه در توان نظامي و پـاي آن را در هـري تهران بسيار تأكيد كنـد
و اقدام تروريستي به مي ميترور و مسـتندي بـه دسـت نمـي كشد نيز در اين ان در. دهـد باره اطالع نـو او

بـه آنهـا » فكر دموكراسي اجتماعي در نهضـت مشـروطيت«اي صفحه 300كمتر از يك صفحه در كتاب 
پيرامـون ايـن. كند؛ آن هم به مĤخذ چند صفحه خاطرات ناقص منسوب به حيدرخان عمواوغلي اشاره مي

ميخاطرات در جاي ديگر  از. گوئيمهمين كتاب سخن و» كميتـه مجـري«بر مبنـاي ايـن خـاطرات مـا
مدهشه« مي» هيات و ديوان. يابيم اطالع و، سـاالري تشـكل اولي كارهاي تداركاتي و دومـي امـر نظـامي
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قمـري 1324اين متن مدعي حضور حوزه تهـران اجتمـاعيون عـاميون در سـال. برد ترورها را پيش مي
چن. است مينويسنده شود كه با چند نفر از وكال كه با فرقه اجتماعيون عاميون مسـلمان قفقـاز ين مدعي

مي«: رابطه داشتند و معاً كار و حـاج ميـرزا آدميـت ايـن دو را تقـي».كـرديم با هم ارتباط پيدا كرده زاده
را زاده محـل ترديـد جـدي اسـت؛ در اينكـه تقـي، ايـن ادعـا]39[. كند ابراهيم آقا شناسايي مي حيـدر

و نـه بيـانگر. شناخته شكي نيست مي و اشـتراك سـازماني آنـان اسـت اما اين آشنايي نه نشان عضـويت
و همراهي در اقدامات سري كميته مي زاده بـا حيـدرخان اينكـه از چـه زمـاني تقـي. تواند باشد همخواني

و اين رابطه تا چه درجه آاي پيش رفته اطالع دقيقي از هيچ آشنا شده - نمـي. نان در دسـت نيسـت كدام
زاده در يـك تشـكل در عضويت تقـي، به گمان اين پژوهش. زاده عضو اين حوزه شد يا خير دانيم كه تقي

و سري كه منشأ غيرايراني را هم در اذهان عمومي تداعي مي كرده در شـرايطي كـه او در به شدت مخفي
و قـانون  و فعاليـت علنـي . ترديـدهاي جـدي رواسـت،ي داشـته مقام وكيل مجلس شوراي ملي به حضور

را تقي و شخصيت گروه،ها ضمن رابطه داشتن با بسيار دسته، زاده و حتـي ميانـه هـاي آزادي ها و خـواه رو
و دورانديش باهوش،اش بنابر مقتضيات منزلت سياسي، كار محافظه از آن سراغ داريم كـه بـا عضـويتتر تر

د در محفل چندنفره حلقه و وجهـه چار مخمصهي حيدرخان خود را ي او را بـه اي كنـد كـه كـل اهـداف
و، به هرحال. مخاطره افكند و صرفاً تا زماني كه اسنادي خالف اين ادعاها را ثابت نكند بر اسـاس شـواهد

و گمان ارزيابي هاي قلمي ادامه خواهـد داشـت اين جدل، هايي در اين زمينه بپردازيم هاي خود به حدس
و حجـت تـاريخي نيسـت، ورز مشروطه باشد آدميت مورخ انديشه حتي اگر،كسو سخن هيچ بـه. حكـم

در، استناد خاطرات منسوب به حيدرخان در تهران و ديگـري عمـومي ـــ دو حوزه ـــ يكـي خصوصـي
و آغاز فعاليت در تهران وجود داشته است 7تـا5ي مخفيي خصوصي مركب از يك هسته حوزه. تشكل

و بسيار سري با باور و هـواداران تشـكل،و انضباط شديد سازمانينفره ،و حوزه عمومي مركب از بازاريـان
. كرد جلسات خود را برگزار مي
و گسترش انجمن، به مĤخذ اين نوشته و، ها در تهران حوزه عمومي با ايجاد صـرفاً به تدريج محو شـد

و خصوصي باقي ماند حوزه و سيد در اين خاطرات از ملك.ي سري جمـال بـه عنـوان اعضـاي المتكلمين
و مشـروطه. حوزه خصوصي ياد شده است ازلـي- هـاي بـابي بـه داشـتن بـاور، خـواه اين دو واعظ پرشور

» زادهمهـدي ملـك«هـايي آثار تاريخي بـه تـأثير نوشـته بيشترين اطالعات تكرار شده. اند شناخته شده
و غلوهـاي مهرآميـز نويسـنده عرضـه ها بعضاً با عوا اين داده. المتكلمين تنظيم شده است فرزند ملك طف

و قابل ترديدند آورده كـه در ديگـر» بـر كميتـه انقـالب«زاده در كتاب مفصل خـود شـرحي ملك. شده
ي نويسـنده ايـن كميتـه را حـوزه. از آن سخني به ميان نيامده بـود، شناسيهاي متأخرتر مشروطهكتاب

ر و پدرش را ملـك.ا رهبر آن معرفي كرده اسـت عمومي اجتماعيون عاميون در تهران دانسته المتكلمـين
او در سـفري بـه تبريـز بـا تجـددخواهان آن شـهر از جملـه. انـد برخي ديگر هم عضو اين شاخه دانسـته 

شد تقي و محشور و متحصـنين حيدرخان از طريق ملـك. زاده آشنا المتكلمـين بـه ميـان طـالب تهـران
را نيز به عضويت آن حوزه معرفي كردنـد سـابقه آشـنايي سيد جمال واعظ اصفهاني. سفارت راه پيدا كرد

مي او با تقي . گردد زاده به مالقات آن دو در تبريز پيش از مشروطه باز
مي تقي مـن آن مرحـوم را در تبريـز، چند سـال قبـل از طلـوع مشـروطيت ايـران«:نويسد زاده خود

و با آزادي كـ شناختم و. ردمطلبان آن شهر با او قدري معاشـرت پيـدا البتـه بعـدها در طهـران هـم قـدم
]40[».مصاحب دائمي او بودم

و سيد جمال واعظ پيش از مشروطه براي ايجاد شـعبه ملك » شـركت تجـارتي اسـالميه«المتكلمين
و منسوجات وطني را ترغيب مي در روزنامه مجلـس هـم يـك. كرد به تبريز مسافرت كرده بودند كه كاال
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نشـريه سوسـيال دمـوكرات]41[. مـاعيون عـاميون در تهـران حكايـت دارد نامه آمده كـه از وجـود اجت
ي سوسيالست آن ــ علي اكبر دهخـدا ـــ كـه بـه سـردبيري يكـي از اعضـايو نويسنده» صوراسرافيل«

و،شد شناخته شده كميته تهران ــ جهانگيرخان صوراسرافيل ــ هم اداره مي در ارتبـاط بـا ايـن جريـان
. تشكل بوده است

و نشريه سوسيال دموكرات صوراسرافيلقيت  زاده
مــؤثر تقــي حــاكي از نقــش و اســناد بســياري و، زاده در تأســيسشــواهد حضــور در ميــان گرداننــدگان

ـ سوسياليست صوراسرافيل نويسندگان نشريه در. وجـود داردي راديكال و او ايـن روزنامـه را از آن خـود
و خواسته مي هاي دوران مجلس اول جهت اهداف از خويش و غنـاي آن و در راه تـداوم انتشـار پنداشـت

در، ترين نويسـنده مطالـب در حكم اصلي، پيوستن دهخدا. كردهيچ اقدامي فروگذار نمي دفـاع از نشـريه
و نوشتن  آن» دفاعيه«صحن مجلس و پيشـرو تـا همـاهنگي مـنظم در تنظـيم،و حمايت از حضور مؤثر

و اداره روزنامه نوشته و مسلكي اوستجملگ، ها هـاي تـرين برهـه در حسـاس.ي پيامد اين ارتباط منسجم
و همراهـي دقيـق ميـان اظهـارات32مطالب، مجلس اول شماره اين جريده حاكي از نـوعي همـاهنگي

و محبوب چرند پرند استبه، زاده در مذاكرات مجلس با محتويات روزنامه تقي . ويژه ستون پرطرفدار

لغ تقي و فعاليت علـيتزاده در مقدمه و در شرحي بر زندگي در اوايـل: اكبـر دهخـدا نوشـت نامه دهخدا
و همـدوره تحصـيلي قمري ميرزا قاسم 1325سال  در خان تبريزي از دوستان قديمي دوران كـودكي اش

و از هواخواهان مشروطه به فكر داير كردن روزنامه و در تـدارك. اي به سرمايه خود برآمد تبريز نزد او آمد
، وگو عنوان شد كه براي نويسندگي اصلي مطالـب نشـريه در گفت.و چگونگي اين امر به مشورت پرداخت

زاده نمونـه نوشـته قرار شد تقي. جواني اهل قلم هست كه توان نويسندگي او چندان شناخته شده نيست
و اگر پسنديد براي نگارش در روزنامه استخدام شود ك تقي. او را بخواند را ار ايـن قلـم زاده نمونه زن جـوان

و ارزيابي كرد مي. مطالعه و بالفاصـله: نويسد خود و خيلـي پسـنديد نوشته جوان او را تحت تأثير قرار داد
، را هـم شـناخته بـود، ميرزا جهانگيرخان شـيرازي، خان كه او يكي ديگر از همكاران نشريهبه ميرزا قاسم

تش) دهخدا(اكبر قزويني استخدام ميرزا علي و توصيه كردرا روزنامـه صوراسـرافيل بـه، به اين ترتيب. ويق
و نويسـندگي  و سردبيري ميرزا جهانگيرخان شيرازي و صاحب امتيازي ميرزا قاسم خان تبريزي مديريت

مي تقي]42[. آغاز به كار كرد) دهخدا( اكبرقزويني علي خود او در همـان شـماره اول روزنامـه: افزايد زاده
و راهنمايي اداره روزنامه شركت داشته استاي نوشته مقاله .و بعدها هم در نظارت

و تا آخـرين صوراسرافيل از همان آغاز اعالم كرد كه براي تحقق سه هدف وارد عرصه مطبوعات شده
و با صداي رسا در اين نيات مقدس پايـدار خواهـد مانـدبي، نفس و هالكت تشـكيل، اول:هراس از تهديد

و سـوم،مدو، معني مشروطيت و حمايـت از روسـتائيان، حمايت از مجلس شوراي ملي؛ ، ضـعفا، معاونـت
و مظلومين و گردانندگان نشريه]43[. فقرا را، مدير و تعريف شده كار خـود و با اهداف مشخص سنجيده

و مداومت بعدي نشان از پيـروي آنـان، اين اهداف اعالم شده نخستين،شكبي. آغاز كردند و نيز پيگيري
و باورهاي تعيينا تـوان عمـالً مـي، هاي اين نشـريه با ارزيابي مجموعه شماره.ي دقيقي داشت شدهز مرام

و. هـا دريافـت عنوان سرمشق نوشـته نامه اجتماعيون عاميون را به مواد مندرج در مرام گرداننـدگان آگـاه
و ژرفـاي ويژه شخصيت برجسته اين انديشه در آن زمان ــ دهخـدبه، سوسيال دموكراتش ا ـــ بـا دقـت

مي، فكري خاصي و. بردند اين فهم وامور را پيش گرچه روزنامه هرگـز خـود را بـه عنـوان ارگـان رسـمي
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و شـايد، علني اجتماعيون عاميون معرفي نكرد اما بررسي مطالب آن ترديدي در رابطه تنگاتنـگ مرامـي
. گذارد سازماني با آن تشكل باقي نمي
و نوشتن مطالب روزنامهاز عضويت حداقل دو شخص و يـا بـه، يت اصلي در هدايت در كميتـه انقـالب

و، هـاي نشـريه عالوه بر محتواي نوشـته. اند قول بعضي حوزه اجتماعيون عاميون تهران نام برده از رابطـه
و مالنصرالدين هـم كـه گويـاي  تأثير دوسوي آن با برخي نشريات سوسيال دموكرات قفقازي چون ارشاد

س ي معروف به صوراسـرافيل ميرزا جهانگيرخان شيراز. خبر داريم، وسياليستي گردانندگان آن استتمايالت
از. ساله بود كه كار سـردبيري نشـريه را برعهـده گرفـت30در اين زمان جواني)ش 1287ـ1255( او را

و ازلي مي هـاي جنـبش مشـروطه همچـون بسـياري از هـم شناسيم كه در التهـاب دگرانديشان مذهبي
و حـوزه خصوصـي. هاي سوسيال دموكراتيك گرايش يافت كيشانش به انديشه او را عضو كميتـه انقـالب

تـاريخ«هـاي زاده پيرامـون او اطالعـاتي در تكميـل داده ملـك. اند اجتماعيون عاميون تهران معرفي كرده
كرمـاني بـه ويـژه اوبا بازچاپ برخي آثار هم مسلكش ميـرزا اقاخـان. دست داده استبه» بيداري ايرانيان

و باورهاي روزگار خويش رد به جا گذارده استهاي آئينه سكندري در شناسايي انديشه اما سـند. كرماني
اوو گواه معتبر درباره و نقش و كنش نويسـد پژوهشـگري مـي. خود روزنامه صوراسرافيل اسـت،ي بينش

و هم دشم و نقش جهانگيرخان همين بس كه هم دوستان و كـين خـود، نان مشروطهكه در اهميت مهر
و نفـرت شـديدي]44َ[. اند را به نشريه صوراسرافيل نثار او كرده و مسـتبدان بـه او كينـه محمدعلي شاه

مي. بروز دادند و پيشرو ايران معاصر به شمار چنـد مقالـه. آيـد او از اولين جان باختگان مطبوعات مستقل
ق31و20هـاي در صوراسرافيل شماره در31در سـرمقاله شـماره. انـد لـم او شـناخته را حاصـل نشـريه

و دربار مي و در برابـر خواسـته روزهاي پاياني عمر مجلس با جسارت از شاه هـاي خواهد كه خود را اصالح
و مشروطه تمكين كنند . مردم

دموكرات پيگير با باورهاي سوسياليستي در نوشتن مطالب صوراسـرافيل سـهم اصـلي اكبر دهخدا علي
و دانشي فراتر از بسـياري هـم نسـالن خـويش بـه عرصـه روزنامـه.شتدا و شوق بسيار نگـاري او با شور

و بيداري را بي و صور آزادي و راديكال عصر مشروطه گام نهاد از. محابا فرياد كشـيد بيدارگر قلـم او مملـو
و خواهان  و روستا و شهر و بازار و ستمديدگان كوچه و عالقه به تنگدستان ، رهانيـدن آنهـا از جهـل عشق

و تعصب بود تـوان او از معدود كساني بود كه پي برد بدون نفوذ در ميان مردم عادي جامعـه نمـي. خرافه
و سختي جهل آنان اثر گذاشت؛ از اين و بـه يـاري دانـش در عمق رو با تكيه بر سنت ادبي بازي با كلمات

و طنز فارسي و حكم و خواندني چرنـد پرنـد را بنيـاد نهـاد ستون پرطرفدا، فراخ خود از امثال بـا زبـان.ر
و  و راه نـويي بـه دور از زبـان پرتكلـف و رايج مردمان عادي بـه نوشـتن در مطبوعـات پرداخـت گفتاري

او از جملـه كسـاني بـود. ورزي نو گشودي سياست براي فهم ساده، نگاري روزگار نامانوس حاكم بر روزنامه
و قانون نگاري عصر مشروطه كه روزنامه و بـه عنـوان را با نهضت بيداري و همسو كـرد خواهي زمانه همراه

و خم زبان. كرداري مشروطه طلب گستراند و آشـنايي بـا مطبوعـات با تسلط بر چم و تركـي هاي فارسي
و، ويژه مالنصرالدينبه، فكاهي قفقاز و تعصـب جا پاي همشهري نامدار خود عبيد زاكاني در افشاي جهـل

روزنامه صوراسرافيل در مدت كوتاهي چندان در نزد مـردم محبوبيـت يافـت كـه بـه. ديشي نهادان تاريك
ان هـر نسـخه روزنامـه در بيـرون منـد عالقهگرد آمدن انبوه. پرتيراژترين نشريه عصر مشروطه تبديل شد

ــب نشــريه در قهــوه  ــدن مطال و خوان ــه صوراســرافيل ــه چاپخان و مراكــز عمــومي خان ــا ــه، ه درو ب ــژه وي
و راديكـال، هاي مردمي هاي انجمن گردهمايي جملگي حكايت از اقبال افكار عمومي به اين نشريه مترقي
. زمانه دارد
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و شخص تقـي و گردانندگانش با جريان راديكال مشروطه زاده داليـل ديگـري در ارتباط منظم نشريه
و اخذ تصميم فعالين راديكال نهضت. هم در دست داريم را در جلسات هماهنگي كميتـه«كه برخـي آن

و اصـالحاتو روايـت، اند ناميده» انقالب و نقـش مـؤثر آن را در پيشـبرد مـوازين هـاي متفـاوت حضـور
و دهخـدا در كنـار تقـي، اند خواهي ايران تأييد كرده مشروطه زاده حضـور ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل
مي تقي. اند داشته و زاده خود از، طلوع آفتـاب نويسد كه قبل از آغاز روز ايـن حـوزه كـه محـض مراقبـت

و تقويت آن در خانه حكيم هـاي در موضـوع، كـرد هاي منظم خود را برگـزار مـي الملك جلسه مشروطيت
و همـاهنگي مطالـب نشـريه  و مشروطيت هـاي راديكـال بـا بيانـات مربوط به تقويت مجلس شوراي ملي

و رؤساي انجمن و وعاظ و تصميمهاي هواخ وكالي پيشرو مجلس مي واه صحبت زاده هـم تقـي. كردگيري
مي، آواز با اين ادعا از«:نويسد درباره آن جلسات دو سه نفر نويسنده درجه اول تهـران كـه عبـارت بودنـد

و ميـرزا علـي  ـ ميرزا جهانگيرخـان شـيرازي و سردبير روزنامه صوراسرافيل كه مؤثرترين جرايد بود مدير
. اكبر دهخدا . ]45[».تندشركت داش.

و حمايت از مجلس شـوراي ملـي، گانه خود صوراسرافيل در زمره اهداف سه تكميل معني مشروطيت
مقـاالت گزنـده. اين روزنامه هرگز مجلس را در مقابل مخالفين مشروطه تنها نگذاشت. را عنوان كرده بود

و حمله عوامل دربـار بـه مجلـس  و تحصـن كودتـاي، در دفاع از مجلس در رويداد توپخانه ذيقعـده شـاه
بي. هايي شفاف از اين ادعا است نمونه، خواهان مشروعه و سوسيال دموكرات ضـمن ايـن اما دهخداي باك
در، حمايت و و آن را بـا انگيـزه و نواقص هراسي نداشـت و طرح كمبودها و نمايندگان از انتقاد به مجلس

و مستحكم در تداوم مشروطه با ديد ايـن. كـرد گرايانـه نقـد مـيي اصـالح جهت تقويت مجلسي مطلوب
هـاي فـردي آزادي، هاي مردم در زمينه عدالت اجتماعي خواهان مجلس شورايي بود كه خواسته، روزنامه

و ترقـي خودكفـايي جامعـه را پاسـخگو باشـد،و اجتماعي و توسعه و توانمندي روزافزون كشور . استقالل
و كـژ و صراحت بيان روزنامه در نقـد نـواقص و مـوازين راديكـال، هـا رويشجاعت و پافشـاري بـر اصـول

مي، مشروطه و توقف. آمد از خصوصيات برجسته نشريه به شمار و تاراج دفتـر روزنامـه، بارها توقيف غارت
و مقابله عوامل سانسور، هاي فشار مخالفين در حمله گروه و تكفيـر ديـن يـاران، تعقيب هرگـز، مخالفـت

و. هاي برشمرده شده شـماره اول بـازدارد امه راه خود در تحقق وعدهنتوانست اين روزنامه را از اد سـازش
و اجحاف روزافزون قـدرت  و مجلس مشروطه بر سر دفاع از حقوق محرومان همـواره، مـداران غفلت دولت

و روشنگر روزنامه قرار داشت و صريح ، نمـاي تحـوالتي تمـام اين نشريه عمالً به آينـه. مورد انتقاد گزنده
و خواستهرويد شد ادها و پاسداري از آزادي. هاي آن روز ايران نو بدل و نشـر،ها در دفاع چون آزادي بيـان

و.و اجتماعات گامي پا پس نكشيد روزنامه بارها به مـردم هشـدار داد كـه در انتخـاب وكـال دقـت كننـد
و كالسـكه، بلندي ريـش، بزرگي عمامه، كلفتي گردن، عظم بطن«مالك را  . قـرار ندهنـد» زيـادي اسـب

و يـا زماني كه برخي نمايندگان مجلس را با تطميع به تأييد صدرالوزرائي امين السـلطان اتابـك كشـاندند
و تصفيه چند نماينده انگشت و انقالبي را كرد در هر دو مورد روزنامه بـا مجلس قصد اخراج شمار راديكال

. نوشتن مطالب روشنگرانه به افشاي موضوع پرداخت

و آزادي بيان» دفاع«اده در مقامز تقي  از صوراسرافيل
خطي اوليه در شش شماره و نويسنده شهير آن دهخـدا مشـخصوي صوراسرافيل مشي دست دركاران

و شيوه. بارز شد و بيـان محتوا وابتكارهاي نو و تكاپوي مخالفان آزادي قلم ي جديد صوراسرافيل به هراس
ر شماره اول نشريه نگذشته بود كه ابتدا سانسـورچيان دولتـي بـه صـحنه هنوز دو روزي از انتشا. انجاميد
ميـرزا جهانگيرخـان، وزير علوم كه مسـئوليت مطبوعـات را هـم برعهـده داشـت» مخبرالسلطنه«. آمدند
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و او را استنطاق كرد در» نيم ساعت در دارالفنـون«گزارش جلسه. سردبير نشريه را به اداره خود فراخواند
و تعليمـات دارالفنون كنايه. به قلم او جريان را شرح داده استشماره دوم اي از آموزش وزير سانسـورچي
و محتواي مطالـب بـود او براي اداره ي انطباعـات مسـئول اداره، آنـان از اينكـه در شـماره اول.ي روزنامه

و كنترل مطبوعات را مم»ي پوسيده اداره«سانسور و آرزو كرده بود حاال كه لكت مشـروطه شـده خوانده
و كلمه يعني تفتيش در مطبوعـات همچـون سـاير الفـاظ» منحوس سانسور«ي مطبوعات هم آزاد باشد

و وحشت دوره«ي يادگار منفوره و نابود شود»ي خوف بـه نوشـته. نگران شده بودنـددل، از وطن ما محو
و انقالبي صوراسرافيل مـن ديـروز رفـتم بـه مجلـس:دوزير علوم گفته وتحكم كرده بـو، سردبير راديكال

و قرار شد شما را  و در خصوص جريده شما صحبت كردم ولـي بـه شـما. كنـيم» سياسـت«شوراي ملي
و. گويم كه بعد از اين اينطور نوشتن را ترك كنيد مي جواب داده شد كـه مـن غيـر از آنكـه آزادي ملـت

را«راه مجـازات شـوم ام كه سياست شوم اگر در اين خيرخواهي دولت را بخواهم چه كرده كمـال افتخـار
و آموزنـده، يعنـي چـه» ايـن چرنـد پرنـد«: وزير پرسيده بود.»دارم پاسـخ شـنيد كـه قسـمت اخالقـي

مـورد بعـدي كـه بـه ميـان آمـد مقالـه. وزير امر كرد كه به طرز ديگري نوشته شـود. صوراسرافيل است
هاي مستدل ميـرزا جهـانگير خـان جواب. اده بودز اي كه احتماالً به خامه تقي مقاله. بود» مسئوليت قلم«

و مستدل بود خواهانـه ميـرزا جهانگيرخـان اما وزير اعيان مسـلك بـه منطـق آزادي]46[. همه خواندني
و با تندي گفت دانـيمو شما بايد آنچـه مـا صـالح مـي» دهم ها را گوش نمي اين حرف«من:وقعي ننهاد

».مطلب همين بود كه گفتم. كنمميواال روزنامه شما را توقيف«بنويسيد 
و پرسش و مقاالت بيدارگر و نشر مطالب و اقبـال عمـومي چاپ و محبوبيـت آفرين نشريه ادامه يافت

و حضــور مردمــان، مردمــي و مقابلــه بــا» فضــول«همــه مخالفــان آزادي قلــم بــه ميــدان صــحنه را در
و مترقي كشاند روزنامه ام، شماره پنجم. نگاري مستقل در. مداران را بريد ان تحمل شريعتديگر نويسـنده
و از زبان يكي از شركت كننـدگان در مجلـس،»اصلافسانه خواب ربا يا داستان بي«اي تحت عنوان مقاله

و قشون شكسته استبداد« از ضرورت خريدن چند تـن، انديشي براي مقابله با مشروطه به چاره» شياطين
و امپر«كه» تجار دين«از  و منـات جز ليره و در مقابل اسـكناس و، يال به چيزي اعتقاد ندارند تمـام دنيـا

و تنـدي. در كشاندن عوام به صـحنه سـخن گفـت،»شمارند آخرت را به هيچ مي نويسـنده بـه صـراحت
را مجتهد نامدار مشروعه و» نـور تاجرباشي بازار دين فروشان شيخ فضل بـي«خواه خوانـد كـه بـا بودجـه
و خواهـان شـريعت. بانك استقراضي روس به مقابله بـا مشـروطه برخاسـته اسـت كمك مالي مستبدين

را مشروعه را نويسنده با ذكر نام متحدين مشـروعه. ناميد» پرستان روحانين كهنه«طلب متحصن خواهـان
و جمعي از مخالفان مشروطه سراسـر كشـور مشـابه» هاي تهران لوطي«جمع  و واعظان هواخواه استبداد

و فراشميرهاشم دو و قاطرچي و اقباله چي و كشـتن اهـالي ها كه پسر رحيم خان السلطنه را بـه غـارت
و اتهامات نوشته موجب خشـم بسـيار شـريعت. معرفي كرد، اند ترغيب كرده و وكـالي لحن تند خواهـان

شد. هواخواه آنان در مجلس وبرخي اعضاي هيئت دولت گرديد  زاده تقـي» دفـاع«در مقام. نشريه توقيف
و تـاريخي بـه اتهامـاتي كـه از سـوي پس از رفع توقيف با بهره8و7در شماره گيـري از ادبيـات فقهـي

. مجتهدين به نشريه وارد آمده بود پاسخ داد
و لحن مقاله اي پـس از مقدمـه: زاده در اين نوشته قابل رويت اسـت تقي» محاكمات تاريخي«ادبيات

د و جامعـه نوشـت تاريخي بر تحوالت چهارده قرن گذشته رؤسـاي مـا«:ر سنجش علل انحطاط كشـور
و نـه از دشـمن بشـنوند  گونـه ابـداً گـوش بـه هـيچ. نخواستند معايب حادثه امور خودمان را نه از دوست

و مباحثات ندادند به».انتقادات راو و نقد خيرخواهانه آن توهين بـه شـرع«جاي دل سپردن به دلسوزي
ك«. دانستند»و دين بـدون برهـان منطقـي» شـنيدندي خودشان لمه حرف برخالف آراي مسلمهتا يك
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و و لعن باز نمودند«احساساتي شده و«هر كس كـه بـه».دهن به تكفير اصـالح مفاسـد ادارات روحانيـه
و مردم را متذكر بدان احاديث متـروك نمـود كـه در ذم علمـا  و نواقص روحانيين برخاست تنقيد معايب

ازمو» سوء وارد است و به جاي پيروي و مجـادالت«رد عتاب قرار گرفت و عقليه و علوم حكميه معقوالت
و منحرف از دين«فوراً» ادبيه در علوم دين شد» كافر ما از راه همين دلسوزي بود كـه در نمـرات. خوانده

و موعظه«اولي روزنامه در چندين جا به  از»ي حسنه به قول لين - راه هـوي«بعضي از علماي خود را كه
و چندين كلمـه حـرف حـق بـه«اند درصدد تخريب به ضد اسالم راستين درآمده» پرستي متنبه ساخته

چـين نصـفو حسـودان نكتـه. انـد غافل از اينكه مدعيان در كمـين. اعتقاد خودمان در تنبه غافلين زديم
مي،ي توحيد را از وسط كلمه و پيش و غلغله تكفير بلند نمودند ومرد پس و تحـرك گيرند م را به تحريك

و مجـازات آن يعنـي«.»ها حكم وجوب قتل دادند بعضي«، واداشتند برخي به انتقام كشيدن از خود قلـم
و لعـن بـه«. بجـاي توقيـف شـدند» قتل«و بعضي حتي خواهان. توقيف راي دادند از هـر دهـاني طعـن

از يت برخـي ديگـر نسـخهو به روا، شود صوراسرافيل كه به قول بعضي كتابيست در مصر چاپ مي ايسـت
و نسـخه.»باريدمي، آيد هند مي را آنچنان ولوله انداختند كه امر بر خود ما هم مشتبه شـد هـاي پيشـين

و  خود را به اطالع عمـومي هايو حاال حاصل سنجش نوشته» مشغول مطالعه شديم«پيش روي گذارده
. رسانيم مي

شر نوشته هر جا جمله و اولياي دين بود با جمله ديگـر در توجيـه ضداسـالمي اي را در تقابل با يعت
و در تفسير مخالفت با هاي صريح نوشته نبودن مقايسه كرد را» علما«هاي نشريه دين فـروش«كه برخي

و نعلـين«خوانده بود آورد كه هر كـس» پرستو كهنه و عبـا تـوان نمـي» علمـا«دارد از زمـره» عمامـه
به. شمردش كهبر نقدي كه ما مطالب حقه خود را به زبان عوام تـدوين نكـرده«خي علما داريم اين است

كسـي بـه،ي كتب معتبره علميه دينيه ما به زباني نوشته شده كه جز امثال خودشان همه.و نثر ننمودند
و استفاده از آنها بي و ساير مسلمين از استقاضه ها بايـدو حاال بعد از قرن».بهره بودند حل آنها قادر نبوده

و تقيد جعل كرده«يك شارحي پيدا  و معاني آنها را كه محبوس اغالق الفاظ را براي فهـم عمـومي» شود
. مدون كند

و: نويسنده نتيجه گرفت و عظـام مـذهب«نقد به اولياي دين و«كـه از روي» اجماع علمـا دلسـوزي
و سهواً يك اسنادي داده شود ثواب دارد«ولو، باشد» غيرت از«ايم اينكه در نشريه گفته».خطا طالب مـا

و مذاهب ديگر عاجزند كـنم گنـاهي من خودم كه باز دوباره هر چه فكر مـي. مباحثه با علماي اهل كتاب
آنـان از اثبـات]قهقـرا[براي آنكه عجز پيروان يك مذهبي در يكي از ادوار متهتـر. بينم در اين جمله نمي
. مقابـل وقت دليل حقانيـت طـرف حقيقت دين هيچ . نويسـنده ضـمن تأييـد.»شـود آن مـذهب نمـي.

و روحانيون زمانه بي و منطق از سوي طالب و فقر استدالل  اصـل ديـن آن را نشان عـدم حقانيـت، دانشي
ما اينكه برخي بدون قرائت دقيق مقاله. ندانست و بعضـي عصاي تكفير بلند كرده، به استماع«صرفاًي انـد

ك ناشـي از پيـروي».داد رجهابالغيب حكـم قتـل مـا را مـي،ه بدون مطالعه مقالهاز فضال مخصوصاً ديدم
و بدون چماق تكفير صحبت كند«: نكردن از اين جمله است ».يكي نيست كه به قانون منطقي

و استداللي با بهره، كه محقق ديگري نوشته طور هماناين مقاله و متني جدي گيري از منـابع دينـي
م و متفـاوت از سـبك نگـارش معمـول دهخـدا در سـاير عبارات متداول در يان طـالب ديـن ورز زمانـه

و شماره و خاموش كردن مدعيان مخالف به زبان خـود آنـان صرفاً هاي صوراسرافيل است براي جوابگوئي
و مدت زمان بيشتري را براي انتشار نوشـته]47[. تحرير يافته است و كاري كه كارساز شد هـاي پيشـرو

. نامه فراهم آوردمترقي روز
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محـل اداره خـود را كتابخانـه تربيـت تهـران، صوراسرافيل تا شماره شش كه تا حدي اسـتوارتر شـد
هم عنوان شعبهبه، دانيم كتابخانه تربيت خيابان ناصري تهرانمي. كند معرفي مي نـام تبريـزي خـود اي از
و يارانش بوده با تقياين نشان ديگري از ارتباط ميان گردانندگان روزنام. افتتاح شد ]48[. زاده

و پنـاه بـردن مشـترك آنهـا حضور دهخدا در منزل تقي زاده در روز بمبـاران مجلـس شـوراي ملـي
و تبعيد اجباري به خارج به و عملي ميـان ايـن دو در آن برهـه از نشانه، سفارت هاي محرز نزديكي فكري

مي دان آثار تقيي تاريخ پژوهنده. خطير دارد از جمله داليلي مـتقن كـه داللـت بـر ارتبـاط«: ويسدن زاده
ـ در موضوع نشـريه اليحـه اشاره، زاده با روزنامه صوراسرافيل دارد تقي اي كـه اي است در شماره سوم آن

و تقي آقا ميرزا ابوالحسن خان وكيل فارس به تقي زاده آن را در روزنامه به طبع رسـانيده زاده فرستاده بود
در) حـاكم كرمـان(اي است از افضل الملك كرماني بر ضد فرمانفرمـا نه ديگر نامهنشا)21ص(است  كـه

و آن مكتوبي بوده است كه افضل چاپ كرده)45ص(شماره ششم  و. زاده نوشـته بـود الملك بـه تقـي اند
]49َ[».زاده آن را در صوراسرافيل به چاپ رسانيده استتقي

بـا بررسـي. اي به قلـم او آمـده اسـته در شماره اول نشريه مقالهزاد به گفته تقي، عالوه بر اين موارد
بايد نظـر ايـرج افشـار را صـائب دانسـت كـه، زاده در آغاز كار مجلس اول هاي تقي ادبيات سياسي نوشته

و اسـلوب فكـر بـا » مسئوليت قلـم«ي مقاله و نگـارش در صوراسـرافيل شـماره يـك را از حيـث سـبك
ميزا هاي آن دوره تقي نوشته ]50[. داند ده هماهنگ

و همراهي شگفت و عناصـر راديكـال هاي چرند پرند دهخدا با رويكرد تقي انگيز نوشته هماهنگي زاده
و روزانه آنان دارد گيري بر سر صدارت اتابـك كـه در زمان راي.و الئيك مجلس نشان از ارتباط تنگاتنگ

دا تنها سه راي مخالف تقي و يارانش را در پي ، هفتادو چهـار راي مجلـس علنـي: دهخدا نوشت،شتزاده
و مـي يك گرگ چهل ساله را از برلن دوباره كشيده بـه جـان ملـت مـي افزايـد مـردم حـاال تـازه انـدازد؛

مي قشون مليها مثل دخو خلوت رفته در عدم تشكيل باشي فهمند كه وكيل مي . دهند قول صريح
زاده تأكيـد بـر تـدوين از جلسـه مجلـس كـه تقـي زمان ديگر دخو در صوراسرافيل شماره دوم پـس

و براي مجازات رشوه داشت اي عليه رشوه اليحه و! اي وكـالي محتـرم ملـت«:نوشت، خواري آيـا دولـت
توسـيون اسـت يـا خيـر؟ آيـا معنـي مشـروطه ايـن اسـت كـهي صاحب كنستي مملكت ايران مشروطه

خو مطبوعات آزاد نباشد؟ آيا ما كه نوشته و بهتـان بـوده؟ آيـا در تبريـز رئـيس ايم شـيريني اسـتند افتـرا
و دو جلد كتاب نمييك كلّه، انطباعات براي اجازه طبع كتب گيرد؟ آيا قند شيريني نيست يا با سـاير قند

«مواد شيرين فرقي دارد؟
هـاي دفـاع از خواسـته، خواهـان مقابله مشروطه بـا مشـروعه،ي كشاكش متمم قانون اساسي در دوره

و بسياري موارد ديگردهقانان  و، صوراسرافيل، به جان آمده و بعضاً پيشـگام طيـف الئيـك و همراه حامي
و گردهمـايي. بود راديكال  ، مطـرح شـد» نسـوان«در زماني كه در مجلس شوراي ملـي مسـئله انجمـن

31معترضانه خطاب به نماينـدگان بـا زبـاني طنـز در صوراسـرافيل شـما، دهخدا در دفاع از حقوق زنان
مي«:نوشت و وزراي ما خوب ، مدرسـه بـاز كننـد، ايران دور هم جمـع شـوند هاي دانند كه اگر خانم وكال

و تربيت بشوند كم كم خواهند فهميد كه ديـزي، انجمن داشته باشند از تعليم و پـاكيزه بهتـر هـاي پـاك
سي ديزي و يك وجب چربي در هايي است كه دو انگشت دوده در پشت .و ديـوارش باشـدو پنچ ساله در

و مثل جناب شـان را تـوي يـك كفـش پاي زاده تقيپسرها هم بعدها به آدم با استخوان اعتقاد پيدا نكرده
مي مي و و، تا كي وزراء: گويند كنند و محدود انتخـاب شـده و اولياي امور ما از ميان يك عده معين رجال

و يـا جبـهه يـا آواز حـزين نظـام اگر هزار دفعه كابينه تغيير كنـد بـاز بـا شـكم مشيرالسـلطن  ي السـلطنه
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مي. باشد]دولت[افزاي هيئت الدوله زينت آصف . دانيد البته . يعنـي. اين رشـته سـر درازهـايي هـم دارد.
».ي دويم نوبت وكال هم خواهد رسيد فردا كه اين خيال عمومي شد در موقع انتخابات دوره

د دانيم كه تقي مي و انجمـن زنـان برخاسـت زاده در آن جلسه مجلس به دهخـدا. فاع از حق اجتمـاع
كه: دهد وكالي ناهمراه با ملت را هشدار مي مـردم» عمـومي شـد«زاده كساني چون تقي» خيال«زماني

دهخدا در زمـان محاكمـه متهمـين فـروش. گيري چه كساني را انتخاب نكنند دانند كه در زمان رأي مي
از ســتائيان قوچــاني همــراه بــا تقــيدختــران قوچــان در دفــاع از دادخــواهي رو زاده صــفحات بســياري

. صوراسرافيل را به تشريح اين موضوع اختصاص داد
و مراوده آن با روزنامه مالنصـرالدين در قفقـاز بـود، زاده محور مشترك ديگر نشريه با تقي از. همراهي

و ارتباط ميان جليل محمد قلي ـ كاريكـ دوستي و راديكـال قفقـازي ـــ زاده سردبير روزنامه فكـاهي اتور
و بده بستان. مالنصرالدين ــ در جاي ديگر اين كتاب خبر داديم و تأثير هاي دوسويه ميـان صوراسـرافيل

و ارزيـابي بسـياري از پژوهشـگران اسـت  در در تـأثير محمـد قلـي]51[. مالنصرالدين مـورد بحـث زاده
زيـادي از آثـار منظـوم او را هـم بـه فارسـي دهخدا تعـداد. هاي مسئول چرند پرند ترديدي نيست نوشته

مـال عمـو. بوده است» كبال دخو«قهرمان محبوب روزنامه مالنصرالدين منبع الهام» مالعمو«. ترجمه كرد
پي در روزنامه مالنصرالدين رويدادهاي ايران را بر مبناي نوشته مي هاي دخو در صوراسرافيل . كرد گيري

ذهنيـت عمـومي را دربـاره، هـا پيرامـون رويـدادهاي جهـانو گزارشاين نشريه از طريق درج اخبار
مي،ي اروپا ورزي نو در ممالك پيشرفته سياست مي، گذشتو قياس آن با آنچه در ايران و ارتقـا بيدار كرد

روسـيه هـم بـه،و آلمـان گذشـته هـاي فرانسـه ويژه سوسيال دموكراتبه، از كشورهاي اروپا. بخشيد مي
ن توجه ميخاصي و ترجمـه از نوشـته مقالـه،28در صوراسرافيل شـماره. داد شان اي در اي اقتبـاس گونـه

روزنامه ارشاد باكو ــ وابسته به حزب سوسيال دموكرات مسلمان قفقـاز ـــ در خصـوص مسـلك احـزاب 
هاي وكالـت در مجلـس دولتـي ـــ دومـا ـــ بـه مبـارزه كه براي احراز كرسي، سياسي روسيه چاپ شد

و رسا وساده فهـم بـه خواننـدگان اتي برخاستهانتخاب و رويكردهاي اين احزاب را با زباني مستدل اند؛ مرام
به، روزنامه در نوشته ديگري]52[. معرفي كرد و ويـژه مسـائل مهـم تحوالت مجلس دوما را پيگيري كرد

و مالكـان بـزرگ، تقسيم امالك دولتي. زبانان رساندمطرح شده در مذاكرات آن را به اطالع فارسي ، كليسا
و خواسـته. از جمله مسائل مهم مورد بحث مجلس دوما بـود هـاي حكومـت تـزار در مخالفـت بـا اصـول

اعالميـه، هاي نمايندگان مجلس روس صوراسرافيل در دفاع از خواسته. دوما را به تعطيلي كشاند، راديكال
در22در، نگي با مطالـب روزنامـه در هماه. دوما درباره تقسيم اراضي ميان دهقانان را چاپ كرد محـرم

و همبستگي با دوما را مطرح كرد تقي، مجلس شوراي ملي و. زاده ضرورت حمايت مجلس پـس از بحـث
و به روسيه مخابره كردگفت ]53[. وگو متن تلگرافي را تصويب

و آينه و خواسته روزنامه خود را سخنگو و روسـتاي انعكاس اعتراض در. دانسـت هاي تنگدستان شهر
و خربزه با هم نمي«با استناد به عبارت]54[»دروس وااليشاء«مقاله و شـرحي بـر وضـعيت» سازد عسل

و مناصب مختلف و طبقات دو دسـته بيشـتر نيسـتند، طبقات : نتيجه گرفت كه در واقع همه اين مقامات
و هر دو دسته يك مقصود بيشتر ندار و ديگري اولياي دولت گوينـد شـما كـار مـي«: نـد يكي رؤساي قوم

و عور بگرديد، زحمت بكشيد، كنيد و لخت و سرما بخوريد . آفتاب . و. بدهيد ما بخوريم تا شـما را حفـظ
را. خواهي هم دارند اين دو گروه ادعاي مشروطه».حراست كنيم و عسـل حكايت آنكه شنيد نبايد خربزه

و از درد به خود پيچيد و خورد ر، با هم بخورد ، سـازند فيقش پرسيد مگر نگفـتم اينهـا بـا هـم نمـي وقتي
. اند كه من يكي را از ميان بردارند حاال كه اين دو خوب با هم ساخته: جواب داد
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و به بي نمونه، ويژه ستون چرند پرندهاي دهخدا صوراسرافيل همتا از منابع غني تـاريخ اجتمـاعي هايي
و ژرفابين نويسنده در قالـب حكايـت، نقاد، مسئول،قلم توانا. مردم ما در دهه اول سده بيستم است ، طناز

و ضرب، روايت مي، المثل به آگاهي استعاره و تحرك مردم هـاي مسـتعار يكي از شخصـيت. پردازد بيداري
و زورگـوئي، چرند پرند يك دهاتي است كه در ميان مطالب طنز ـ رعيتـي هـاي مناسبات ظالمانه اربـاب

و حكام  و اربابان و، هـاي عامـه فهـمو روايت، داستاني، واليات را با نثري سادهمالكين و روسـتاييان افشـا
]55[. كند زارعان را به حقوق خود آگاه مي

و مسـئله ارضـي نوشته و نسبتاً جامع دهخدا در امور اقتصـادي ي آراي بيـان دانشـورانه، هاي مستدل
حل. ها بود ها در اين زمينه سوسيال دموكرات و شفاف عرضه شده در صوراسـرافيل قابـل هاي مشخص راه

و صـاحب اختيـار رعاياي ايران در همان قسمتي كه زراعـتش را برعهـده گرفتـه«: است تأمل انـد مالـك
با».باشند و فروختن آن به رعيت«براي تحقق اين امر دولت ايران و نيـز تقسـيم،»خريدن ملك از ارباب

ك بانـك زراعـي«تأسيس، براي سهولت امر. هن ارضي دست يازدامالك ديواني در ميان برزگران به الغاي
اي بـراي روشـن كـردن موضـوع نمونـه. عنوان ابزار سازماني تحقق پيشنهادات فوق به ميان آمـدبه» ملي

و خالصـه«: اند نمايندگان دوما خواسته، در روسيه. تاريخي هم عرضه كرد و امـالك كليسـا هـاي دولتـي
و به آنها واگذار نمـوده مالكين را بين رعايا تقس و حاصـل زحمـت را بـه، يم و نتيجـه حـق را بـه حقـدار
».رنجبران تقسيم نمايند

و حتــي و مقابلــه و» شــورش عمــومي«صوراســرافيل حــق اعتــراض دهقانــان را از حقــوق مشــروع
و رهبري انجمـن نمونه. آنها به رسميت شناخت» مسلميات قانوني« راي دهقانان لشت نشا هـاي عباسـي
مي به تـازد كـه بـر اميـر اعظـم حـاكم گـيالن مـي. كند عنوان رويه مطلوب دفاع از حقوق زارعين مطرح

راو ديگـر رهبـران انجمـن » روزنامه خيـرالكالم«المتكلمين مدير افصح هـاي عباسـي مـدافع روسـتاييان
و زنداني كرده بود، دستگير ميو او را با هجوي گزنده به تازيانه، آزار از. ازدنـوي انتقاد اميـراعظم هـم كـه

و تأثير تقي و دوستي او با دهخدا آگـاه بـود نقش مرجعيت در نكـوهش عبـارتي كـه، زاده بر صوراسرافيل
مي دخو ــ دهخدا ــ در روزنامه درباره او نوشته بود به تقي و تلگرافي بـه او مـي زاده متوسل . فرسـتد شود

ا» فدايي ملتم نه نوكر دولت«نويسد كه من مي ميو ]56[. كندستعفاي خود را اعالم
و فعاليت انجمندهخدا هم و عقايـد زمان با شورش دهقاني و به دفاع از آنها درگيالن نـام هاي بلوكات

و انديشمند فرانسوي كه مسئله تقسيم زمين ميان دهقانان بـراي) 1914- 1850(ژان ژوره  سوسياليست
و قدرتمنــدان را عنــوان كــرده  عقايــد رئــيس«:كنــد بــود در روزنامــه مطــرح مــيرفــع ســتم مالكــين

و قصـبات پرست آدم و انقالبـات قـرا هاي دنيا ــ ژان ژورس ــ را هر كس در باب آتيه ايـران ديـده باشـد
و به زودي همه ايـن داند كه پايه اين حرفمي، رشت را در اين اواخر به آن ضميمه نمايد ها بر هوا نيست

شدخياالت آدم آزادكن در ايران  ]57[».از اولين مسلميات قانوني خواهد
دانيم كه كنگره مشهد اجتماعيون عاميون قريب دو ماهي قبل از نشر اين مقـاالت دهخـدا برگـزار مي

و برنامه تشكل با تعديل هايي پيرامون مسئله ارضي در قياس با برنامـه كميتـه مركـزي بـاكو بـه شده بود
كر. تصويب رسيد آنصوراسرافيل ضمن برجسته به تجربـه، با اشاره به آراي ژان ژوره، دن جوانب مختلف

براسـاس برنامـه. اي را نويـد داد ناگزيري پايان محتوم چنين روابط ظالمانـه، جهاني پيرامون مسئله ارضي
، دهخدا در روزنامه از مجلس خواست تا با تأسـيس بانـك زراعـي، كه نظام پارلماني را پذيرفته بود، مشهد

و.و تقسيم اراضي ميان دهقانان را پيش بردبرنامه خريد اما مجلس ايـران كـه عمـدتاً متشـكل از اعيـان
و تجار زميندار شهري بود و بعضاً مالكين و روحانيون با اين كار نه تنها همراه نبـود بلكـه زارعـين، اشراف

و نمايندگان خود را براي خاموش كردن صداي آنها به گـ  و تخريب دانست و را عامل آشوب يالن فرسـتاد
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و حق طلبي را خاتمه دهد، از دولت خواست با قواي نظامي صوراسرافيل بارها به مجلـس تـذكر. نافرماني
و به مجلسيان نمونه دوماي روسيه را يادآور شدكه وكـالي مـردم در آن از حقـوق دهقانـان،و اخطار داد

و برنامه، نوشت]58[.اند دفاع كرده م صرف تصويب قوانين بلكه بايـد مختصـات، كافي نيست، طلوبهاي
و موانع بي و برايشان چاره عملي انديشـيدو شرايط كشور هـاي راديكـال امـا انديشـه. شمار آن را هم ديد

و اكثريـت  و گـوش شـنوايي در دولـت و توان زمانه مشـروطيت ايـران بـود صوراسرافيل فراتر از ظرفيت
وي برجسته اقتصـادداني را نشـان مـيهها چهر مطالعه اين مقاله«]59[. مجلس نيافت دهـد كـه اقتصـاد

و زمان خويش را مي و مشكالت توسعه اقتصادي ايران هـم عميقـاً سياست و از آن مهمتر با موانع شناسد
ميمي. آشناست و با راه داند چه ]60[».هاي رسيدن به اين خواسته نيز بيگانه نيست خواهد

م و حاكمان و وزراء پيرامون مسئله ارضي، نطقهروزنامه عالوه بر مجلس و نقـش، دولت به روحـانيون
و حمايت از سركوب دهقانان اعتراض كرد خمـامي مجتهـد«در مواردي با ذكر نام. آنان در اراضي موقوفه

و مخالف سرسخت انجمنــ همتاي شيخ فضل» گيالني و اهللا در آن ديار ــ هاي دهقـاني ـــ عباسـي ـــ
ر« را» وحانيميرزا حسن مجتهد بـه، كه خود دهات بسياري در تملك داشـت،و بزرگ مالك بانفوذ تبريز

. انتقاد كشيد
آن روزنامه عالوه بر انعكاس خيزش و حمايت از ـ» شـورش عملجـات«خبـر، هاي دهقاني راه تهـران

و معادن خواسـت كـه  و شوارع و از وزرات فوائد عامه و بـي«سمنان را چاپ كرد ر دفـع ظلـم ا از حسـابي
]61[. بكند» آقايان عملجات

و حكايـات طنزآميـز خـود بـه صوراسرافيل نظريه و مترقي پيرامون زنان را با زبان ويـژه هاي راديكال
و سنت. ميان كشيد و پاگير تحميلي بر زنان نكوهش خرافه مناسبات مردساالرانه ومبتنـي بـر، هاي دست

و مرد و معضالت زنان، زور ميان زن و ازدواج، تعدد زوجات، در عرصه اجتماعيوجود تنگنا هـاي اجبـاري
و وزير در سوي سـلب، سوءاستفاده مردان جامعه از متنفذين و وكيل حجـاب، حقـوق زنـان آخوند محله

و برپايي گردهمايي تقاضاهاي زنان براي تأسيس انجمن، زنان و» نسوان«مدارس، ها همگي مـورد اشـاره
و يكـم نشـريه زنامه حتي نظر خواننـدگان خـود را در شـمارهرو]62[. تحليل روزنامه بودند بـه،ي سـي

. نهضت زنان انگليسي براي كسب حق رأي جلب كرد
و گردانندگان سوسيال دموكراتش از احقاق حقـوق دهقانـان بـه جـان آمـده نشـانه، حمايت روزنامه

و افراط جريان راديكال مشروطه دانسته شـده اسـت  نگـاران از روزنامـه» انيمجداالسـالم كرمـ«. تندروي
و مشروعه با مشروطه و آزادي زمانه درباره كشاكش استبداد از«:در ايجـاد انجمـن نوشـت، خـواهي طلبي

. در هر قريه كه صد خانوار جمعيت داشـت، شهرها گذشته به تمام دهات هم سرايت كرد . انجمـن دايـر.
. شد . كه. ميمخصوصاً بعد از انتشار روزنامه صوراسرافيل األجـاره بـه كرد كه مـال صريحاً رعايا را تشويق

و بايـد مالكين ندهند بلكه حاصل تحريرات او اين بود كه اراضي متعلق است بخود رعايا كه كار مي كننـد
و تقسيم بين رعايا نماينـد، اراضي را از تصرف مالكين شهري انتزاع نمود معلـوم اسـت كـه تمـام. تسليم

و و مرجمردم شريك ندادن هستند اين بود كـه يكدفعـه از زيـر بـار اطاعـت مـالكين، االيما در دوره هرج
و كار به جايي رسيد كه مباشر نظام و رئـيس خارج شدند از، الـوزرا بـود السلطنه در موقعي كه وزير داخله

. رعاياي آن دهات به كلي ياغي شدند: دهات زنجان به او نوشتند ..«]63[
و ندادن در مجلس هم از ياغي شدن ده زاده در جلسـه تقـي. سـخن رانـده شـد» حق مالكـان«قانان

و تلگراف مالكين گيالنـي از سركشـي دهقانـان خوانـده شـد 1325صفر11علني  ،ق زماني كه اعتراض
: گفت
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و مكتوبـات ديگـر كـه از واليـات« مقصود از سركشي رعايا كه در اين تلگراف خصوصاً تلگرافـات
ا مي مي ربابرسد گويا اين باشد كه و مالكين آن ها و را خواهند سرهاي رعايا را ببرنـد ا سرهاشـان

و اين عمل به سركشي تعبير مـي در وقت بريدن عقب مي . شـود كشند . . مالكـين. . در امـالك.
آن، رانند خودشان سلطنت مستبده مي و سياسـيه و جنائيـه و در حـدود مدنيـه يعني در حقوق
و حكمراني مي مي، نندك رعايا مداخله مي، گيرند جريمه و همه گونـه سياسـت، بندند چوب تنبيه

و ببند]مجازات[ و بكش به كـار مـي،و بگير و عصـمت بزن و نـاموس و جـان و بـر مـال اندازنـد
و مسلط شدهها دست دهاتي و هرگز مسئول اعمال خود نيسـتند درازي كرده پـس حـاال كـه. اند

و قـرار رعاياي شهري به استبداد تحمل نياورده و، گذاشـتهو با پادشاه خود كنار آمده آزاد شـوند
ها در زيـر همـان اسـتبداد سـابق آيا رواست كه باز دهاتي، اند سلطنت خودشان را مشروطه كرده

».بمانند

امـروز سـلطنت«: عنـوان كـرد، داري شـد زاده در همين جلسه وقتي صحبت از برگشـت تيـول تقي
ص كـه ملـت، احبان تيول هم مشروطه شده مـا از بيسـت كـرور دهنـده قديمه مشروطه شده بايد رعيت

كنـيم مالحظـه مـي، اما آن چند نفر گيرنده را كه صاحبان تيول هستند، كنيم هستند هيچ مالحظه نمي
».كه نرنجند

شد» سركشي رعايا«در همين روزها بحث يـك مـاه. در دهات آذربايجان هم در انجمن تبريز مطرح
و نظري با عنصـر الئيـك راديكـال در تبريـز ثقه، زاده بعد از سخنان تقي االسالم تبريزي كه از نظر فكري

در گـزارش از اوضـاع]64[1325االول ربيـع29اي به مستشـارالدوله در تـاريخ در نامه، كرد مخالفت مي
و تقابل با اظهارات تقي و پريشان است«: زاده در مجلس نوشت منطقه ت بـه هـم دها. كارها بسيار منقلب
و رعيت سرپا ايستاده و دارنـد. خورده نـه از ملـك خودشـان دسـت، مالك نه خيال سر بريـدن داشـتند

و قانون، رعيت نجيب مودب. دارند برمي ]آنارشيسـم[دان از مدرسه پاريس درآمده درس آنارشيس مهذب
مي، خواهد چيزي بدهد نمي، خوانده مي، كند انبار را غارت ».دهد مباشر را جواب
و شريعت االسالم به مثابه نماينده متنفذ جريان محافظه ثقه و بـه كار خواه شيخي مسلك انجمن تبريز

و نامه و اعتـراض، هاي به جا مانده گواهي خاطرات خودش همواره در مقابل اصالحات اجتمـاعي راديكـال
و انديشه مي. هاي سوسيال دموكرات قرار داشت دهقاني ،ل سـر بريـدن ندارنـد نويسد مـالكين خيـا اينكه

الذكر اسـت كـه اتهـام سركشـي بـه دهقانـان را االول فوق زاده در همان جلسه ربيع اشاره به سخنان تقي
تمسـخر. كشـند تشبيه كرده بود به اينكه چرا روستاييان براي اينكه سرشان بريده نشـود آن را كنـار مـي 

هـاي هم نشان از اعتـراف او بـه حضـور انديشـه»دان از مدرسه پاريس آمده قانون«االسالم از دهقانان ثقه
. پيشرو سوسيال دموكرات داشت

و با زبـاني قابـل فهـم عامـه بـه ميـان افكـار مفاهيم نو سياسي آن عصر را در قالب نوشته، روزنامه ها
شد. برد عمومي مي و سياست، در آن نوشته ورزي نوين همان معني تنبيه در زبان ما را نـدارد بلكـه رويـه

از) كار محافظه( كنسرواتور. يشت زندگي اجتماعي استمع يعنـي هواخواهـان وضـع قـديم كـه متفـاوت
مي مستبدين ما هستند؛ درجه و عدالت را و يـا حـداقل حفـظ اي از كمال خواهند اما بقـاي وضـع قـديم

و روشن ضمير روزنامه ـــ دهخـدا ـــ مـي. وضع موجود را دارند طنت نويسـد كـه تغييرسـل نويسنده دانا
و مقصـود، دارد» لغات مستحدثه مشـروطه«مستبده به مشروطه نياز به ايجاد  وگرنـه از فهميـدن معنـي

و گنگ به جا خواهيم ماند و همواره گيج ميهمان]65[. عاجز شده : گويد جا
مي پارتي« و انگليس تعيين پرسـتان را هشـدار بـه كهنه».شود هاي بزرگ ما از روي هواخواهي روس
د مي ورهپايان را. دهد شان خوانـد كـه كمـال انسـان را محـدود مـي» مدعيان توليت قبرستان ايران«آنها

و راه پيشرفت در جامعه امروز را از ايرانيان سلب كرده مي و فسـاد مـأمورين، دزدي]66[. اند كنند رشـوه
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و محمدعلي شاه را از گوش سپردن به سـخنان خائنـان بـه كشـور دولتي را افشا مي و ملـت برحـذر كند
غم. كند مي مي، اند انگيز شاهاني را كه در مقابل مردم خود ايستاده سرگذشت بـه قدرتمـداران. شود يادآور

و تعـدي را نقـد. دهد كه مخالفت با نظام جديد بـه زيـان خودشـان خواهـد بـود هشدار مي خودكـامگي
و در ميان نوشته. كند مي نامه اجتماعيون عـاميون را پـيشمهاي عامه فهم خود مرا صوراسرافيل در عمل
با. برد مي و اعيان مخالف است زاده تقيهمزبان و سهم بيشتر داشتن شاه وزراء را نـه تنهـا. با مجلس سنا

مي در مقابل مجلس مسئول مي در. گويد بايد از جانب مجلـس برگزيـده شـوند داند بلكه اصـل مسـاوات
مي مقابل قانون را در متمم قانون اساسي پيگيري و برپـايي، تدوين قوانين عرفـي. كندو حمايت تشـكيل

و مراجـع اجرائـي، هاي قضاييدادگاه، نهادهاي مستقل را، كوتاه كردن دخالت روحـانيون و حكـام دولـت
. خواهد مي

و رويدادهاي انجمن و هدايت آنها يـاري مـي صوراسرافيل با نشر اخبار . رسـاند هاي راديكال به حمايت
بيضمن اينكه به و كتاب آن سال انجمن بازي از انجمـن]67[. دهـد نشـان نمـي ها روي خـوش حساب

و برادران دروازه قزوين در تهران و انجمن، آذربايجان هاي دهقـاني عباسـي در گـيالن انجمن ايالتي تبريز
در. كنـد ربـط را نكـوهش مـي هـاي بـي پشـتيباني امـا انجمـن سـازي، به عنوان كرداري مشروطه طلب

مي، اسرافيل شماره يك در تبعيدصور آورد كه به تقليد روال زمانه انجمن تشـكيل حكايت جمعي تاجر را
به. داده تا درباره سياست كشور سخن بگويند جاي طرح مسائل مملكتي بـه مـوارد اينان در جلسات خود

مي بي و نجاست آب آن و مسئله طهارت وقتـي يكـي. پردازند اهميتي چون چگونگي حمام عمومي رفتن
مي، كند از آقايان در امر نجاست آب با سايرين اختالف پيدا مي آنها ايـن يكـي. شود مقابله آنها با هم آغاز

و او آنها را كافر مي و نقـاد از فرصـت. خواند را مستبد هـاي زمانـه سـوزي برخـي انجمـن روايتي طنزگونه
و مقتضيات عصر مشـروطه مشروطه كه مسائل ي صوراسـرافيل بـا رابطـه. نداشـت شان ربطي به ضرورت

يك. ها دوگانه است انجمن و از و ضـرورت مـدني آنهـا در مقابـل مسـتبدين سو با تمـام وجـود از حضـور
و آن را توجيه مي در. كند مخالفين مشروطه دفاع و تعهـد ژورناليسـتي خـود از سوي ديگر از مسـئوليت

و افشاي ناراستي و خطاها و نكوهش كاستي در نقد . نشيند پيشگاه افكار عمومي عقب نميها
مي زاده تقيصداي وكالي راديكال چون هـاي نويسد كه چشممي. توان شنيد را از ميان مطالب نشريه

و همه :دهـد خطـر را هشـدار مـي]68[.ي عالم اسالمي به وكالي مجلس شوراي ملي ايران اسـت ملت
».گوش به زنگ تكفير پارلمانت باش«

و در چند شماره آخر نشريه كه مجلس در خطر حملهدر روزهاي پاي در اكثـر،ي دربار قرار داشت اني
و مدافع سرسخت مجلس به مخالفان تاخت مطالب در مقام  و، حامي و تحرك ترغيـب مردم را به بيداري

و پيامدهاي اضمحالل مجلس را به همه گوشزد كرد و. خطر و نـوش گزنـده زبـان نقـاد همـراه بـا نـيش
و آزادي بيدار را، گر دهخدا به ندايي كه اسرافيل از همان شماره آغازين در صور دميـد و بـرادري مسـاوات

و بنويسـم وزراي مـا تـا ارگانيزاسـيون«: در نقد مجلس نوشت. خواست وفادار ماند ]سـازماندهي[بردارم
مي، ادارات خودشان را مكمل نكنند هـام بگويم انجمـن من چه كار دار. شود مشروطه ما به يك پف خراب

و اجتماع مشروع را هر كس جلوگيري بكند معنيش اين است مجلس شوراي ملـي تعطيـل بشـود؟ مگـر 
ي وكـالي مجلـس ايـن اسـت كـه پشت گوشم داغ الزم دارد كه بردارم بنويسم علت تكميل نكردن عده

بي مبادا خداي نكرده چهار تا آدم بي و پارتي .دغرض قوت بگير غرض داخل مجلس شود ..«]69[
و نويســنده ســازماندهي ادارات ضــرورت بــا قلمــي نقــاد و سوســيال دمــوكرات نشــريه ي دورانــديش

مي وزارتخانه مي، دهد ها را تذكر و وكال گوشزد و اجتماعات عمـومي مـردم كند كه از انجمن به مجلس ها
و مؤثرترين تكيهچرا كه آنها مهم. جلوگيري نكنند و ترين و حامي مجلس اگـر بنـابر ايـن. اند مشروطهگاه
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شد، شود و مؤثر انجمـن جهانيان حضور خيره: مي گويد. مجلس شورا دير يا زود تعطيل خواهد هـا كننده
و درباريان عليه مجلس ديدنـد كـه  و اجتماعات عمومي حامي مجلس را در كشاكش كودتاي ذيقعده شاه

و به سوگند وفادار و به عقب نشانده و قـانون اساسـي وادار آنها را ناكام كرده ي نسبت به اساس مشـروطه
. كرده بودند

و درد كه چند ماه بعد و علمـاي در عدم تحرك مطلوب انجمن، دريغ و وكـال هـا كـه توسـط دولـت
و تفريط برخي اعضاي آنها تضعيف شده بودند و افراط و مشروطه با عده، روحاني ي كمـي دشمنان آزادي

و مؤثر انجمن، بسياري محققان. هم پيچيدند قزاق سرنوشت مشروطه اول را در و عدم حضور گسترده هـا
و در روز بمباران آن را به كم در، كاري مردم در دفاع از مجلس و ناراستي برخي رهبران مشـروطه سستي

و تقليل داده، زاده همچون تقي، تهران يك. اند نسبت و نامنصـفانه اسـت اين نگاه واقعيـت حكـايتي. سويه
مي ديگر را و مداخلـه مردم به داليل مختلف آن ضرورتي را حس نمي. كند روايت كردند كـه در حمايـت

و مجلس احساس كرده بودند و تبليغـات گسـترده. پيشين به سود مشروطه و فشارها ي نيروهـاي راسـت
و اعيان مسلك در دفاع از دربار تا فشار ميانه و هـرج و راديكاليسـم مـرج روان داخل مجلس بـر تنـدروي

و حضور اين تشكل بعضي از رهبران را چون تقي،ها انجمن در اينجـا. هـا ترغيـب كـرد زاده به تعديل رويه
و تأييد اين اقدام نيست بار ديگر بايد گفت كـه ايـن. اي تاريخي استبيان واقعهصرفاً بلكه، منظور توجيه
و كل م» مردم«گرا نقادان غالباً با ذهنيتي پوپوليستي رايرا تعريف و آن بخشي داننـد مـي» مـردم«كنند

و هم و خواسته كه موافق و بـه صـحنه آمـده جهت باورها و انتشـار اعالميـه. انـد هاي آنها اقـدام كـرده هـا
و منـابر روزنامه و تـالش وعـاظ مخـالف مشـروطه در مجـالس از بـه،ي شيخ فضل اهللا نـوري ويـژه پـس

س خواهان با مشروطه كشاكش مشروعه در،ر اصول متمم قانون اساسيخواهان بر و اقدامات گسترده آنـان
و رويگرداني آنـان از مشـروطه تـأثير بـه سـزايي نهـاده بـود و. اقناع بسياري از مردم عادي آنـان جوانـب

و نيت مشروعه و نادرستي اين ادعا را كه مشروطه همان پيروي از اساس شريعت است خواهـان سـرفرازي
و مسلمين است و استدالل، عظمت اسالم مـداران خـود بـازگو هـاي مرسـوم شـريعت براي مردم به زبان

و راديكال در مجلس. كرده بودند و نشـريه انجمن، آنان پافشاري جريان الئيك هـاي پيشـرويي چـون هـا
و اروپاگرا و عرفي مدرن بـابي، المـذهبي، گـري بـه نشـانه الابـالي، صوراسرافيل را بر موازين نوين حقوقي

و كوشش و مذهب گري و فحشـا،و سستي ايمان مـومنين، در جهت تضعيف اساس سنت و رواج فسـاد
و بازار فهمانده بودند و درك مردم زمانه نشان داده بودند كه كسـاني. به عوام كوچه آنان با زبان قابل فهم

و تضعيف اقتدار پيشـو چون تقي و دهخدا جز اصالحات اساسي ويرانگر سنت وثبات وضع پيشين ايان زاده
و هـراس ايمـان، بنابراين. خواهند مذهبي را نمي رويگرداني بخـش وسـيعي از مـردم بـه داليـل شـرعي

و ارزيابي ايـن امـري اسـت كـه غالـب مورخـان. هـاي تـاريخي دخالـت داد ساالرانه را بايد در مالحظات
يك» گرا توده« و مصـالح خـود وانمـ، پيشرو، دستكه مردم را و آگاه بر منافع را، انـد ود كـرده راديكال آن

و اكثريتـي وسـيع از مـردم زمانـه از منظـري. اند عامدانه ناديده انگاشته پذيرفتن اينكـه بخـش گسـترده
و يـا دسـت گرا يا مخالفان مشروطه همراه بـوده اسالم بـراي چنـين، كـم انفعـال پيشـه كـرده بودنـد انـد
يك ذهن و در جهت بـاو گراياني كه همواره مردم را و مطلوب و خواسـته دست ، پندارنـد هـاي خـود مـير

. دشوار است
ها بلنـدگويي سوسيال دموكرات. صوراسرافيل در گرماگرم كشاكش متمم قانون اساسي به صحنه آمد

و اعالم آراي راديكال خود مي و قابل فهم نياز بود تا ايـن كشـاكش. خواستند براي بيان و نثر مردمي زبان
و تشريحو ضرورت ، گونه كه مخالفان هم دو ماه بعد از آغاز كـار صوراسـرافيل همان. كند ها را توضيح دهد

خواهـان در حـال تـرك ائـتالف پيشـين مشـروطه، در اين برهـه. اهللا را منتشر كردندروزنامه شيخ فضل
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و شكستن بود و رويكردهـاي مشـخص پيرامـون آزادي. برداشتن حقـوق، مسـاوات، موضوع بـه جزئيـات
و انتشارات رسيده بـود، اداري،ت با گيتي مداري در امور قضاييرابطه شريع،ها اقليت و. آموزشي در واقـع

و كشدار مشروطه و جريان عمل اتحاد شكننده كلي - هاي مختلـف تشـكيل خواهي در حال گسيختن بود
و باورهاي خود به شفاف دهنده اهللا. سازي بيشتري پرداخته بودندي آن براي پيشبرد رويكرد شـيخ فضـل
و ساير روحانيون از يكسومجت و جريـان راديكـال الئيـك از سـوي، هد متنفذ زمانه و اجتماعيون عـاميون
و ابراز شفاف، ديگر خواهان دخالت شـريعت در همـه، جريان اول. هاي خود پرداختند تر نظريه به مخالفت

مي، امور بود مي سياست را عين ديانت و تأكيد ات پيشـين برقـرار كرد كه اگر قـرار اسـت مناسـب پنداشت
و حـاكم باشـند دست، نباشد و قوانين نـاظر از. كم هيئتي از علما بايد بر همه امور ـ اجتمـاعيون عـاميون
و توجيه تقيه و آنجا از هاي اسالم هاي اينجا ـ در اسـاس خواهـان جـدايي مـذهب نمايشـان كـه بگـذريم

و امور عرفي بودند و حكوم. حكومت و. خواستندتي را نميدخالت علما در امور سياسي بـر آزادي وجـدان
و نشر اجتماعات تاكيد داشتند، مذاهب در. آزادي بيان صوراسرافيل با زباني عامه فهم همـه ايـن مـوارد را

و ضرب مي ميان مطالب و اخبار خود و نكـوهش ديـن يـاران المثل و از همان آغاز با لعن و، پروراند دربـار
مـاه آن را مـدت يـك، نشـريه6ه جرم نكوهش روحـانيون در شـمارهب. اكثريت وكالي مجلس روبرو شد

و محتواي مطالب كردنـد. توقيف كردند كـه قـبالً طـور همـان. گردانندگان نشريه را مجبور به تغيير لحن
و خواسته متني دفاعيه، كه در شماره بعد منتشر كرد،»دفاع«در مقاله، آورديم هاي روزنامه بـه گونه از آرا

و عبارات معمول علماي مذهبيقلمي آشن و آيات قرآني و احتماالً با همكـاري توسط تقي،ا به ادبيات زاده
و. دهخدا انتشار يافت اين نوشته برخالف نثر مرسوم دهخـدا بـراي جوابگـويي بـه مخالفـان بـا اسـتدالل

و جسورانه در شماره اول. ادبيات خود آنها به مقابله پرداخت به، مطالب افشاگرانه ظهـور«ي ويـژه مقالـهو
و اولياي دين خشـم متشـرعين» جديد و اطاعت كوركورانه از مذهب در شماره چهارم در نكوهش پيروي

و همخـواني برخـي از روحـانيون بـا. را برانگيخته بود و علـل همراهـي روزنامـه در شـماره پـنجم مـوارد
و مصالح ملي را برشمرده بود . مستبدين مخالف مشروطه

شد14ه در عمر كوتاه اين روزنام اي دوبـاري هفته با وجود اينكه وعده. ماهه خود قريب ده بار توقيف
به. شماره منتشر كند32توانست صرفاً،انتشار داده بود به،»امر مجلس«گاهي و،»فرمان دولـت«زماني

كـه طـور همـان. روزنامـه را تعطيـل كردنـد» هـا اي مصلحت پاره«و گاه به بهانه،»حكم تكفير«وقتي به
و بازدارنده بر چند روشنگر انگشت فشارهاي طاقت، گفتيم و مسـئول نشـريه چنـدان پردامنـه فرسا شمار

و متعصبين از، مجبور به تغيير در لحـن، بود كه براي كاهش مقابله مستبدان و اسـتفاده در مقـام توجيـه
و سياسي متفاوتي برآمدند . ادبيات فقهي

و جريـان در وصف گروه14شماره دهخدا در صوراسرافيل و هاي فشار كه به نشـريات هـاي راديكـال
. بعد از آنكه يك دسته پنجاه نفري«: كردند در ميان مطالب طنز خود نوشت پيشرو حمله مي . بـه اداره.

. صوراسرافيل حمله كردند من . . از ترس جان رفتم توي خانه. . بله من ترسيدم براي اينكه حـق داشـتم.
زدنـد براي اينكه من ديده بـودم وقتـي كسـي را مـي. براي اينكه من اين كتك زدن را ديده بودم. رسمبت

و غالبـاً بعـد از آنكـه در زيـر چمـاق بيچـاره مـي همه سر آن يك نفر مي مـرد تـازه از يكـديگر ريختنـد
.: پرسيدند مي . «چه كرده است؟.

اش از اين است كه به جاي درسـت كـردن ترس:هم جاي ديگر نشريه با قلم رسايش نوشت، زاده تقي
و مهر خاموش بر دهان نهاد«: چشم هم كور شود، ابرو ]70[».لذا گاهي بايد لب بربست

شناسـد كـه صوراسرافيل سياست در دنياي جديد را مربوط به معيشت زندگي روزمره اجتماعي مـي
و دين كسي ندارد« سياست در زبان خود را به نـوعي بـه كـار گويد مردم اروپا مفهوممي.»ربطي به معاد
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كه مي و آيين كسي معتـرض نمـي«برند و باورهـاي شخصـي امـري» شـوند ابداً به دين چـرا كـه ديـن
و«در حـالي كـه ميـان مـا» كاري به وجدان يكديگر ندارنـد«در كشورهاي متمدن. اند شخصي خرافـات
به» اوهام و هر اشاره در سياست را توهيني ميرواج دارد و آيين خود ]71[. پنداريم دين

و خواست آنهـا طور همان كه آورديم صوراسرافيل از آراي راديكال سوسيال دموكرات در باره دهقانان
زمان در سـخنان مجلـس تـا ميـزان محـدودي كـه فضـايهم، زاده تقي. به اصالحات ارضي حمايت كرد

مي ترس االسـالم كمااينكـه ثقـه. نگي با آن روزنامه كوشيددر هماه، داد آلود نمايندگي زمانه مجلس اجازه
و در نامـه را خارج از مشروطه» خالف شرع«اقدام  تمكينـي رعيـت كـه در اثـر بـي«: اي نوشـت دانسـت
و واعظين تبريز بود هاي تقي نطق و بعضي ارباب هوس و مالك را خراب كرد، زاده ]72[».خانه رعيت

و آذربايجانراديكاليزم روزافزون مشروطه در تهرا كنـد كـه بـه االسـالم را هراسـان مـي چندان ثقه،ن
و فرشي از نزديكان خود در تهران مي و افكـار تندروانـه: نويسد مستشارالدوله نكند آنهـا هـم بـا اقـدامات

مي. زاده همراه شوند تقي ]73[».زاده ابداً آنارشيست نيسـت تقي«دهند آنها نيز در مقام پاسخگويي جواب
ز و مستشارالدوله با آراي سوسيال دموكراتيك تقيدر اين آنهـا، زاده مان با وجود اختالف نظر ميان فرشي

مي هاي الئيك متمم قانون اساسي همراهي مؤثري با تقي در پيشبرد خواسته اي كـه گونـه كردنـد بـه زاده
. لقب داده بودند» سه تفنگدار«اين سه نفر را در مجلس 

 ازيهاي قفق سوسيال دموكرات

و مشاركت فعال سوسيال دموكراتي بر علل عالقهتأمل  هاي قفقازي مندي
 در نهضت مشروطه

به، روسيه 1905با شكست انقالب آنو و يـورش، دومـا، ويژه پس از اعالم انحالل مجلس مقننـه نوبنيـاد
و فعاالن سياسي قفقاز جانبههمه و،ي پليس تزار به روشنفكران و عرصه فعاليت اجتماعي سياسـي تنـگ

و تشكل شد محافل و اكثر نشريات آنان تعطيل و نيمه مخفي و. هاي علني فـروكش كـردن جـو انقالبـي
هاي سوسيال دموكرات قفقازي را در معـرض فروپاشـي گروه، آغاز حكومت استبدادي استولپين بر روسيه

و گروه. كامل قرار داد و اكثر اين فعاالن هـاي هـاي جنـبش سـال تالطـم هاي سياسي در فضاي نيمه آزاد
و اجـازه تزار كه آزادي 1905اكتبر17و به خصوص پس از بيانيه، 1905ـ1904 هاي مـدني را تضـمين

و سـايه. براي پليس تزاري شناخته شده بودند، برپايي دوماً را اعالم كرد ي زماني كه يورش حكومت آغـاز
يا، زنداني، بسياري دستگير، خفقان گسترده شد و ن تـري در حكـم بـزرگ، گروه همت. فراري شدند تبعيد

و. جريان سوسيال دموكرات مسلمان تحت پيگرد پليس از هم گسيخت و زنـداني اكثر رهبـران دسـتگير
و صـدها تـن ديگـر از اعضـاي رده پـايين ايـن،»بنيـادزاده«،»زاده محمد امين رسول«برخي ديگر چون 

م عمـالً از حـزب همـت اثـر 1907كـه در پايـان سـال اوضاع چنان بـود. تشكل به ايران پناهنده شدند
و فعالي برجاي نماند و متشكل در، پس از اين برهه. چشمگير جز از طريق گرد آمدن چند نفري محـدود

و آراي سوسياليسـتي 1909دسامبر  و تهيه برنامه حزبي ليبرال مسلكي كه در آن اثري از بـاور در گنجه
بـه صـورت،»اوف عزيـز بيـگ«چـون، از اعضاي سوسياليست همتبرخي. خبري در دست نيست، نبود

و مستقل به حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه پيوستند نامـه تعدادي هم بـا انتشـار هفتـه. انفرادي
و روزنامـه 1907ــ كه سه شماره بيشتر تا سپتامبر» يولداش« ـــ كـه» حيـات بـاكو«منتشر نشـد ـــ

م1911در» بنيادزاده«توسط  شدم ـ، مـدت نشـريه فكـاهي آريو انتشار كوتـاه، نتشر فعاليـت سياسـي
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عمالً به فعاليت متشـكل همـت در قفقـاز تـا آسـتانه 1905شكست انقالب. اجتماعي خود را ادامه دادند
و بعد از آن پايان داد . انقالب اكتبر

و مشاركت فعال سوسيال دمـوكرات عامل مهم ديگر روي ن آوردن ، هضـت مشـروطه هـاي قفقـازي در
و پيشينه آذري و تاتارهاي قفقازي است خويشاوندي مي. ها و بـه اين دو قوم اغلب خود را ايراني دانسـتند

و مذهبي بيگانـه مـي، عنوان كشوري با فرهنگ روسيه به و بـه ايـران دلبسـتگي فراوانـي زبان نگريسـتند
و تقسيم. داشتند ـ فرهنگي هـاي پايـاني سـده بـاكو در دهـه بنـدي شـهر تجسم اجمالي فضاي اجتماعي

و هم و مهـم باكو عمالً بزرگ. تواند در اين زمينه روشنگر باشدمي، زمان با جنبش مشروطهنوزدهم - ترين
. ترين شهر قفقاز بود

،ي سده نوزدهم براثر تجاوز روسيه از كنترل ايران خارج شـده بـود هاي اوليه هايي كه در دهه سرزمين
نظ به و كنتـرل بـر منـاطق تحـت، با هدف قلمروگسـتري، امي ارتش تزاريتدريج به منطقه مركـز نفـوذ

و ايران تبديل شد توانسـت نظـام ايـن حكومـت نظـامي، در فرايندي نسبتاً طوالني. پوشش دول عثماني
اي را سـامان دادنـد تـا هـر جانبـه كارگزاران دولت تزار تالش همـه. خان خاني آن مناطق را از هم بگسلد

و اي كـه در منطقـه، 1820در اواسط دهه، مثالً. خطر بالقوه براي تمايل به ايران را از ميان بردارند زمينه
، بـاكو، روسـي: هفت ايالت زير نظر يك حاكم نظـامي شـكل دادنـد، بعدها آذربايجان شوروي خوانده شد

و تالش، قره باغ، شكي، دربند ا تا مدت. شيروان و در. داري فارسـي بـود ها زبان رسمي براي امور حقـوقي
و دولتي سياسي داد 1840دهه اسـكان، در تمام ايـن برهـه. حكومت نظامي جاي خود را به نظام اداري

در نايـب. تدريجي مردم روس در مناطق ياد شده پيگيري شـد  اداره امـور را در سراسـر، 1845السـلطنه
، 1870و 1860هـاي الحات دهـه اصـ. داد دست گرفت؛ او مستقيماً به شخص تـزار گـزارش مـي قفقاز به

و ادغام آن مناطق به سرزمين روسـيه تـا حـد زيـادي اوضـاع تالش گسترده براي تغيير وضعيت آسيايي
. منطقه را دگرگون كرد

و مقام نايـب، سرانجام و خودمختار قفقاز در زمان الكساندر سوم به پايان رسيد السـلطنگي حالت ويژه
قف. قفقاز حذف شد و روش. قاز پس از آن حاكم آن مناطق بودفرماندار كل طـرز اداره قفقـاز هـم بـا نـوع

و ورود جمعيت انبوهي از كاركنـان دولتـي روسي. ادارات حكومت مركزي روسيه منطبق شد سازي قفقاز
و فضـاي فرهنگـي،و نظامي روس به اين مناطق و سياسـي را نيـز دسـتخوش، بافت جمعيت اجتمـاعي

اي از دهقانـان مهـاجر موج گسترده،ه بر كاركنان حكومتي در اواخر سده نوزدهمعالو. تحول فراواني كرد
و اراضي مرغوب پرآب را به تملك درآوردند از بين رفتن مناسـبات خـان. روسي به منطقه كوچانده شدند

و ملوك و پديد آمدن بلوك منطقه خاني و اياالت مسلمان الطوايفي  تـدريج بـه، نشين با پيشينه مشتركاي
و ملي زد نوعي حس تعلق بـا يافتـه شـدن 1870قفقاز كه تـا دهـه. گرايي را در ميان مردم منطقه دامن

شد نفت چهره آنبه، ها از ساير نقاط روسيه در تمام زمينه،ي اقتصاديش دگرگون ويـژه منـاطق صـنعتي
و عمالً مصرف عقب مانده شمتر بود ميكننده كاالهاي توليدي شهرهاي بزرگ روسيه به در نيمـه. آمـد ار

و كشت پنبه، دوم سده نوزدهم و پرورش كرم ابريشم وضعيت كشاورزي منطقـه را بهبـود، توتون، توسعه
و شـاغل بودنـد ـــ بـه. بخشيد عنـوان معادن مس گره بيك ــ كه ايرانيان مهاجر بسياري در آنجا ساكن
و كننده مس سراسر روسيه در كنار پيشرفت صنعت قاليتأمين اسـتاندارد، گسترش تجارت عمـومي بافي

در مجمـوع منطقـه كماكـان، تمامي اين تحـوالت رغمبه. زندگي برخي شهرهاي بزرگ قفقاز را ترقي داد
و نسبت به ساير مناطق روسيه عقب و توسـعه. مانده باقي مانـد كشاورزي پـس از دهـه،ي منطقـه رشـد

ا،م 1870 و گسترش صنايع وابسته به آن ست كه بازار كار وسيعي را در چند شـهر از مديون كشف نفت
. جمله باكو فراهم آورد
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 باكو
و متون فارسي به . ترش بادكوبه هـم ناميـده شـده اسـت نام قديمي اين شهر بندري در برخي آثار تاريخي

و روس باكو در جنگ و)م 1804ـ 1813(هاي ايران و كنترل ايـران خـارج شـده براي هميشه از تصرف
ي پايـاني سـده شهر عمالً در دهـه. تحت حكومت روسيه درآمده بود 1813ده گلستان در براساس معاه

و خيل عظيم بيكاران ايراني ــ به و مهاجران ويژه آذربايجـاني ـــ نوزدهم به محل سكونت بسياري از تجار
به. تبديل شد و مركز نفتي جهاني درآمد باكو و برپـايي تأسيسـات صـنع. صورت يك كالن شهر بزرگ تي
منطقه را به بازار وسيع كار بـراي مهـاجران منـاطق، هاي پاياني سده نوزدهم هاي عظيم در دهه پااليشگاه

به رشد جمعيت باكو در دو دهه. مرز تبديل كرد هم و آنجا را بـه، 1903ي منتهي بيش از پانزده برابر شد
و بزرگترين شهر قفقاز تبديل كردمهم . ترين

و اطر و ارامنـه روس، مسلمانان: افش عمدتاً سه گروه مردم ساكن بودنددر شهر باكو جمعيـت. تبارهـا
و، صـنعت، اما سهم آنان از ثروت. دادند مسلمانان حدود نصف جمعيت اهالي را تشكيل مي مشـاغل مهـم

و منشـأ، آنـان بـه علـت تحصـيالت پـايين. ترين سطح قرار داشتهمچنين سطح دستمزدشان در پايين
عمدتاً به عنوان كارگران غيرماهر با دستمزدي كم در صـنايع يـا حاشـيه آنهـا، نيمه روستايي روستايي يا

هـاي مـورد در سـال]74[. اين هر سه گروه در مناطق خاص خود سكونت داشـتند. مشغول به كار بودند
و يـا نـواحي نفتـي، هاي صـنعتي شهرك،م ــ مسلمانان در مناطق حاشيه شهر 1900بحث ما ــ حدود 

و، چون روستاهاي صابونچي . باالخاني . و كمبـود امكانـات. كردنـد آبادها گذران مـي در نوعي حلبي. فقـر
و زيستي در اين مناطق بيداد مي يكـي: در ميان مسلمانان دو دسته عمده برجسـته بودنـد. كرد بهداشتي

و ديگر تاتارها آذري . ها
و نفت در آن و امكانـات شـدند، ها فوران كرده بودبرخي از اين افراد كه زميني داشتند . صاحب ثـروت
و سـرمايه، داران زمـين. هـا بـود وضعيت تاتارهاي مسلمان در مجموع بهتـر از آذري و تجـار روسـي داران

خيرخـواه، دار بـزرگ اوف سـرمايه چون تقي، از تني چند.ي كامل يافتند تدريج بر منطقه سلطه ارمني به 
و قدرت در كنترل غيرمسلمانان بود،و ثروتمند مشهور كه بگذريم ، برخي روشـنفكران آذري]75[. ثروت

و نمايشـنامه تـالش پردامنـه،»ميرزا فتحعلي آخوندزاده«چون و آگـاهي بـا نشـر آثـار اي بـراي بيـداري
و دغدغـه خـود را ايرانـي مـي، هاي منطقـه چون ساير آذري، او نيز. مسلمانان منطقه پيش بردند دانسـت

و مردم ايران بود، اصلي آثارش و معضالت جامعه ـ باستان هاي ملي گرايش. مسائل و عرفـي گرا گـري ستا
و جهالـت را افشـا. داد روشنگرانه دو خصوصيت برجسته او را تشكيل مي و تعصب او در اين مسير خرافات

و ترغيب مي و مدنيت نوين را ترويج . كردو ترقي
س توسـط يكـي از فرهنگيـان» آكينچـي«م تحت نام 1875ال نخستين نشريه ترك زبانان قفقاز در

شد)م 1907ـ1832(» حسن زردآبي«منطقه به نام  زردآبـي) پوپوليسـتي(تمـايالت نـارودنيكي. منتشر
و مردم تهيدسـت مسـلمان قفقـاز. حاصل تحصيل او در دانشگاه مسكو بود مخاطبان او عمدتاً روستاييان

. بودند
سرآكينچي ساده بسـياري از روشـنفكران مسـلمان]76[. هـاي خـود قـرار داد لوحه برنامـه نويسي را

اما اين نشريه نتوانست ميان مردم عمدتاً بيسواد منطقـه كـه از جانـب. قفقازي پيرامون نشريه گرد آمدند
و نفوذي يابد، شدند متعصبين مذهبي هم تحريك مي و. پايه گرايش هواخواهانه زردآبي به سوي عثمـاني

و پا كرد، ناردونيكي روسيباورهاي  دو 1877اين روزنامه در سال. مخالفان بسياري براي او دست بعـد از
» ضياء قفقازيـه«،)م1880ـ1879(» ضياء«نشرياتي چون، پس از آكينچي. سال انتشار از فعاليت باز ماند

از، به زبان تركي منتشر شدند)م1891ـ1883(» كشكول«و)م1884ـ1880( ـ هـاي بحـث اما سياسـي
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و به . تدريج زباني غيربومي متمايل به عثماني در ميان آنهـا رواج يافـت پوپوليستي آكينچي دوري گزيدند
شد» شرق روس«كه نشريه 1904از تعطيلي كشكول تا سال ديگر نشـريه تركـي زبـان ديگـري، منتشر

. چاپ نشد
ــ روزنامه، در منطقه تاتارهـاي قفقـاز. ننده فراوان داشتبه زبان روسي خوا» كاسپي«ي معروف باكو

گاسـپر[» اسـماعيل بيـگ گاسپرينسـكي«توسـط» ترجمان«ي روزنامه. هم نشرياتي چند منتشر كردند
شد با كمك مالي تقي 1883از]علي اسماعيل بيگ به، يف در درباقچي سرا منتشر تـدريج خـود را بـهو

ي اتحاد مسلمانان سـاكن روسـيه بـر مبنـاي ايدهاين نشريه. مثابه سخنگوي مسلمانان روسيه عرضه كرد
و زبان تركي را رواج داد هاي پان گرايش و هويت قومي ي هنوز در عثمـاني انديشـه، در اين برهه. تركيسم

و. تركيسم چندان گسترده نبود پان سلطان عثماني عمدتاً در تالش بود كه از هر نـوع تشـنج كـه ائـتالف
بـه همـين علـت. دوري گزينـد، اي تحت حكومتش را به خطر اندازده وحدت جامعه چندقومي سرزمين

و انديشه مي هاي پان هم بود كه اكثر تركان جوان و در خفا فعاليت . كردند تركيستي محدود
و ـ و اروپــايي ـ اتحـاد مســلمان جهــان در مقابـل دنيــاي مسـيحي پــان اسالميسـتي رويكردهـاي

و در ميان روشنفكران تـا حـدي رواج عمدتاً در دو دهه پاياني، تركيستي پان سده نوزدهم در منطقه قفقاز
هـاي پـان در گسـترش انديشـه، الدين اسدآبادي به مـدت چنـد سـال در قفقـاز حضور سيد جمال. يافت

هـاي ليبراليسـتي انديشـه، با برپايي مـدارس جديـد،ها در كنار اين ايده. اسالميستي تأثير فراوان گذاشت
و گرايش س اروپا . وسياليستي هم تا حدي در ميان محافل روشنفكري رواج يافتهاي

. ــ در باكو تا حـدي نفـوذ يافتـه بـود 1900حزب سوسيال دموكرات روسيه از اوايل سده بييستم ــ
و منشويك اين حزب در ميان كارگران مناطق نفت اما عمدتاً توانسـته، خيز فعال بودند دو جناح بلشويك

و روشنف و. كران غيرمسلمان را جذب كنندبودند كارگران ـ هنچـاك ـــ حزب سوسيال دموكرات ارمنـي
ـ داشناكتيسيوتيون ــ هم در ميان كارگران ارمني فعال بودنـد  اعتصـاب بـزرگ. فدراسيون انقالبي ارامنه

هـاي مسـتقل كـارگري ـــ بـرادران مناطق كارگري كه توسط برخي سوسيال دمـوكرات 1904دسامبر 
و تشكل، كف ــ به راه افتاده بودلووايليا شچندري هـاي با پيوستن حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه

و تصـويبو حكومـت تـزاري را بـه عقـب، ارمني به بزرگترين نهضت كارگري قفقاز تبـديل شـد  نشـيني
ـــ نهضـت 1905وقايع يكشـنبه خـونين ـــ نهـم ژانويـه. نخستين قرارداد كاري در روسيه مجبور كرد

ب و كـل 1905از اين زمان بود كه انقالب. اكو را به صحنه آوردكارگري روسيه وارد مرحله جديـدي شـد
و فعاليت گسترده سياسي كشانيد در، هـا آذري) 1907ــ 1905(در تمام ايـن دوره. منطقه را به التهاب و

و فعاليت سياسي كنـار كشـيده بودنـ تا حد زيادي خود را از درگيري، كل مسلمانان قفقاز خصـومت.دها
و سيل مهاجرين ارمني سـاكن عثمـاني ـــ  و ساير مسيحيان منطقه با ورود و ارامنه ديرپا ميان مسلمانان

و تخصيص فرصت و تعدي در آن سرزمين به آنها ــ و زنـدگي بـه ارامنـه به دليل اجحافات ، هاي بهتر كار
و مليو هيزم و ارا، گرايان دو طرف كشي متعصبين . ور كرد منه را در قفقاز شعلهآتش جنگ مسلمانان

هـاي هـاي پيگيـر زيرزمينـي در عثمـاني داراي تشـكل بـه دليـل فعاليـت، ارامنه برخالف مسـلمانان
هـايي فرماندار جديد كل قفقاز براي كسب حمايت مسلمانان محـدوديت، 1896در سال. منسجمي بودند

شدمدارس ارمني به دستور دولت تعطي. نسبت به ارامنه اعمال كرد كليساي گريگوري بـراي پيوسـتن،ل
و مـؤثر از آن ارامنـه بـود  و در اداراتي كه مشاغل مهـم ، به كليساي ارتدكس روس تحت فشار قرار گرفت

مصادره اموال كليساي گريگوري موجوديـت مسـتقل جامعـه. نيز برخي مسلمانان را جايگزين آنان كردند
كر ارمني را دستخوش مخاطرات غيرقابل چشم آن در اين زمان بود كه تشكل.دپوشي هاي ارمني كـه تـا

حتـي در سـال. به اقدامات تروريستي دسـت يازيدنـد، زمان در سياست منطقه رويكرد ضدروس نداشتند
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. سوءقصـد كردنـد، به جان فرماندار كل ــ گليتسين ــ كه مسبب اقدامات ضدارمني دانسـته شـد 1903
و مسـلمانان هاي دولت روس هم براي استفاده از خصومت و مـذهبي ميـان ارامنـه و تعصبات قومي ديرپا

و آتش بيار معركه شد از اوج. دست به كار و وحدت اعتصابات كـارگري ـــ مسـتقل گيري نهضت انقالبي
و مذهب ــ موجب شد كه دولت تزاري بيش از پـيش بـه ايـن اختالفـات دامـن زنـد  قتـل يـك. قوميت

در مسلمان توسط داشناك نشـين مسلمانان روستانشين را به حملـه بـه محلـه ارمنـي، 1905فوريه6ها
و غارت چهره. باكو كشانيد و قومي سه روز قتل پليس تزار هـم عمـداً بـه. گري را بروز دادي زشت تعصب

و شوشاد تفليس در مـاه، مشابه اين واقعه در شهرهاي ايروان، دستور دولت وارد صحنه نشد هـاي نخجوان
و.ي خشونت از شـهرها بـه روسـتاها كشـيده شـد منهدا. بعد تكرار شد و حضـور متشـكل ايـن حـوادث
و بستري را تشكيل داد كه مسـلمانان منطقـه را بـه پـي، ويژه در حزب داشناكبه، سازماني ارامنه زمينه

و تأسيس تشكل سوق داد در. بردن بر ضرورت اتحاد و نامنسـجمي در ميـان مسـلمانان تشـكل كوچـك
و، باكو هـاي سوسـيال برخـي روشـنفكران مسـلمان بـا گـرايش. شهرهاي بزرگ ديگر نطفه بسـت گنجه

و مسلمانان شدند سياست تفرقه، دموكراتيك و خواستار وحدت ارامنه . انداز دولت را نكوهش كردند
، نخستين كنگره مسـلمانان سراسـر روسـيه بـا پشـتيباني برخـي تجـار ثروتمنـد 1905در تابستان

در. را فرا خواند هاي مسلمانان تشكل هيئت نمايندگي از سراسـر15با شركت 1905اوت15اين كنگره
. مخفيانه در يك قايق تفريحي در نيژني نـوگراد افتتـاح شـد،و كريمه» سيبري«و حتي» قفقاز«، روسيه

كنگـره پـس از بحـث فـراوان پيرامـون تعيـين. گاسپرينسكي موسس روزنامه ترجمان رئيس كنگره بـود
و نماينده و حـق تسـاوي مسـلمان و بـا هـدف برقـراري سـلطنت مشـروطه مسـلمانان سراسـر روسـيه

و محدوديت، غيرمسلمان در مقابل قانون و فرهنگي مسلمانان مشغول بـه كـارو رفع تبعيض هاي سياسي
در. شد و13مسلمانان دو كنگره ديگر هم و ائـتالف انتخابـاتي 1906اوت سال16ژانويه برگزار كردنـد
ــ ها ــ مشروطه كادت با را» اتفـاق«كنگـره سـوم تشـكل. را در دستوركار خود قرار دادند خواهان روسيه

و فعال كرد در، سرانجام. سياسي ـــ 1905اكتبـر17تزار در زير فشار مبارزات مردم سراسر روسـيه ـــ
و اعطاي آزاديكتباً به انجام پاره و بازگشـايي مجلـس اي اصالحات مسـلمانان. تـن داد، دومـا، هاي مدني

ي مسلمان انتخاب شد كه يكـي از آنهـا از ماوراء قفقاز چهار نماينده. قفقاز شش نماينده به دوما فرستادند
و ناشر سابق ليبرال مشروطه» محمدشاه تختينسكي« شـاه تختينيسـكي ـــ كـه. بود» شرق روس«خواه

و مدتي با او دمخور تقي و مهـاجرت روس. بـود زاده از او به نيكي ياد كرده هـا در منـاطق ـــ بـه حضـور
و غيرمسلمان پشتيباني كردمسلمان و از حق مساوي مسلمان دوما سه ماه بعد بـه فرمـان. نشين اعتراض

شد 1907تزار در سوم ژوئيه  ]77[. منحل

 همت
و انح الل آنهـا ـــ شعب اجتماعيون عاميون درون ايران در زمان مشروطه تا زمان اعالم رسمي مركز باكو

و آن را بـه منزلـه  ي فرمانـدهي جريـان تأييـد دوران مجلس دوم ــ عمدتاً به كميته باكو وابسـته بودنـد
آن ها اين تصوير را ترسـيم مـيو تبليغ مورخان مكتبي شوروي تا مدت، اين موضوع. كردند مي كـرد كـه

ا) مجاهد(مركز باكو ــ اجتماعيون عاميون  را.ستــ با حزب همت يكي بوده و شـواهد جـز اينهـا اسـناد
ها در درون ايران ــ كه در نهضت مشـروطه شـركت فعـال تر اين شعبه براي شناخت دقيق. دهد نشان مي

هـاي مسـلمان قفقـازي را بيـانو مؤثر داشتند ــ الزم است تاريخچـه مختصـري از سوسـيال دمـوكرات 
]78[.كنيم
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ران باكو التهابگرا در ميان ساكنا حضور چشمگير چند گروه ملي و سياسـي بسـياري هاي اجتمـاعي
و در واقـع تجسـم جريـاني بودنـد كـه. در منطقه برانگيخت كارگران روس عمدتاً بخش نخبگان كارگري

ميماركسيست در سوسياليست. خواندند ها آن را پرولتارياي صنعتي هاي حـزب كـارگري روسـيه عمـدتاً
آ و ترويج ميميان آنها به فعاليت در بسيج عناصر متنوعي از كـارگران، كارگران ارمني. پرداختند راي خود

و مهارت قرار داشتند و بعد از كارگران روسي از نظر دستمزد و غيرماهر بودند كـه اشـاره طور همان. ماهر
و هنچاك ـــ در ميـان آنهـا فعـال بودنـد جريان، شد امـا كـارگران. هاي سياسي ارمني ــ چون داشناك

و مهاجرين ديگر ايرانـي تشـكيل مـي، اكثراً آذري، ميان اقوام تاتار مسلمان كه از بـا وجـود، شـدند لزگي
و ندانسـتن، دادند اينكه درصد بااليي از نيروي كار منطقه را تشكيل مي و عـدم مهـارت به دليل بيسوادي

مي، زبان هـر كـدام،گفتـيم كـه اينهـا]79[. شـدند نيروهاي غير ماهر با دستمزد پايين صنايع محسوب
و مناطق ويژه محله و حسـادت ها و نفـرت و بيزاري آميخته به حسـرت و نوعي آزردگي ي خود را داشتند

و مذهبي. در ميانشان برقرار بود و جهل فرهنگي هـا بـراي طلبـان همـه گـروه وري فرصـتو بهره، تعصب
و پيشبرد منافع خود مي بر دامنه، كنترل اوضاع و تناقضات از. زودافي اين تقابل با وجود اينكه بـاكو پـس

و، دو سه شهر بزرگ روسيه و مورد توجه جريانـات مختلـف سوسياليسـتي و مهم از جمله مراكز كارگري
و بلشويك نتوانستند در ميـان كـارگران سوسيال دموكرات، رفت سياسي زمانه به شمار مي هاي منشويك

. مسلمان نفوذ چنداني داشته باشند
و نفر و فعالين اكثر گـروه،ت قوميتعصب مذهبي هـا روس، هـا به خصوص به اين دليل كه در رهبري
و بيسوادي اين كارگران،و ارامنه حضور داشتند و موانـع اسـتواري، در كنار منشأ روستايي جملگـي علـل
 1903ــ 1902هاي پس از ركود اقتصادي سال. هاي سوسياليستي در ميان آنان بود در مقابل نفوذ انديشه

ا و بعضاً موفق تحت رهبري همان فعالين سياسي عتصابو تر شـدن ارامنـه پيرامـون متشكل، هاي متعدد
و ملي و روسيان منطقـه پيرامـون منشـويك احزاب ارمني سوسياليست و داشناك ــ و گرا ــ هنچاك هـا

و ديگر محافل سوسياليستي روس بلشويك مسـلمانان، هاي خونين قومي در منطقـه در طي مقابله، تبار ها
بـيش از پـيش، آنان دريافتند كه بدون تشكل منسجم در تحوالت آتـي. به ضرورت سازماندهي پي بردند

و به حاشيه رانده خواهند شد . از جامعه منزوي
هاي حزب كارگري روسيه براي نفـوذ آراي سوسياليسـتي بـين پس از عدم توفيق سوسيال دموكرات
و متشكل كردن كارگران مسـل  هـاي سوسـيال دموكراتيـك بـه گروهـي متـأثر از انديشـه، مانمسلمانان

گرايـان آذري قفقـاز بـا گـرايش هسته اوليه همت توسط ملـي، در واقع]80[. تأسيس همت اقدام كردند
از. ــ كار خـود را آغـاز كـرد 1904اي به نام همت ــ در دسامبر ضعيف سوسياليستي در تأسيس نشريه

د اين نشريه . جمعاً شش شماره انتشار يافت، تا فوريه سال بعد 1904سامبري مخفي در فاصله
و سياسي مسلمانان به صورت انفرادي به باورهاي سوسياليستي تمايـل، تا پيش از اين حضور عمومي

و حزبي كه بعدها انقالب بلشويكي نشان مي بي، روسيه را بنيان نهاد 1917دادند و عـدم به دليل اعتنـائي
و به خصوص در ميـان مسـلمانان آذري تمايل مسلمانان  و دشواري فعاليت سياسي در ميان آنان ــ قفقاز

و ترويجي چنداني در ميان اين جمع پيش نبرده بود هسته اوليه جريان همت نـه از درون. ــ كار تبليغي
و مسـتقل،و در رابطه مستقيم با آن حزب محفـل. كـار خـود را آغـاز كـرد، بلكه به صورت حركتي جـدا

جنبانـدن كـوه بـا«اش متشكل از چند نفر روشنفكر آذري با انتشار شش شماره همـت كـه در سـرلوحه 
و حضور خود را اعالم كرد، را قرار داده بود» همت مردان . هويت

و» زاده محمدامين رسـول«نشريه همت طي اين شش شماره به سردبيري كـه بعـدها حضـور فعـال
و در  مي زاده تقيهمراهي با مؤثري در نهضت مشروطه ايران انتشـار همـت هـم چـون.شد يافت ــ اداره
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ـ آكينچي ــ در باكو با واكنش و ضديت شديد روحانيون شيعه مواجه شـد اولين روزنامه مستقل آذري ها
انتشـار، پليس تـزاري بـا توقيـف دسـتگاه چـاپ محفـل.و آن را بدعتي در مقابله با اسالم معرفي كردند

ن نشريه شك فعاليت سوسياليستي حزب كارگري روسيه در قفقـاز بـه رهبـريبي. اممكن كردي همت را
و همتايـان، استالين در رواج افكار سوسيال دموكراتيك تأثير داشت اما برخالف ادعاي مورخان اسـتاليني

و تأثير مستقيم آنـان در تشـكيل همـت حكايـت كنـد،اش ايراني ، تاكنون هيچ سند معتبري كه از رابطه
دو رابطه. دست نيامده است به عمـدتاً بـر،ي همـت تنها روشن نيست بلكه محتـواي نشـريهنه،ي بين اين

و اسـتبداد روس  هـا بـه مثابـه بيگانگـان محور ناسيوناليستي در دفاع از مسلمانان آذري در مقابل تعـدي
هـيچ مطلبـي كـه،انـدي سوسيال دموكرات شناخته شده رغم اينكه گردانندگان نشريهعلي. متجاوز است

و مواضع ماركسيستي باشد در نشريه يافت نمي اين موضـوع از تفـاوت مـاهوي ميـان. شود حاكي از روح
و سـنت. كنـدي همت در آن زمان حكايـت مـيو استقالل فكري بنيانگذاران اوليه، اين دو جريان گرايـي

و فرنگي آ نوعي ضديت در مقابله با روشنفكران اروپا رفته و زبان محلـي بـي مĤبي كه به و داب اعتنـا بودنـد
مي روس ضـمن تبليـغ، اين نشـريه. هاي نشريه حضوري چشمگير داشت در نوشته، كردند گرايي را تبليغ

و هواخواهي محافظه آموزش در هاي جديد و قـرار گـرفتن و رقيقي از حقـوق زنـان بـراي تحصـيل كارانه
و انجام مناسك، وضع بهتر معيشت . سنتي را خواستار بودتقويت زبان مادري

و مواضع حزب كارگري روسيه و، برخالف آثار و تغييـرات بنيـادي در ايـن نشـريه سـخني از انقـالب
هـاي خواسـت، 1909، حتي در برنامـه حـزب همـت چنـد سـال بعـد. اصالحات عميق اجتماعي نيست
و هيچ روسـيه در آن يافـت اي به حزب سوسيال دمـوكرات كـارگري گونه اشارهسوسياليستي وجود ندارد

ـ لنينيسـم، به هرحال]81[. شود نمي گرايش سوسيال دموكراتيك همت از نوع آنچه بعدها ماركسيسـم
و اسـتبداد حكومـت روسـيه بـر. نبود، ــ باني ماركسيسم روسي ــ لقب گرفت آنها ضمن انتقاد از تعدي

و تعصب روحانيان شيعه و نكوهش خرافات و نقد و اروپـايي فرنگيبه، مسلمانان منطقه گـري برخـي مĤبي
وجـه، گرايـي در آراي اينـاني تواناي عنصر ملـي جنبه. دادند روشنفكران مسلمان روي خوش نشان نمي

ناسـيونال سوسياليسـت دمـوكرات، عمده كساني كه گـروه همـت را تشـكيل دادنـد. تمايز ديگرشان بود
ميآنان همواره خود را سوسيال دموكرات مسلم. مسلمان بودند از، خواندند ان همت تا هم تمـايز خـود را

و وحشت مسـلمانان، حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه به افكار عمومي نشان دهند و هم از هراس
شماري از اعضاي بعدي حزب سوسـيال گرچه در رهبري گروه انگشت. هاي الحادي آنان بكاهند از انديشه

ـ اما گروه در سال، دموكرات روسيه شعبه باكو هم حضور داشتند هاي مورد بحث همواره استقالل فكـري
. حفظ كرد، 1917ها پس از انقالب اكتبر كم تا پيوستن كامل به بلشويك دست، تشكيالتي خود را

آنها ايـن محفـل را يـك. تفاوت همت با ماركسيسم روسي در گزارش پليس تزاري هم منعكس است
ت و مهاجرين ايرانـي مـي جريان سوسيال دموكرات قومي در ميان از]82[. شـناختند اتارها اينكـه برخـي

و رايج ماركسيستي تحت رهبري بلشويكاينان سال و بحـث، ها گرويدند ها بعد به باورهاي غالب به زمانه
به]83[. مشخص ما ربطي ندارد تدريج عناصري از اعضاي حزب كارگري روسيه شعبه بـاكو بـه در ضمن
و جنبه  معصـوم، زاده عـالوه بـر محمـدامين رسـول. سوسياليستي آن را قدرتمندتر كردندگروه پيوستند

و عزيزبيگوف نيز از جمله فعالين مؤثر گروه بـه شـمار مـي،اف سلطان مجيد افندي، اوف . رفتنـد نريمانوف
و سوسياليست معروف، نريمانوف آموزگار با رهبران حزب كارگري روسيه در تماس تنگاتنگ بـود، پزشك

عزيـز.ي فعـالين ايـن گـروه شـد از جمله،ي محفل مؤسس نشريه همت پيوستن خود به جمع اوليهو با
و خواه روسـيه ـــ كـادت با انقالبيون مشروطه،ي رهبران گروه درآمد بيگوف كه به زودي در زمره هـا ـــ

و در انقالب همچنين ماركسيست بـه شـركت فعـال داشـت؛ وي بعـدها 1905هاي روسي در ارتباط بود
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و توقيف دسـتگاه چـاپ آنهـا. حزب بلشويك پيوست فعاليـت مخفـي، پس از تعطيل شدن نشريه همت
و كارشـكني حكومـت در افشاي سياست، 1905براي اولين بار در اكتبر. همت ادامه يافت هاي تـأخيري

در شـعبه، در اين زمان عـالوه بـر بـاكو. كلمه حزب را به نام خود افزود، تزار در برپايي مجلس دوما هـايي
و برخي ديگر مناطق ماوراي قفقاز تأسيس كرد . داغستان
كــه نشـان از افـزايش دامنــه ي قـدرت عنصـر سوسياليســتي در گـروه در مقابــل از جملـه اقـداماتي

و ارمنـي ـــ بـه نـام انتشار نشريه، هاي ناسيوناليستي برخي اعضاي گروه دارد گرايش اي دوزبانه ــ تركي
شد19اين نشريه پس از انتشار. بود 1906در) كوچ(» دعوت« دو، شماره توقيف اما به التيام زخم ميـان

در را به سردبيري رسول» تكامل«ها چندي هم نشريه همتي. گروه قومي ياري رساند زاده ــ كـه بـاز هـم
از 1907آوريل  ـ14پس ]84[.ـ منتشر كردند شماره توسط پليس تزاري تعطيل شد

به 1905همت از اكتبر در. معرفـي كـرد» سوسيال دموكراتيك مسلمان همت«عنوان حزب خود را
همـت در ايـن. از ماوراء قفقاز با پشـتيباني همـت وارد مجلـس دومـا شـد» زينال زينالوف«، 1906سال
ميسال و مدافع مسلمانان منطقه تـالش حـزب سوسـيال دمـوكرات كـارگري. دانست ها خود را نماينده

و ادغـام همـت ناكـام، هاي حـزب ژه شخص استالين رئيس كميسارياي امور مليتويبه، روسيه در جـذب
]85[. ماند

ـ سوسياليستي مسـتتر در برنامـه و دوگانگي ناسيوناليستي و تركيـب اعضـاي خلط مواضع ي حـزب
و در تقابل با يكديگر در سال، تشكيالت از درون همـت بيـرون، هاي بعـدي موجب شد دو جريان متفاوت

و اعضاي اصلي محفل همت. آيد بـه راهـي متفـاوت از ماركسيسـم، زاده چـون رسـول، برخي بنيانگذاران
و بلشويسم رفتند و برنامه مصوبه سال در مرام. روسي و نـه 1909نامه نـه سـخني از سوسياليسـم آمـده

و برنامه و، كه اشـاره شـد طور همان. هاي سوسياليستي براي قفقاز را در نظر دارد اهداف پـس از اسـتبداد
و صدها تن از اعضـاي سـاده بـه ايـران پنـاه هابيل، زاده به همراه بنيادزاده رسول، سركوب استوليپين اوف

و فرهنگـي. عمالً به مثابه يك سـازمان متوقـف شـد، فعاليت همت. بردند و تـالش مطبوعـاتي اقـدامات
چنـد نفـر از اعضـاي 1909سـالدر. اعضايي از همت به صورت انفرادي ربط چنداني با تشـكل نداشـت 

و مرام و برنامهحزب گرد آمدند بـاكي(» حيـات بـاكو«بنيـادزاده نشـريه.ي حـزب را تـدوين كردنـد نامه
. تعدادي از اعضاي حزب هم بـه حـزب كـارگري روسـيه پيوسـتند. منتشر كرد 1911را در سال) حيات
و فعاليت حزب دموكرات، زاده همچون رسول، برخي در. زاده قـرار گرفتنـد ايران در كنـار تقـي در انسجام
در، بنيان حزب مساوات را گذاردند كه با رويكـرد ناسيوناليسـتي، هم گروهي از فعاالن سابق همت 1912

و اسـتقالل سـرزميني را كـه بعـدها، ورزيد آغاز بر اتحاد اسالم تأكيد مي امـا بـه تـدريج مسـئله جـدائي
بعـداً بـا تأسـيس حكومـت مسـاوات، اينهـا. حه كار خود قرار داددر سرلو، آذربايجان شوروي خوانده شد
و باورهـاي اسـالمي مـانع گرايش. ها قرار گرفتند آذربايجان در مقابل بلشويك هـاي ناسيوناليسـتي تركـي

و زمـانيو در دوران سلطه بلشويك، 1920در سال. اصلي پيوستن همت به حزب كارگري روسيه بود هـا
اس كه عمالً تالش و همت هم مدتي جمهوري طلبانه تقاللهاي ها بـود كـه هاي قفقاز به شكست انجاميد

و فعاليتي نداشت، نقش حيـات ايـن، با پيوستن آخرين بازماندگان همت به جريان غالب بر شوروي، تأثير
]86[. تشكل به پايان رسيد
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 در نهضت مشروطه ايرانها همتينقشو تأثير
به، همت نه به عنوان يك تشكل و بعضـاً مسـتقل ـــ در زمـاني كـه كمتـر بلكه اعضاي آن طور پراكنده

و منسجم آن سازمان وجود داشت ــ در نهضت مشروطه ايران سـهيم شـدند  . نشاني از حضور تشكيالتي
مشـهدي، تـوان از نريمـان نريمـانوف مـي، از سران حزب كه در رويدادهاي آن زمان نقش مؤثري داشتند

و محمد  و گـذر دوره كوتـاه 1905اشاره كرديم كـه پـس از انقـالب. زاده ياد كرد امين رسولعزيز باكف
آن آزادي از فعاليـت، هاي سياسي تحت پيگرد شديد پلـيس تـزار همت همچون ساير جريان، هاي پس از

و عثماني پراكنده شدند و بسياري از اعضايش به ايران و سازماني پيشين بازماند  1907در سـال. گسترده
و تكامل هم تعطيل شدند؛ همتـي هاي نيمهتي روزنامهح هـا از ابزارهـاي اصـلي تبليـغ خـود علني ارشاد

هم. محروم شدند و و سياسيون ايران دلي آزاديحمايت ويـژه روشـنفكران آذربايجـان در ايـنبه، خواهان
. مرحله به آنها ياري رساند

و حمايت صرفاً،در اكثر آثار شوروي مدار ازي سوسـيال دمـوكرات سـويه يـك از ياري هـاي قفقـازي
و نهضت مشروطه، نهضت مشروطه ايرانيان ياد شده است ي آنان در وانفسـاي خفقـان اما در واقع ايرانيان

و مجاهدين آن منطقه، استوليپين مستولي بر قفقاز با آغـوش بـاز از آنهـا پـذيرايي، با پناه دادن به فعالين
ـــ كـه در خـوي نش سوسيال دموكرات راديكال مشهور با گروه تحت فرما،»ميرزا جعفر زنجاني«. كردند

و در پيشـاپيش خـود پذيرفتـه به فداكاري بسيار دست زدند ــ توسط آزادي طلبـان آذربايجـان در كنـار
نو«ي آن زمان ترين روزنامهمهم. ها كم سراغ نداريم از اين نمونه. شدند زاده را بـا محمدامين رسول» ايران
هماحت و و آشـنايي زاده تقـي. دلي فراوان به عنوان سردبير خود بـه كـار گرفـت رام اورا، پـس از مصـاحبه

و، تهران، قزوين، رشت، خواهان ايران در تبريز مشروطه. مناسب تصدي سردبيري آن شناخت  . همـدان .
و تبعيديان سياسي را در صدر مجلس خود نشاندند. را، اكثـر اينـان، به شهادت تاريخ. اين آوارگان ايـران

و دل در گرو آن سپردند و فرهنگـي، فضاي اجتماعي، در اين برهه. خانه خود انگاشتند در ميـان، سياسي
و كمتر رو به سـوي تركـان عثمـاني داشـت هاي قفقاز بيشتر ايران آذري و رسـول، نريمـانوف. گرا بود زاده

راتر حتي احمد آقايف ــ كه بعدها مروج برجسته نوعي پـان  كيسـم متمايـل بـه عثمـاني شـد ـــ ايـران
و برادران خود مي و ايرانيان را همراهان ]87[. خواندند سرزمين خويش

و آراي تقي انجمن و دهقاني هاي عباسي گيالن  زاده درخصوص مسئله ارضي
از]88[. بـود» انجمـن بلوكـات«ها در گيالن تشـكيل هاي جديد سوسيال دموكرات يكي از اقدام غـرض

يـا» عباسـي«هـاي گانـه معـروف بـه انجمـن هـاي دهسـتان چهـارده تأسيس انجمـن» انجمن بلوكات«
اطالعـات تـاريخي پيرامـون ايـن. حامي دهقانان گـيالن در زمـان نهضـت مشـروطه اسـت» ابوالفضلي«

و در امر مبارزه بـراي حقـوق حقـه خـود عليـه انجمن و متشكل هاي راديكال كه دهقانان گيالن را بسيج
و اجحاف مقامات دولتي هدايت كردندمالك بـاره يكي از معدود منابع معتبر در ايـن. چندان زياد نيست، ان

و شكايات دهقانان در ايـن نشـريه درج تلگراف،ها اكثر اطالعيه. رشت است» خيرالكالم«روزنامه پيشرو  ها
. شده است

 خيرالكالمروزنامه
و) 1907اوت4(ق 1325الثـانييجماد24در خيرالكالمي نشريه اولين شماره و بـا فـراز منتشـر شـد

و توقفنشيب و توقيف و نـابود كـردن چاپخانـه كـه روس 1330هاي متعـدد تـا محـرم ها هـا بـا حملـه
هاي روزنامـه اكثريت شماره]89[. كار خود را ادامه داد، محل چاپ اين نشريه را از بين بردند، الوثقي عروه
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و سـردبير روزنامـه بـود،»المتكلمين افصح«]90[.در رشت منتشر شد ي او عـالوه بـر در كارنامـه. مـدير
و او بـه. را هم سراغ داريـم راه خيالو، در انزلي ساحل نجاتهاي نشريه، خيرالكالم دليـل فعاليـت مـؤثر

و انجمن و عتاب قـرار، هاي عباسي عضويت در محفل راديكال سوسيال دموكرات گيالن بارها مورد تعدي
و عامه فهم مـدير آزاده. گرفت و رسا و قلم ساده ايـن. اش نگاشـته شـده اسـت اكثر مقاالت نشريه به نثر
و دقـت مسـئوال شيوه ون روزنامـه بـراي جلـب خواننـدگان تهـيي نگارش حاكي از توجـه دسـت شـهر

نشـريات تـوان در سـاير در مطالب آن از كاربرد هرگونه نثر منشـيانه متعـارف زمانـه كـه مـي. روستاست
و، همزمان يافت و بيـدارگر و گـاه بـا طنـزي تلـخ و گزنـده پرهيز شده است؛ نثري كه گاه با زبان جـدي

و. افشاكننده همراه بود و عوامـل و تعـدي كنسـول و تجـاوز و عليـه مداخلـه روزنامه به شدت ضـدروس
و سوي ايران. هاي آن دولت بود سالدات و مداخله مقاالت آن سمت اي خارجي را به شـدته گرايي داشت

و زورگـو. كرد نكوهش مي ، حكمرانـان متعـدد گـيالن، مـالكين بـزرگ، اين روزنامه با متنفذين خودكامه
و مـالكين ويژه حاجي خمامي مـالي شـريعتبه،ي منطقه روحانيون برجسته و مـدافع مسـتبدين ، خـواه

و جناح محافظه و اقدامات مستبدانه و كار انجمن واليتي رشت در افتاد و ستم بـر مـردم تنگدسـت تعدي
و حمايت كردبي و روستا با تمام توان دفاع و از حقوق محرومان شهر . پناه را افشا

دري روزنامه عليه دخالت مواضع افشاگرانه و قزاقـان در گـيالن كـه گويـا هاي نـارواي كنسـول روس
و مردم ايران رعاياي مطيع آنها هستند كشور خود مي كـه كنسـول روس بارهـا عليـه موجـب شـد، زيند

و شتم با او روبرو شود و حتي در دو مورد با ضرب را افصـح، قزاقـان روس. مدير آن اقدام كند المتكلمـين
و بـه كنسـولگري بردنـد  مجاهـدين رشـت بـا حضـور در آنجـا بـه. به زور از دفتر روزنامه بيرون كشيدند

و سالدات انجمـن واليتـي گـيالن بـه مجلـس.ا مقابله كردندهاي روسي با طپانچه با آنه اعتراض برآمدند
و مداخلـه  و خواهان دخالت دولت در عزل كنسـول مسـتبد گـر شوراي ملي دادخواست اعتراضي فرستاد

]91[.شد» نكراسف«روس 
و نـه«: سردبير روزنامه در شماره اول نوشت الحال كه قلم بر كاغذ نهادم نه بـا كسـم دوسـتي اسـت

ن. دشمني . پرسـتم شـخص نمـي. مالحظه ندارم. گيرم رشوه نمي. فع عباد است در رفاه بالدمقصود من . .
مي. گويم تا رمق دارم حق مي را، خيـر عمـوم را طالـب. كـنم اضطراب نمي. نويسم صواب اصـالح مفاسـد
و مالعيه نگويم، كاسب ]92[».راه بطالت نپويم. هزل

و: خود با صراحت نوشت المتكلمين در همين شماره اول در وصف خط مشيافصح به قصـد بيـداري
و كاستبي، بيانگر رويدادهاي زمانه است. زند آگاهي مردم قلم مي ي بـي پـرده فـارغ از هـر مالحظـه. كم

ميدر نقد به ادعاي دست. متعارف : نوشـت، ايـم آزادي را بـه ملـت اعطـا كـرده:شد خط شاهانه كه گفته
و خود پاسخ دادراستي ما چه وقت بنده شديم كه آزاد گرد هـا را دو دسـتي از همان وقت كـه آزادي: يم؟

و آنها شدند تحويل رؤساي و ما بنده، مان داديم و آزاد مطلق و حاال از اين كار خـود پشـيمانيم ي زرخريد
و انسان در حقوق يكسان بمانيم توبه كرده كه ديگر آزادي . هامان را به كسي تعارف نكنيم

در، خيرالكالمه ماه پس از انتشارس، قمري 1325در رمضان امير اعظـم حكمـران تـازه وارد گـيالن
و دل آزادگـان منطقـه  المتكلمـين را در كنـار سـيد جـالل افصـح، بدو ورود براي ايجاد هـراس در ذهـن

و استاد علي كفش رحيم شيشه،)شهرآشوب( بهبر و تهـي دوز دسـتان عنـوان مسـببين اعتـراض دهقانـان
و . محل انجمـن عباسـي را بسـت. به استنطاق كشيد) عباسي(رهبران انجمن ابوالفضل روستاهاي گيالن

بـه، به ميرزا فضلعلي آقـا وكيـل شـيخي تبريـز در مجلـس اول، گزارش كارگزار وزارت خارجه در گيالن
به، 1325رمضان27تاريخ  در.ي دست اسـت عنوان سند زنده كه يك روز پس از اين رويداد نوشته شده
و بـراي عـزل وزيـر اكـرم حـاكم اين گز ارش آمده است كه اين چهار نفر عضو انجمن ابوالفضـل هسـتند
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مي« و در هر مقدمه گويا سردسته و جلورو بودند و بـه،»باشند پيشوا و چوب مفصـلي زدنـد آنها را آورده
]93[. شان كردند افتضاح حبس

و ياري روزنامه و همراهي و نشريه همدردي در خيـرالكالم سراسر كشـور بـا مـدير هاي مستقل نگاران
و طنزپـردازي فكاهي روزنامه. جرايد آن زمان به ثبت رسيده است 15مـورخ6در شـماره، تبريـز نـويس

از 1325صفر » آزادي مشـروطه«كاريكـاتوري بـا عنـوان،و ديگر افراد توقيف شده خيرالكالمدر حمايت
هر. منتشر كرد سنگ قبر نام يكي از نشـريات متوقـف يـا توقيـف شـده گورستاني را تصوير كرد كه روي

مي حاجي بابا چهره، در كنار گورستان. حك شده بود و آفرين بر همـت: گويدي طنزپرداز روزنامه ايستاده
و اين قبرستان را آباد كرديد، مسلمانان زننـد كـه بعضـي افتـرا مـي، با اين همه ترقي. عجيب سعي كرده
. اند ها خوابيدهمسلمان
و عمـالً افصح المتكلمين را در همان ماه رمضان به دستور حاكم جديدالورود از گـيالن اخـراج كردنـد

و الئيـك سوسـيال. كار روزنامه متوقف شد و نظريات جريان راديكـال صوراسرافيل كه در عمل بيانگر آرا
، در ستون چرنـد پرنـد علي اكبر دهخدا. دموكرات تهران بود به حمايت از سردبير آزاده خيرالكالم برآمد

و اميــر اعظــم حــاكم گــيالن را نكــوهش كــرد از افصــح ، در همــين شــماره]94[. المتكلمــين حمايــت
از افصح و. خوانده شد كه تنها تقصيرش بيان حـرف حـق اسـت» علماي رشت«المتكلمين نقـد كوبنـده

به صوراسرافيلافشاگر  و تلگرافي از در تهران زاده تقيبر اميراعظم گران آمد و از آن بـا انتقـاد ارسال كـرد
 پرسيد چرا بايد در روزنامه عليه او مطلب بنويسند؟، دهخدا

مـردم بـا مخـابره تلگرافـي خواسـتار عـزل، خـواه رشـت با فعاليت گسترده جريان راديكال مشـروطه
و در مذاكرات مجلس هم اين درخواسـت مطـرح شـد  و تـأثير. اميراعظم شده بودند  اميـراعظم از حضـور

مي تقي و و دوستي او با مدير اين نشريه آگاه بود خواست از اين طريق از خـود دفـاع زاده در صوراسرافيل
و از آنجا كه بحث عزل او در مجلس مطرح شده بود و نظـر تقـي، كند زاده را بـه خـود پيشدسـتي كـرده

]95[. متمايل كند
و افشاي تعدي مالاالمتكلمين در دفاع از حقوق زارع افصح و مجلـسون و حاميان آنها در دولـت كين

و كـرم«هر حاكمي به گيالن آمد خيرالكالم را مشمول]96[. حتي انجمن ايالتي رشت باز نايستاد لطـف
و اولين كـارش توقيـف روزنامـه يـا تبعيـد گرداننـده» شالق يكـي از مـوارد]97[. اش بـود خود قرار داد

او.ن بودبه حكومت گيال» ظفرالسلطنه«اعزام، پرتشنج و بدنام مردم رشـت، با توجه به پيشينه مستبدانه
و دواير فعال شـهر را تعطيـل كردنـد  و مراكز كسب . با اطالع از اين انتصاب به اعتراض گسترده برخاستند

و مستشارالدوله وكالي آذربايجان طي تلگرافي به انجمن ايالتي اطالع دادند كه با كوشـش تقي]98[ زاده
ايـن موضـوع نشـان از همـاهنگي]99[. شـد» مأموريت شاهزاده ظفرالسلطنه موقوف«:هحاميان مشروط

و رابطه سه سويه رشت و پافشـاري بـر خواسـته، جريان راديكال مشروطه و تهـران در تبريز هـاي مـردم
. مجلس شورا دارد

در. شـوده مـي زاده نشـان داد المتكلمين با تقيو افصح» انجمن ابوالفضل«در سند ديگري نيز ارتباط
تلگرافي از سوي انجمن عباسي به او يافت شده كه به رفتار خالف قـانون نسـبت بـه، زاده ميان اوراق تقي

]100[. الممالك عرض حال داده بود افصح عليه معين. المتكلمين اعتراض كرده است افصح

آن) ابوالفضل(هاي عباسي تركيب انجمن و چگونگي تشكيل
و پيگـرد شـديد مخـالفين كاري تشكل دليل مخفيبه، چنان كه گفتيم و عوامـل مالكـان، مسـتبدين، هـا
و اعضاي آنهـا اطالعـات از اين انجمن، متنفذ منطقه و مختصات سران و نحوه اداره و تركيب هاي دهقاني
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و دقيقي در دست نيست مي. مشروح آن در آغاز وانمود و اعضـاي شد اين تشكل محفلـي مـذهبي اسـت
و و سـخنراني گونه محفل روال اين طبق رويه هـاي وعـاظ مـذهبي دور هـم گـرد ها براي اجـراي مراسـم

به. حتي براي نمونه مراسم عزاداري در مراكز عمومي برگزار كردند. آيند مي و اما تدريج بـا حضـور سـران
پ وعاظ شناخته شده و برنامه مشـخص و انقالبي با اهداف يشـروي راديكال معلوم شد كه تشكلي سياسي

و پيگيري خواسته و زارعـين اسـت هاي تهي در عرضه مولـف كتـاب گـيالن در جنـبش. دستان شـهري
و وجه تسميه انجمن ابوالفضل اين بود كه با معرفي خود به نـام دسـته«: نويسد مشروطيت مي اي عـزادار

س، از مداخله حكام كسب مصونيت نموده،زن سينه و . ياسـي بحـث كننـد بتوانند آزادانه در امور اجتماعي
انجمن مزبور در خانه حاجي آقـا ناصـر صـوفي. كرد انجمن ابوالفضلي را سيد عبدالوهاب صالح رهبري مي

خـواني چيـزي دسـتگير يافت كه از ظاهر آن جز اجتماع معدودي متـدين در مجلـس روضـه تشكيل مي
]101[».شد نمي

و بعضـاً الغـاي ماليـات خوا. اعضاي محفل به تدريج در امور اداره شهر دخالت كردند و هان تعـديل هـا
و هدايت دهقانان دست زدند و در دهات به بسيج بي. عوارض حكومتي شدند تاريخي كه بايد در مـاه نامه

و اوراق،ق نوشته شده باشد1325رمضان  بـاره اطالعـات يافـت شـده كـه در ايـن زاده تقيدر ميان اسناد
ميبه بهائيگران مف. دهد دست اي كـه فرمانـده سـواران قـزاق اعزامـي از جانـب صفحه5صل اين گزارش

و مجلس جزئياتي دقيـق، را براي سركوب دهقانان به گيالن فرستاده است» سرهنگ حسن علي«، دولت
و كوشش حكومت مشـروطه بـراي مجبـور كـردن آنـان بـه خيزش، از سير رويدادها هاي دهقاني منطقه

و پرداخـت بهـره مالكانـه ظالمانـهو ادامه مناسب، بازگشت به وضعيت سابق بـه روشـني بيـان، ات ارضـي
دانيم براي چـه كـس يـا جريـاني در گزارش خود كه نمي، خانسرهنگ منصور حسنعلي]102[. كند مي

و تعـديات از طغيان مردم كرگان، ارسال شده و» عميدالسـلطنه«رود بر ضـد سـتم ـــ سـردار امجـد ـــ
مياطالعات» السلطنه ارفع«فرزندان  و منحصر به فردي نويسد از روزي كـه از تهـرانمي. دهد دست اول

اغتشـاش زيـاد«اول در قصبه لنگـرود كـه در آنجـا. عازم شمال شد در سه نقطه گيالن اقدام كرده است
و.و مردم دو دسته شده بودند» بود ؛»روز آنجا هم كارش تمـام شـد9در عرض«سپس عازم انزلي شده

ن مردم ريختند بـه جـان، در كرگان رود قيامت عظمي«. فر قزاق مأمور كرگان رود شدمدفعه سوم با سي
مي»و مال يكديگر الـوات تمام. در شهر رشت سيدي هست موسوم به سيد شهرآشوب«: افزايدو در ادامه

، اين انجمن بر ضد انجمـن خيـره. اسمش را گذاشته انجمن حضرت عباس، را دور خود جمع كرده) كذا(
. انجمن، زهرماريهانجمن، انجمن قفقازيه، انجمن مختاريه،ن عماديهانجم . از. و شـما در تهـران نشسـته
دانيـد در طـوالش چـه نمـي.ي وطن خود كه واقع در سرحد روس است اطـالع صـحيحي نداريـد گوشه
. شود مي ..«

و ارفع: كند سرهنگ منصور در ادامه روايت مي ت عميدالسلطنه . عدي به رعيت دارنـد السلطنه شهره به
و شكايت داشتند، به منطقه كه رسيدم : قريب يكماه مرا نزد خود نگـاه داشـتند. رعيت دور من جمع شد

شد« . تمـام زراعـت خـراب، قريب پنجاه شصـت نفـر مقتـول. عمارت دو كروري عميدالسلطنه سوخته . .
. اداره ليازانف رعيت روس غارت شد . مي. . السـلطنه اسـت تمام تقصير از ارفـع گويند اهالي كرگان رود . .

ها ــ در خفا تهيه ديـده بودنـد ـــ اهالي اسالم با كرگان رودي]قمري 1325[روز يكشنبه پنجم رمضان
خواسـتند بكشـند السلطنه را مـي ارفع. به قدر دو هزار نفر ريختند در بازار اسالم بناي تيراندازي را نمودند

ط. كه او هم فرار كرده بود . ها آمدند رف قزاقبه . در ضمن غارت تمام اسباب قزاق مال خـود بنـده را بـه.
. تاراج بردند . ».اند پنج قبضه تفنگ در آن گيرودار برده.
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در گزارش سرهنگ فرمانده سواران قزاق به منطقه خوانـديم كـه اهـالي كرگـان رود توسـط انجمـن
و فعـال پيشـين عباسي به رهبري سيد جمال معروف به شهرآشوب از اعضاي و شـناخته شـده راديكـال

و پسر زمين، انجمن رشت و مالـك را مجبـور بـه فـرار. شـورش كردنـد، دارش عليه حاكم منطقه حـاكم
و عمارت گران و اداره، قيمت دو كروري او را سـوزاندند كردند » ليـازانف«انبارهـاي غلـه احتكـار شـده را

ب، كننده شيالت منطقهكنترل، بازرگان روس فرمانده قزاق اعزامي خود معترف اسـت كـه.ه غارت بردندرا
او طبق بررسي و تعدي بسيار بـه رعيـت حكومـت مـي» اينها«هاي امـا حركـت، كردنـد بر منطقه با جور

و ماهيگيران فقير منطقه را خيزش اوباش مـي  خـورد كـه كـاش افسـوس مـي. نامـد اعتراضي روستاييان
و بـه اجحـاف وجـود» دهاتي بي سروپا«د روزي كه يك ويروس وبا همه را كشته بود تا نبين جرئت نموده

و حاكم معترض شود هـم در معيـت» معاضدالسـلطنه«صدافسوس اينكه وكيـل پيشـرو مجلـس. مالك
و به دستور مستقيم مجلس شورا مي و انجمن قزاقان ويها رود و بـه نـام مشـروطه و قهر زارعين را با زور

. كند مجلس تعطيل مي
مي به آني خاصي خيزشمند عالقهبا زاده تقيرسد نظر و اسـناد هاي دهقاني گيالن را پيگيري كرده

و يادداشـت، در نامه ديگري. را تا حد ممكن باقي نهاده است يـاب هـاي تـازه كه باز هـم در ميـان اسـناد
شد مشروطيت تقي مي، زاده يافت سي: خوانيم از زبان حاجي آقا بزرگ در رشت زار نفري رشـته در شهر

و خواهـان رسـيدگي بـه وضـعيت قمري انبوهي هزار نفره در تلگراف 1325در سال  خانه شهر گرد آمده
به ماخـذ اسـناد ديگـر كـه آورديـم. اند در زندان حاكم مستبد گيالن شده» چهار نفر از مجاهدين رشت«

گر چهار نفر از مجاهدين رشت شامل افصح، دانيم اميراعظم مي و سـه المتكلمين داننده روزنامه خيرالكالم
و فعالين انجمن عباسي  و سـيد،بر در رشت ــ رحيم شيشه) ابوالفضل(نفر ديگر از ياران محمد كفشـدوز

و نوشـتن برخـي مطالـب عليـه جالل شهرآشوب ــ را به جـرم فعاليـت در احقـاق حقـوق تهـي  دسـتان
و پس از تنبيه بدني به مدت هشت ماه هـا از ايـن گـزارش. زنـداني كـرده بـود كنسولگري روس دستگير

و حـامي مالكـان در هـراس از عمـق شويم عناصر محافظـه مطلع مي خواسـتار، يـابي بيشـتر نهضـت كـار
و رجــوع هســتند و رفــع بــه علــي. رســيدگي و رغــم كوشــش چندماهــه نتوانســتند مــردم را آرام كننــد

شــدند از ايــن، هايشــان فرســتند خانــه و مجلــس متوســل بــه تهــران چنــد وكيــل مجلــس از جملــه.رو
و برخي انجمن» معاضدالسلطنه« در» السالم حسام«. ها را بستند به منطقه آمدند نماينـده متشـرع رشـت

. مجلس نخواهد گذاشت رعيت حق مالك را بخورد: مجلس بر باالي منبر در رشت گفت
و هم گزارش، ديپلمات ساكن رشت،»رابينو« و دقيقي از رويدادها دسـت فضاي زمانـه بـه هاي مشابه

مي در يادداشت. داده است كه هاي او او» السـلطنه مشكوه«عليه» اهالي لنگرود«خوانيم معتـرض شـدند؛
. با تفنگ به سوي مـردم تيرانـدازي كردنـد تـا مـردم را بترسـانند، در هراس به مالي منطقه متوسل شد

و ميـان بازارهـا، لسلطنه را روي يابو گذاشتهامشكوه«مردم به جان آمده هم به داخل خانه او هجوم بردند
و چوب زدند و بعد از يابو پايين كشيده ».گردش دادند

و و به انجمن واليتي عارض شد را عالمت«بزرگ مالك منطقه به رشت آمد هاي چوب خوردن خـود
بي]103[»به وكال نشان داد و بـه انجمنيـان پناه را به چوب بسته بـود مالكي كه هزاران بار رعيت بيچاره
و حق مي پناه برده ، كسي را باور نبـود ايـن همـان رعيـت سـربزير، اي شده بود روزگار وارونه. كرد خواهي

و مظلوم است كه هر باليي سرش مي ميمطيع و آخرت متوسل و به زندگي ذلـت آوردند به تقدير بـار شد
و چه كرده بودند كه رعيت سال» شهرآشوبان«اين. داد خود ادامه مي و اعـوان و حـاكم ها حقش را مالك

و هر چه خواسته بودند كرده بودند رعيتي كه شب عروسي دختـرش اول بايـد آقـازاده، انصارشان خورده
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مي خان را راضي مي و گاه دختر نوگلش را به او تقديم مي، كرد كرد و حاال او را بر يابو و در كوچـه نشـاند
. گرداند بازار مي

گ االجـاره زارش خود آورد كه انجمن رشـت اعالنـي صـادر كـرد كـه رعايـا بايـد مـال رابينو در ادامه
و  خودشان را به مالكين بدهند

و حاجي خمامي كه به تهران از براي شكايت از انجمن رفته بودند« دو روز ديگر به اتفـاق، مالها
. وزير اكرم به گيالن خواهند آمد . پ، پسر عميدالسلطنه، السلطنه ارفع. نجاه سوار بيرون كرگـان با

]رشـت[سيد جالل شهرآشوب كه يك وقت نماينـده اصـناف. دهند رود است اهالي او را راه نمي
الدوله است فرسـتاده از بـراي امين]محسن خان[بود با دو سه نفر به لشت نشاء كه ملك مختص

و او را به رشـت احضـار كردنـد. تشكيل انجمن . نيامـد،از اعمال او شكايات بسيار رسيد . هفـت.
و به اين بهانه دو سه هزار نفر رعايـا دور خـود جمـع سال مال و ماليات را به رعايا بخشيد االجاره

مي، كرده و حكم انجمن ادعاي سلطنت را[كرد . خوانـد نمي]رشت . بـاز هـم از طـرف مجلـس.
و اعالن شده است كه رعايا مال]شوراي ملي[ اگـر بـه مـالكين االجاره خودشـان را بايـد بدهنـد

گوينـد ميـرزامي.ي خود را عوض قرض خودشان به مالك بپردازند مقروضند مثل سابق بايد پيله
و به دهات نوشته است كه رعايا مال، از وكالي انجمن،بر رحيم شيشه االجاره خودشـان را ندهنـد

كه رعايا جلو بار پيله. پيله مثالثه را هم ندهند به شهر آوردنـد گرفتـهي مال حاجي رستم بادكوبه
مالكين به شنيدن اين خبر به انجمن رفتـه شـكايت از حركـات ميـرزا رحـيم، زير لگد گذاشتند

و به حكم رئيس انجمن]بر شيشه[ سـيد جـالل. از وكالـت معـزول شـد]واليتـي رشـت[كردند
بـ. شهرآشوب به حكم انجمن رشت محبوس شد رنج اهالي لشت نشاء كه به آنها چهار هزار قـوتي

]104[».گويند به شهر آمده او را خالص خواهيم كردمي، الدوله را تقسيم كرده بود مال امين

مي در ادامه يادداشت و فراش ها از خوانيم كه چند نفر از پيشكارها هاي مالكين بـه همـراه چنـد تـن
من اعضاي انجمن واليتي رشت كه در اين زمان با غلبـه اكثريـت محافظـه  طقـه در مقابـل كـار از مـالكين

امـا دهقانـان عاصـي. االجاره ترغيب كنند كرد به تولم فرستادند تا رعايا را به دادن مال زارعين حمايت مي
و به رؤساي در ايـن يادداشـت هـاي داده. شان چوب وافري زدندو به جان آمده جلوشان را گرفته هـا هـم

زارعين ديگر حاضر نبودند بـه مناسـبات. شود روايت سرهنگ حسنعلي منصور كه پيشتر آوردم تأييد مي
و غارت شوند و مجازات و حاكم تنبيه و توسط مالك نشاني بـي ترديـد از حضـور عنصـر. سابق تن دهند

و سوسيال دمكرات . آگاه
و حمايت پيشه و تحصـن زارعـين سرانجام اعتراضات گسترده و اصناف رده پـايين شـهر رشـت وران

و انج، گيالني نتيجه داد رابينـو. من رشت مجبور بـه آزادكـردن رهبـران انجمـن ابوالفضـل شـدند دولت
و دارالحكومه مـي«:نويسد مي و اصناف كراراً به انجمن ملي و كسبه و بـه سـختي چون اهالي شهر رفتنـد

مي مطالبه استخالص رحيم شيشه و سيد جالل شهرآشوب را بهبر كـه بـه اسـتعفاي انجمـن طوريكردند
]105[».]شدند[آنها مستخلص متهي شد آخراالمر 

و دو نفر ديگر كه از بنـد آزاد شـدند در دنباله روايت رابينو مي دوبـاره بـه فعاليـت، خوانيم شهرآشوب
و عوامل استبداد هم از پاي ننشستند. گسترده عليه مالكين برخاستند قزاق بـه لشـت نشـاء بـه، مالكين
آ. مقابله قهرآميز زارعين فرستادند و دادرسـي خواسـتند اهالي به رشت و در انجمـن متحصـن شـده . مده

و از زورستاني امالك خود بست نشستند در رسيدگي معلـوم. اهالي شفت هم از ستم حاكم به شهر آمده
و بـه محـبس حكـومتي  و لذا از سوي انجمـن تنبيـه شد كه فراشان دولتي به زنان روستائي تعدي كرده

را. فرستاده شدند در فـومن. خيـزش تنگدسـتان روسـتا اوج گرفـت. خـالص كـرد اما مفاخرالملك آنهـا
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از» گيري با رعايا سخت«از مالكين متمول» حاجي سيد رضي« و و مـردم هـم او را تهديـد كردنـد كرده
و، كنتـرل اوضـاع از دسـت حكـام، زمان با اين اعتراضات گستردههم. ترس جان عازم تهران شد مـالكين

خا رهبران محافظه شدكار انجمن رشت حاجي خمامي روحـاني حـامي مالكـين از تهـران بـه رشـت. رج
هم. بازگشت ـــ رئـيس سـابق دارالفنـون» خـان محمد صـفي«و» معاضدالسلطنه«دانستيم كه مجلس

انتخابات جديد انجمن رشت را بر جمـع مـردم» قانون نامه«معاضدالسلطنه. تهران ــ را به گيالن فرستاد
دو. خواند ، قزاقـان روسـي.»اسباب حيرت مردم شـد«كشتي جنگي روسي در انزلي در همين زمان ورود

و حاميان مالكين همـه در يـك صـف در مقابـل اعتراضـات تهـي و روسـتا عوامل حكومت دسـتان شـهر
و مطيع كرد اما مردم را ديگر نمي. ايستادند و رهبـر داشـتند. شد ساكت . به قـول كنسـول روس محـرك
و قرار انجمن در دهـات هـر وقـت«: نويسـد رابينو در روح زمانـه مـي. سابق را برهم زدند هاي عباسي آرام
ميگفت مي، شود وگو و نوكرهاي مالكين را هميشه چوب و مجبورند فرار كنند مأمورين حكومتي ».زنند

و سيد جـالل شهرآشـوب. اما اعتراض به روستا محدود نبود ، در شهر رشت هم اوضاع آرام نمانده بود
بـزازي«. محمدرضا مجتهد رئيس انجمن سابق را به اختالس پنجاه هزار توماني مـتهم كـرد حاجي ميرزا

هـاي حكـومتي مقابلـه فـراش، مجاهدين درصدد آزادي او برآمدنـد،»كه جزو مجاهدين بود محبوس شد
چهل سـوار قـزاق تـازه نفـس از تهـران».تا تالفي كنند«مجاهدين قفقازي را به صحنه كشاندند. كردند

و قـزاق تـوپ«حـاكم رشـت. ها رسيد اي سركوبي كرگان روديبر هـا را تـوي شـهر هـا را بيـرون كشـيد
هـايي كـه در دهـات قرار شـد انجمـن«. مردم در مخالفت با انتخابات فرمايشي جمع شدند،»گردانيد مي

. تشكيل شد برچيده شوند . يـدن گوينـد از بـراي برچ مـي، تخميناً دويسـت نفـر قـزاق از تهـران آمدنـد.
و فعالين انجمن]106[».هاي دهات است انجمن برخـي هـم،»بـه سـنگر رفتنـد«هـاي عباسـي اما اعضا

مي« مي عازم تهران از.»ها را برنچيننـد خواهند به مجلس ملي عريضه كنند تا انجمن باشند مـالكين هـم
رعايـا«. برگزيننـد سوي ديگر مجلس برپا داشتند كه نظار مورد نظر خود بر انتخابات وكالي مجلس شورا

و علم به شهر آمده ،»انـد خانه آنجا را گرفتـه تلگراف«خبر رسيد كه در منجيل هم مردم،»شفت با تفنگ
مي«اآلن شش روز است كه مي متصالً بازار را هي و هي باز و تقلـب».كنند بندند ، سرانجام با اعمال نفـوذ

را موقـوف]دهات[ان حكم رسيد كه انجمن بلوكات باز هم از تهر«: وكالي انجمن رشت را انتخاب كردند
و افراطي در اين ميان انجمن».دارند و الهيجان را هم برچيدند هاي پيشرو انجمن عباسي اخـراج. تر انزلي

را. خواستارشـد، دو نفر وكيل را كه با اعمال نفوذ انتخـاب شـده بودنـد  مـردم در تنكـابن ملـك سـپهدار
كه. كردند» غارت« ، السلطنه مالـك كرگـان رود كـه بـه اردبيـل پنـاه بـرده بـود به تحريك ارفعخبر آمد

و اموال رعايـا را غـارت مـي عده و تعـدادي از زارعـين را كشـتند اي عشاير راهزن به آنجا فرستاده . كننـد
قزاقاني كه براي برچيدن انجمن به كسما رفته بودند چون نتوانستند كار را پيش برند يكصـد قـزاق ديگـر

شدفرست گوينـد مـا رعايـا مـي«: در فومن چون خواستند عوض پول از زارعين اجناس آنها را بگيرنـد. اده
را،ي مشـيرالملك رفتنـد رو به خانه، بيدق سرخ استوار، رعايا را جمع كرده« در ديلمان».دهيم نمي آنهـا

قمي. خانه رفتنداهالي انجمن عباسي به تلگراف، تعاقب كردند ابل حكومـت نيسـت بايـد گويند وزير اكرم
]107[».معزول شود
و حـاجي سـيد هاي عباسي كماكان خواهان تجديد انتخابات انجمن و انتخاب حـاجي شـريعمتدار اند

هاي عباسي سرانجام به عزل وزيـر اكـرم حـاكم گـيالن پافشاري اعضاي انجمن. دانند محمود را تقلب مي
و، عباسي را راضي كرده تا انجمن«: انجمن رشت تلگراف به واليات فرستاد. انجاميد از آنجا عـودت بدهنـد

».رجوع كنند]انتخابات در رشت[اگر شكايت دارند به انجمن نظاره 
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امـا، سيد جالل شهرآشوب به دارالحكومه احضـار شـد نيامـد«: اميراعظم حاكم جديد وارد شهر شد
. ديروز با پانصد اعضاي انجمن عباسي به دارلحكومه آمد . نم. اميراعظم جـواب، ايندگان انجمن عباسيبه

و اسباب فتنه هسـتيد چهارده انجمنداد از  از. شما متصل شكايت دارند سـيد شهرآشـوب جـواب داد كـه
و حاجي ميرزا محمدرضا از روي تقلب بـه وكالـت  و از انجمن راضي هستيم لكن شريعنمدار مجلس ملي

ح. انتخاب شدند بايد از رشت اخراج شوند وكيـل علمـاي رشـت در مجلـس[االسـالم اج حسـام از منبر
نفر از مستعمين كـه در آنجـا حاضـريك. گفت كه انجمن عباسي باعث تمام فتن گيالن شده است]شورا

االسـالم جـواب داد مجلـس ملـي حسـام. گذاريم مالكين ظلم به رعيـت كننـد بودند بلند شد گفت نمي
]108[».نخواهد گذاشت كه رعايا مال مالكين را بخورند

و از آنهـا. بقيه ماجرا را از زبان ديگر حاضران زمانه خوانديم و دهات فرسـتادند نيروي قزاق به بلوكات
و شـاه. خواسته شد با شدت تمام رعاياي سركش را مطيـع كننـد  - در ايـن ميـان خبـر حملـه درباريـان

شد- كودتاي ذيعقده و شرايط جديدي آغاز تد. به مجلس رسيد ارك نيرو براي حمايـت از مردم گيالن به
و مشروطه برآمدند ، هـا گفتند كه سرباز ملي هسـتند بـه حكـم انجمـن، مشق نظامي دادند. كيان مجلس

و تلگرافپست شدخانه و گمرك انزلي بسته و، مردم علناً عليه شاه بـه سـخن برآمدنـد. خانه رشت تجـار
و اثاثشان را به خانه منتقل كر و. دنددكاندارها مغازه را بستند با رسيدن خبر كه شـاه در مقابـل اعتـراض

و انجمن و سـر صـلح دارد مقاومت مجلس ، در ايـن ميـان. اوضـاع تـا حـدي آرام شـد، ها عقـب نشسـت
و انجمن آزادي ــ شوراي شـهرداري ـــ را برپـا» بلديه«خواهان به كاري استثنائي در تاريخ ايران برآمدند
. كردند

ب و مقابله و،ا حكام مستبد گيالنبا پافشاري مردم امير اعظم هم به دنبال چند حاكم پيشـين بركنـار
و ميانه سكونت او هم ديـري نپاييـد. رو را به گيالن فرستاد حكومت تهران ظهيرالدوله حاكم عارف مسلك

و كرگـان رود.و سردار افخم مستبد بدنام را به حكومـت اعـزام كردنـد  ، اعتراضـات دهقانـان در طـوالش
و و دو قبضه توپ كوهسـتاني عـازم. برخي نقاط ديگر ادامه يافت تنكابن و پياده سردار افخم با هزار سواره

ها اعالم كردند ما با دولت سر دعوا نداريم ولي سردار امجـد را هـم بـه حكومـت كرگان رودي. طالش شد
: زم كرگـان رود شـدندو بعـد از مـدتي عـا» سـوزانيدند، سربازها بازار آالالن را غارت كرده«. قبول نداريم

بي ديروز كرگان رودي« و سـربازها فـوراً بـه كپورچـال ها خبر بر سر آنها ريخته يك توپ از ايشان گرفتند
و روز ديگر به انزلي آمدند . كه پنج فرسخ مسافت داشت فرار كردند . در. و سربازها خيلـي غـارت كردنـد

و بازار انزلي از دست  سوارهاي شاهسون كه همراه سـردارين بودنـد بـه تنـگ زمان فرار اردو از براي شهر
و سوار جنگجوي مسلح حريف دهقانان جان به لب رسيده بـه رهبـري]109[».آمده بودند هزار نفر قزاق

مي. انجمن عباسي نشدند هـاي نويسد كه مـا اهـل جنـگ در بيشـه رابينو از قول فراريان اردوي حكومتي
ول كسي را نمي. گيالن نبوديم .ي يك صد گلوله از هر سو بر سرمان ريختندديديم

و برنامه در رشت هم قيام مشروطه و خواهان با تدارك و دارالحكومـه ريزي دقيق بـه سـرانجام رسـيد
و با اعالم حكومت مشروطهمراكز مهم شهر را با شبيخون يك  در، باره تصرف كرده پايان اسـتبداد صـغير

و مـؤثر ايفـا كـرد رشت در اين قيام نقش رهبـري»ركميته ستا«. گيالن را اعالم نمودند در ايـن. كننـده
ويـژه بـه، جانبه نيروهاي مخالف در بسياري از مناطق گـيالن هاي عباسي به رغم مقابله همه انجمن، برهه

. خارج از شهرهاي بزرگ بر اوضاع مسلط بودند
مع ها تا اندازهي رهبران اين انجمن درباره و شواهد . سخن گفتـيم، تبر هم زمان اجازه داداي كه اسناد

و پيشه سيد جمال سيف توسـط، وران رشت بـود الشريعه معروف به شهرآشوب كه در آغاز نماينده اصناف
و آرام كردن دهقانان به جان رسيده امـا او بـه. به منطقه لشت نشاء فرستاده شـد، انجمن براي رسيدگي
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و خواست بر مبناي، جاي پيروي از خواست رهبري انجمن ـ سوسيال دموكراتيـك خـود آرا هاي راديكال
و عمـالً در مقابـل جريـان رهبـري  و متشكل كردن دهقانان در انجمن عباسي منطقه پرداخـت به بسيج

و بعضاً محافظهميانه و آمـاده. كار انجمن رشت قرار گرفت رو ي نبـرد بـراي احقـاق چند هزار زارع جانبـاز
و جنـگ مقابله. خود را متشكل كردي حقوقِ همواره پايمال شده ازي آنها با قواي مسـلح ديـده قـزاق را

و ماليات. هاي موجود خوانديم روايت پايـه هاي بـي انجمن عباسي لشت نشاء اجاره بهاي معوقه هفت ساله
و برنج را ميان روستاييان گرسـنه تقسـيم  و محتكران را گشود و انبارهاي مالك  منطقه را ملغي اعالم كرد

. كرد
و عضـو انجمـن بر ديگر رهبر به نام انجمن عباسي از مشروطه رحيم شيشه طلبان فعـال شـهر رشـت

و عامـل آنهـا را آشـوب. او به همراه سيد جمال از انجمن رشـت اخـراج شـد. واليتي بود و المـذهب گـر
و نافرماني رعايا خواندند و از ياراناين دو به همراه تني چند، با اعمال نفوذ مالكين. تحريك شان دسـتگير

زماني كه زارعين جـان بـر كـف لشـت نشـاء در راه آزادي رهبـران خـود تهديـد بـه ورود. زنداني شدند
و سوسـيال دمـوكرات  و اصناف و جريان راديكال سياسي درون شهر هـاي مسلحانه به شهر رشت نمودند

كميتـه«بـر از اعضـاي فعـالشهشي. آن دو از زندان آزاد شدند، متشكل در انجمن عباسي حمايت كردند
و احياي مشروطه بود» ستار و رهايي شهر . در قيام

ــ رهبر بعـدي نهضـت» خانميرزا كوچك«هاي راديكالي چون طلبه، در ميان فعالين انجمن عباسي
مي جنگل ــ هم به يـا حـامي، در حالي كه روحانيون بزرگ منطقه كه خود يا مالك بودنـد. خوردند چشم

ميشرعي ما و تكفيـر مـي انجمن، شدند لكين محسوب و اقدامات راديكـال آنهـا را محكـوم - هاي عباسي
و دو نماينده هوادار او در مجلس از اين رده بودند، خمامي حاجي. كردند سـيد«. روحاني برجسته منطقه

به» عبداهللا بهبهاني و در هاي مجلـس شـوراي ملـي حاضـر طور منظم در جلسهروحاني مشهور تهران كه
و مسائل مداخله داشت نيز به مقابله با اقدامات زارعين گيالني برآمـد و. تمامي مراحل در زمـان اعتـراض

و حكومت ظهيرالدوله در گيالن شورش سيد عبداهللا بهبهاني طي تلگرافي بـه، هاي دهقاني در لشت نشاء
، الحـالي تحريـك محـرك معلـومهاي از رعاياي لشت نشاء به واسط از قرار مسموع عده«:حاكم پيغام داد

و خودسري را گذاشته و، بدون جهت بناي شرارت با مستأجر كل لشت نشاء كه مبلغ كلي با تبعه داخلـه
مي، خارجه طرف معامله هستند گونـهي نوغـاني ايـن االجـاره در ايـن موقـع وصـول مـال. نماينـد ضديت

و زحمت عمومي خواهد گرديد و در صور. اختالفات سبب خسران تي كه اظهارات آنهـا معلـل بـه غـرض
و تا بين آن محل را سريعاً مقرر داريد . نتيجه اقدامات را اطـالع بفرمائيـد، مقصودشان فساد است بفرمائيد

. ]110[».عبداهللا موسوي بهبهاني.
و ميانـه جريان محافظه، روحانيان، عالوه بر مالكان و، رو رهبـري انجمـن واليتـي رشـت كار هـواداران

و حا و دربار ــ در زماني كه نشريه سوسيال دمـوكرات صوراسـرافيل و مجلس ميان آنها در تهران ــ دولت
و اعتراض نويسنده پيشرو آن ــ دهخدا ــ به حمايت انجمن و هاي عباسي هاي دهقـاني در تعـدي حكـام

. مالكين برخاست
از روزنامه حبل را» آشـوب رعايـا«،»مـالكين حقـوق«المتين در چندين شماره خود در مقام حمايت

انجمـن ابوالفضـل«: در آن آمده بـود. نامه امير اعظم حاكم گيالن را چاپ كرد، اين روزنامه. نكوهش كرد
و در اذهان بعضي عقايد زشت را القاء كرده و تحـريص، از حدود خود به كلي تخطي كرده آنها را ترغيـب

و بــ  ــوده ــين نم ــوق مالك و حق ــوان ــوق دي ــدادن حق ــر ن ــان ب ــق در ده ــم ل ــطالح تخ ــانه اص ش
و حتي خواسـت كـه المتين تهران در مقابل افصح حبل».اند شكسته و در كنار حاكم قرار گرفت المتكلمين

و به تهران فرستند تا اين روزنامه را. نشـود» تحريض بر چاپيدن مـال اغنيـا«نويس آزاده را دستگير خـدا
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در، شكر كرد كه هنوز قانون شرع و سنت گويـد كـه رعيـت حقـوق كـدام نمـي هيچ«: دست استكتاب
و مال ]111[».االجاره را ندهد مالك

و انجمن تقي هـاي گيالنـي هاي عباسي از طريق رابط زاده در دوره استبداد صغير هم از اوضاع منطقه
و يادداشتي از ميرزا كريم. خود خبر داشت از هتـل دانـوب» كميتـه سـتار رشـت«خان رشتي رهبر نامه

و سپس بـه پـاريس. زاده در لندن در دست است يس به تقيپار ميرزا كريم در اين زمان از رشت به قفقاز
و داوطلـب جنگجـو بـراي قيـام آتـي رشـت. زاده را مالقات كند آمده تا تقي اين سفر براي تدارك اسلحه

دو: ميرزا كريم نوشت. صورت گرفته بود تواننـد لتـي نمـي حكومت از رشت تا انزلي پيش رفته اما سـواران
و مهمـات بـه قصـد. وارد خاك كرگان رود بشوند سردار امجد ــ مستبد وفادار محمدعلي شاه كه با سوار

اطراف رشت يعنـي شـش فرسـخي رشـت كـه«:كرد از رشت حركت كند طالش آمده بود ــ جرئت نمي
]112[».حكومت قدرتي در آنجاها ندارد. است]شلوغ[نشين است تمام شلوتي حكومت
هـا برپـا كم در همه بالد ايران انجمنكم«: ها بعد در شرح خود بر تاريخ مشروطه نوشتزاده سال تقي

و واليتي در همه. شد مي تقريباً مثل مجلس ملي و به شـكاياتي امور مداخله و مراكز انقالب شده كردند
ف و از و مالكين رسيدگي كرده و علما و اعيان و خوانين مياز دست مستبدين كـم كـم. نمودند قرا حمايت

و گيالن در دهات بزرگ نيز انجمن در قصبه و باألخره در بعضي از واليات مثل آذربايجان و ها ها پيدا شـد
و مرج مي و لهذا مجلس شوراي ملي خود را پيش يك كار واقـع شـده يافتـه تقريباً منتهي به هرج گشت

و لهذا مجبور شد كه و استرضـاي واليـت هـم بـراي رفـع كه به هم زدن آن محال بود براي قـوت خـود
بي خودسري و و حذف انجمن هاي انجمن قاعدگي ها و دهـات قـانوني بـراي انجمـن ها هـاي هاي قصـبات

و ترتيب بدهد و واليتي نوشته ]113[».ايالتي
اعتـراف،ها بعد كه آراي راديكال زمان نهضت مشروطه خود را كنار گذارده بودزاده سال تقي، به بياني

و دهات حذف انجمن«كند كه مجلس براي مي بي«و» هاي قصبات و » هـا قاعدگي انجمـن رفع خودسري
شد«طلبيدند آن چنان كه مجلسيان مي قـانوني.و واليتي را تدوين كند هاي ايالتي قانون انجمن» مجبور

و ناهمخواني كه اگر اجرا مي و نواقص و عمـومي هايش در فرايند تمـرين دموكراسـي شد تـر مـردم شـهر
مي،شد روستا برطرف مي و مشاركت عمومي ياري بسيار رساند شايد و آزادي . توانست جامعه را در ترقي

و روستاييان ايران كه اكثر جمعيت فعال كشور در زمانه مشروطيت را تشـكيل مـي در دهقانان دادنـد
ش و گسترش نهضت مشروطه كه عمدتاً حاصل تالش اقشار هري آن هـم در چنـد شـهر معـدود پيدايش

و حضوري نداشتند، بود و مهاجر از تعدي مالكان بـه قفقـاز. نقش و روستاييان آواره گرچه برخي دهقانان
ترين نيروي سياسي حاضر در جنبش در مراحل بعدي نهضت پـس از دسـتيابي بـه فرمـان در قامت آگاه

ا اما سوسيال دموكرات. مشروطه به نوعي مؤثر شدند يرانـي عمـدتاً از دهقـان آواره بـه كـارگر مراكـز هاي
و نمي بي، توان آنها را نماينده دهقانان خواند صنعتي قفقاز تبديل شده بودند و بنـدهاي اما ترديـد ارتبـاط

نامه انتخابات مجلس اول هـم در عمـل بـا گـذاردن نظام. بسيار با خاستگاه اجتماعي پيشين خود داشتند
تومان اكثريت باالي دهقانـان را از چرخـه نظـام پارلمـاني بيـرون 1000ارزش شرط دارا بودن زميني به 

و علماي متولي زمين، دار با حضور عوامل مخالف آنها چون تجار زمين. نهاد و برخـي مالكان هاي موقـوفي
و مالك دهات بسـيار بودنـد  و روسـتاييان عمـالً در كنتـرل انجمـن، كه خود صاحب زمين هـاي شـهري

و نمايندهمجلس مشروط . اي نداشتنده نقش
و نفوذ نهضت و مسـئله مهـم دهقـاني، با گسترش عناصر سوسيال دموكرات كه بـه سياسـت ارضـي

و دهقانان برخي مؤلفه، دادند توجه نشان مي و صـفحات روزنامـه، در مجلـس، هاي مهم منافع روستاها هـا
شد معدودي انجمن و مجلس با الغاي رسم عقب. ها مطرح و منـع، ستمگرانه تيولمانده تعـديل ماليـات
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امتياز تيولداري يكي از بنيادهـاي. زورستاني از زارعان در مناسبات ارضي تا حدي در اين امر دخالت كرد
و برگرفته از نظام ارباب رعيتي آن زمان به شمار مي و نحوه اداره كشور امتيـازي. آمـد مناسبات اقتصادي

ر و ارباب و در سـوي كه ساختارهاي روستايي و داللـي شـهري ايـران آن را مسـلط و سـنتي ايلـي عيتي
و، لغو اين امتياز سنتي. منافع خود قرار داده بود و گسـترش مالكيـت خصوصـي در واقـع بـراي سـهولت

و مناسـبات اربـاب رعيـت. تر در مناسبات اقتصادي صورت پـذيرفت حضور عمومي مجلـس بـه مالكيـت
. اعتناي چنداني نداشت

ـ اجتماعي زمانه در دهات ايران بر پايـه ساختار نحـوه.ي نظـام اربـاب رعيتـي اسـتوار بـود اقتصادي
و ارباب بر اساس سيستم مزارعه به ميزان عوامل پنج ،ي توليد ـــ زمـين گانهتقسيم محصول ميان رعيت

و زارع ــ مبتني بود، بذر، آب و چهار پـنجم محصـول تول. چارپا يـد شـده را ارباب صاحب چهار عامل بود
و دهقان با يـك پنجمـي كـه بـه انـواع شـيوه تصاحب مي و ترفنـدها از آن كسـر هـم مـي كرد ، شـد هـا

و خانواده نمي و نمير خود و فالكـت. اش را تأمين كنـد توانست معاش بخور بـار زنـدگي هميشـه گرسـنه
و اشراف، مالكان،ها خان. كرد مي و تجار زمين بـاز، اعيان و نظـامي در منطقـه مقامـات، رباخواران ، اداري

و اشراف مذهبي كه هم در زمان فالكت مالي دولت قاجار زمين هاي خالصه بسـياري را خريـده روحانيان
و سهم شرعي و توليت اراضي موقوفه در روابط نزديك با بزرگ مالكان و هم با كنترل جملگـي بـه، بودند

و روستائيان قرار داشتند و كدخدايان نيز در كنار آن خيـل سلف، خوارانربا. نوعي در مقابل دهقانان خران
مي وران حاصل زحمت روستاييان را از سفره بهره بخـش كثيـري از انبـوه چندصـد هـزار. ربودنـدي آنان

ميبي، همين روستاييان جان به لب رسيده، نفري مهاجران آواره ايراني قفقاز و فقير را تشكيل . دادنـد پناه
و دا ميفقدان نظام قضايي و بـزرگ بـه هـر درسي هم موجب و متنفذين كوچك شد كه در دهات مالكان

و جريمه دريافت كنند طريقي كه مي و اعتراض. خواستند مجازات اجرا اي كـه هـر هاي گسـترده شكايات
و بازمانـده، رسيد روز به مجلس شوراي ملي مي و نابودكننـده جـاري ي حكايت از ادامه اوضـاع نـامطلوب

. در دهات ايران بودروابط پيشي
و دهقانان در سده نوزدهم و فشار وارد بر روستاييان ي فقدان بنيـان مـالي بـراي اداره، در كنار تعدي

و ميل اموال دولتي در جهت منافع شخصي موجب شد كه حكومـت، حكومت قاجار در كنار اسراف حيف
و درباريـان براي رفع نيازهاي روزافـزون زنـدگي انگـل  . وع بـه فـروش امـالك خالصـه كنـد شـر، وار شـاه

به، خالصجات كه همواره در كنترل حاكميت بود و مالكـان از نيمه دوم قرن نوزدهم تدريج از سـوي تجـار
و تملك مي و مأموران دولتي خريداري و يا حكمرانان و حكـام، در گيالن متمـوالن.شد ثروتمند مالكـان

را) خالصـجات(قسمت اعظم امالك دولتـي،»سردار منصور«و» سپهدار تنكانبي«متنفذي چون  منطقـه
يك زمين، اغلب اين افراد. خريداري كردند آنهـا بـا. آوردنـد سـوم ارزش واقعـي آن بـه چنـگ مـي ها را به

و فالكت كشانده بودند زارعان وكشت، جانبهكشي همه بهره . كاران را به گرسنگي
و روسيه با ورود بـه عرصـه اقتصـادي ايـران هاي اروپاي هاي استعماري دولت سرمايه، از سوي ديگر ،ي

به ويژه در خطه كشاورزي نسبتاً خودكفاي ايران به وي گيالن را تدريج به سوي تـأمين منـابع مـورد نيـاز
و آوارگـي روزافـزون، هاي ويرانگر قحطي. سودآور خود سوق دادند و فالكت » رعايـاي بيچـاره ايـران«فقر

مؤ به و خواسـت، جاي تأمين نيازهاي داخلـي لفه جديد است كه به عنوان يكي از عوارض اين بـه توصـيه
و توليد پنبـه  و اروپا به كشت و حتـي خشـخاش روي آورد، بازارهاي روسيه و تنبـاكو - صـاحب. توتـون

و مالكان ثروتمند، منصبان دولتي و وابستگان شاه، تجار هاي مختلـف در خريـد امـالك به روش، درباريان
و آذربايجـان را بـه تملـك خـود خيزتـرين زمـين حاصـل، ناي رويه سنتييا تصاحب بر مب هـاي گـيالن

ي به رغم تأكيد بسـيار مورخـان مشـروطه مبنـي بـر عـدم حضـور دهقانـان در زمانـه]114[. درآوردند
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و سوسيال دموكرات مشروطه برخي از آگاه پـي بـرده بودنـد كـه، ترين اقشار آنها به هدايت عناصر پيشرو
دگ و در بر همان پايه پيشين نميزمانه و مجلـس شـوراي ملـير شده و بايد بـا حضـور مشـروطه چرخد
]115[. تغيير كند

و تشكيل انجمن در، هاي عباسي گفتيم از رويدادهاي گيالن اما در آذربايجـان هـم شـاهد تحركـاتي
و غالت. ميان زارعان بوديم و مهم در آذربايجان بر سر دهات » ميرزا حسن مجتهـد«اولين برخورد جدي

و گراني نان معضل هميشگي آن دوران در اين برهه هم رخ نمـود، كمبود ارزاق. پيش آمد انجمـن. گندم
و جلـوگيري از احتكـار محصـول توسـط  و سامان دادن به امر غـالت ايالتي تبريز در مقام مهار بهاي نان

شد. زمينداران به صحنه آمد مجتهـد در آغـاز كنتـرل فـروش. گرفـت اعتراض آنها باال، قيمت كه تعيين
و فراوان خود را به انجمن واگذارد خواهـان بـه كسروي نوشت ميرزا حسن زير فشـار آزادي. غالت پرحجم

بي. كار تن داد اين و حاكميـت قـرار مجتهد مجدداً بر سر كشتار دهقانان پناه قره چمـن در كنـار مالكـان
و حكم به تنبيه  آن» رعيت«گرفت در. پس سرمشق ديگران شودداد تا از و دهقانان بسـياري را او دهات

و انصارش داشت و اعوان مجتهد كـه. مالكيت همه را به خطر انداخته بود» رعيت«سركشي. كنترل خود
و يـارانش نيسـت بلكـه، در آغاز روي خوش به مشروطه نشان داد وقتـي پـي بـرد كـه قضـيه رهبـري او

و خواسته و مخالفـان، در ميـان اسـت» خطرنـاكي«هاي راديكال و در صـف مسـتبدان پـا پـس كشـيد
و  ]116[. محله دوه چي را تقويت كرد» انجمن اسالميه«مشروطه قرار گرفت

و ياران سوسيال دموكراتش ميان زارعـين» ميرزا جعفر زنجاني«مالكان بزرگ توسط زمين، در خوي
شدكشت غا. كار تقسيم و حـاكم مجلس در آن كشاكش به همراه جريان لب انجمن ايالتي در كنار مالك

و رفع  روزنامه انجمـن تبريـز از زبـان اعضـاي انجمـن. را خواستند» فتنه«و در مقابل روستائيان ايستادند
بي دهاتي«ايالتي گزارش داد كه  برنـد كـه باسـوادي پيـدا سوادي روزنامه خريده به دهات مـي ها با وجود

ما]117[».بخواند، كرده و متشـكل شـدن هواخواهان و متنفذين روستا با انـواع ترفنـدها از آگـاهي لكين
و مستقيم برميدهقانان جلوگيري مي و حتي به مقابله علني 11در جلسـه علنـي زاده تقـي. آمدندكردند

و تلگراف مالكـان گيالنـي از سركشـي دهقانـان مطـرح شـد، مجلس اول 1325صفر ، زماني كه اعتراض
ر: گفت و مكتوبـات ديگـر كـه از واليـات، عايا كه در اين تلگرافمقصود از سركشي و تلگرافـات خصوصـاً
مي گويا اين باشد كه ارباب، رسد مي و مالكين و آنهـا سرشـان را در وقـت ها خواهنـد سـر رعايـا را ببرنـد

مي بريدن عقب مي از تقي. شود كشند كه اين عمل به سركشي تعبير زاده در همين جلسه وقتي صـحبت
شدبرگشت  امروز سلطنت قديمه مشروطه شده بايـد رعيـت صـاحبان تيـول هـم مشـروطه: افزود، تيول

را. شود ما به جاي حمايت از چند صاحب تيول بايد منافع بيست كرور روسـتايي كـه اكثريـت مـردم مـا
. تشكيل مي دهند حفظ كنيم

؛ سواحل خزر)مجاهد( اجتماعيون عاميون ايران
ردست ميكم دو تشكل را در و انزلي به نام اجتماعيون عاميون شعبه رشت پـس از تهـران. شناسيم شت

و فعالمهم«را  » فرقه مجاهدين رشـت«اي به امضاي اعالميه. اند دانسته]118[»ترين شاخه آن فرقه ترين
مي. در دسترس است در بـاكو فرقـه اجتمـاعيون عـاميون داراي: نويسـد رابينو كنسول انگليس در رشت

س و در آن منطقه قريب شش هزار عضو دارد كه غالباً از ايرانياني مهـاجر هسـتند كميته ]119[. ري است
و تأثير شاخه مي نشان ديگري كه حضور چـاپ رشـت» مجاهـد«انتشـار روزنامـه، كنـدي رشت را محرز

5( 1326تـا دوم محـرم)م1907نـوامبر15(ق 1325شـوال9اين روزنامه پنج شماره از تـاريخ. است
و صاحب امتياز نشريه. منتشر كرد)م1908فوريه ثبـت شـده» فرقه مجاهدين دارالمـرز رشـت«ي مدير
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در مـتن روزنامـه نـام. عاميون ايـران ـــ مجاهـد ـــ بـوده اسـت ارگان رسمي اجتماعيون، در واقع. است
و نويسندگان مخفي است ي مـأمور انتشـار نشـريه» اسماعيل احمـدزاده تبريـزي«دانيممي. گردانندگان

و تجددخواه بود كه ابتـدا در بـاكو بـه تجـارت. تشكيالتي مجاهدين بود حاجي اسماعيل بازرگاني مترقي
و پس از آمدن به رشت چاپخانـه  اكثـر. الـوثقي را تأسـيس كـرد حروفـي عـروه) مطبعـه(اشتغال داشت

و آزادي ،و تمـدن، المتـين رشـت حبل، خيرالكالم، نسيم شمال، ون مجاهدچ، خواه منطقه نشريات پيشرو
و چند روزنامه ديگر توسط اين چاپخانه منتشر مـي ايـن چاپخانـه بارهـا از جانـب. شـده اسـت در تبعيد

و بيان و آزادي نشر و متجـاوز روس مـورد حملـه قـرار، مخالفان مشروطه به خصـوص مـأمورين مهـاجم
و صاحب تجددطلبش را آز ]120[. ار فراوان رساندندگرفت
ايـن. ها در انجمن واليتي رشت بيش از ساير نقاط ايـران نمايـان بـود نقش پررنگ سوسيال دموكرات

و  و سوسيال دموكرات ارمني در كنار هم عضـو و واليتي بود كه در آن مسلمان انجمن تنها انجمن ايالتي
و مقبـول افتـاد رشت از معدود شهرهاي ايران بود كه افكار. فعال بودند و تجددخواه به آن راه يافت . نوين

و صنعت نوين در ايران شمرده مـي و مراكز علم جمعيـت. شـد رشت در آستانه مشروطيت از مناطق آباد
هزار نفـر تخمـين زده شـده30در آن هنگام قريب، ترين شهرهاي شمال ايران بوداين شهر كه از بزرگ

وب بيماري. است و و بروز قحطيهاي كشنده طاعون و رشـت را بـه نصـف، هـاي مكـررا جمعيـت گـيالن
و روسيه بود. هاي پيش رسانده بود دهه محصول نوغان گيالن بـه. رشت مركز عمده تجارت ايران با قفقاز

مي،شد اروپا صادر مي هـاي ايرانـي بـاكو سوسيال دمـوكرات. زيستند تعداد نسبتاً زيادي اروپايي در رشت
.و مراوده تعداد زيادي مهاجر گيالني در قفقاز در ارتباط مستقيم بودندهم به داليل حضور 

 رشت» كميته ستار«
در،»نسيم شمال«به گزارش روزنامه تأسـيس)م1909فوريه9(ق 1327محرم17كميته ستار رشت

و رعايت اصول مخفي]121[. شد و تـداركات جزئيات جلسه، كاري به علت مخفي بودن فعاليت اوليـه هـا
و صـاحب، كه منجر به تشكيل كميته ستار شد و حاضـران روشن نيست؛ اما قريب به اتفاق اسناد نظـران

و بخش علنـي» خان رشتيميرزا كريم«، رويداد و را در جلو صحنه و مـؤثر در نقشـه تـر جريـان پيشـگام
س) مجاهد(ترديد نقش اجتماعيون عاميون ايرانبي. اند عمل ايجاد آن دانسته هـاي سوسـيال اير جريـانو

و قفقازي، دموكرات منطقه و مهـم بـوده اسـت چون ارامنه تـوان بـه رو نمـي از ايـن. ها در اين اقدام مؤثر
و آن چنان كه مورخان شوروي وانمود كرده اجتمـاعيوني سوسـيال دمـوكرات آن را شـعبه، انـد تنهايي

.و يا مجمع خصوصي آن دانست) مجاهد(عاميون 
خان رشـتي عالوه بر كريم، اند اي كه از مؤسسين كميته ستار شناخته شده گانه امي سيزدهدر ميان اس
هـاي بـر ـــ رهبـر خيـزش رحـيم شيشـه، زاده يار جـوان تقـي» علي محمدخان تربيت«،و سه برادرش

و انجمن و از رهبران ميانه» حسين كسمايي«، هاي عباسي روستايي خـان يپـرم«رو انجمن واليتي رشـت
مي»نيارم و حاضران رويدادهاي آن روزهـا مـي از شركت» فخرايي«. شناسيم را بخوبي : نويسـد كنندگان

و جلسـات آن در خانـه ي ميـرزا يوسـف خـان تشـكيل كميته در رأسش ميرزا كريم رشتي قـرار داشـت
و داراي كميسيون مي يكي كميسيون جنگ ـــ كـه حكـم سـتاد فرمانـدهي نظـامي: هاي فرعي بود شد

و ديگر كميسيون مالي كه وظيفهداشت  و اداري كميته بود ــ و تدارك امور مالي ]122[. اش تهيه
و مسلمان، ارامنه سوسيال دموكرات در كميته و آراي متفـاوت ميانـه داشناك رو تـا تباراني با گـرايش

او. دارد خان رشتي ترديـد وجـود در باور سوسيال دموكرات ميرزا كريم. سوسيال دموكرات حضور داشتند
و هر دو پيوند را مي ـ زميندار بود و عملكـرد سياسـي از خاستگاهي بازرگان اش مالحظـه شد در زنـدگي
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و بست. كرد و بند امـا در زمـان مـورد، هاي بعدي او در دوران رضاشاه در اين گفتار كاري نيست به رابطه
و مخالف اسـت خواه قانون او يك مشروطه، بحث طبق شواهد موجود و خواهـان طلب بداد محمـدعلي شـاه

و بازگشايي مجلس شوراي ملي بود و آزادي، هرحالبه. احيا خـواه رشـت او را نـامزد به داليلي عناصر ملي
گفتـه،ي مرسـوم مشـروطه شدهدر منابع شناخته. اعزام به خارج از ايران براي تدارك نيازهاي قيام كردند

ميشده كه ميرزا كريم و از طريق تماس با سوسيال دموكرات خان از رشت به قفقاز هاي ايرانـي قفقـاز رود
و داوطلب مسلح به ايران را پيش مي و در بازگشت به رشـت تدارك مهمات قيـام منجـر بـه تصـرف، برد

بعـد ديگـري را كـه زادهتقـي ياب مشروطيت يافـت شـده در اسـناد اما اوراق تازه. كند شهر را رهبري مي
ن ميتاكنون به آن پرداخته تـوان بـر روشـني بيشـتري مـي، برمبناي اين شواهد جديدتر. دهد شده نشان

هاي تاريخ مشروطه تاكنون بـه تاسـي ترين كتاب عمده. پيشينه مبارزات نهضت مشروطه در گيالن افكند
و تا حدي تهـران تأكيـد ورزيـده، از احمد كسروي بسـياري از منـابع. انـد عمدتاً بر رويدادهاي آذربايجان

و تشـكيل اردوي شـمال بـر مبنـاي تـاريخ، پيرامون نقش گيالن در مشروطه موجود نگـاري قيـام رشـت
و همتاي ايراني و هدايت سوسيال دموكرات رسمي آن زمان شوروي هـاي روسـي اش روايت آن را بر اقدام
. اند خان عنوان كردهــ بلشويك ــ به كارگزاري ميرزاكريم

در گزارش، فخرايي در خطه گر جنبش مشروطه ي گـيالن نيـز ضـمن نـام بـردن از ديگـر حاضـرين
و رهبـر كميتـه سـتار مـي، خان را عاملميرزا كريم، كميته ستار و. خوانـد مؤسس تـاكنون سـند كتبـي

بهمعتبري در اين مي كماكان تشكيل اوليه. دست نيامده است باره از. مانـدي كميته ستار در ابهام باقي مـا
. از اعزام به خارج توسط جمعي كه كميته سـتار را تشـكيل دادنـد اطـالع داريـم اقدامات ميرزا كريم پس 

در كتـاب» ژانـت آفـاري«. زاده تا حـد زيـادي روشـنگر ايـن برهـه اسـت اسناد يافته شده در اوراق تقي
پرداز حزب سوسـيال نظريه» گريگور يقيكيان«خان رشتي از طريقي خود مدعي است كه كريم مشروطه

ي هنچاك تحت تأثير آراي سوسيال دموكراتيك قرار گرفته بود؛ وي البته سندي براي ايـن دموكرات ارمن
تبـار هاي مسـلمان صرف اتكا به همكاري بعدي يقيكيان با برخي سوسيال دموكرات. دهد دست نمي امر به

همـراه در اين خصوص كه يقيكيـان» زاده مهدي ملك«ي احتماالً نوشته. ايراني در اين مورد كافي نيست
و مدير روزنامه نسـيم شـمال بـه تشـكيل مجـامع ميرزا كريم، سردار محيي و ميرزا حسين كسمائي خان
نمـايي نقـش يـاران خود هنچاكيان هـم در بـزرگ]123[. مورد استناد آفاري بوده است، ملي پرداختند

و كم وبه،ها رنگ كردن شركت داشناكخود حركت اردوي شـمال ويژه يپرم خان در پيشبرد قيام گيالن
و تهران در اين موضوع بي زاده در مـورد از آنجا كه اطالعات تـاريخي ملـك.اند تأثير نبوده براي فتح قزوين

و فاقد اعتبار كافي و شواهد معتبرتري داده، اند گيالن محل ترديد هاي او را بررسـي بايد در قياس با اسناد
و بسياري ديگر مدعي شدهو ملكو به تاسي از او فخرايي، احمد كسروي. كرد - انـد كـه ميـرزا كـريم زاده

و از طريـق و سـلطان نفـت بـاكو بـا كميتـه» يـف حـاجي تقـي«خان به باكو رفت بازرگـان را ثروتمنـد
مي ياب تقي اما اسناد تازه. رابطه برقرار كرد) مجاهد(اجتماعيون عاميون  دهد كـه قضـيه چنـين زاده نشان

و كلي نبوده است . ساده
مي زاده اسناد يافته شده نزد تقياز در بريم كه او از چند جنبه پي و تأثيرگذار بـا فعـاالن نهضـت ي مهم

و سهم بسيار مهمتـري و تشكيل اردوي شمال نقش و در تدارك قيام رشت و مؤثر بوده گيالن در ارتباط
و مكاتبـه او بـا. داشته است، نسبت به آنچه تاكنون پنداشته شده خـان از رهبـران ميـرزا كـريم از مالقات

و داوطلـب جنگـي بـه ميرزا كريم. شويم شناخته شده قيام باخبر مي و آوردن اسـلحه خان براي تـدارك
مي قفقاز مي و از طريق چند سند پي مي رود از. رود بريم كه از قفقاز به پاريس و يك يادداشـت شش نامه
در]124[. كاغذ هتل دانوب پـاريس نوشـته شـده اسـت ها روي زاده وجود دارد كه يكي از نامه او به تقي
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و تسليحات، زادهنقش هدايت فكري تقي،ها اين نامه برقراري ارتباط بـا سوسـيال،و تالش او در تهيه پول
و گسيل داوطلبـان جنگـي بـه گـيالن كمـك بـه خيـزش، هاي قفقازي دموكرات و مهمات ارسال اسلحه

و در جهت حمايـت از مقاومـت تبريـزز تقي. شودشمال به روشني ديده مي فعاالنـه در پـي، اده در تبعيد
و كانون و متمركز قـواي ضـد هاي ديگر مبارزاتي عليه محمدعلي شاه بود تا فشار طاقت ايجاد مراكز فرسا

زاده در ايـن حـوزه روشنگر ابعاد سهم تقي،ي در اين اسنادتأمل. مشروطه عليه مجاهدين تبريز كمتر شود
. است
مي رزا كريم خان به تقيمي خـان از الملك مرزبـان همـراه بـا اسـمعيل دهد كه بزودي امين زاده اطالع

مي، در اين نامه. پاريس به لندن خواهد آمد مي گزارش وقايع گيالن را و و آسـتارا دهد ، گويد كه در انزلـي
اند كه زودتـر بـه سـوي نوشته آقاياني هم از بادكوبه. اند كنترل شديد مرزي گذاشته، مبادي ورود به ايران

مي. باكو حركت كنم و بايـد زودتـر بـه آن سـوي بـرود در آنجا بهتر ميـرزا كـريم در ادامـه. شود كار كرد
و قـول داده كـه بـه، متأسفانه هنوز پولي كه قرار بود برسد، افزايد به رغم اين ضرورت مي دريافـت نشـده

مذ» فوري شرفياب«محض دريافت پول  و پس از اكره فيمابين از آنجا هـم يـك روز بعـد بـه سـوي شود
. مقصد ــ باكو ــ حركت كند

ميميرزا كريم بـه نامـه. دهد كه اخبار خوبي از رشـت دريافـت داشـته اسـت خان در نامه بعدي خبر
مي]125[التجار ــ رئيس» محمد حسين يزدي« مي ــ اشاره و اطالع زاده سـالم دهد كه او بـه تقـي كند

و مي و جالل از شـما درداخـل اسـتقبال خـواهيم كـرد رساند ميـرزا. پيغام داده به زودي در كمال قدرت
و خواسـتار رفـتن نويسد كه رشتي كريم باز هم مي و اهالي انزلي ساكن باكو شـرحي مفصـل فرسـتاده ها

مي. اند سريع او به آنجا شده كه ضمناً دو نفر از مجاهدين قفقازي را نام شـ«برد عبه قفقـاز جزو مجاهـدين
كهو از رشت اطالع داده» اند بوده و اسناد نشـان از فعاليـت گسـترده اين اشاره.»مشغول هستيم«اند ي ها

و ميرزا كريم دارد كه متأسـفانه تـاكنون يافـت نشـده اسـت اي ميان تقي وراي مكاتبات چند صفحه . زاده
از، چند اشاره مهم را كه به ابهام مي درون اين نامهاستعاره با رمز نوشته شده ميـرزا. توان بيرون كشـيد ها

و تأكيد ميرزا كـريم بـه انجـام نش زاده براي رفت كريم از درخواست تقي ،»اوامـر شـما«از پاريس به لندن
و مراوده بيش از اين متون را ثابت مي ]126[. كند حضور

مي نمي كـه بـراي ترجمـه بـه ارمنـي زاده در متنـي اما تقي. رود يا خير دانيم ميرزا كريم به انگليس
خـان در از مالقـات خـود بـا كـريم، جهت درج در مقدمه كتابي كه به زبان ارمني در تهران انتشار يافـت 

: كند پاريس ما را باخبر مي
و برادرش ميرزا كريمعبدالحسين...« و خان معزالسلطان و كـاري خان كـه مردمـان بسـيار فعـال

و مدبر بودند خود را به رشت رسانيدند كه در آنجا اقـوامت با اينجانب در پاريسپس از مالقا. شجاع
و در خانـه خودشـان جمعـي از  و معروفـي داشـتند و خـانواده معتبـر و دوستان زياد و خويشان

و ميرزاعلـي محمـدخان تبريـزي دليـل ذات بـه، را نگاهـداري كـرده]تربيـت[مجاهدين قفقـاز
م،ي مبارزات آن برهه مخفيانه وضوع اطالع بيشتري نداريم كه در اين مالقات چه گذشـت از اين

و تسـليحات الزمـه قيـام رشـت را فـراهم كه بالفاصله ميرزا كريم خان عازم قفقاز شد تا تـدارك
».كند

ميميرزا كريم، به رد اسناد بعدي همين مجموعه  شـفاهي آدميت به ماخذ سـخنان. رود خان به قفقاز
م، كريم كشاورز و رابـط ميـرزا كـريم حمد يزدي ملقب به وكيلپدر ايشان ــ خـان بـا التجار ــ را مترجم

ميبه]127[. اجتماعيون عاميون قفقاز معرفي كرده است رسد ميـرزا كـريم نتوانسـته از پـاريس بـه نظر
و مالقات تقي گرانه از جنـبش مشـروطه هاي حمايت زاده در اوج فعاليت در عوض تقي، زاده برود انگلستان
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مي،دندر لن و مدارها را مـي به پاريس و در مالقات با ميرزا كريم قرار هـر دو هـم در فاصـله. گذارنـد رود
. روند چند روز به تفليس مي
مي، در اين مجموعه در20كـه]1908[نـوامبر4شود با مهر تفليس به تـاريخ پاكتي يافت روز بعـد
و تفلـيس اسـت ايـن پاكـت حـاو. زاده دريافت شده است كمبريج توسط تقي معلـوم.ي دو نامـه از بـاكو

مي، زاده شود كه پس از آن مالقات با تقي مي زاده در اولـين نامـه از بـاكو بـه تقـي. رود ميرزا كريم به باكو
مي گزارش مي و من هم فـردا بـه تفلـيس مـي دهد كه برادرش ــ منظور سردار محيي ــ امروز و رود روم

مي« و.»شوم مشغول است كـه ميـرزا» تجارتي«هاي سخن از برنامه. مهم نامه به رمز استمطالب اصلي
مي ميرزا كريم از تقي. كريم براي تحقق آنها به قفقاز آمده است خواهد كه چند پاكت با تمبـر الصـاق زاده

و آدرس پستي مندرج در آن برايش بفرستد تا از آنها براي ارسال گزارش و نامـه شده هـاي بعـدي بـه ها
مي. استفاده كند انگليس يكدسته دور حاجي خمامي جمـع شـده. اند گويد در رشت چند دسته شده ابتدا

و عده مي. اي هم دور شريعمتدارو جمعي دور سردار امجد بـا ايـن وضـع بـراي اينكـه: كنـد سپس اشاره
و دقت بسياري مبذول شود»تجارت« با. پيش برود بايد كوشش و«در باكو به هر شكلي بود و بيـع شـرط

از» ضمانت ي قبلـي ميـان اشاره به مبلـغ تعيـين شـده.ام دست آوردهبه» سه هزار منات آن«هزار منات
و ميرزا كريم تقي هـاي خـود را هـم بـهي هزينـه ترازنامه. است» آن تجارت«خان رشتي براي تحقق زاده
مي تقي . روزه خـرج شـده اسـت منـات در پـانزده 350حـدود، با وجود رعايت امسـاك. كند زاده گزارش
مي نويسد كه بقيه را فردا برمي مي و مي«: روم دارم تـا از رشـت پـول برسـد. شـوم تفليس مشغول تجارت

و نقل بدهيد سفارشاتولي استدعا دارم. بنده مشغول به تجارت خواهم شد كـه خيلـي برنجدر باب حمل
هـا زيرا بنـده هرگـز از ايـن شـكل تجـارت. يا اينكه آب نخورد، مواظبت الزم است كه بين راه فاسد نشود

و مطلع نيستم نكرده ]128[».اينها را ديگر خودشان بايد بهتر بدانند. ام
ميي بعدي از تفليس به كمبريج به تقي در نامه را مالقـات كـردم در بـاب دوستان«:دهد زاده گزارش

مي تجارت سـه هـزار منـات بـوده اشتراكيمايهسر. شااهللا اميدوارم فايده كلي بشودان. شود عنقريب عملي
و پنجاه منـات هـم كـه خـرج شـد. شصد منات خريدن اشياء در رشت بوده است. است دو هـزار. سيصد

. شود منات سرمايه نقداً داده مي . مشـغول. ديگر هم حاضـر بـه همراهـي شركاء. هم داشته است شريك.
».به بنده برسديدبدهكاغذ را به توسط همان شخص. شويم تجارت از امروز مي

ميميرزا كريم، رمزگونههاي در اين نامه و آشناي تقـي خان اطالع زاده را در دهد كه دوستان مشترك
و مواد منفجـره ـــ در حـال عملـي. تفليس مالقات كرده است ـ يعني تهيه مهمات تجارت مشترك آنها

ا از سرمايه. شدن است هـا از طريـقز تهيه بخشي از ايـن پـولي اشتراكي ــ سه هزار مناتي ــ كه حاكي
بي» اشيا«زاده است ــ شصد منات خرج تقي شـك تسـليحات جنگـي اسـت؛ مورد نياز در رشت شده كه

شد دو هزار منات هم نقداً به شركا ـــ يعنـي داوطلبـان جنگـي ـــ هـم. زودي خرج خريد اسلحه خواهد
. اند حاضر به همراهي شده

ازميرزا كريم مي خان در نامه كند كه قرار است سيد عبـدالرحيم نـامي ـــ كـه هـويتش قفقاز عنوان
و از ساكنان عشق پوشيده مي از. آباد است مالقات كند ماند ــ و طرز نام بـردن ايـن شـخص حـاكي لحن

كنـد پاسـخ نامـه را هـم زاده تقاضـا مـي از تقي. آشنايي دو سوي مكاتبه از هويت مستعار مورد نظر است
ش«توسط  مي» خص محمد صادقهمان و و«: افزايد در تفليس به او برساند در ضمن هـر چـه سفارشـات

]129[».تأكيد است مرقوم داريد به همان شخص كه كار را كوچك فرض نكند
و تقي مي ميرزا كريم و دقيـق اما تقي. اند شناخته زاده هر دو شخص مزبور را تـر؛ لـذا ميـرزا زاده بيشتر

اق كريم مي و سفارش شود از جانب تقي، دامات در دست انجامخواهد اهميت . زاده به فرد مزبورآمر تأكيد
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و راي او را در تمـام مـوارد، زاده بـوده ميرزا كريم از همان آغاز خروج از رشت در ارتباط با تقـي نظـر
و به اجرا گذارده است و سوسـيال دمـوكرات. پرسيده ايهـ تا كنون گمان بر اين بود كه بين ميرزا كـريم

و تفليس از طريق ديگري ارتباط برقرار شده و باكو بـريم كـه اما بـه مĤخـذ ايـن اسـناد پـي مـي، قفقازي
و بـه، در ميان اين اسناد. زاده نقش اصلي در اين راستا ايفا كرده است تقي تلگرافـي هـم بـه خـط التـين

زاده يرزا كـريم از تقـيم. از تفليس به كمبريج در دست است)ق1326شوال28( 1908نوامبر23تاريخ 
زاده قـراري داشـته كـه لحظـه مهـم انجـامش گويا بـا تقـي. كند كه سفارشات الزم انجام گيرد تقاضا مي

و تبريزِ در محاصره سـراغ داريـم تقي، يك هفته پس از اين تلگراف. فرارسيده است زاده را در درون كشور
زاده در همين روزهـا اروپـا را بـه قصـد تقي،تر به بيان روشن.)1326ذيقعده6معادل 1908نوامبر30(

و در مسير ايران به قفقاز مي و ورودي يك هفتـه در فاصله. رود تبريز ترك گفته اي تلگـراف ميـرزا كـريم
،و حضـور او در قفقـاز]130[زاده بـه سـتارخان از تفلـيس با توجه به نامه ارسالي تقـي، زاده به تبريز تقي

رامي،و داوطلبين انقالبي براي قيام رشت همزمان با تدارك مهمات توانيم احتمال مالقـات بعـدي آن دو
در. در قفقاز در نظر بگيريم چنـد هفتـه پـس از ورود) 1909فوريـه5(ق 1327محـرم13ميرزا كـريم

مي تقي فرمانـدهي. يابـد تصـرف شـهر تحقـق مـي، چند روز بعـد]131[. شود زاده به تبريز به رشت وارد
و داوطلبان مسلح از قفقاز به رشت با ميـرزا علـي محمـدخان تربيـت يـار جـوان دسته اع زامي مجاهدين

مي اين مورد هم مجراي ديگر ارتباطي تقي. زاده بوده است تقي خط رابطـه. دهد زاده با قيام رشت را نشان
در. خـان اسـت ويـژه شـخص يپـرم بـه، هـا آشنايي پيشين او با داشـناك، زاده با گيالن سوم تقي او خـود

مي]88ص[خاطراتش  در رشت كه بـوديم«: نويسد در مسير تبعيد پس از بمباران مجلس اول به خارج
و با ما مالقات كردندخواهان به كنسول محرمانه از مشروطه ».يكي از آنها يپرم بود. خانه آمده

كم، زاده تقي و مييپرم را مردي شجاع . روطه كشـيده اسـت خواند كه زحمات زيادي بـراي مشـ نظير
ي روز قيام را از او پنهـان داشـته اند كه نقشه مدعي شده. سهم يپرم در كميته ستار روشن نيست]132[

از مـي. او از جمله هفت نفر بنيانگذار كميته ستار بود، هاي خود يپرم بنابر يادداشت. بودند گويـد سـه نفـر
و چهار نفر ديگر از ايرانيان كنـد كـه ايـن كميتـه اشاره مـي. مسلمان تبار بودند اعضاي اين كميته ارمني

و مجدداً تشكيل شد ميبه. چند بار منحل رسد پس از بروز اخـتالف ميـان اعضـاي كميتـه سـتار بـا نظر
مي، يپرم مي او از آنان جدا و به انزلي و كميته جديدي به نـام شود را مركـب از چهـار ايرانـي» بـرق«رود

و سه ارمني تش ميمسلمان تبار ي بـرق را متفـاوت در مـرام بـا كميتـه، يپرم در روايـت خـود. دهد كيل
و پيرو مرام مي» هاي انقالبي سوسياليست«نامه كميته ستار را در حالي، كند معرفي كه كميته سـتار خـود

مهري نيز به همين عنوان تهيه كرده است در زمره اجتماعيون عاميون مي و . شناساند
از، افزايد كه پس از روشن شدن اين موضوعمي يپرم در دنباله مطلب كميتـه بـرق رسـماً راه خـود را

و اختالفات شديد ميان ايـن دو محفـل بـه  بـر مبنـاي شـواهد]133[. وجـود آمـد كميته ستار جدا كرد
و عمـل كميتـه توان فرض كرد كه يپرم خواسته مرام تاريخي زمانه مي نامه داشناكيستيون را مبناي نظـر

كمااينكـه در همـين. دانستند) مجاهد(اما آنها خود را پيرو مركز باكو اجتماعيون عاميون،ر دهدستار قرا
مي يادداشت نامـه داخلـي آيـين«نويسد كميته ستار در آغاز ــ كه او هم در زمـره اعضـاي آن بـود ـــ ها

و مواد آن را به مورد اجرا گذاشتند ».داشناك را پذيرفته
و سوسيال دمـوكراتو اختالف نظر ميان داشناك با توجه به سردي رابطه هـاي مسـلمان هاي ارمني

مي تبار قفقازي چنين امري محتمل به  . رسد نظر
، دهـد ها را نشـان مـي زاده با تدارك قيام رشت توسط سوسيال دموكرات مورد ديگري كه ارتباط تقي

در به تقـي) 1908نوامبر17( 1326الشو22زاده از استانبول به تاريخ اي از ميرجواد برادر تقي نامه زاده
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ميمي. كمبريج است امـروز«:نويسـد ميرجـواد مـي. بـرد دانيم در اين روزها ميرزا كريم در تفليس به سر
ـ وجـه برسـانيد: باز پول خواسته بودند به اين عنوان بود، تلگراف از تفليس به اسم حقير آمده سيد جـواد

».شود كه كار فوت مي
ك و احتياجات نبرد براي ارسال به رشت بودميرزا هرحـالبه. ريم در اين اوان در تدارك خريد مهمات

او اين تلگراف حاكي از ارتباط ميان برادر تقي زاده با مبارزان درون كشـور بـود كـه در آن زمـان از جانـب
ت مـورد نيـاز رابط ايرانيان ساكن استانبول به خصوص كميته سعادت بود ودر حمع آوري پـول وتجهيـزا 

اي بـراي تـالش گسـترده، با اقداماتي كه در تفليس در جريان بـوده اسـت. كرد مبارزان داخل فعاليت مي
و ارسال مايحتاج فعاالن انقالبي درون كشور و اروپا جريان داشـت، در قفقاز، تدارك  طـور همـان. استانبول

بـه خصـوص ميـرزا كـريم،ن اردوي شمالزاده با برخي مجاهدي تقي، كه در گفتار ديگر اين كتاب آورديم
وقفـه خـان در فـتح بـي زاده با نظر ميـرزا كـريم تقي. رشتي پيرامون فتح عاجل تهران اختالف نظر داشت

زاده تقـي، پـس از فـتح تهـران، امـا. مخالفـت كـرد» سپهدار تنكـابني«تهران با نيروي نظامي به رهبري 
و نوشـت اين روي» دوست عزيز«تلگراف تبريكي با عنوان  اخـتالف«: داد را به ميـرزا كـريم تبريـك گفـت

ميعقيده را حسن و خلوص عقيدت طرفين تالفي ]134[».كند نيت
و انزلي تقي شد، زاده پس از فتح تهران از طريق باكو بـه گـزارش روزنامـه نسـيم. از تبريز عازم تهران
.و سپس به تهران رفتدر خانه ميرزا كريم خان به مدت دو هفته اقامت گزيد،]135[شمال

السـلطان در مـاجراي ورود ظـل، زاده با ميرزا كريم خـان اسـت رويداد بعدي كه حاكي از ارتباط تقي
السـلطان كـه عمـري در حسـرتظل. شود برادر محمدعلي شاه از اروپا به ايران از طريق انزلي روشن مي

.ت شـتابان خـود را بـه ايـران رسـاند پس از خلع يد محمدعلي شاه از سلطن، پادشاهي قاجار سوخته بود
و تقـي و ماجرا را طي تلگرافي به تهران . زاده اطـالع دادنـد مجاهدين گيالن او را در رشت بازداشت كردند

مجاهدين شمال به دستور تهران مبلغ يكصد هزار تومان وجه نقد براي خزانه خالي حكومت فـاتح تهـران
و به تهران فرستادند شـرح، هاي متعددي كه به تهران فرسـتاد خان طي تلگرافا كريمميرز. از وي گرفتند

اوف را بـه او ابـالغو در يك مورد سـالم دوسـت مشتركشـان صـادق، زاده رسانيد ماوقع را به اطالع تقي
]136[.كرد

و امتياز ليانازوف  قضيه ماهيگيران انزلي
و رودخانه مي درياي خزر و غني از ماهيان در جهـان بـوده اسـت از مراكز استث، ريزند هايي كه به آن . نايي

و كنترل كردن صيد ماهي اين رودخانه روس و بحـر خـزر تـالش ها از ديرباز براي به انحصار درآوردن هـا
و امتيـازاتي در ايـن)م 1828(چاي در ضميمه معاهده تركمن. كردند مي براي اتبـاع روس حقـوق ويـژه

ك. زمينه منظور شده است ول شيالت شمال را به ميرزا حسينناصرالدين شاه خان سپهسـاالر اجـاره داد
اي اجـاره هر منطقه را بـه عـده، اينان هم در قبال وجه بيشتري. ها واگذار كرد جا به روساو نيز آن را يك

نامـه شـيالت را بـه چهـار اجـاره)ق1296ذيقعـده7(م 1879اكتبـر4خـان در ميرزا حسين. دادند مي
و نشـي. منتقل كرد» استپان ليانازوف«س از جمله بازرگان تبعه رو ژانويـه31تـا بهائياين امتياز بـا فـراز

و گريبـان دولـت ايـران را رهـا نكـرد) شمسي 1331بهمن11( 1953 . در خانواده ليانازوف بـاقي مانـد
و تمديدنامه آخر آن در آستانه جنبش مشروطيت سـ، مطابق اين قرارداد الي شيالت درياي خزر در قبـال

امتيازدار روس هم بـراي صـيد هـر هـزار مـاهي هفـت تومـان بـه. پنجاه هزار فرانك طال اجاره داده شد
مـاهي حـالل صـيد شـده بـراي مصـرف، طبق اين امتيازنامـه، ضمناً. داد ماهيگيران شمالي دستمزد مي
. داخلي ايران اختصاص داشت
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هـاي حـالل ني ليانازوف در مورد صيد مـاهي حاكم انزلي با كمپا، سردار منصور، به زمان مورد نطر ما
آن. تنها منبع امرار معاش ماهيگيران ايراني تباني كرد هـاي حـالل سـهم طبق قرار اوليه ماهي، تا پيش از

و آنها مي» حرام«هاي ماهيصرفاً صيادان انزلي بود و شيالت تحويل اما حـرص. دادند را به مراكز كمپاني
و مرزي نداو آز روس هاي حالل را به قرارداد خـود بيفزاينـد شت؛ ابتدا با رشوه توانستند صيد ماهيها حد

سردار منصور هم آن را به چهـار برابـر. هزار تومان اجاره دهند22و سپس آن را به سردار منصور به مبلغ 
و اين شرط را هم گذاشت كه مـاهي سـوف را در ازاي هـر هـزار تـا  ، قيمت به خود ماهيگيران اجاره داد

آن سوف ماهي فلس. هفت تومان به اداره شيالت تحويل دهند داري با دو دندان بزرگ بود كه به داليلـي
و بهره. را حرام اعالم كرده بودند و بـه اعتـراض برخاسـتند صيادان از اين اجحاف . كشي جديد برآشـفتند

و روشنگري ميان ماه ها با فعاليت روشن بود كه سوسيال دموكرات آنهـا را بـه حقـوق، يگيرانهاي تبليغي
و با متشكل و تعدي چندباره آگاه و مسـتبدين حـاكم حقه خود بـه، كردنشان در مقابل كمپاني ليانـازوف

سردار منصور كه با منطقـه همچـون ملـك طلـق خـود رفتـار، عالوه بر اين. احقاق حق برانگيخته بودند
ايـن حـاكم خودكامـه. رض به او معاف نبودحتي حمل تخم مرغ به مرزهاي ايران از پرداخت عوا، كرد مي

و لتكه ايـن عـوارض خـارج از تحمـل مـاهيگيران زحمـتكش. ها هم ماليات بسته بودچي براي كرج بانان
در. هـاي گسـترده لغـو شـد هاي نخستين مشروطه در پي اعتـراض در همان ماه، منطقه شـوال4مـردم
اع 1324 در اين تلگراف هم بـه امتيازنامـه. تراض برخاستندق با ارسال تلگرافي به مجلس شوراي ملي به

و هـم از تعـديات روزافـزون سـردار منصـور شـكايت كردنـد  از وكـالي مجلـس. ليانازوف اعتراض كردند
و حقـوق آنهـا مسـترد شـود،ها خواستند ضمن لغو امتياز روس جمـع. اجحـاف سـردار منصـور متوقـف

و قريب سه هزار نفر در تلگـراف عالوه بر ارسال تلگراف به تحريم كاال، اعتراضي - هاي روسي تهديد كردند
. خانه انزلي تحصن كردند

در]137[.ي مجلس در اولين شماره خود اعتراض ماهيگيران را منعكس كرد روزنامه همين روزنامـه
و نتيجـه  شماره ديگري مطرح كرد كه روز پيش مجلس براي پاسخ به تلگراف صيادان جلسه تشكيل داد

و مخالفـت سـخن. فعالً مخالفت با قرارنامه ليانازوف ناممكن اسـت گرفت كه چنـد نماينـده در موافقـت
و كمپاني ـــ از مـتن، يكي از وكال گفت كه بنابر مواد اين قرارداد. گفتند هر يك از طرفين ــ دولت ايران

فسـخ قـرارداد روشـن شـد كـه، يعنـي. قرارداد تخطي كند بايد پنجاه هزار تومان به طرف ديگر بپـردازد 
و قـرارداد ليانـازوف در جلسـه دوم ذيقعـده]138[. ممكن است دسـامبر17( 1324اعتـراض صـيادان

شد) 1906 و به بحث نهاده گفته شد ماهيگيران انزلـي طـي كاغـذي خواسـتار پاسـخ. مجلس نيز مطرح
كه رئيس مجلس ــ صنيع. اند هاي خود شده دادن به خواسته هنوز مـتن امتيازنامـه الدوله ــ اظهار داشت

و قرار بر اين شد پس از واصل شدن متن و بـه موضـوع رسـيدگي، از وزارت خارجه مطالبه نشده تحقيق
مسـئله: تـا اينكـه يكـي از وكـال پرسـيد، چند روزي در مجلس بـه اتـالف وقـت گذراندنـد]139[. شود

18سـرانجام در جلسـه. رسـد مـي دير نشده جـوابش، الدوله پاسخ داد امتيازنامه ليانازوف چه شد؟ صنيع
و تعـدي زاده تقي،)1907ژانويه3(ذيقعده همان سال در متنفـذين پـس از سـخناني در ظلـم و حكـام

و عدم پاسخگويي مجلس افزود .«: واليات ايران . مي. انـد رسد كه ماهيگيرها در بست رفتـه از انزلي خبر
ماو شكايت مي به]وكال[كنند ولي ».كنيم مطالب آنها نميهم اعتنايي

و پاسخ درخور بـه آنـان شـد، زاده به مĤخذ مذاكرات مجلس تقي از. خواستار پيگيري شكايت صيادان
، اي رسـيد به چه نتيجه، رئيس مجلس پرسيد متن امتيازنامه ليانازوف كه از مسئوالن ذيربط خواسته شد

و اگر نداده، اند اگر داده و در روزا نمـيچر، اند چرا در مجلس عرضه نشده 4دهنـد؟ يـك مـاهي گذشـت
مجلسيان كه منتظر بودند اين اعتراض همچون ديگر شكايات مـردم بـا گذشـت زمـان فرامـوش، ذيحجه
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و سرنوشت متن درخواستي قرارداد مواجه شدند با طرح دوباره، شود زاده مجـدداً تقـي.ي مسئله صيادان
. مطلب ديگـر در خصـوص صـيادان انزلـي اسـت«:شد يادآور، تفاوتي مجلسيان به موضوع با نكوهش بي
و تظلـم كردنـد3هر، خواندند، اليحه دادند آخـر كسـي بـه. هزار نفر از صيادان انزلي اين همـه شـكايت

]140[».تظلمات ايشان رسيدگي نكرده است
بعد از دو ماه معلوم شد كه وزارت امور خارجـه در ارسـال اصـل مـتن امتيازنامـه بـه مجلـس جهـت

ميرس از) 1324(در جلسه روز پنجم ذيحجه. كند يدگي تعلل در مجلس عنوان شد كه براي بـار چنـدم
و مردم گفته و حـبس انزلي تلگرافي رسيده و تعـدي، اند كه به تحريك مغرضـين مـا را دسـتگير و ظلـم

 هاي ما رسيدگي نشده است؟ كنند؛ چرا تا حاال به خواسته مي
،ق مجلـس 1325االول ربيـع20در جلسـه. اقدامي صورت نـدادو مجلس، سه ماه ديگر هم گذشت

و تمـام ادارات، چهار روز است عموم ملت«: تلگرافي از انزلي قرائت شد كه به وكال اطالع داد حتي دهـات
و عيال در تلگراف،و گمرك از كار دست كشيده و با اهل و هر دقيقه هيجـان مـردم بيشـتر خانه حاضرند

و رفع اين هيجان فوق قدرت وكالستهيچ دخل به سابق ند ».ارد
آن فرقه اجتماعيون عاميون انزلي شاخه و خـود را هـم مسـلك اي مستقل از واحد رشـت برپـا كـرد

و از ايني رشت رسوخ كرده آنها گفتند كه عناصر مستبد پيشه در شعبه. ندانست و جـدايي اند رو تفكيك
و اعتراض سازمان. خود را از آنان اعالم كردند و متشكل ماهيگيران انزلي عليـه امتيازنامـه ليانـازوف يافته

و تنظيم خواسته مؤسسه ميي وي و راديكال از جمله اقدامات مؤثر اين شعبه به شمار . آيد هاي روشن
ترين مورد آن همين قضيه مـاهيگيران انزلـي اما مهم، حضور علني فرقه در چند مورد ثبت شده است

در فرقه. بود و احقاق حقوق كرجيي انزلي هـاي رابينـو در يادداشـت. بانان انزلي هم فعـال بودنـد هدايت
بانان با هم متحـد شـدند كـه بـه بارگـاه دريـا بـراي آوردن كرجي«:خوانيم ديپلمات حاضر در منطقه مي

 ها در بـاب اضـافه كرايـه نروند تا كشتي، از كشتي كه هميشه مشغول بوده]روسي به معناي بار[ها ياشك
]141[».آنها قراري بدهند

و بسته شدن گمرك انزلي و يـاو جلوگيري از ورود مهمـات روس، در چندين مورد هم خبر از تعطيل هـا
و پسترسيد؛ در تلگراف صادرات نوغان گيالن مي و راديكـال از حضـور مترقـي هـاي خانه هـم خواسـته خانه

مي سوسيال دموكرات ]142[. كرد ها در پشت صحنه حكايت
و حمايـت» عميد همايون«عزل و اعتـراض جريـان راديكـال معاون حاكم انزلـي هـم بـر اثـر فشـار
شد آزادي را بـه» معاضدالسلطنه«مجلس شورا، رغم پافشاري اهالي انزليعلي. خواهان ساير مناطق ميسر

و انجمن انزلي را برچيدند و تفن دست]143[. منطقه فرستاد هايي كـهگكم از دو مورد آتش زدن اسلحه
و مـؤثر سوسـيال]144[. خبـر داريـم، براي دولت محمدعلي شاه به گمرك انزلـي رسـيد  حضـور فعـال

و تأكيد نهضت دموكرات از، ها درانزلي موجب شد كه عمده توجه و دفـاع و احقاق حقوق متشكل بيداري
و مخالفت با مداخالت بيگانگان باشد ]145[. كيان ملي

، اض صـيادان انزلـي را همچـون احقـاق حـق دهقانـان گيالنـي آشـوب اكثريت وكالي مجلس اعتـر
و، درازي دست و» خوردن مال مالكان«فضولي و مـدافع» االسـالم حسن حسام«خواندند وكيـل متشـرع

اما صيادان انزلي نسبت به حقوق خـود آگـاه. مالكين رشت را براي خواباندن سروصدا به گيالن فرستادند
و از حق طلبي خود و سستي گذراند. عقب ننشستند بودند هـاي مجلس اول در ماه. مجلس هم به اهمال

و مخالفان مشروطه و در كشاكش با دربار زماني كـه بـيش از هـر زمـان بـه پيگيرتـرين هـواداران، پاياني
محـرم،ي استبداد صـغير در بحبوحه. هاي اساسي آنها را ناديده انگاشت خواسته، خواه نياز داشت مشروطه
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مي،)1908ژانويه( 1326 و شـورش كماكان از انزلي خبر و با پرتاب سـنگ رسيد كه صيادان جمع شده
]146[. اند به خانه مباشر به اعتراض برخاسته

در كه نمونـه طور همان، در علل مهم ناكامي مجلس اول در مقابل دشمنان مشروطه هـاي ديگـرش را
و، ايم اين كتاب آورده و دور شـدن روزافـزون آن از مـردم تهـي يكي هم همين وجود فاصله دسـت شـهر

و آگاه آن بودبه، روستا ي دربـار مجلس كه توانسته بود در مقابله با كودتـاي ذيقعـده. ويژه بخش متشكل
چند ماه بعد با محـروم كـردن خـود، هاي مردمي پيروزمند بيرون آيد در پناه حضور انبوه حاضران انجمن

و فداكا و آماده نهضت با حمله دو هزار قـزاق ليـاخوفي از پـا از حمايت پيگيرترين رترين نيروهاي متشكل
و مسئولي چون تقـي، اكثريت مجلس سخنان وكالي دلسوز. درآمد و بـا اتهامـاتي راديكال زاده را نشـنيد
و افراط«چون  از» تندروي با هر حركت راديكال مردمي براي احقاق حقوق به مقابلـه برخاسـت وخـود را
. ين هواخواهان نظام نوين محروم كردندترفعال

و به دست ما رسيده و هشـدار مكـرر، مذاكرات مجلس تا آنجا كه ثبت شده جملگي حاكي از تأكيـد
و حمايت از خواسته تقي و روستاستهاي تهي زاده بر رسيدگي - او صرف دستيابي به دسـت. دستان شهر

و در راه ترقـي خط مشروطه را كافي نمي و دموكراسـي خواسـتار اصـالحات اجتمـاعي توسـع، دانسـت ،ه
و سياسي ژرف مي حمايت او از صيادان انزلي نمونه. بودتر اقتصادي عـالوه. آيـد اي از اين رويكرد به حساب

در با سوسيال دموكرات زاده تقياز وجود رابطه، بر مذاكرات مجلس و خبرهـاي ديگـري هاي انزلي هـم رد
. دست داريم

تساحل نجاروزنامه
و نگارش ساحل نجاتروزنامه سوسيال دموكرات ـ المتكلمـين«به مديريت در» ميـرزا ابوالقاسـم افصـح

منتشـر)م 1907نـوامبر5(رمضان همان سـال28تا) 1907سپتامبر16(ق 1325شعبان7از، انزلي
بر. شد ي كـه در شـماره» اخطـار«به گـواهي يادداشـت، شماره اين دوره زماني7عالوه ي كـم روزنامـهي

بـه طبـع» اطـالع شـركا بـي«و» يكي از جوانان سـاكن انزلـي«توسط» يكي دو نمره«، نجات درج شده
را روزنامه از خوانندگان خود خواست آن نسخه. رسيده است و نمره اول همـين شـماره ها را نديده بگيرند

به از آن نسخه، جز اين گواهي. مبنا تلقي كنند رسـد كـه تعـدادي نظر مـيبه. استدست نيامده ها نشاني
. اند ها را منتشر كرده به معناي تندروتر اجتماعيون عاميون اين نسخه» جوان«عناصر سوسيال دموكرات 

المتكلمـين افصـح» مؤسس كلـي شـركاي مطبعـه سـاحل نجـات«، انزلي ساحل نجاتي در روزنامه
مي، در واقع. معرفي شده است ي ساحل نجات به مثابـه اولـين چاپخانه.دش روزنامه در چاپخانه خود چاپ

، رشـت خيـرالكالم المتكلمـين مـدير عالوه بر افصح.ق شروع به كار كرد1325در سال»ي انزلي مطعبه«
به» اسماعيل احمدزاده تبريزي«در ميان شركاي چاپخانه و سرمايه را . شناسـيم گذار مـي عنوان برپاكننده

ي فرقـه«: نوشـت]147[»نـداي وطـن«روزنامـه.ا مجاهـدين بـود ميرزا اسماعيل در ارتباط تنگاتنـگ بـ
شد يك دستگاه مطبعه آورده مجاهدين و عماً قريب روزنامه به اسم ساحل نجات داير خواهد ».اند

در دسـت زاده تقـيق بـه 1325الثـاني جمـادي26اي به تـاريخ نامه، بنيانگذار چاپخانه، از احمدزاده
و كالمي ايران. اشاره دارديتأملاست كه به نكات قابل  مدار به دوست هـم واليتـي خـود نويسنده با لحن

و روزنامـه را مـي جز قوه قلم هيچ قوه: نويسدمي و خبـر برپـايي چاپخانـه اختيـار«:دهـدي ديگر نـداريم
. مطبعه ساحل نجات با حضرت عالي است . در. و سـاير زحمـات ديگـر اداره را به همين مالحظه وكالـت

ميتهرا و تبريز به كتابخانه تربيت . خواهم بدهمن . روز4[شماره اول روزنامه دور نيست كـه روز شـنبه.
مي]بعد . شود طبع . . ايـم در تهران بسيار اميـدوار شـده]انجمن آذربايجان[از انجمن اتحاد آذربايجانيان.
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. در رشت نيز اهل آذربايجان . و دادند كـه همـه آدم انجمني به اسم مجاهدين تبريز تشكيل. هـاي غيـور
با جوان و و رابطه دارند]مجاهدين[هاي كارآمد هستند . انزلي اتحاد . و ركن مجاهـدين انزلـي بـاز چنـد.

وراهمان رشته هرگاه الزم باشد، نفر تبريزي است وصل بفرمائيد يعني تهران مركز باشـد آن وقـت رشـت
خيلي خـوب . با قفقازيه نيز ارتباط داريم. وص هم در ميانه باشديك رابطه مخص. انزلي را نيز متصل بفرمائيد

رئـيس مجاهـدين رشـت آقـا محمـد. اين كار هم بسته به حضرت مستطاب عالي است دستورالعملاست 
. حسين دائي تبريزي است . ».جان نثار اسمعيل احمدزاده تبريزي.

از، ادبـي، علمـي، لـيم، روزنامـه آزاد«: در سرلوحه نشريه ساحل نجات ذكر شـده بـود تـاريخي كـه
و عدالت سخن مي ساحل نجات مدافع حقوق مـاهيگيران بنـدر انزلـي در برابـر».گويدحمايت مشروطه

و عوامل حكومتي بود و يـد كنتـرل خـود. كمپاني ليانازوف ليانازوف شيالت شـمال را عمـالً بـه انحصـار
]148[. درآورده بود

دري روزنامه به بخشي از مقالهو رويهاي از نثري نمونه براي مالحظه ـ دو هفته پـس7اي كه شعبان
شد، از ترور اتابك اعظم مي، در شماره دوم ساحل نجات منتشر يكي از علل تامـه خرابـي«:اندازيم نگاهي

و برقـي داشـت. مملكت سپرده نشدن كارها به دست مردمان عاقل است و، هر كس ارقـي زلـف را لعـاب
د مي، اده بودسبيل را تاب و خدمات سترگ و. كـرديم مصدر كارهاي بزرگ او نيـز پـي شـهوات نفسـانيه

و كامراني بـود، رفت لذايذ جسمانيه مي از چنانچـه ناحيـه. مطمح نظرش تنها خوشگذراني اي از مملكـت
. شـد رفت عيشش منقص نمي دست مي . و نالـهو اگـر صـداي شـيون مـي. ي بينوايـان بـه فلـك شـنيد

مي ككش نمي، رسيد مي و دم را غنيمت ولي حاال وقتي است كه تملقـات شـاعرانه بايـد بـه. دانست گزيد
و بايسته برتري. دور افكنيم ما ديگـر حوصـله. دوراني نيست كه بگوييم حضرت واال شايسته سروري است

و جدي بشنويم. اين كارها را نداريم و عقـل در دمـاغ. بايد جدي بگوييم اسـت هـر كـه را هـوش در سـر
و خود ناظرش باشيم بايـد او را روي مردمـك، هر كه خدمت به وطـن نمـود . بايستي امور را به او بسپريم

و خيانت نمود و هر كس خدعه و گراميش داشت ».مجازاتش كرد، ديده نشاند

و سوسيال دموكرات تقي  هاي ارمني زاده
و تجددخواه شهر در مراوده بـود در تبريز با ارام، زاده پيش از دستيابي به فرمان مشروطه تقي از. نه پيشرو

در. خبـر داريـم، اي كه به همراه تربيت برپا كرده بـود در داروخانه» دكتر پاشايان«همكاري تنگاتنگ او با
و فعال سياسي ارمنـي چـون داشـناكي مشروطه هم از ارتباط او با گروه زمانه و، هاي متشكل ، هنچـاك
امهم و مؤثرتر از همه با در تشكيل حزب دمـوكرات، قليت گروه سوسيال دموكرات مستقل ارمني تبريزتر

و شواهدي در دست است ]149[. اسناد

و مذاكره با داشناك ها تعامل
و نشان مستند فعاليت متشكل ارامنه ي تبريز به سندي در آرشيو فدراسيون انقالبي ارمنـي ـــ اولين رد

مبارز معروف عضو رهبريـت داشـناك،»رستم«گردد كه به خط داشناك ــ در شهر بوستون آمريكا برمي
مي، طبق اين سند كه به زبان ارمني است. تحرير شده است م در شهر تبريـز 1892بريم كه در آوريل پي

و رسماً درخواست برگـزاري كنگـره اول فدراسـيون را تصـويب كردنـد داشناك در ايـن. ها كنفرانسي برپا
ا سه مسئله، متن آمده وي صلي پيش روي ارامنه انقالبي قرار دارد كه بايد در يك كنگره عمومي ارزيـابي
و سـال. ريزي شده بود فدراسيون داشناك در تفليس پايه، دانيم كه دو سال پيشترمي. گيري شودتصميم
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به 1891مه18بعد ــ گونـه برنامـه امـا هـيچ. عنوان ارگـان فدراسـيون منتشـر شـد ــ نشريه دراشاك
و مدون راهنماي فعاليت تشكل وجود نداشتمش اينكه اولـين اشـاره بـه ضـرورت تـدوين، در واقع. خص

و تاكتيك حزبي از شاخه فعال تبريز تشكل در دست است و گستردگي شـعبه نشانه، استراتژي ي اهميت
ت 1892اولين كنگره گروه در تابستان. تبريز است و برنامـه حـزب در آن و در شهر تفليس برگزار صـويب
ـ داشـناك بـه فدراسـيون انقالبـي ارامنـه ـــ. اعالم شد سازمان نام خود را از فدراسيون انقالبيون ارمني

و خروج هنچاك ]150[. ها از ائتالف پيشين را به رسميت شناخت داشناك ــ تغيير داد
و جـذب اعضـايي دهه پاياني سده نوزدهم توانستند با فعاليت گسترده هاي اوليهها در سال داشناك

مي» نعلبنديان«. هاي فعالي در برخي مناطق ايران برپا كنند شعبه، بسيار كشـور: كنـد مورخ ارمني تأكيد
و پيشرو امر ارامنه در آن سال و كعبه آمال سرزميني بـا غالـب. ها به شمار مي رفتايران سرزمين رويايي

حف مردمان مسلمان كه بر روي ارامنه و حقوق ارامنهي آماده مبارزه براي ي عثمـاني آغـوشظ موجوديت
و خوي بود؛ امـا در تبريـز، ها در ايران شهرهاي تبريز مراكز اصلي داشناك. گشوده بود دليـل بـه، سلماس

و حضور اقليت فعال ارمني ـ قفقازي تحت پوشـش آموزگـار. حضور مؤثرتر يافتند، اهميت ، مبارزان ارمني
و، كشيش و تجار وارد ايران و آمـوزش الزم بـراي مبـارزه بـه تركيـه اعـزام، با تدارك مـالي زوار مهمـات

در» تيگران استپانيان«يكي از نخستين فعاالن سرشناس داشناك. شدند مي بـود كـه بـا ورود بـه تبريـز
بـه منظـور  (Kahriskh Zinagord Zaran) كارخانه كوچكي تحت نام كارخانه مركـزي اسـلحه 1891سال 

و توليد مهما .ت برپا كردمونتاژ
سـازي تـوالي او پيش از آمدن به ايران در كارخانه اسـلحه. تيگران در اين خصوص صاحب تجربه بود

و ماشـين. روسيه مشغول به كار بود از قطعـات و بـه همـراه تعـدادي آالت كارخانـه در شـهر تـوال تهيـه
، عـالوه بـر اسـتپانيان. ده شـد سازي دولتي تفليس مخفيانه به تبريـز آور كارگران ماهر در كارخانه اسلحه

در  (Derike) ديـر مـذهبي دريـاك]151[. شناسـيم كم چهار نفر ديگر از كاركنـان كارخانـه را مـي دست
و عثماني و محل آموزش فدائيان ارمنـي، سلماس در نزديكي مرز ايران و انبار اصلي مهمات توليدي مركز

و در اسناد كنگره جهاني داشناك. داشناك بود در.ي ياد شده اشـاره شـده اسـت ين هم به كارخانهها در
از 1906تا 1891اسناد اين كنگره آمده است كه در فاصله كـارگر مشـغول بـه34در اين كارخانه بيش

و تربيـت، بـه ايـران، هـا ويژه داشناكبه، هاي ارمني در علل توجه بسيار تشكل. كار بودند تـدارك نظـامي
. تروريستي در خاك عثماني بودفدائيان براي انجام اقدامات 

و روسيه امكـان برپـايي چنـين مراكـزي،ي پليسي با توجه به حضور نيروي سازمان يافته، در عثماني
و تشكل پليسـي، اما در ايران به دو دليل. فراهم نبود و فقدان ارتش مركزي يكي ضعف نيروهاي انتظامي
ب، سراسري و مردم ايران ايـن امكـان، ويژه عليه عثمانيبه،ه فعاليت ارامنهو ديگري عدم حساسيت دولت

ارامنه ايران را محلي مطلوب براي تداركات سياسـي، به قول نعلبنديان مورخ ارمني، در واقع. وجود داشت
و خـاطرات ميـرزا پژوهشگر دانشور ايراني هم در يافته.و نظامي خود يافتند هاي خود از اسـناد فرانسـوي

ميجواد ناطق سخنگوي ان ــ نويسد كه در برهه جمن تبريز ــ كه عثمانيـان از همـه سـوي بـر 1906اي
و اروميه گشود انجمن تبريز شعبه«:تاختند ارامنه مي و بـه، هاي خود را در سلماس قشـوني هـم آراسـت

دانيم كه انجمـن تبريـز خواهـان حقـوق مسـاوي مسـيحيان بـامي. پشتيباني از مسيحيان منطقه برآمد
و كوشش بسيار كردنداعضاي انجمن در اين. بودمسلمانان  پـس يـاري ارمنيـان. باره گفتار فراوان داشتند

در به انقالب مشروطه تبريز هم يكي از اين رو بود كه مسيحيان از مشروطه خواهان قول گرفته بودند كـه
]152[».احقاق حقوق آنان از پاي ننشينند
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و]153[روزنامه انجمن تبريز از قول ارامنـه آمـده اسـت. همدلي با ارامنه سخن گفت هم در حمايت
اعـالم كـرده بودنـد كـه همـه مـا، خواهان تبريز در كنسولگري انگليس متحصن شدند كه وقتي مشروطه

و خاكي يكديگريم و دل بـه. برادران وطني اين روزنامه هم با تأييد اين امر افزود كه ارامنه امروز بـا جـان
در حـالي كـه همـه مـا، لذا روا نيست كه ما پشت پا بر اخـالص آنهـا بـزنيم«:ندمشروطه اظهار اتحاد دار

و رعيت يك سلطنت مشروطه هستيم، ساكن يك خانه ».اهل يك مملكت
نويسد در تمام طول نهضت مشروطه كه در كشورهاي همسـايه عرصـه ناطق با نثري بشر دوستانه مي

و قتل عام آنها در دستور بر ارامنه تنگ مي آذربايجـان مـردم خوشا كه در اين ميـان دسـت«: كار بودشد
و مشروطه، هرگز به خون عيسويان آلوده نشد خواهان دست خالي به ياري هم ميهنـان بلكه انجمن تبريز

]154[».خود شتافتند]غيرمسلمان[
و تقابل و پس از جنبش مشروطه هم كه عده در تعدي اي از مسـيحيان آذربايجـان كشـته هاي پيش

و تحريك شـده دست مداخله،ندشد و شيخان مزدور و دسـته گر قواي عثماني و يـارگيري بنـديي آنـان
و مقابله مـردم ايـران هيئت . هاي مذهبي خارجي مسيحي بيش از هر عامل ديگري در كار بود تا دشمني

را هـم مطـرحاي نكتـه. ها به پناهگاه تبعيديان ارمني در منطقه تبديل شـده بـود ايران در تمام اين سال
ها در آذربايجان از فعاليت ايـن مراكـز كمـابيش مطلـع دولت ايران در تمام دوران فعاليت داشناك. كنيم
و گيري نسبت به فعاليت، تا ديرزماني به دليل مقابله با دولت عثماني. بود ، داد ها بـروز نمـي چندان گرفت

و عمق اين اقدامات به دغدغه دولـت ايـران هاي پاياني سده نوزدهم بود كه نگراني از گستاما در سال رش
و در مواردي چند و تعـدادي از فـدائيان ارمنـي كشـته، بدل شد كار حتي به درگيري نظامي كشيده شد

]155[. شدند
و پيشينه فعاليت داشناك و. هـا در ايـران بـازگرديم به سخن اصلي و مـراوده تجـددخواهان از رابطـه

ت و اسـناد مسـتندي نيسـت بريز با داشـناك فعاالن سياسي جامعه مسلمان از امـا سـياهه، هـا شـواهد اي
 159در تبريـز، بنا بر اين سـياهه. است تأملاعضاي كميته آذربايجان آن تشكل در دست داريم كه قابل 

و و رسـمي شـعبه آذربايجـان تشـكل داشـناك بودنـد42مرد . زن در آستانه نهضت مشروطه عضو فعال
و جـو نسـبتاً بـه، ها در تفليس فعاليت داشناكبا وجود آغاز]156[ تـدريج بـه دليـل وضـعيت راهبـردي

و روس در برخورد با ارامنه و مؤثر خود را به درون ايـران، مساعد ايران در قياس با عثماني مراكز قدرتمند
يز همـين كميتـه بـود كـه در پـاي. حتي مقر كميته مركزي حزب را به تبريز انتقال دادنـد. منتقل كردند

و از رهبـران داشـناك يفرم. هاي سراسر ايران را برگزار كرد كنفرانس عمومي داشناك 1906 خان نماينده
]157[. رشت در اين گردهمايي خواهان شركت فعال ارامنه در نهضت مشروطه شد

و مشاركت داشناك مي سهم چشمگيري از گسترش حضور توان بـه اسـتپان ها در نهضت مشروطه را
ميزوريان كه  سه. كرد نسبت داد با نام مستعار رستم در تبريز فعاليت يي اوليـه گانه رستم از بنيانگذاران

ي چهـارم جهـاني او بود كـه در كنگـره.ي پرقدرت آنها در آذربايجان بودو نيز شاخه، كل تشكل داشناك
خ) 1907(حزب در وين و واهـان بر ضرورت مشاركت فعـال در جنـبش مشـروطيت ايـران تأكيـد كـرد
اول نهضـت مشـروطه بـراي تعيـين جوانـب تـراز كنگره او را مسئول مذاكره بـا رهبـران. تصويب آن شد

و همكاري در پيشبرد اين موضوع كرد با از جلسه. فعاليت و چنـد تـن ديگـر در زاده تقـي هاي مشترك او
به. اطالعاتي در دست داريم 1909زمستان نشـريه، زي داشـناكي مرك كميته. ايم دست داده شرح آن را

مي]صبح[آراوار  ها از مراوده با ايرانيـان مسـلمان ها داشناكتا مدت. كرد را به زبان ارمني در تبريز منتشر
و قفقاز پرهيـز مـي با هدف پيشگيري از درگيري،و آميختن امور ارامنه با آنان . كردنـد هاي مشابه عثماني
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هـاي تأثير چنداني بر سير تحول ايـده، هاي سياسي ارمني هاي فعال در ميان جريانداشناك، در مجموع
. سوسيال دموكراسي در ميان ايرانيان غيرارمني نداشتند
و معتبر آرشيو آن تشكل نشان مي ي مجلس اول هـم چنـدان دهد كه حتي در دوره اسناد درجه اول

و اثري كه نشان دغدغه بي مشروطه رد و عمل آنها داشـناك. اشـد وجـود نـدارد خواهي ايرانيان در گفتار
ـ ناسيوناليست بود كه پس از به اوج رسيدن درگيري نظامي دولـت عثمـاني عليـه ارامنـه  جرياني انقالبي

به، ساكن آن سرزمين و از ايران و اعـزام بـه گروهي تروريستي را سامان داد عنوان پايگاهي بـراي تـدارك
و تا حد ممكن تالش داشت و حساسـيت موجب ترغي، تركيه سود جست و تحريك تعصـب متشـرعان ب

هـا از درگيـري در اوضـاع سياسـي درون بايد در نظر داشت كه پرهيـز داشـناك، ضمناً. دولت ايران نشود
و قفقاز آمـده بـود ايران مي و مرگبار از آنچه باشد كه بر سر ارامنه در عثماني . توانست به دليل تجارب تلخ
و قفقاز كه عمدتاً درگيري و تشـكل، ناشي از تعصـبات مـذهبي يـا قـومي بـود هاي عثماني هـاي فعـاالن

و ترديد امـن بـودن. داشـت از دخالت در اوضاع سياسي درون ايـران بـاز مـي، سياسي ارمني را در هراس
و مردم ايران،ها ايران در قياس با آن سرزمين و تحمل حكومت رغم موارد معـدودي كـه بـه علي، تساهل
بهتحريك متعصبين غوغاآفري و تأييـد شـده، وجود آمده بودن و اسناد تاريخي خـود ارامنـه ثبـت در آثار

و مشروعه كه مسئله حقوق مساوي اهـالي ايـران كـه دربرگيرنـده هاي بحثدر اوج. است ميان مشروطه
تمركـز فعاليـت، با وجود حضور مؤثر زرتشتيان براي دفاع از حقوق مساوي خـود،شد ارامنه ايران هم مي

مي،ارامنه تقاضاي حق نمايندگي ارامنه در تبريـز. آمد از جمله مسائل پيش روي آنها در عثماني به شمار
عمـدتاً از جانـب، ايـمو گزارش آن را در همين كتاب آورده،و اصفهان كه در مذاكرات مجلس مطرح شد

و گروه خليفه و هاي سياسي چون داشناك هنوز از ورود به صحنه سياسي ايـ گري مذهبي بود ران هـراس
. پرهيز داشتند
ــ آسـتانه پيـروزي 1905ـ1904هاي ها با فعاليت گسترده در ميان ارامنه توانستند در سال داشناك

بنـابر، از اين تعداد. دسته مخفي در ايران سازمان دهند 242نهضت مشروطه ــ بيش از دو هزار عضو در 
ع30حدود، پژوهش خانم بارباريان و تبليغـاتي نقـش مدتاً در فعاليتدرصد زن بودند كه هـاي تـداركاتي

و مؤثر بودند، در شعبه تبريز آنها. فعال داشتند و سـپس 1905پـس از انقـالب. زنان بسيار فعال روسـيه
و درگيري اوج و پيگرد پليس تزاري در گيري خفقان استولپيني در روسيه و مسـلمانان هاي ميـان ارامنـه
رهبـري. هـا بـه ايـران پنـاه آوردنـد ويژه داشناك الن سياسي احزاب ارمني به تعداد زيادتري از فعا، قفقاز

و در آغاز استبداد صغير پي برد كه سير حوادث ايران چنان پيش مـي داشناك به  از تدريج رود كـه بـيش
بي آن نمي و سرنوشت نهضت مشروطه ايران بي توان نسبت به رويدادها و وقتي مالحظـه. توجه بودتفاوت

و سـپس گـروه سوسـيال دمـوكرات مسـتقل ارمنـي كـه ند سوسيال دموكراتكرد و گرجي هاي قفقازي
و وجهـه، رقيبهايو حتي هنچاك، شرحش خواهد رفت ي فعاالنه به نهضـت مقاومـت تبريـز پيوسـته

و تشكيالتي خود را گسترده و امكان فعاليت سياسي ـ سياسي در،و از سـوي ديگـر، اند تر كرده اجتماعي
و قفقاز نسبت به ارامنه وجـود دارد، ورت شكست نهايي مشروطهص ، احتمال رخدادهاي مشابه در عثماني

. جانبه بروز دادندبه سرنوشت مشروطه ايران توجه همه
گسـترش تـدريجي، ها به نهضت مشروطه را شتاب بخشـيد يكي از عوامل ديگر كه پيوستن داشناك

اي اقدامات پردامنه در، مـثالً. هاي سياسي ارمني بودران براي محدود كردن فعاليت گروهي مأموران دولتي
و توزيع ارگان مركزي داشناك 1906سوم ژوئيه توسـط، همچون ساير نشريات سياسي، دراشاك،. ورود

از. دولت ايران ممنوع شد مي16اين نشريه بيش و توزيع هـا تا مـدت.شد سال نسبتاً آزادانه به ايران وارد
ا آندولت و محدود بودن توزيع امـا. داد چندان حساسيتي نشان نمي، يران هم به دليل زبان ارمني نشريه
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و وابستگي شديد به دولـت تـزاري روسـيه و تأكيـد، با روي كار آمدن محمدعلي شاه با تمايالت و فشـار
و مأمورين روسيه خفقان همه سياسـي هـاي اي براي محـدود كـردن عرصـه فعاليـت گـروه جانبهكنسول

در، در اين مورد مشخص. ارمني آغاز شد مأموران محمد علي شاه نه تنها مانع ورود نشـريه شـدند بلكـه
و 2500ي همان سال ژوئيه و كتبـاً داشناك. نسخه در انزلي را سوزاندند 1170نسخه در تبريز هـا رسـماً

و كودتـاي خـط مشـروطهي امضـاي دسـت در فاصـله]158[. اعتراض خود را اعالم كردنـد  تـا بمبـاران
و گسترده، محمدعلي شاه عليه مجلس اي در نهضـت مشـروطه در مجموع ارامنه چندان فعاليت مستقيم
و عمده فعاليت مي ايران نداشتند و دولت عثماني .شد شان وقف مبارزه عليه روسيه تزاري

- در شرح فعاليـت سـال، كميته مركزي آذربايجان اين تشكل، پس از تحوالت جديد برشمرده در باال
ي جهـاني چهـارم داشـناك عام احتمالي ارامنه ايران بـه كنگـره در مورد خطر قتل، 1906تا 1904هاي

در اين گزارش آمده است كه از منابع موثق شنيده شده كه محمدعلي ميرزا ــ وليعهد ــ كـه. هشدار داد
و همراهـي عـده، در آن زمان در تبريز بود ازبا عوامل خـود ي خواهـد زمينـه متعصـبين مـذهبي مـي اي

و مسلمانان را فراهم آورد درگيري گسترده آن]159[. اي ميان ارامنه هـاي تحـت تـأثير نوشـته، عالوه بر
ايـن. انـد ارامنـه دشـمن مسـلمانان، شـد احمدبيگ ــ روشنفكر ترك ــ در روزنامه حيات باكو تبليغ مـي 

. ارمني را متوجه حساسيت شرايط جديـد سياسـي ايـران كـرد فعاالن، ها به همراه چند مورد ديگر نمونه
بيآنها را به اين جمع بلكـه واقعيـت، طرفيشان در اوضاع جديد كارآيي نـدارد بندي رساند كه ديگر حالت

و بقاي جامعـه ارمنـي تحوالت جديد صحنه سياست ايران بيانگر خطرات سرنوشت سازي براي موجوديت
و بايد هر چه سريع جاست و جاري كنند، گيري خود را مشخصهتتر . تعريف

و مشروعه و متشـرعين مـذهبي بـر ايرانيـان غيرمسـلمان، در كشاكش مشروطه فشـار برخـي علمـا
و حتي زرتشتيان در حال گسترش بود، مسيحي، يهودي پيرامون اصل هشتم متمم قـانونها بحث. بابيان

وميان آزادي ترين گره اساسي هم كه اصلي مي خواهان يك، رفت متشرعين به شمار و طرح مسـئله،سواز
و تأكيد كميته آذربايجـان آنهـا و آتيه ارامنه ايران در كنگره چهارم جهاني داشناك درآن، بقا چنـان كـه

مي اسناد داخلي داشناك . جملگي ضرورت سهيم شدن آنها در مشروطه را پيش كشيد، يابيم ها
كنگره جهاني وين به خواست رسـتم ضـرورت پيوسـتن، 1907 سال5شماره، بنابر گزارش دروشاك

و رستم مأمور مذاكره رسمي با رهبران نهضـت ايـران شـد داشناك ، رسـتم. ها به مشروطه را تصويب كرد
ميالدي به دفتر سياسي داشناك گزارش جلسات سـري خـود 1908ژوئيه10چندي بعد در نامه مورخ
سن. را با سران مشروطه نوشت و جلسه6د مهم آمد كه مذاكرات در اين اي گانـه هاي پنج روز ادامه داشت

قاحاج، زاده سيد حسن تقيبا حضور و تنـي چنـد ديگـر ميرزا و مستشارالدوله وكـالي آذربايجـان ابراهيم
. برگزار شد

و اجتمـاعي ايـران تشـكيل از شخصيت«كننده رستم نوشت كه گروه مذاكره هاي چشمگير سياسـي
و آن ان ميل ندارند در زير قراردادي امضاء بگذارند كه از جانـب يـك حـزب انقالبـي امضـاء گرديـده يافته

را. است از».مأمور مذاكره با ما كننـد]بعدها[ممكن است يك گروه به ظاهر انقالبي رسـتم در بازگشـت
و مجلس را شنيد، كنگره و متوجـه شـد خود را به تهران رسـانيد. در باكو بود كه خبر درگيري ميان شاه

فريـدون پارسـي، سه روز بعد از ورود او به پايتخت. اند كه عوامل دربار در كودتاي ذيقعده شكست خورده
رسـتم. دست عوامل شاه در ترور در كـار بـود. از هواخواهان زرتشتي مشروطه در خانه خود به قتل رسيد

در«: نويسد مي بوقـوع پيوسـت جلسـات]ق 1325ذيقعده24[ 1907دسامبر30اولين جلسه مذاكره
و چهارم ژانويه سال31بعدي در  و سوم و روزهاي دوم شد 1908دسامبر ».تشكيل
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از زاده سـيد حسـن تقـي«:نويسـد رستم در توصيف حاضران در جلسـات مـي نماينـده جـوان تبريـز
و متنفذ مجلس شخصيت و از نيروي مبتكر مذاكراتاين شخص، هاي مؤثر هـاي انجمـن]و پشـتيباني[بود

».گيرد انقالبي الهام مي
و نماينـده بعـدي، عالوه بر رستم، از سوي ارامنه هوسپ ميرزايان عضو فعال داشـناك شـعبه تهـران

شش پرسش محوري مـورد بحـث، به روايت رستم، در مذاكرات. ارامنه در مجلس دوم هم شركت داشت
و تحو اينكه تا چه حد زمينه.و ارزيابي قرار گرفت و تكامـل بعـدي نهضـت مشـروطه در مقابـلي رشد ل

و روس ــ منظور قـرارداد. اقدامات بعدي شاه تأمين شده است  1907چه اقداماتي بر عليه توافق انگليس
و استقالل ايران انجام شده است مسئله سرحدات ايران بـه ويـژه حمـالت پيـاپي. ــ در پيرامون تماميت

شد،دشدن عثمانيان كه دشمن ارامنه محسوب مي هـا از حاضـران غيرارمنـي داشـناك، ضـمناً. هم مطرح
در مشروطه، پرسيدند كه در صورت همكاري آنان با مشروطه و تسـهيالتي حاضـرند خواهـان چـه كمـك

]160[اختيار آنها بگذارند؟
و تقي ها از سوي طرف حاصل توافق جلسه امـا روايـت، نداريم زاده را در اسناد مكتوب هاي غيرارمني

قرارداد توافق شده گرچه به داليل سياسي از سـوي طرفهـاي ايرانـي. ها را در دست داريم ني داشناكارم
و، هـر دو سـو. امـا شـفاهي مـورد قبـول قـرار گرفـت، رسماً امضاء نشد زاده تقيغيرارمني از جمله  قـول

و سهمي در اجرا را برعهده گرفتند يـد كتبـي رسـتم زاده كـه بـا تأي هدف اصلي تقـي. قرارهايي گذاشتند
و تقويـت موضـع مشـروطه جلب حمايت ارامنه، ها بوده استمبتكر جلسه خواهـاني فعال سياسي ايراني

ـ روسيه بودبه، در مقابل خطر روزافزون حمله نهايي دشمنان مشروطه از جمله مـوارد. ويژه كودتاي دربار
و گسترش يابد ها در اروپا به سود نهضت مشروطه مهم اين شد كه تبليغات داشناك رسـتم.ي ايران ادامه

و منابع الزم در اين باره را كه ارامنه ايران به اروپا خواهنـد از مركزيت جهاني داشناك خواست كه مطالب
و ضمناً آنها هم بريده، فرستاد در هـا هاي جرايد اروپا حاكي از نوشـته براي نشر در مطبوعات استفاده شود

و افشـاگري قـرارداد. تندباره را به ايران بفرساين و انگلـيس 1907رستم تأكيد كرد كه براي تقابـل روس
صف. بهتر است از ارتباطات فرانسوي استفاده شود فرانسـه بـا هـر دو دولـت، هـاي اروپـا بنـدي گرچه در

و دخالت فرانسه شايد چندان مثمر ثمر نمي . بود رابطه نزديكي داشت
به در مورد كمك داشناك د ها هـار مقابله با تجاوزات سرحدي عثمانيان گفته شد كه اين كمـك ويژه

در، هاي پارتيزاني باشد تواند در حد جنگ مي اما ضرورت برپايي يك ارتش متمركز منظم ايرانـي كماكـان
زيــرا، كنــد بــاره شــده عنــوان نمــيهــايي را كــه در ايــن رســتم نوشــت جزئيــات صــحبت. اولويــت بــود
هـاي غيرارمنـي حاضـر در هـا از طـرف داشناك، از سوي ديگر. آن هستند هاي ارسالي گوياي صورتجلسه

و بـه ورود  و انتقال نيروهاي مسلح آنها داخل ايران جلوگيري نشود مذاكره وعده گرفتند كه از آزادي نقل
و ارسـال اسـلحه در عـوض داشـناك،و حمل اسلحه در داخل در موارد مهـم مجـاز باشـند  ، هـا در تهيـه

م و تبليغاتي در خارج از ايران بسود مشروطه تعهـدهايي اعزام گروه، سازي هماتتأسيس مراكز هاي رزمي
. دادند

و قابل و سـاير طرفهـاي جامعـه هيئـت ارمنـي بـا تقـي تأمـل يكي از موارد مهم مورد مذاكره ي زاده
و به كارگيري قدرت سوم اروپـايي بـراي تضـعيف يـا مقابلـه بـا نفـوذ و مسلمان ايران طرح مسئله روس

مي. انگليس در ايران بود  هـاي بحـث خوانيم كـه بنـا بـر در گزارش مكتوب رستم به مركزيت تشكل خود
شد جلسه و زماني كه مطرح به، ها ويـژه دولتـي كـه بهتر است پاي يك دولت ديگر به ميان كشيده شود؛

و روسـيه نداشـته باشـد  در.ه بـه ميـان آمـد نـام فرانسـ، نسبت به ايران سياست استعماري چون بريتانيا
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و ابـزارش را دارنـد از سوي طرف غيرارمني خواسته شد كه اگر ارامنـه مـي،ي بعدي جلسه بهتـر، تواننـد
. خواهان در كسب نظر مساعد دولت فرانسه ياري رسانند است به مشروطه

و از جانب چه كساني صورت گرفـت نمي از.ممـروري كنـي، آنچـه را يـافتيم. دانيم دقيقا چه اقداماتي
ي ميـان از رابطـه. طرح سخنان ژان ژوره از رهبران حزب سوسياليست فرانسه در صوراسرافيل خبر داريم

و تقي به دهخدا و براون و عناصر فرانسوي هـم اطـالع داريـم عنوان حامي مشروطه با برخي جريان زاده . ها
يـب فرانسـه بـه ميـانجيگري در خواهان بـراي ترغ از تالش مشروطه، ضمناً. درفصل بعدي ارجاع داده ايم

ي اومانيتـه سياسـت ژان ژوره در روزنامـه. زمان اولتيماتوم روس در دوره مجلس دوم بـا اطـالع هسـتيم 
و انگليس در ايران را محكوم كرد و قلم، ضمناً]161[. استعماري روس و هاي مكرر تقـي زنيبه رابطه زاده

جـاي  [Revue du Monde Musulman] در پـاريس محمد قزويني در مجله فرانسوي زبان جهـان اسـالم 
. ايم ديگر همين كتاب اشاره كرده
و بـا 1908در سـال  [Fernand Angineur] كاپيتن فرنـان آنژينيـور بـراي انجـام مـأموريتي سياسـي

و مـدت  در 1908سـپتامبر14روز از تـاريخ24حمايت مالي كميته آسياي فرانسه به ايران اعـزام شـد
و فضـاي يادداشت. محاصره ــ زمان استبداد صغير ــ به سر بردتبريز تحت هاي ذيقيمتي هم از رويدادها

و مردم تبريز برجاي نهاده است و روحيات مجاهدين و ذهن و. زمانه او هم با روحانيون مخـالف مشـروطه
و شخص ستارخان مصاحبه كرد؛ نقشه محله و جبهـه هم با مجاهدين و عليـه گيـري آنهـا لـه هاي تبريـز

و او به سوءظن مفرط ايرانيـان نسـبت بـه دولـت. مشروطه را هم ثبت كرده است هـاي اسـتعماري روس
ميانگليس اشاره مي و و سلطه آن دولت 1907گويد پس از امضاي قرارداد كند :ها در ايـرانو بسط نفوذ

مي به تنها ابرقدرت خارجي« و فرهنـگ آن آشـنايي باشد كه بـا زبـ اي كه سوءظن ندارند كشور فرانسه ان
آنچـه قابـل. كننـد زبان فرانسه تنها زباني است كه اغلب زمامداران اين كشـور صـحبت مـي. خوبي دارند

مي اهميت براي فرانسه مي طرفانـه اتخـاذ دانند ما در مسايل ايـران موضـع بـي باشد اين است كه ايرانيان
]162[».ايم كرده

و همگرايي گاهگـاه فرانسـه، حقيقت پشت پرده نبوداين اظهارات گرچه در برگيرنده همه و همراهي
و ذهنيت ايرانيان آن زمان دارد، كند با آن دو دولت را الپوشاني مي . اما نشان از فضا

ها بالفاصله دو تن از رهبران مركزيـت جهـاني داشناك، زاده تقيجلسات مشترك با حضور موثر پس از آن
و توافق با ستارخانتشكل را به آذربايجان فرستاد و پس از مذاكره و نهضـت به كميته، ند ي دفاع از شـهر

و مهارت داشناك. مقاومت پيوستند و راكت تجربه و تهيه بمب و امور نظامي ويـژه توسـطبه، ها در جنگ
در راكـت. به ياري مقاومت تبريز آمـد، شخص رستم كه متخصص شيمي بود هـايي كـه عليـه دشـمنان

ار محاصره تبريز به اردوي دشمن پرتاب شده غالباً محصـول كارگـاهي بـا مـديريت رسـتم هاي كارز ميانه
ـ گئـورك، گروه رزم ديده داشناك با شركت رستم. بود ـ معاون بعدي يفرم خان در نظميه تهـران ، كري

و مين و ماريتروس در پرتاب راكت . گذاري نقش مؤثري در نبرد ايفا كردند جمشيد گالستيان
ژانويـه11هـا مـورخ از كميته مركزي آذربايجان داشناك به كميتـه جهـاني غـرب داشـناكاي نامه
مي 1909 بـا واهـان زاده سـيد حسـن تقـيي مهم ديگري بـا حضـور دهد جلسه در دست است كه نشان

و رستم قارخانيان . برپا شده اسـت 1909در زمستان، اعضاي كميته مركزي آذربايجان داشناك، ذاكريان
و تقويت يـك حـزب فراگيـر دمـوكرات هاي تقيي سري كه در پي تالش جلسه در اين زاده براي تشكيل

ميمتشكل از جريان در، گرفت هاي پيشرو انجام توافقي ضمني بر سر يك پالتفرم مشابه بـا آنچـه بعـدها
البتـه]163[. دسـت آمـد ها بـه گيري از تجارب تشكيالتي داشناك با بهره، قامت حزب دموكرات برپا شد

ـ توسـط تقـي، 1908دانيم كه طرح تشكيل حزب دموكرات در زمستان مي زاده بـا پيش از ايـن جلسـه
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و تيگران هاكوپيان از سوسيال دمكـرات و اطالع ورام پيلوسيان مسـتقل تبريـزي بـه نتـايج هـاي شركت
كم، ديگـر در اسـناد داشـناك تأملي قابل نكته. محسوسي رسيده بود يتـه تهـران اخـتالف نظـر ميـان

. در جمع مذاكراتي است زاده تقيداشناك با پالتفرم مشترك شعبه تبريزآنها با حضور 
و تقــيي كميتـه تهــران داشـناك بـا دمــوكرات رابطـه در. اي ديگــري پـيش رفــت زاده بـه گونـه هـا
و اعتـدالي كميتـه تهـران 1910هاي سال كشاكش و حاد شدن اختالف ميان عناصر دموكرات ،در تهران

و. طـرف نگـه دارد به تأثير از ميرزائيان نماينده ارامنه در مجلس تالش داشت خود را بـي ضـمناً اخـتالف
در. در مورد بسـياري از مسـائل عنـوان شـده بـود، زاده سوءظن ميان رهبري كميته تهران به حضور تقي

و هــاي ناسيوناليســتي تقــي اســناد از ســوءظن آنهــا بــه گــرايش و آذري بــودن او حضــور سوســيال زاده
و همچنين شـركت حيـدرعمواوغلي در حـزب دمـوكرات چون رسول، هاي مسلمان همتي دموكرات زاده

و، ضمناً. تحت رهبري او سخن به ميان آمده است رويكرد عميقاً ناسيوناليستي ــ ارمني ــ كميته تهـران
و يارانش كه عمدتاً آذربايجاني بود شخص ميرزائيان در سوءظن به تقي . تـأثير نبـود ند بر اين امور بـي زاده

اي بـه رسـتم قارخانيـان از خطـرات احتمـالي هوسپ ميرزائيان نماينده داشـناك مجلـس دوم در نامـه
]164[. كرد ــ سـخن گفـت مشاركت فعال ارامنه در نهضت مشروطيت ــ كه دوران بحراني را سپري مي

و عنوان كرد كه و ترك اشاره و ميرزائيان به شووينيسم فارس مشروطه به بـاور او عمـالً شكسـت خـورده
و تركان جـوان،ها سوسيال دموكرات، از يكسو. ارامنه از دو سو در معرض خطر قرار دارند حزب دموكرات

و ممكـن اسـت بـه دليـل شـركت در  و احـزاب سياسـي آن هسـتند كه جملگي به نوعي مخالف ارامنـه
و درگيري آرايي صف هـاي مجـازات، هـاي سياسـي غيرارمنـي ون گـروه هاي روزافـز هاي سياسي مشروطه

گيـري تالطمـات سياسـي ايـران از جانـب نيروهـاي در اوج، از سوي ديگر. سنگين در انتظار ارامنه باشد
و متعصبين مذهبي هم احساس خطر مي دهـد كـه كميتـه تهـران اين اسناد نشـان مـي. كردنداستبداد

دراتداشناك هم از احتمال تسويه حساب سوسيال دموكر هاي مسلمان قفقازي ــ كه تجربـه تلـخ آن را
و مسلمانان پس از انقالب مقابله و هـم از قتـل عـام احتمـالي 1905ي ارامنه روسيه چشـيده بودنـد ـــ

و با تمام اين دل نگرانـي. توسط مخالفان مشروطه در صورت پيروزي آنان در هراس بودند گرچه در عمل
در،هاو دغدغه و همكـاري فعـال بـا هيـات پارلمـاني حـزب دمـوكرات نماينده ارامنه ، مجلس به ائـتالف
. ادامه داد، زاده در مجلس دوم كم تا زمان حضور تقي دست

كـه بـه نتـايج دلخـواه آنهـا بـراي، زاده در تبريـز پس از تالش اوليه براي نزديكي به تقـي،ها داشناك
و الئيك مشروط و مـؤثر بـه،ه ختم نشدتشكيل يك حزب ائتالفي با جريان راديكال ويـژه شـركت فعـال

هاي مستقل ارمني ـــ در تشـكيل حـزب دسته رقيب ارمني در تبريز ــ جريان اقليت سوسيال دموكرات
و بنـدهاي داشـناك، در كشاكش سياسي تهـران. ها دور شدند تدريج از دموكراتبه، دموكرات هـا وارد زد

و نزديكي با  درو» صمصام«و» ناصرالملك«سياسي و بعضاً ائتالف با اعتـداليون نيز سردار اسعد بختياري
. ها شدند مقابل دموكرات

و فاصـله گـرفتن روزافـزون مركـز تهـران از حـزب دمـوكرات همكاري بيشـتر كميتـه ي آذربايجـان
و در غيبت نقش مرجع تقي در آستانه. محسوس بود هـا عمـالً داشناك، زاده در صحنهي اولتيماتوم روس

و داشـناك به ديگر ـ يپـرم هـا بـه سوي تعارض سياسي گرايش يافتند؛ در حالي كه در آغاز فـتح تهـران
و تقي خـوانيم كـه مـي، زادهي يكي از فعاالن دموكرات به تقـي در نامه. بودندتر زاده نزديك جريان راديكال

و ترقـي«ها به حـزب هاي سياسي تهران داشناك بندي در دسته اليون بيشـترو جنـاحي از اعتـد» اتفـاق
و ترغيب سردار اسـعد بـه» آتيه مملكت«براي» خطرات مهيبه داشناقسيتون«از. گرايش دارند و تحريك

و بـا تمـام قـوا بـر ضـد كابينـه«: ديكتاتوري سخن رانده شد و يپرم ائـتالف كـرده و سپهدار سردار اسعد
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مي]الممالك با برخي وزراي دموكراتمستوفي[ ا]165[».كنند كار رزيابي در روزهـاي پايـاني اقامـت اين
. نوشته شده است، زاده در تبريز پيش از تبعيد اجباري به خارج تقي

 گروه سوسيال دموكرات مستقل ارمني تبريز
و فعاليت گروهي از سوسيال دموكرات و داشناك حضور دو تشـكل اصـلي، هاي ارمني مستقل از هنچاك

و مدارك نوي، فعال ارمني و نقـش ديرپـاي اقليـت ايـنبه. افته مسلم استبر مبناي اسناد دليـل اهميـت
و همكـاري تنگاتنـگ بـا  و تأمـل، زاده تقـي گروه در تشكيل حزب دمـوكرات و چگـونگي آرا در چيسـتي

ميي اين محفل را مفصل كارنامه و نشانه. گيريم تر پي ي فعاليت خـارجي ايـن هسـته بـه نخستين شاهد
و پلخـانف هاي افرادي از گرو نگاري نامه در از رهبـران سوسـيال دموكراسـي بـين،ه با كائوتسـكي المللـي

مي 1908تابستان  در 1905سـپتامبر5اي از ژوزف كارخانيان به پلخانف بـه تـاريخ گرچه نامه. گردد باز
و از هــاي بحــثدســت اســت كــه در آن بــه محفــل مطالعــاتي مــنظم سوســيال دموكراتيــك تعــدادي

ميها در تبريز سوسياليست و مقام كميتـه محلـي با توجه به اشاره. كند اشاره اي كه در استفاده از امكان
ازمي، شود هنچاك در تبريز مي و يـا تـأثير توان انگاشت كه اين محفل در آغاز ضمن ارتباط يا وابسـتگي

از نظـر يكـي از پژوهشـگران پيشـينه نهضـت سوسـيال. تا حـدي هـم مسـتقل بـوده اسـت،ها هنچاك
و يا جزو هنچاك، تيك ايراندموكرا با استناد بـه چنـد، اين محقق]166[. ها نبوده است اين گروه وابسته

و مكاتباتشـان اشـاره كدام از اعضاي گروه در نوشتهاينكه هيچ: كند مورد فرضيه خود را طرح مي اي بـه ها
اش شده انگليسـي آرسن گوايدور هم در خاطراتش ــ كه خالصه. عضويت يا مواضع حزب هنچاك ندارند

اي بـه نـام اعضـاي ايـن گـروه هـا اشـاره ــ در شرح خود بر تشكيالت هنچاك]167[به دستمان رسيده
مي اما آنچه نظر اين محقق را منطقي. كند مستقل سوسيال دموكرات تبريز نمي و قابل اعتنا ايـن، كنـد تر

در حالي كـه، مين عثماني بوداست كه هدف اصلي حزب هنچاك برپايي كشور مستقل ارمنستان در سرز
و گونه كه در نامهدغدغه اصلي گروه سوسيال دموكرات تبريز ــ آن هاي آنان سراغ داريم ــ حـل مسـائل

و، معضــالت ــراري دموكراســي و فعاليــت در مســير برق ــران و نهضــت مشــروطيت اي ــه ــات جامع واقعي
. سوسياليسم در ايران بوده است

17( 1908ژوئيـه16بـه تـاريخ» كائوتسـكي«عضو فعال گـروه بـه»نآرشاوير چلنگريا«نگاري نامه
21و نيز نامه بعدي چلنگريـان ـــ،و پاسخ كائوتسكي به تاريخ اول اوت همان سال) 1326الثاني جمادي

مي، ــ كه در آن زمان از تبريز به تفليس رفته بود 1908اوت دهد كه اين تشـكل هـم در فعاليـت نشان
و تداركا و هـم در ارتبـاط بـا،تيعملي و ياري به مجاهدين در محاصره تبريز بوده و داوطلب تهيه اسلحه

و تاكتيك نقش سوسيال دمـوكرات رهبران سوسيال دموكرات بين را المللي سعي در راهيابي راهبردي هـا
و نامه. در نهضت مشروطه داشته است مي براساس اسناد عمـدتاً توان مطرح كرد كه اين گروه هاي موجود

و روشنفكران ارمني بودند كه به تأثير سوسيال دموكراسي بـين  المللـي بـه سوسياليسـم گـرايش يافتنـد
و كائوتسـكي عالوه بر كتاب، اين محفل. محفل مطالعاتي برپا كردند نشـريات آنـان چـون، هـاي پلخـانف

هـايل دمـوكرات آنـان پـيش از ورود سوسـيا. را در اختيـار داشـته اسـت»زندگي سوسياليستي«مجله 
و با برنامه، قفقازي براي پيوستن به مقاومت تبريز تشكل منظم و. اند اي داشته منسجم از چگونگي باورهـا

و اسـناد بعـدي، سند معتبري در اختيار نداريم 1908عملكرد گروه تا پيش از تابستان  ولي براساس نامه
. تاريخي را مطرح كرد تأملتوان نكات قابل مي
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ي عملي خود را تـدوين كـرده بـود ولـي رويـدادهاي نويس برنامه نويسد كه گروه پيشمي چلنگريان
و لـزوم، مشروطه و عاجلي را در مقابل آنـان نهـاد و كودتاي محمدعلي شاه مسائل جديد بمباران مجلس

و روش پيشبرد جريان مبارزه و تبيين مواضع انسـي آنها را به برگـزاري كنفر،ي دموكراتيك در ايران بحث
و تالطم. عمومي ترغيب كرد و عمق مقاومت تبريز هـاي نهضـت دموكراتيـك رو بـه رشـد مشـروطه آغاز

و چگونگي برخورد بـا مسـائل پـيش، ايران ـ ارمني را به ضرورت تدوين آراي خود اين روشنفكران ايراني
. روي وادار كرد

و بنيادين درون بو اختالف نظري مهم 16د كه برپايي كنفـرانس سـري گروهي نيز دليل مهم ديگري
و رئـوس. را به ميان آورد)ق1326رمضان26( 1908اكتبر و تدوين نظري ايـن هـاي بحـث براي تدارك

در. نگـاري كردنـد المللـي سوسياليسـت نامـهي گروه با سران بـين دو جريان عمده، كنفرانس چلنگريـان
و مـي مـيي ياد شده اهم اختالفات دو جريان را به اختصار شرح نامه نويسـد كـه قـرار اسـت بـراي دهـد

و راهبردهاي آتي گروه دو مـاه بعـد تجديدنظر در پيش و پيرامـون، نويس برنامه كنفرانسـي برگـزار شـود
و نقش سوسيال دموكرات و برنامـه مشاركت ي ها در نهضت دموكراتيك مـردم ايـران بـه بحـث بپردازنـد

مي. جديدي تدوين كنند از همو و غم خـود را صـرف تـرويج اصـول افزايد كه گروه آغاز پيدايش تمام هم
در نظري سوسيال دموكراسي بين و كودتـاي، قرار داده بـود ايران المللي امـا رويـدادهاي اخيـر مشـروطه

و تاكتيك و اتخاذ برنامه . هاي عملي كشانده است محمدعلي شاه آنان را به ضرورت بازبيني
ميچلنگريان از وجود دو جريان عمده در گويد برخي رفقا بر مبنـاي داليـلمي. دهد اين تشكل خبر

و ترويجـي ماركسيسـتي خـارج  و كار صـرف تبليغـي محكمي باور دارند كه گروه بايد از وضعيت انفعالي
و اجتماعي ايران و ترقي اقتصادي و در جهت برقراري دموكراسي و مبـاني فكـري، شود بـا حفـظ اصـول

اينها بر اين مبنـا كـه يـك سوسـيال دمـوكرات براسـاس. مشاركت كند فعاالنه در نهضت مشروطه، خود
و ثابت قدم در، ترين دمـوكرات باشـد باورهاي سوسياليستي خود بايد پيگيرترين ضـرورت شـركت فعـال

را  ـ نهضت مشروطه را. كننـد مطـرح مـي، نهضت دموكراتيك مردم ايران ايـن جريـان نهضـت مشـروطه
ميو در راستاي باورهاي، مترقي و رغـم حضـور برخـي گـرايش علـي، به گمان آنها. كنند خود ارزيابي هـا

و حتي ارتجاعي در جنبش و، عناصر عقب مانده در مجموع نهضـت دموكراتيـك مشـروطه مترقـي بـوده
و موثري ايفا كرد بايد در جهت راديكال . تر كردن آن نقش فعال

ميچلنگريان از جريان غالب ديگري در گروه هم سخن به ميا آورد كه نهضـت مشـروطه را انقالبـين
و رويكرد مترقي نمي مي با محتوا و از آنجا كه در مقابله با سرمايه خارجي ــ تنها عاملي كـه، گويد شناسد

و توسعه مدنيت اروپايي در ايـران مي تواند در ايران توسعه اقتصادي پديد آورد ــ قرار دارد به مانعي طرح
مي،ن به نمايندگي از سوي گروهچلنگريا. تبديل شده است كند نظر خـود را پيرامـون از كائوتسكي تقاضا

و نقش سوسيال دموكرات ها در جنبش ايران بر مبناي مـوازين سوسياليسـتي اعـالم خصلت انقالب ايران
در كائوتسكي دو هفتـه بعـد در نامـه. تا در مجمع آينده مورد بحث عمومي كنفرانس قرار گيرد، كند و اي
ــ:خ نوشتپاس و داوري در مورد كشور ايران كه عمـدتاً تـاكنون ناشـناخته مانـده بـراي او دشـوار ارزيابي
هاي ايراني موظفنـد در نهضـت دموكراتيـك شـركت فعـال با اين حال گمان دارد كه سوسياليست، است
و پرولتاريـاي صـنعتي بوجـود نيامـد. نمايند ،ه اسـت در كشوري كه مناسـبات اقتصـادي توسـعه نيافتـه

و سـوي راديكـاليزه كـردن آن ايفـا سوسياليست ها در جنبش دموكراتيك بايستي نقش مـؤثر در سـمت
مي. كنند در اصل خـود يـك مبـارزه، افزايد مبارزه براي كسب دموكراسيرهبر سوسيال دموكرات آلمان

و همان لتري در همكـاريو در فقدان حزب پرو 1848گونه كه ماركس در برخورد با انقالب طبقاتي بوده
.ي جاري ايرانيان مشاركت كرد بايد در مبارزه، با نهضت دموكراتيك عنوان كرد
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از آنجـا كـه. گرا نـدارد ضمناً تأكيد كرد كه مقابله با سرمايه خارجي ضرورتاً ماهيتي واپس، كائوتسكي
بنـابراين،ي اسـت شرط توسعه صنعت ملـ كه پيش، تواند مانع توسعه بازار داخلي شود سرمايه خارجي مي

و مقابله با سرمايه هم مبارزه و و مثبت سو با نهضت كـارگري غـرب بـه شـماري خارجي رويكردي مترقي
و تداوم خود در كنار آزادي. آيد مي هاي سياسي بـه اسـتقالل نهضت كارگري سوسياليستي براي پيدايش

و سياسي دولت و صنعت ملي از نفوذ اقتصادي و سرمايه بيگ كشور ، كائوتسـكي. انه هـم نيازمنـد اسـت ها
و مشروطيت مقاله هاي ماركسيسـتي اي با ديدگاه چلنگريان را تشويق كرد كه درباره جنبش انقالبي ايران

و بـراي چلنگريان كه در اين زمان در تفليس به سر مـي. چاپ كند» نئوزويت«بنويسد تا او در مجله  بـرد
و بسيج داوطلب در ياري به و قفقاز بود، مقاومت تبريز تدارك تسليحات و آمد ميان تبريز طـي، در رفت

و چگـونگي به كائوتسكي اطالع داد كه مقاله 1908اوت21اي به تاريخ نامه اي مفصل درباره علل رخداد
و مقالـهمي]168[. نهضت انقالبي ايران براي آن نشريه خواهد فرستاد دانيم چلنگريان به قولش وفا كـرد

د شدو شماره نشريهمفصل او در ]169[.ي ياد شده منتشر
مي بنابراين نامه دو جريـان فكـري متفـاوت، بريم كه در گروه سوسيال دموكرات ارمنـي تبريـز ها پي

و آراي اكثريـت گـروه بـود چلنگريـان در كنـار واسـو خاچاطوريـان نماينـده. وجود داشت از.ي مواضـع
مي مندرجات نامه و از ايـن آيد كه اكثريت گروه ها بر از نظريـات دموكراتيـك كائوتسـكي را نپذيرفتنـد رو

مي، طريق ديگر با پلخانف تمـاس، برد از رهبران سوسيال دموكراسي روسيه كه در آن زمان در ژنو به سر
و روايـت خـود را از كنفـرانس اكتبـر هاي جداگانه اين دو در نامه. برقرار كردند اي به پلخانف نقطه نظرات

و 1908 از ايـن نظـر، هـا اشاره به اين نامـه. همچنين صورتجلسات اين گردهمايي را ارسال داشتند تبريز
مي اهميت دوچنداني مي و تحريف تاريخ يابد كه نشان و پيـروان بـومي دهد برخالف تأكيد نگاري شوروي

ـ اين سوسيال دموكرات، آن سياسـي هاي ارمني ايران بودند كه عمده تمركز خود را به اوضـاع اقتصـادي
و دغدغه صفي اصلي درون كشور متوجه كردند و وظيفـه شان آرايي نهضت دموكراتيك مشـروطه ايـران

اين است كـه،ي مهم ديگر كه بايد به آن اشاره كرد يك نكته. ها در قبال آن بوده است سوسيال دموكرات
و بخشي از جريان اكثريت گروه و، بودند يرانيابرخالف اقليت كه ارامنه، واسو خاچاطوريان از زمره ارامنـه

همراه تعدادي از سوسـيال)ق 1326رجب30( 1908اوت28گرجيان سوسيال دموكرات بودند كه در 
و به مجاهدين در محاصره، هاي باكو وگرجي دموكرات . پيوسته بودند، به جانب تبريز آمده

و نبردهــاي روزمــر ــاعي ــدامات دف ــان ضــمن فعاليــت عملــي در اق از،ي نهضــتهخاچاطوري يكــي
عنـوان مـدافع بـه) 1326رمضـان( 1908ها در اكتبر پردازان كنفرانس معروف سوسيال دموكرات نظريه

و تشكيل سازمان خالص آن بود حـدود» واسـو«خـود. باورهاي اكثريت در ضرورت كار كمونيستي صرف
خطـاب) 1326شـوال24( 1908نـوامبر19اي به تاريخ ماه پس از برگزاري كنفرانس تبريز در نامهيك

و اقدامات سوسيال دمـوكرات، به پلخانف ، هـاي قفقـازي در تبريـز ضمن ارائه اطالعاتي درخصوص حضور
مي درباره نويسـد وي مـي. دهدي نهضت مشروطيت ايران از آغاز تا بمباران مجلس اول به اختصار توضيح

،و اين آخرين سنگر هـم بـه محاصـره درآمـده كه همه شهرهاي ايران به استثناي تبريز تسليم شاه شده 
از، ولي در اثر مقاومت مجاهدين به رهبري ستارخان و بسـياري و قـوام اسـت نهضت در حـال گسـترش

و خاچاطوريان از اعزام سوسيال دموكرات. اند انقالبيون به آن پيوسته و حضور آنان در آن شـهر ها به تبريز
و اوضاع سنگرهاي مقاومت خبر مي در حـالي كـه ميـان، افزايد كه بعد از به توپ بسـتن مجلـسميدهد

و مستبدين جنگ ادامه داشت اوت28در. بر آن شـديم كـه بـه مبـارزه بپيونـديمها قفقازيما، انقالبيون
در 1908 و در، روز20ظرف مـدت. سپتامبر وارد شهر شدند18يك دسته از داوطلبان ما به تبريز اعزام
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رفقاي تفليسـي هـم قبـل از مـا رسـيده. هاي مرتجع شديم مجبور به جنگ با خان مسير حركت تا شهر
. بودند

به گروه سوسيال دموكرات متشـكل از روشـنفكران ارمنـي ايرانـي قبـل از ورود ايـن، در همين نامه
را وي مـي. كنـد هاي قفقازي اشاره مـي دسته و تشـكيالت نويسـد كـه آنهـا بـه ايـن گـروه ملحـق شـده

بـريم كـه ايـن سوسـيال بنـابراين پـي مـي. اي هم بـراي آن انتخـاب كردنـدو هيئت اجرائيه سازماندهي
و تـالش كردنـد آن را بـه سـوي، پس از ورود به تبريز قفقازيهاي دموكرات اكثريت گروه را تشكيل داده

و غيردموكراتيك سوق دهند ر، خاچاطوريان. ساختاري كامالً سوسياليستي ا صورتجلسـه كنفـرانس گـروه
و در اين نامه اشاره كرد كه پس از و تأكيـد اكثريـت بـر هاي بحثهم براي پلخانف ارسال داشت فـراوان

اقليت گـروه كـه چنـدي بعـد، عبارتيبه.»چند نفر تشكيالت ما را ترك كردند«، سوسياليستيصرفاً كار
و تأسيس شـعبه در كنار تقي آن زاده در تدارك فعال حزب دموكرات همـين، سـراغ داريـمي آذربايجـان

مي تقي، پنجاه روز پس از نوشتن اين نامه]170[. دسته منشعب بودند اقليـت گـروه. شود زاده وارد تبريز
و عدم امكان كار سوسياليستي درصدد ايجاد تشـكلي در جهـت  در اين برهه با باور به فعاليت دموكراتيك

زاده بـا اينـان پـيش از ايـن رويـدادهام كه تقـي داني نمي.ي ايران بودند تر در نهضت مشروطه حضور فعال
و رابطه داشته يا خير . آشنا بوده

مي، زاده هايي به زبان فرانسه ميان سران اين اقليت با تقي بر اساس تبادل نامه، هرحال به بـريم كـه پي
و مذاكره بـراي ايجـاد يـك حـزب فراگيـر دموكرا،ي تبريز هاي پاياني محاصرهدر ماه تيـك جلسات بحث

و به نتايج ملموس هم رسيده بود مردم ايران ميان انشعابيون گروه با تقي . زاده برپا

 در تبريز 1908كنفرانس اكتبر
نشست مخفيانـه بـا، كه سوسيال دموكرات ارمني براي پلخانف ارسال كرده]171[اي بر صورت جلسه بنا

شد30يا28شركت  بهكننداسامي شركت. نفر در تبريز برگزار و مخفي گان كـاري مسـتعار داليل امنيتي
و مخالف فعاليـت. يا ناكامل ذكر شده است و حامل نظر دموكراتيك خط مشي اقليت تنها دو رأي داشت

و ناب در ايران آن زمان بود ي نظـر اقليـت دو نماينده» سدراك«و» ورام پيلوسيان«. سوسياليستي صرف
هم. بودند و دوست ت«فكرش ورام ـ درويش(» رهاكوپيانتيگران در زاده تقـي را چنـدي بعـد در كنـار)ت

و عملي تأسيس حزب دموكرات ايران سراغ داريم گزارشي هم از پليس آلمـان كـه]172[. تدارك نظري
در دست است كـه در آن پيرامـون 1909در سال، خودي را زير نظر داشتهها تحركات سوسيال دمكرات

و به گروه سوسيال دموكرات تبريز مي انشعاب آنها اطالعاتي مشابه را در ايـن مـتن آمـد كـه. دهـد دست
و كارگران ايراني در تبريز و، دانشجويان تشكل سوسيال دموكراتيكي براسـاس مـدل اروپـايي برپـا كـرده

افزايـد كـه ايـن تشـكل اين گزارش مـي. اند با انترناسيونال دوم در آلمان ارتباط برقرار كنند علناً كوشيده
و به هجوم ارتش روسيه به تبريـز اعتـراض كـردهح تي تلگرافي هم براي احزاب سوسياليست اروپا ارسال

مي. است و گويد بـا اينكـه هـر جالب توجه است كه در اين گزارش به انشعاب اين گروه نوبنياد اشاره دارد
و تشكيالتي دارند  ـ تاكتيكي مي، دو طرف اختالف اساسي ب ايـران را بـه سـوي كنند تا انقـال ولي تالش

هاي اقتصادي ايران عنوان كرد كه شـرايط اقليت گروه با تحليل برخي واقعيت]173[. هدايت كنند چپ
و از اين صرف وجود ندارد و ذهني فعاليت سوسياليستي و رو سوسيال دموكرات عيني ها هم بايـد از طـرح

مط. اقدام در اين راستا احتراز كنند و موجـب،لقكنفرانس با اكثريت نظر مخالف اين افراد را تصويب كرد
. انشعاب اقليت شد
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ذيحجـه15( 1908ي دهـم دسـامبر چلنگريـان در نامـه. روايتي ديگر هم از كنفرانس در دست داريـم
تشكيالت آنها عمدتاً يك گروه كوچـك از روشـنفكراني، به پلخانف اطالع داد كه سه ماه پيشتر)ق1326

انقـالب، زمـان بـا تشـكيل گـروه هـم. با انتشار آثار نظري ماركسيستي آغاز كرده بـود بود كه كار خود را
و مشكالت عملي بسياري براي آنان آفريد ، هـاي قفقـازي با ورود سوسيال دمـوكرات. مشروطه اتفاق افتاد

و مسلحانه تبريز پرداخت را امـا اكثريـت گـروه ايـن مشـاركت. اين تشكل به حضور فعال در نبرد انقالبي
و، دانست كافي نمي و كـارگران در سـمت و سـازماندهي زحمتكشـان و بسيج بلكه وظيفه خود را آگاهي

و عوام. شناخت سوي منافع طبقاتي مي ، گرايي خوانـد چلنگريان نظر اقليت را آغازي از دموكراسي عاميانه
فهرسـت. يستي بوددر حاليكه اكثريت از منظري سوسياليستي خواهان حضور تشكيالتي مستقل سوسيال

و نشريات درخواستي چلنگريان از پلخانف نشان مي هـاي آن زمـان تبريـز دهد كه سوسيال دموكرات آثار
و  هـاي ميان سوسـيال دمـوكرات هاي بحثبيشتر از حتي نسل بعد از شهريور بيست به آثار ماركسيستي

و از مضامين آنها اطالع داشته بين و اروپايي توجه . اند المللي
مي» درويش.ت«يگران ترهاكوپيان كه با اسم مستعارت در نامـه سـوم دسـامبر، كرد در ايران فعاليت

و هاي بحثخود به پلخانف پيرامون 1908 و گروه سوسـيال دمـوكرات مسـتقل تبريـز روايـت كنفرانس
ت زاده تقـي از همكاري تنگاتنگ درويـش بـا. دهد اطالعات ديگري به ما مي و شـكيالت در تـدارك برنامـه

تيگـران در كنـار ورام. مطلع هستيم، حزب دموكرات ايران كه در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت
و هم و مرام، فكرشپيلوسيان دوست و اقدامات عملي تأسيس حزب دموكرات ايـران در تدارك نظري نامه
و تالش آنها در پيشبرد مبارزه دموكر هاي بحث. نقش فعالي ايفا كرد و اين دو اتيـك در نهضـت مشـروطه

و اقناع رهبران سوسيال دموكراسي بين و پلخـانف در بررسـي تاريخچـه انديشـه المللي چون كائوتسـكي
. عمل سوسيال دموكراسي ايرانيان در مشروطه اهميت اساسي دارد

و اسناد گروه سوسيال دموكرات تبريز نشان مي با مكاتبات  ميـان هـاي بحـثي مند عالقهدهد كه آنها
مي هاي بين سوسياليست و پلخـانف با اشـاره. كردند الملل را پيگيري ، هـاي مشـخص بـه آثـار كائوتسـكي

شـودي صداي سوسيال دمـوكرات مشـخص مـي پلخانف با بوگدانف در مجله هايو جدل بحثهمچنين
به كه اينان در حدي باالتر از نسل يسـتي نظري درجـه اول ماركس هاي بحثهاي پيرو سوسياليسم بعدي

. اند ويژه در اروپا توجه داشته به
ي با اينكه قـول داده بـود جهـت انتشـار در نشـريه]174[1910ژوئن27ي مورخ چلنگريان در نامه

مي، سوسياليستي چند مقاله بفرستد كند كه در حال حاضـر وقـت او بيشـتر صـرف نوشـتن بـراي اشاره
آن روزنامه گروه مي اي كـه آن را اولـين روزنامـه نشـريه. آغـاز شـده اسـت شود كه از دو ماه قبل انتشـار

ردي از ايـن روزنامـه، رغـم پيگيـري فـراوان نگارنـده متاسفانه علي. خواند سوسيال دموكرات در ايران مي
مي به هـايي از آن در تبريـز دهد كه تا زمان ارسال اين نامه شماره يا شماره دست نيامد؛ اما اين سند نشان

ميچل. منتشر شده است الملـل اي بـه كنگـره بـين دهد كه گروه اميدوار است نماينده نگريان ضمناً اطالع
]175[. سوسياليست در كپنهاك بفرستد
و انشعاب و انعكـاس بيرونـي يافـت مباحثه ميان دو جريان علني، پس از كنفرانس از. تر شـد تيگـران

نئ ياران نزديك تقي در. وزوئيت منتشـر كـرد زاده آراي خود را در مجله سوسيال دموكرات تيگـران حتـي
و با رهبران سوسياليست بينشخصاًي مبارزات تبريز بحبوحه ي يـاد نامـه. المللي مالقات كرد به ژنو رفت
و سلسله مقاالتي كه در مجله نئوزوئيت آمد شده . مويـد ايـن امـر اسـت،ي او به پلخانف در سوم دسامبر

و درويش هر دو از ارام]176[ از طـور همـان چلنگريـان.ي ساكن تبريز بودنـدنهچلنگريان كـه در يكـي
مي نامه هـا پـيش در تيگـران از سـال. كند در شعبه بانك شاهنشاهي تبريز مشغول به كار بود هايش امضا
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و كار درگير بود و رهبـران جريـان اكثريـت كنفـرانس، آذربايجان به فعاليت از، در حالي كـه نماينـدگان
و گسترده.اهالي قفقاز بودند وتر شايد همين آشنايي عميق بومي موجب شده بـود كـه شـرايط اقتصـادي

و سياسي ايران را دقيق و متفاوت از سوسيال دموكرات اجتماعي و. هـاي قفقـازي دريابنـد تر رونـد بعـدي
و.ي آراي اقليت سرانجام به تشكيل حزب دموكرات ايـران انجاميـد يافتهتكامل بـراي شـناخت روحيـات
.ي او توجه كنيم هاي بعدي به مقاله ياد شده زاده در فعاليت ات تيگران ــ درويش ــ همراه تقينظري

و ادامه داد كه ما ايرانيان در آستانه ائتالف بزرگي قرار داريـم كـه با جمله آسيا بيدار مي شود آغاز كرد
ي سر كـار آمـدن درباره، در تبيين نهضت مشروطه، در ادامه. مدت سه سال در شهرها تشكيل شده است

و خودكامه آنان سخن گفت و جامعه تحت حكومت ناكارآمد و وضعيت مردم اوضـاع تحـت. سلسله قاجار
و اضمحالل رفت حكومت قاجاريان روزبه مقاله برآمدن بابيه را به مثابه جنبشـي انقالبـي. روز رو به فالكت

ا ساز نهضتو زمينه و آمـوزه سـتبدادي مـي هاي بعدي مردم ايران بر عليـه حكومـت هـاي جديـد خوانـد
با آنان را طاليه سياسي و ديوان«دار مقابله تحليـل. كنـد حكـومتي معرفـي مـي» ساالري استثمار ماليان

و برخـي اطالعـات ديگـر  و ارضـي دوران قاجـار داراي اشـتباهات، اقتصادي نويسنده از مناسبات توليدي
و بنيـان  ا تـاريخي و غيردقيـق دهــد كـه ايـن سوســيال امــا در مجمـوع نشـان مـي. سـت هـاي نااســتوار

مي دموكرات آن هاي ارمني تالش و بـر مبنـاي و تحليـل كننـد و مناسبات آن را شناسايي ، كردند جامعه
و بـه. هاي خود را برگزينندحلراه ، جـاي آن روخـواني جرياني كه متاسفانه به سنتي پايدار تبـديل نشـد

و ترجمه و بـا رفـع استاليني از دهه زدهي ايدئولوژي تقليد و نتوانست در مسير تحـول هاي بعد رواج يافت
و كاستي . هاي سوسيال دموكرات ايراني مثمرثمر شود هاي نخستين گروه نواقص

را» انجمن اسالميه«تيگران مبارزه مجاهدين تبريز به رهبري انجمن ايالتي تبريز با مخالف مشـروطه
و زمـين، روحانيون، عيون يعني ستاد مالكانارتجا«يك مبارزه طبقاتي عليه  و پـولي داران اشرافيت خوني

بر خواسته. نامدمي» بزرگ ، نظام پارلمـاني، استقرار مجدد قانون اساسي«هاي دموكراتيك انقالبيون مبني
و آزادي و احترام به عدالت برابري و استقرار مجدد امنيت و» هاي دموكراتيك  را داليل اسـتمرار مقاومـت

مي، شمرد مبارزه عليه حكومت محمدعلي شاه مي هـا نبايـد در مـورد كند كه سوسيال دموكرات اما تأكيد
و اغراق شـوند زيـرا مشروطه هـاي دمـوكرات آن چنـدان هـم عظـيم خواسـته«خواهي ايران دچار توهم
و دهقاني در درجه اول اهميت قرار ندارد، مثالً.»نيستند و» ري تـوده مـردمخببي«تيگران. مسئله ارضي
و بادوام سازمان«فقدان مي» هاي نيرومند و كاستي مشروطه از را عواملي براي بازداشتن و در پايـان دانـد

مي تالش سوسيال دموكرات او سـتارخان. گويد هاي تبريزي براي تأسيس حزب سوسيال دموكرات سخن
به، خواند را رهبر انقالب تبريز مي و تحصـيالت الزم دليل خاستگاه اجتماعي كه و فقـدان دانـش سياسـي

دل مي چپتواند موردي براي . ها باشد نگراني
و پيگير اين سوسيال دموكرات ها بـراي تطبيـق آراي ماركسيسـتي بـر شـرايط به رغم تالش صادقانه

و ذهني ايران و خصوصـيات، عيني و ناهمخواني بسياري از آن آرا با شرايط به علت فقدان انباشت تجربي
و اين فعاليت، امعه ايران كه عمدتاً ناشناخته بودج و نوپايي به سر بـرد هاي آغازين همه در مرحله جنيني

و اصـالح ايـن  و تحول و اوضاع سياسي جامعه ايران نيز فرصت چندان مطلوبي براي رشد طوفان تحوالت
و تسلط تـاريخ. ها را مهيا نكرد انديشه و ناسيوناليسـتي روسـي نگـاري ايـدئولوژ پس از انقالب اكتبر ي زده

ي قضاوت در مورد جرياني نوپا كـه در بحبوحـه. ناشي از آن هم تحوالت در مسيري متفاوت جريان يافت
و جنگ روزانه در شـهر تحـت محاصـره و همزمان به مبارزه مسلحانه تالطمات پرشتاب نهضت مشروطه

اي تأملموضوع درخور. چندان آسان نيست، تبريز روي آورد هـاين قرار است كـه سوسـيال دمـوكرات از
و فعال در مبارزات مسلحانه مقاومت و، تبريزي ضمن حضور منظم و افكار خود را در مـراوده توانستند آرا
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و مشـاركت فعـال در نهضـت. الملل سوسياليست تدوين كنند ارتباط مستقيم با رهبران بين ضمن بسيج
و گستر حمايت بين، دموكراتيك مشروطه ي احزاب سوسيال دموكرات اروپـايي را از مشـروطيتدهالمللي
و شناخته هاي متعدد در نشريه با نوشتن مقاله. ايرانيان ترغيب كنند مسـائل،ي اروپـايي شدههاي برجسته

و دخالت دولت و جامعه ايران و حمايـت مردم و انگليس را به ميان افكار عمـومي اروپـا ببرنـد هاي روس
و  و نام المللـي مبارزات مردم كشور ناشناخته ايران را براي اولين بار در محافـل سياسـي بـين آنها را جلب

. مطرح كنند
و فعال سياسي ايران از اين كوشش نسل، متأسفانه و هاي بعدي روشنفكر ميـان ايرانيـان هـاي بحثها
و هاي تبريزي با رهبران نهضت سوسياليستي اروپـا بـي ميان سوسيال دموكرات،و اروپاييان خبـر ماندنـد

و اقدامات سوسـيال دموكراسـي، آرا. هاي مهم بهره مطلوب تاريخي برگيرند نتوانستند از اين تجربه تجربه
و بهره مستقل كـه ايـن، هاي آينده در بر داشـت گيري نسلآغازين ايران منبع بسيار مهمي براي شناخت

ر و اسـتاليني از جريان متاسفانه متأثر از مداخله نامطلوب سوسيال دموكراسي و سـپس بلشـويكي وسـي
شد نسل و تاريخ. هاي بعدي دريغ و كمرنگ كردن آن گذشته سازي در پررنـگ جلـوه دادن سـهم با محو

و نظرات سوسياليست، ها در نهضت مشروطه بلشويك جـاي خـود را بـه، هاي اروپايي فعاليت بر مبناي آرا
و رويكرد غرب دا نگرش بي.دستيز بلشويكي از سوسياليسم و پيروي و عمـل تقليد و چـرا از برنامـه چـون

و منافع آن و رويكردهاي مطابق خواست و به كار بستن باورها و پـيش، ماركسيسم روسي موجب انحراف
و بررسي آن از حوصله اين نوشته خارج است ]177[. آمدن مصايب بسياري شد كه شرح

و پيلوسـيان و همكاري ميـان تيگـران زاده در تـدارك اوليـه تأسـيس حـزب بـا تقـي عالوه بر رابطه
،)1328شـوال14( 1910اكتبـر19تـا) قمري 1327دوم شعبان( 1909اوت19دموكرات در فاصله 

و چه زماني چه وقتي تقي ـ حضور داشت ـ پس از فتح دليـل حكـم فسـاد مسـلك كـه بـه زاده در تهران
به، سياسي مجتهدين و تبعيد از ايران ناچار و در اسـتانبول سـكني گزيـد خروج ارتبـاط تنگـاتنگي، شـد
و تقي و مـرام تدوين نظام، زاده در تداوم كار ميان آنان در. نامـه حـزب دمـوكرات ايـران بـوده اسـت نامـه

به پيوست و و، دليل اهميت شناخت اين رابطه در دو گفتـار فشـرده هاي پايان اين كتاب كارنامـه تيگـران
ها. كردپيلوسيان را بررسي خواهيم  و تاثير اين سوسيال دمكرات و همراه، نقش در تاسـيس زاده تقيكنار

و برپايي نشـريه ايـران نـو بـه عنـوان ترازحزب دمكرات به عنوان نخستين تشكل حزبي  نوين دمكراتيك
. نخستين نشريه مدرن به سبك اروپايي را در فصلي مجزا به بحث گذارده ايم

 جمع بندي
و كن ش سوسيال دموكراسي در نهضت مشروطه از اين منظـر اهميـت بنيـادي دارد كـه سنجش بينش

و نهادينه نشدن چپ دموكراتيكي افكند كـه بتوانـد و روشنگر بر علل پانگرفتن شايد بتواند پرتوي ابتدايي
و آيين، شيوه و قـوام بخشـد كـه. هاي جزمي مسلط را بشكند افكار سنتي بتواند گفتماني را مطـرح كنـد
و تصـميم بهره ضمن و سـنتي مشـورت و نهادهاي جمعي و پويا از روش و مشـاركت گيري خالق گيـري

ـ فرهنگي داخلي در روستاها  و شهرهاي ايران، عمومي سياسي از، مناطق عشايري در نـو كـردن جامعـه
و دموكرات بهـره  و نهادهاي غربي پيشرو ايـن سـازوكاري اسـت كـه احتمـاالً. گيـري بهينـه كنـد تجربه

و زندگي سياسي عمومي مردم ايران مؤثر واقـع شـود توانست در دموكراتيكيم در. سازي تفكر جامعـه
و اپوزيسيون در پذيرش نهادينه و چـه،و تجربـي،ي مفاهيم نـو فكـري دو سوي حاكميت چـه همگـاني

و جامعـه در تالش، نخبگان و عملي براي برپايي نظام داومتـ. اي دموكراتيـك شكسـت خـورد هاي نظري
و چرخش بازتوليد هربـاره  و فرصت سوز از فرساينده و عـوارض مخـرب ايـن امـر موجـب شـد ي سـموم
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و گرايش كه بگذريم ، هـاي سياسـي طلبـيي ايران در كليت خود اسير در فرصـت جامعه، معدودي نخبه
و ابزارسازي ناهم تقيه و فلجكاري و ويرانگرتـر اصـالت صـورت، كنندهزمان هي ملـي يـا خـوا هـاي امـروزي

و فـرار فزاينـده مسـئوليت  و نياز روزافـزون بـه رهبـري فرهمنـد و موعودگرايي مذهبي آميخته به تخيل
را اين امر در دهه. پذيري شهروندي گرفتار شود  و كارآمـد خـود هاي پاياني سـده بيسـتم حاصـل نـاگزير

و دانشـورانهو چيستي علل اين تحول نياز، چگونگي، ارزيابي ابعاد. عمالً تثبيت كرد ي به پـژوهش بسـيار
و پويا، عمومي دارد تا بتوانيم تصوير تاريخي منتقد هـاي رايـج وري يـا بهـره،ي ايدئولوژيك شائبهبي، جويا

آن. سياسي در مقصريابي را ترسيم كنيم امري كه نگارنده در اثر ديگري در حد تـوان خـود در مقـدمات
و راستاي آن كوشيده اس .تخود را سهيم كرده

و عملي كارنامهتجربه هـاي تر مردم در قالـب انجمـن زاده چه در نهضت مشاركت همگانيي تقيي نظري
و فعاليت حزب دموكرات ايران عصـر مشـروطه  و چه در بنيانگذاري و مردمي عنـوان نخسـتين بـه، ايالتي
ن  و مـردم را بـا و جامعـه ورزيي سياسـت حـوه تشكلي كه بر اساس الگوي اروپايي در ايران سامان يافـت

و مردم.ي تاريخي اهميت بسيار روشنگري دارد در اين پيشينه، نوين آشنا كرد سـاالري نهفتـه در بيـنش
و خواسـت او بـه عقـب نشـاندن ريشـه، دوران مجلـس اولي زاده عمل تقي اي مـداخالت سياسـي تأكيـد

و اولياي دين ور مـردم در سرنوشـت تـر حضـو تـالش در گشـودن فضـاي گسـترده، خودكامگان داخلي
و تسـخير قـدرت، سياسي جامعه و تعالي اجتماعي گـرايش داشـت تـا بـه انقـالب بيشتر به سوي بهبود
و انقالبي سياسي به شيوه توزيـع عادالنـه، بهبود وضع معيشتي مـردم، تأمين امنيت اجتماعي.ي قهرآميز
و اموال ـ، درآمد و بازار در تحركات سياسي انتخـابي كـردن مقامـات، فرهنگـي سهيم كردن مردم كوچه

و نظارت قوه قانونگـذار منتخـب بـر امـور اجرايـي  بينـي سوسـيال جملگـي مختصـات جهـان، حكومتي
مي دموكراتيك تقي » سوسياليسـم مسـيحي«ي او بـه گـرايش اوليـه. دهند زاده عصر مشروطه را تشكيل

ن از از ايـن، هفته اسـت بدون كليسياي تولستوي كه باور داشت در بطن مالكيت نوعي دزدي رو بايـد آن را
و محرومان برخاست و به ياري تنگدستان هـاي اومانيسـت او را بيشتر به باور سوسياليسـت، آلودگي زدود

مياروپايي نيمه]انسان گرا[ در كرد تا بـه باورهـاي ماركسيسـتي اول سده نوزدهم نزديك هـاي متـأخر
ا. برخورد به مالكيت خصوصي و تشكيل دسـته متأثر از همين مر هم بود كه او عميقاً به كارآمدي آموزش

و تربيت نسلي از رفاه و در محفـل علـيهم طلبان مساواتو نهادهاي آموزشي نو براي اعتال جوي دل بست
. براي تحقق آن سهيم شد

و رويكـرد قشـري زمان مشروطهزاده افق فكري تقي و به نوعي تمايالت سوسياليسـتي فراختـر از بـاور
را- او با آنچه ماركسيسم. جزمي سوسياليسم روسي گرايش داشت و تجسـم خـود لنينيسم خوانده شـد

و آراي بلشويسـم يافـت  و هـاي ايـران نگـر او بـا گرتـه دموكراتيسـم ريشـه. همـراه نبـود، در قامت خـواه
و يـا انديشـه. انديشي همخوان بود فراخ جز خواهانـه هـاي غايـت او خيال انقالب جهاني مـي را در سـري
و تعالي جامعه. پروراند نمي و واپـس رانـدن موانـع ديرپـاي تحقـق پيشرفت ي ايران را در گـرو شكسـتن

مي، ترقي، توسعه و خودكامگي حاكميـت فـردي را نخسـتين مـانع مـي. شناختو دموكراسي - استبداد
مي دانست؛ از اين را بستري براي فـراهمآن. داشت رو مشاركت سياسي عمومي را بر هر امر ديگري مقدم

و زمينه و پيكـار انسـاني آزاد بـراي آوردن افكار و تداوم نهادهاي الزم براي فعاليـت و تأسيس هاي نظري
و مشـاركت عمـومي. يافـت تحقق اصالحات اساسي اجتماعي مي دموكراسـي پايـدار را از مسـير تمـرين

و تربيـت كادر هاي بيشترين گروه ـ فرهنگي و ارتقـاي، هـاي كـارآزموده از يكسـو مردم در عرصه سياسي
و مسئوليت و شـدني مـي،ي مردم از سـوي ديگـر پذيري عامه سطح آگاهي او تالشـي. شـناخت ممكـن
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و صبورانه در بهره خستگي و پيشينه ناپذير ـ سياسـي مشـورتي سـنتي گيري از تجارب ي نهادهاي صنفي
و تمرين دموكر، ها در مشاركت جامعه در شكل انجمن . اسي مردم كردتربيت

يك، در همين راه و مسئوليت» پارلمان«در تبديل مجلس شورا به ـ مدرن پذير كوشش بسـيار ملي
طلب با خواست اصالح جامعـه بيني سوسيال دموكراتيك او در چارچوب چپ دموكرات اصالح جهان. كرد 

آن راتاو را بايد از زمره سوسـيال دمـوك، به بياني ديگر. موجود قابل تعريف است هـاي غيـر ماركسيسـت
در. زمان شناخت و زور مرسـوم راديكاليسم او در چارچوبي متفاوت با مفهوم تسخير قدرت سياسي با قهر

و نظـام پارلمـاني را بـراي. آراي چپ سنتي ايران معاصر قابل فهم اسـت  او كسـب اكثريـت در انتخابـات
و، نقد نظام سـنتي مطلقـه امـا نـامتمركز ايـرانبا. شمرد پيشبرد اصالحات مد نظر خود را امري الزم مي

و فرصت و توسـعه، سوز آن در برقـراري عـدالت برشمردن جوانب زيانبار بـه ضـرورت اصـالحات،و آزادي
ره. دموكراتيك رسيده بود و طلـب بلكـه مسـيري اصـالح، جوئي اكثريت آن دل نبسـت اما تنها به مجلس

و مشاركت همگاني و اصـالحات اقتصـادي تر در دستيا براي تأثير بي بـه اصـالحات سياسـي دموكراتيـك
و رهبري كرد . برابرطلبانه در بيرون مجلس را سازمان

و ناكارآمـد در برابـر، اي آكنده از جهل زاده جامعه تقي و حاكميتي به غايت مستبد و واماندگي تعصب
بـ. ديد خود مي و،وداز اين رو به امكانات جديدي كه با مشروطه به صـحنه آمـده بـراي پيشـبرد اهـداف
و از آنها بهره گرفت خواسته و واقـع با فـراخ. هاي درازمدت اصالحي خود دل بست در انديشـي گرايـي كـه

و تجددخواهانه بـه آنهـا رسـيده بـود  و اقدامات عملي و بهـره، فرايند فعاليت از بـه كوشـش تطبيـق وري
ان. امكانات جامعه خودي برآمد را، هاي بعـد هاي سياسي نسل ديشهاو برخالف برخي رهروان  بيـنش خـود

و، بر مبناي آشنايي سطحي با آراي حامالن يا پيروان آن آرا برنگرفته بـود صرفاً بلكـه از همـان نوجـواني
و مـدرنيزه كـردن محـيط هـاي اصـالح جواني درگير عملي پيشبرد فعاليت و تعـالي طلبانـه بـراي ترقـي

و رساله ها را نه از وراي كتاب بسياري از ضرورت. پيراموني خود بود و، هـا ها و تـاب شـرايط بلكـه در تـب
و سـپس تـدريج شـاهديم كـه از دورهو بـه، در واقـع. نيازهاي عملي جامعه دريافتـه بـود  ي مجلـس اول

در، گرانه از مشروطه در دوران استبداد صـغير المللي حمايت هاي بين فعاليت و تشـكيل حـزب دمـوكرات
در نظـام موجـود،الً به انطباق نوعي سوسيال دموكراسي آنچنان كـه فهميـده بـودعم، دوره مجلس دوم
و تعديل شده محافظه، تجسم پخته. همت گماشت ي آن را بعـدها در حـزب عـاميون دهـه بيسـت كارانه
و اشــراف قاجــار. پــيش كشــيد و حاكميــت اعيــان او مشــروطيت را در تقابــل بــا خودكــامگي ســلطنت

دل مي ، يل هم تا پايان كار مجلس دوم در مخالفت شـديد خـود بـا ايجـاد مجلـس سـنا دانست؛ به همين
و منتخب و دربارامتشكل از نمايندگان اقشار متنفذ جامعه  بيـان نظـري ايـن رويكـرد. پـاي فشـرد،ن شاه

از. نامه حزب دموكرات تا حـد زيـادي مـنعكس شـد سوسيال دموكراسي در مرامي دباره و«دفـاع ضـعفا
و رن و كسبهمظلومين بيجبران پا هاي و و آسـايش» جماعت مقتدرين«در مقابل» دست كـه در راحتـي

مي حاصل دسترنج اولي و ها و اخذ حقوق را به روي آنها«زيند و خالصي در همـين، انـد بسـته» راه اطالع
و اگـر آزاد در اظهـار نظـر نبـوده، كـشي رنج فرقه«نامه آمد كه تاكنون در اين مرام. چارچوب مطرح شد

مي. كشاندند اظهاري كرده يكسره به فنايش مي ميو طرف ديگر به ميل خود آنچه . اسـت» كرده خواسته
. هر كس اجرت زحمت خود را ببرد«نامه دموكرات به موجب مرام . گنج به كسـي از رنـج، رنج به كسي.
به».او داده نشود و اجرا شده و زارعـي قانون تصويب مملكـت«ن حكـم رانـد تـا طور تساوي ميان مالكين

و ضعفا ودهاتي و تحميالت از سوي مـالكين بـه».ها را به عملگي در خارجه گريزان ننمايند ويران عوارض
و موقوف و رسم منسوخ و مالكـين در امـور.و مشمول مجازات شود، مراسم حكومـت خودمختـارِ اربـاب

و تقصيرات بايد به كلـي منسـوخ  و حكم در جنايت و مدني و. شـود ملكي در محاكمـه متهمـين فـروش
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و پـاي اسارت دختران قوچـان از زبـان تقـي او زاده و مقتـدرين«تسـاوي، فشـردن را در عمـل» دهـاتي
و اجرايي خوانديم . قانونگذاري

و» اراضـي خالصـه ميـان زارعـين«در امور ارضي هـم سـخن از تقسـيم،ي حزب دموكرات نامهمرام
و زمـين«د بـراي خريـ» بانـك زراعتـي«تشكيل و» هـاي اربـابي امـالك و تقسـيم آنهـا ميـان دهقانـان
مي كشت كننـد بهتـر اسـت ضمناً پيشنهاد كرد كه اربابان بـا پـولي كـه دريافـت مـي. آورد كاران به ميان

و ايجاد ساختارهاي رفاه عمومي اقتصـادي چـون راه  آهـن بـه كـار سرمايه خود را در تأسيس كارخانجات
معـادن كـه بـا امتيـازات ضـدملي بـه، هـا چراگـاه، هـا جنگـل، رودخانـه، طبيعي ملي كردن صنايع. برند

در.»حقوق ضعفا را دخل شخصي خود نكننـد«عنوان شد تا مقتدران سرخود،شد استعمارگران داده مي
» منـع بيگـاري«و» محدود كردن روز كاري به هشت تا ده ساعت، آزادي تعطيل«حقوق كارگران هم بر

مز«و كار و نان به عملگيبدون شد»د . تأكيد
مي درباره و منبع درآمد مهمي به شمار نامـه در مـرام، آمدي موقوفات كه عمدتاً در كنترل روحانيون

و اداره دولت«دموكرات آمده بايد  و» تحت نظارت » عايدات موقوفات عمومي صـرف معـارف«قرار گرفته
و مفت وقف«گردد تا دست شو» بران خواران و اجباري براي همه افـراد ملـت«.دكوتاه بـا» تعليم مجاني

و تربيت نسوان«تأكيد بر  . در آن عنوان شده است» تعليم
و و كارآمـد تطبيقـي آن بـا شـرايط چنين رويكردي به سوسيال دموكراسي نـاظر بـر جنبـه عملـي

و آرمـان  مـتن مـذاكرات.ي سوسياليسـم نـوع روسـي بـود گرايانـه مقتضيات ايران متمايز از هدف غـايي
و دوم هم با همه محدوديتمجلس زاده سـاختار تقـي. شـاهدي از ايـن ادعاسـت، هـاي مجلـس هاي اول

و پدرساالرانه ايران را كه به شيوه و متكي بـر برگزيـدگان اعمـال قـدرت سياسي پدرشاهي اي خودمدارانه
و در برابر آن مقابلهمي، كرد مي . گرفتاي سنجيده را پيش شناخت

ـ مجاهـد حزب در، هـاي قفقـازيو سوسـيال دمـوكرات، دموكرات برخالف فرقه اجتماعيون عاميون
و فعاليت يك و مرجـعي اوليه كه تقـي سالهمراحل نخستين تأسيس و در مـراوده، زاده نقـش بنيانگـذار

ت از اسالم، هاي ارمني قرار داشت نزديك با سوسيال دموكرات و و پراكندن توجيهات دينـي كيـه بـر نمايي
و اين را در مرام و نظامروحانيون پرهيز داشت اينكـه پـس از خـروج. نامه حزبـي هـم مـنعكس كـرد نامه

و، زاده به حكم فساد مسلك سياسي توسط مجتهدين از صحنه سياسي داخل تقي با ورود عناصر مـذهبي
سـي بـا مـوازين كوشش غيراصولي برخي فعاالن حزبي كه در سازگار جلوه دادن اصول سوسـيال دموكرا 

و امور را به سوي ديگري بردند و باورهـاي اوليـه، مذهبي فعال شدند و تفاوت تشكل ي حـزب از صراحت
ـ ايرانـي رواج يافـت، زاده بنيان گذارد دموكراتي كه تقي ، با آنچه تحت نام سوسـيال دموكراسـي قفقـازي

. كاهد نمي
و اقدامات عملي تقيتأكيد مرام جـ نامه حزبي و كاسـتن مداخلـه ديـن زاده بر دايي ديـن از حكومـت

و عرصه بههاي ياران در امور سياسي و همگاني ــ و قضاء ـــ هسـته برابرطلبانـه ويژه در دو حوزه آموزش
و آراي تجسم بسياري از خواسـته » ايران نو«نشريه. امتيازشكن آراي سوسيال دموكرات او را نشان داد هـا

و زاده سوسـيال دمـوكرات ميانـه وي آگاهانه سردبيري آن را به رسـول. زاده بود سوسيال دموكرات تقي رو
و همه. ورز داد انديشه هـاي جانبـه سوسـيال دمـوكرات اولين شعبه حزبي را در آذربايجان با ياري مستقيم

و ايران كم. خواه ارمني ايجاد كرد مستقل و تكرارنشـده در زمانـه با جسارتي و تعـدي بـر نظيـر ي تعصـب
و همهايراني و همكاري نزديك شد و ائتالف و فعاليـت آنهـا ان غيرمسلمان با آنها وارد اتحاد گونه از حضـور

وي آغازين سده بيستم نمونـه اقدامي كه در تاريخ ايران معاصر آن هم در دهه. حمايت كرد اي اسـتثنايي
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و آزادمنشي سوسيال دموكراتيك ثبت تاريخ است آور از فراخ حيرت و مـراوده گسـترده او همد. انديشي لي
و مفصلتري است . با بابيان ازلي در مشروطه شايسته بررسي مجزا

ي جانبـهي اساسي نظام سياسي ايـران در زمـان مشـروطه كوشـش همـهي خصيصه نخستين جلوه
و تأسيس نهادهاي مـدني سياسـي چـون و اجتماعي حاكميت در منع دخالت مردم در مشاركت سياسي

و حزب بو به تقي، كه بر خالف حاكميت.دانجمن و بدعت زاده آور دخالت مـردم را عنوان پيشتازي جسور
و عمل خود قرار داد و برنامه و عقب. در همه شئونات اجتماعي در صدر خواست نشـيني موقـت سـلطنت

و فراهم شدن فضاي بازتر سياسي پس از استقرار مشروطيت بسـتري فـراهم آورد تـا تقـي  زاده در ايجـاد
به سترش انجمنگ و مجلس و تـأثير مشـاركت سياسـي هاي برون از نهادهاي دولتي عنوان ابـزار حضـور

و كـژ نخستين تمرين. ترين اقشار آگاه جامعه بكوشدوسيع هـا روي هاي دموكراسي سياسي با تمام نواقص
و خـارجي، در همين زمان شروع شد ـ سياسـي داخلـي و امري كه در فضـاي ضـديت بسـيار مخـالفين

و رفع نواقص نيافت و فراگيري و فرصت الزم براي اصالح ـ دوام و. اولياي دين در مجلس دوم بـا ارزيـابي
و تـراز به ايجاد نخسـتين حـزب، هاي دوران پيشينسنجش برخي كاستي نـوين دموكراتيـك بـا برنامـه

و موثر دست يازيد و تشكيالت تعريف شده . اهداف
و و اصـالح اينكه استبداد ديرپاي سياسي و فرصت رشـد سلطه اولياي دين چنين حضوري را برنتابيد

و از اهميـت بنيانگـذاري در ايـن زمينـه،و آموزش بعدي جامعه مدني را اجازه نداد موضوع ديگري است
و بدعت زاده تالش تقي. كاهد نمي اي مـدني گرايانه خود را در ايجـاد نخسـتين نهادهـاي جامعـه هاي اوليه

و مـؤثر برون از چرخه  و مذهبي را پيگيرانه و نهادهاي سنتي سياسي دو، باور چنـان پـيش بـرد كـه هـر
و تكفير او برآمدند و سلطه جامعه در مقام حذف هاي ضروري بـراي عدم تحمل اين نوآوري. جريان اقتدار

و مقابله و توسعه و اصالح اين نطفهي خشونت دموكراسي و محو امكان استمرار ي اوليـه هاي بار در حذف
و ناكارآمد كرد و سـامانه كوشـش تقـي. جامعه مدني را سست و زاده در ايجـاد نظـام اي مسـتقل الئيـك

و استقالل قوه قضايي الئيك همـه در جهـت آراي سوسـيال دمـوكرات او بـود  و پرورش . عمومي آموزش
و متفـاوت بـا مكتـب نمونه و غيردولتـي سـ خانـه هاي آن را در ايجـاد مـدارس مسـتقل و نيـز هـاي نتي
و ضرورت اجراي مجازات پاي هاي قانوني بـه تسـاوي دربـاره فشاري بر حقوق مساوي ايرانيان غيرمسلمان

و يا روحانيون ــ در واقعه قتـل دو اسـماعيلي  اقتدارگرايان سياسي ــ در واقعه محاكمه دختران قوچان ــ
و فريدون پارسي ــ كه در اين كتاب به آنها اشاره شده و سسـت كـردن. شاهد بـوديم،نيشابور شكسـتن

و چراناپذير اليه و دينـي هاي تبعيض هيبت چون و باالدسـتي سياسـي و امتياز ده به طبقات ممتاز آفرين
و دوم در برابرطلبـي، هاي اقتصادي در زمره نخستين تالش و فرهنگـي او در دوران مجلـس اول سياسـي

. شود در تاريخ معاصر ايران محسوب مي
به چنان كه نمونه، تر مردم او به حق مشاركت عمومي در رويكرد مـردم بـراي، ايـم دست داده هايش را

و مرادهـاي  و اجـازه صـاحبان اقتـدار نظارت بر يا سهيم شدن در فعاليت اجتماعي بـه قـيم يـا سـفارش
ك وي هم در حضور انجمن. گوناگون سنتي نياز ندارند و بازار شهري در مقابلـه بـا و مردم كوچه ودتـاي ها

و خودداري از پرداخـت بهـره  و حكام متجاوز و هم در مقابله دهقانان به جان آمده از ستم مالكان ذيقعده
و مخالفت، مالكانه و اجتماعي را تنها امتيازي بـراي آزادي. هاي مردم را به حق دانست اعتراض هاي فردي

و يا ساختارهاي جديد زم و نخبگان در نهادهاي سنتي بلكـه، شـناخت انه مشروطه را نميصاحبان قدرت
و احقاق حقوق بهينه و آگاهي مي آن را حضوري مؤثر در راستاي بيداري او بـه مقابلـه. كردي مردم تلقي

و هاي توطئه كاري با مخفي و بيـداري مـردم برآمـد و كوركردن امكان اطـالع آميز مقتدران در دور كردن
و حمايت مي و مستقل را ترغيب هاي نخبگان را كـه مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بارها تصميم. كرد نشر آزاد
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و مداخلـه و موجب شـركت و منافع عمومي مردم بود به آگاهي عمومي رساند ي مـردم عليه مصالح ملي
و و رشت و تهران . شهرهاي پيشرويي چون تبريز . شد. و اقتصادي و اجتماعي . در امور سياسي
و پيشرو قانونيدر كشاكش مباحثات تدوين اصول غيردي مـردم را بـه، ويژه متمم قانون اساسيبه، ني

و به و مشاركت عمومي اجازه نداد اولياي قدرت هـر چـه مـي صحنه كشاند خواهنـد بـه عنوان عامل فشار
و مواد مترقي در آن قوانين به ميراث ايران نو رسيد. تصويب برسانند حاصل همان مـداخالت، آنچه اصول

و بر مبناي ذهنيت فراخر كساني چون تقيدر حضو.و حضور بود انديش سوسيال دموكراتش بود كـه زاده
و تكرارنشده و مسـيحي ائتالف شگفت و مـدني از مجموعـه نيروهـاي خـودي مسـلمان ،ي دموكراتيـك
و بابي و يهودي در. پـذير شـد المللي در مشروطه امكانو بين، زرتشتي و منسـجم آن اوج سـازمان يافتـه

و فعاليتدوران استب و فعال كردن روشن هاي بين داد صغير و احياي مشروطه ضـميراني المللي در حمايت
و» براون«چون  و سپس تأسـيس، هاي اروپايي سوسيال دموكرات، فرانسوي» ژان ژوره«انگليسي قفقازي

و ارمني و خارجي را شاهد بوديم، حزب دموكرات با حضور پيشروان جامعه مسلمان ي مـردم ايـده. ايراني
و تشويق شهروندان به مشاركت در تشكل، زاده گراي تقي ساالري كثرت هاي خودمختـاري او را به ترغيب

از» توكوويل«او در واقع متأثر از كساني چون. چون انجمن در دوران مجلس اول كشاند بـراي جلـوگيري
و ستم اكثريت و نيز استبداد و گـروه طلبانـه هاي داو برپايي تشكل، اقتدار نهادهاي سنتي هـايي انجمـن

. ذينفع مردمي را تشويق كرد تا صداي خود را از اين طريق به گوش همگان برسانند
و تحقق آزادي و سياسي وي عدالت اجتماعي را بدون پذيرش و آرزوهاي بسـيار، هاي فردي ناكجاآباد

و غيرعملي مي و دراز سوسـيال دمكـرات معاصـر چند دهه پيشتر از غالب مدعيان. شناخت نيك اما دور
و ميانـه  و نيروهـاي چـپ و اقشـار مـردم در ايران پي برد كه تأسيس حـزب فراگيـري متشـكل از آحـاد

و. اي دموكراتيك ضروري استبراساس برنامه و تمـرين دموكراسـي حزبي كه در عمل امكـان ممارسـت
ا. تحمـل دگرانديشـي را فـراهم آورد  و قتـدارگرايان بـا اتهامــات عنصـر روشـنفكري را كـه اقشـار سـنتي

و اروپاگرا فرنگي و بـابي از مشـاركت همگـاني حذفشـان كـرده بودنـد، المذهب، مĤب بـه نحـوي، دهري
و سازمان و مثال زدني وارد تاريخ معاصر ايران كرد منسجم و در ائتالفي گسترده  طـور همـان گرچه. يافته
ب، كه تاريخ نشان داد و پـس اين جريان در مقابل اقبال گسترده ه مكتب ماركسيسم روسـي مغلـوب شـد

. حائزاهميت بسيار است نشست؛ بررسي اين پيشينه درس آموز
و نقش مؤثر حزب توده در حضور ايرانـي كشاكش جنگ سرد ــ از ديدگاه غرب با اردوگاه شوروي ــ

و ارزيابي تاريخي شخصيتبه، آن و رويدادها در تاريخ تدريج موجب شد تا هر تحليل معاصـر معطـوف ها
و جهت هـايي كـه بـا ايـن جريـان همـراه تخطئه شخصـيت. گيري با اين كشاكش شود به چگونگي تأثير

و منطقي جلوه همه، نبودند شد گير و عملكـرد. گر و آرا » كشـور مـادر سوسياليسـم«هركس بـا اردوگـاه
و غرب، همراه نبود و انگ انگليسي شد با مهر در، از جملـه مشـروطه،تهبازنويسي تاريخ گذشـ. زده مواجه

. خدمت به اين امر در دستوركار قرار گرفت
آني تقيي سخن پيرامون آراي سوسيال دمكرات اوليه در خاتمه و يـادآوري زاده تأكيد بر اين نكتـه

و گـرايش الزم است كه شواهد تاريخي بر شمرده در اين فصل نشان مي و دهد كه تمـايالت هـاي بيـنش
به كنش تقي و مكتب روسي ماركسيستي غربزاده سـتيز سوسيال دموكراسي بيش از آنكه از مسير قفقاز

و همگـامي بـا سوسـيال دمـوكرات، تأثير پذيرفته باشد هـاي به تاسي از سوسيال دموكراسي اروپاي غربي
مي. ارمني تبريز شكل گرفت . باور عميقي به نظام پارلمـاني داشـت. خواست او در وهله اول نظام قانونمند

و ميانـه تأسيس حزب دموكرات با همكاري گسـترده و عناصـر سياسـي چـپ و حضـور،رو تـرين جريـان
شد، ارمني، ايرانيان مسلمان و همكاري با ازليان در اين ارتباط ميسر هـاي الئيـك او بـا انديشـه. زرتشتي
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و بعضاً اعتقادي سوسيال دموكرات و اجتمـا رويكرد ابزارگرايانه عيون عـاميون ـــ هـاي مسـلمان قفقـازي
در مقابـل مركـز بـاكوي اجتمـاعيون عـاميون، كمااينكه در دوران مجلـس دوم. مجاهد ــ تفاوت داشت

و بي و حزبي مستقل و شـعبه ايستاد ايـن. انـدازي كـرد هـاي آن را در درون ايـران راه اعتنا به آن تشـكل
و اعضاي آن شعبه شد ها به حزب موضوع موجب پيوستن بخش وسيعي از سران . دموكرات ايران

و بـال دادن بـه آنهـا در تأسـيس آور او به سوسيال دموكرات نزديكي حيرت و پـر هاي مستقل ارمني
و ايران، حزب دموكرات گيـري گرايشي كه ضـمن بهـره. گرايي الئيك ذهني اوست حاكي از استقالل رأي

و روشـنفكران اروپـايي بـه از معدود روشنفكران ايراني غيرمسلمان كه بر اثر تمـاس بـا برخـي متف  كـران
و نـوآور روي آورده بودنـد انديشه و عمل پيشرو ي قدرتمنـدي از تمـايالت ملـي را در خـود جنبـه، ورزي
و عناصري كه در سركوب تقريباً با تمام گروهاو، ديگر اينكه. داشت هاي بعدي دوران استالين هدف قـرار گرفتنـد ها

و گسترش نو در تماس بود و اسـتثنايي بـا جنـبش مشـروطه عي همبستگي جهـاني حيـرتو در ايجاد آور
در تأملو همين امر شايان، كوشيد مي و حـذف بعـدي كارنامـه سوسـيال دمـوكرات او در علـل تخطئـه

و عناصـر مختلـف ايرانـيي او با گروه مراوده. جنبش مشروطه است سوسـيال، تبارهـاي غيرمسـلمان هـا
و آمريكايي ميراثي بر جاي نهاد كه كمتـر، هاي انگليسياتليبرال دموكر، هاي قفقازي دموكرات فرانسوي
و سياست نگاري ايدئولوژي در تاريخ ايـن امـر. گر پس از جنگ جهاني دوم در ايران مطرح شـده اسـت زده

و سياســت  شــايان در روايـت تجــددخواهي ســده بيســتم و تأمــلورزي ايرانيــان در و كنكــاش گســترده
.]178[. تري است عميق
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 فصل چهارمهاي ياداشت
ـ لنينيسـم در ايـران«اي تحت عنوان عبدالحسين آگاهي در رساله.1 و ترويج افكار ماركسيسـم در » انقالب اكتبر

و ايرانكتاب  از،79ص 1346، چاپ حزب توده ايران، انقالب اكتبر و دستكاري شـده » اختـر«نقل قولي ناقص
ميبه.م به دست داده استاستانبول در مفهوم سوسياليس و رواسـاني نظر دوره، رسد كـه او هـم چـون آدميـت

و يا مطالعه نكرده است اختركامل روزنامه  يو از عبـارتي كـه در آثـار تـاريخي بـه واسـطه، را در اختيار نداشته
و تعديل شده» ايران«روزنامه دولتي ازو نقل قول ناقص اسـتفاده،ر شـده استانبول چندين بـار تكـرا اختري آن
صص. كرده است . خـان نهضـت ميرزاكوچـك كتـاب43و42شاپور رواساني هم در . را،. ايـن عبـارت آگـاهي

عبـارت، نگاري شورويي اصلي نوشته آگاهي به تأسي از تحريف استالينيستي تاريخ نكته. مجدداً نقل كرده است
ا و موفقيت سوسيال دموكراسي و نفوذ ي مشـروطيت مرهـون جريـان بلشـويك يران در زمانهاست از اينكه رواج

ـ بلشـويكي اختردر زمان انتشار، پيش از هرچيز. حزب كمونيست شوروي بوده است استانبول نه جريان لنينـي
و نفوذي در ميـان ايرانيـان مـي  و نه تأثير و حضـور همـه. توانسـت داشـته باشـد وجود داشت ي جانبـه آشـنايي

ب و تعمـيم آن بـه تـاريخ قبلـي ماركسيسم روسي در قامت و زمان انقالب اكتبر آغـاز شـد لشويكي آن از استانه
هاي متأخر دهه اول سده بيستم قابل شناسـايي اسـت امـا در آن در سال» بلشويسم«حضور. تحريف تاريخ است

همسال و . گامي با آن نداشتندها هم ايرانيان چندان همراهي
.12و11صص، اجتماعي مشروطيت فكر دموكراسي، فريدون، آدميت.2
نگارنده طي يك بررسي فشـرده.)م 1877ژانويه24(ق 1294محرم9، شماره دوم، سال سوم، اختر استانبول.3

و اشـاره بـه آن در روزنامـه»ي بر روزنامه اختر استانبولتأمل«در  در فصلي از آن به پيشينه افكـار سوسياليسـتي
26/ 2004ژانويـه23ــ 857و 855هـاي مطلبي كه در نشريه شهروند كانادا شـماره.ام اختر استانبول پرداخته

و سوم بهمن و نفوذ ايده 1382دي ـ در مورد نخستين اثر تحـت عنـوان، هاي سوسياليستي در ميان ايرانيانش
و افكار سوسياليستي« شد» اختر . منتشر
سه تجربه تازه، حميد، احمدي.4 سـال سـوم شـماره، نشريه نقطه، نسل مبارزين جنبشچپاي در تاريخ شفاهي

.19ص 1376بهار،7
5. Nalbandian, Louis, The Armenian Revolutionary movement, University of California Press, Third 

Printing 1975, p. 173 
ت 1892شعبه داشناك در تبريز در آوريل.6 و سامان دادن به و اتخاذ خط مشـي واحـد ميالدي براي سر شكيالت

ميطي دست، سازماني كرد ــ به ضـرورت خطي به قلم استپان زوريان ــ كه در ايران با نام مستعار رستم فعاليت
ي اين فراخوان تاريخي كه حاي از وجـود واحـد تبريـز تنها نسخه. كند تشكيل نخستين كنگره سازمان اشاره مي

ا، آن حزب است و حفـظ در آرشيو فدراسيون نقالبي ارامنه ــ داشناك ــ در شهر بوستون ماساچوسـت بايگـاني
. شده است

7. F. O. 539/56N 124 (35) 16 Feb, 1892 
و زمانه ميرزا رضا كرماني، هما، ناطق.9و8 .95و96ص 1363چاپ اول، حافظ، كارنامه

.م 1879ژانويه6/ق 1297محرم4،23سال ششم شماره، اختر. 10
و يافتن ريشه. 11 و رواج مفـاهيمي بـه، هاي بومي افكار غربي برخي بازپردازي ويـژه در حـوزه آراي سوسياليسـتي

قاپرداختهو را ساخته، طلبي مزدك چون مساوات مي ميرزا كه نويسنده ناشناس اختـر در حالي، دانند خان كرماني
قاها پيش از ورود سال . ته را تحرير كرده استخان به استانبول اين نوش ميرزا

.م 1880مارس3/ق 1297االول ربيع12،21شماره، سال ششم، اختر. 12
13. Chuqueri, Cosroe, Armenian – Iraniaians and the Birth of Iranian Socialism (1905-1911), in "The 

Armenian's of Iran", p. 80-81 
. 456ص، در انقالب مشروطيت ايران قيام آذربايجان، بهزاد، طاهرزاده. 14
. 232ص، تاريخ مشروطه ايران. 15
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ص همان، بهزاد، طاهرزاده. 16 . 469جا
.48ص،جاهمان. 17
اهللا، جاويد. 18 و نقش آزادي، سالم .75ص، خواهان جهان نهضت مشروطيت ايران
مي. 19 نش«: نويسد كسروي ايـن كـانون بـه پديـد آوردن يـك. داد ان مـي آن كانون نهاني اين شايندگي را از خود

آن دسته جنگجوياني به نام مجاهد مي و بـراي پيشـرفت و راستي را يك سپاهي از ميان توده ميĤراسـت كوشيد
و ديگـران پـيش  و مشق تيراندازي كردن را به دسـتياري سـخنگويان خواست بود كه اين داستان تفنگ خريدن

و هواخو و از پشتيباني . 237ص، تاريخ مشروطه ايران».ايستاد اهي نيز باز نميآورده بود
از رهبريـت مركـز» شـماردند چون خود را وابسته به كميتـه بـاكو مـي«اي از اينان دسته:كسروي مي نويسد. 20

.«: كردند غيبي فرمانبرداري نمي . بي. و و دشمني سختي در ميانه پديد آمد آنكـه مـردم از چگـونگي كشاكش
سو،ندآگاه گرد در نتيجـه ايـن روزهـاي. رفـت جنگ خونريزي ديده شد كه هر دم بيم آغـاز آن مـي بسيجاز دو
و شنبه، پنجشنبه و) االول جمادي10و8،9(خرداد31و29،30آدينه و انجمـن برپـا نگرديـد بازارها باز نشد

و نگراني به سر بردند و آزمـوده ولي چون سردستگان از هر دو سو بيشت. مردم با بيم ازر كسان بـا فهـم اي بودنـد
و بي و. آنكه در بيرون دانسته شود با يكديگر آشتي نمودند خونريزي جلو گرفتند از روز يكشنبه بازارها بازگرديـد

و در روزنامه و چيزي بيرون نيفتاد . باره چيزي نوشته نشدها در اين مردم به كار خود پرداختند . با اين همه ايـن.
ن وداستان . يز در تهران به رنگ ديگري جلوه گرديد . ]بـه مجاهـدين تبريـز[خود انگيزه ديگري براي بـدگماني.

. 401و 400صص، تاريخ مشروطه ايران»شده
بي. 21 مي پايه مؤلف آن دو كتاب درباره مركز غيبي ادعاهاي كهي زيادي را مطرح سـازي به كـار تـاريخ صرفاً كند
و شـايعات چنـديننمي، از جمله. آيد مي و استناد خـود را بـه سـخنان ويسد كه ستارخان عضو مركز غيبي بوده

و عضويت سـتارخان را در آن زمـاني. كند دهه بعد برخي تبريزيان استوار مي اين سخنان حتي وجود مركز غيبي
او ادعا مي و مشـروطه صرفاً كند كه و ذهنش نيز از سياست و روح ن دالل اسب بوده تـاريخ. داشـت خـواهي خبـر

و تاريخچه . شناسدي درازي براي مركز غيبي نمي مستند مشروطه چنين پيشينه
. قيام آذربايجان. 22 . .45ص،.
.27ص، هاي شورايي انجمن، هما، ناطق. 23
. فكر دموكراسي در نهضت مشروطيت. 24 . و نقـش آزادي نيز،20ص،. و36صـص، خواهـان نهضت مشروطيت

37 .
ـ اجتماعي جنبش مشروطيت يشينهپ. 25 . هاي اقتصادي . . 208ص،.
.52ص، االسالم تبريزي مجموعه آثار قلمي شادروان ثقه. 26
.65ـ63صص، تاريخ مشروطه ايران. 27
. االسالم مجموعه آثار قلمي ثقه. 28 . . 194ص،ق 1325االول هشتم جمادي23نامه شماره،.
.62و60صص،جاهمان. 29
عرضـه، موجـود در آرشـيو شـوروي،»كراسني«ترجمه روسي اين سند اولين بار توسط بورومانسكي در مجله. 30

: شده است
Bor-Ramenskii, E. Iraskaia Revolutiutsia 1905-1911 gg. I. Bol'sheviki Zakavkaz'ia, Krasy Arkiv, no. 105, 

1941 . 
. منتشر شده است، 1342پاييز،4سال،3شماره، دنيا مجله99،تا87متن فارسي آن را در صص

. 1907ژانويه14، شماره دهم، قفقاز، ارشاد روزنامه. 31
. اسناد تاريخي سوسيال دموكراسي. 32 . .24-16صص، جلد ششم، به كوشش خسرو شاكري،.

33. Chaqueri, Cosroe, The Russo-Caucusian origins of the Iranian Left-Social Democracy in Modern Iran,
Curzon Press 2001, p. 126 

و تعديل از، هايي توسط خود خسرو شاكري اخيراً بـه فارسـي ترجمـه شـده از آنجا كه متن فارسي اين اثر با جرح
مي، 1384،ي كتاب او نشر اختران اين پس به متن چاپ شده . شود ارجاع
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و آلماني عرضه شـده اسـت، فارسي، هاي روسي به زبانهاي متعددي از اين بيانيه نسخه. 34 نسـخه مـورد. فرانسه
ميهمان. استفاده اين كتاب ترجمه فارسي خسرو شاكري از نسخه فرانسه ابن است اول از همـه، گويد گونه كه او

و كامل . اجتماعي، هاي اقتصادي پيشينه(هاست تر از ساير نسخه منتشر شده . نـ نسخه.)215ص،. اقص ايـني
م، تـأليف پـاولويچ،ي انقالب مشروطه ايـران سه مقاله دربارهسند در كتاب  ، هوشـيار. ترياوايرانسـكي بـا ترجمـه

هاي به كار برده شده در نسخه اخير بـه ادبيـات سياسـي واژه. آمده است38ص، 1357هاي جيبي كتاب: تهران
و دوران فعاليت حزب توده بيشتر شبيه است تا آنچه مـا از اجتمـاعيون عـاميون چنـد دهـه دهه بيست شمسي

. پيش از آن سراغ داريم
و افريقا«ي اوف اين سند را در مجله صالح علي. 35 . ميالدي منتشر كـرد 1965چاپ روسيه در سال،»مردم آسيا

سـالدر»ي حزب دموكرات ايـران سندي ناشناخته درباره«اين نوشته را تحت عنوان دنيامجله، در زبان فارسي
به،ي دادستاني دادگاه منطقه باكو در پرونده.ش عرضه كرد 1345، شماره دوم،7 هشت صفحه از اين يادداشت

ـ آرشيو تاريخ نگهـداري مـي. زبان فارسي موجود است طبـق. شـود اصل آن در بايگاني مركزي دولتي آذربايجان
مر 1906دسامبر4صبح روز9در ساعت،ي دادستاني پرونده و بـا تهديـد هشت ،د مسلح وارد چاپخانـه شـدند

و با استفاده از دستگاه از، پس از رفتن آنها. اوراقي را چاپ كردند، هاي چاپ تمامي كاركنان را زنداني چنـد برگـه
و به دست پليس افتاد . آن متن برجا مانده

. ياب مشروطيت اوراق تازه. 36 . 496و 495صص،..
. 241و 240/ 204و 203صص، ترجمه حسن جوادي، هايي از تبريز نامه. 37
. 220ص،جاهمان. 38
.20ص، فكر دموكراسي در نهضت مشروطيت ايران. 39
. 132ص، جلد دوم، زاده مقاالت تقي. 40
اين نوشته ناقص چاپ.4ص) 1907دسامبر7(ق 1325اول ذيقعده، 222شماره، سال اول، مجلسروزنامه. 41

و با ذك مي» بقيه دارد«ر شده . هاي بعدي نشريه مابقي مطلب ادامه نيافته است اما در شماره. يابد خاتمه
ص، مقدمه، چاپ اول، لغت نامه دهخدا. 42 . 395جلد اول
.1ص) 1907مه30(ق 1325االول ربيع17، شماره اول، صوراسرافيل. 43
.44ص، 1357، تهران، صوراسرافيل، باقر، مؤمني. 44
. 1344بهمن ماه، به مجله سخن، 26/8/1344مورخ، زاده نامه سيدحسن تقي. 45
.7ـ9صص) 1907ژوئن6( 1325االخر ربيع2،24شماره، صوراسرافيل. 46
.84ص، جلد دوم، از صبا تا نيما، يحيي، آريانپور. 47
اآلخـر جمـادي24مورخ(كاغذ صوراسرافيل اي از ميرزا قاسم خان تبريزي بر روي زاده نامه در ميان اسناد تقي. 48

مضـمون ايـن نامـه مربـوط بـه. خطاب به تربيت به دست آمده اسـت)9ق چند روز پيشتر از نشر شماره 1325
و حاكي از ارتباط با كتابخانه تربيت اسـت  و دريافت عوايد آن و طرز پرداخت مخارج اينكـه. روزنامه صوراسرافيل

ب دسـت مـا افتـادهو در ميان اوراق او بـه، كه از شركاي كتابخانه بوده، زاده دادهه تقيتربيت اين مكتوب حواله را
ص همان(همه حاكي از اين ارتباط است، است .(515جا

. 515ص،جاهمان. 49
. 543ص،جاهمان. 50
صص(، از صبا تا نيماآريانپور در كتاب.52و 51 .(92ـ86جلد دوم
. 351ص، جلد اول،زاده مقاالت تقي. 53
.25شماره، صوراسرافيل. 54
.8و7صوراسرافيل، چرند پرند. 55
.50ص، ياب مشروطيت اوراق تازه. 56
.19شماره، صوراسرافيل. 57
.24شماره، صوراسرافيل. 58
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و قابل. 59 خوانـدني تـوان بـه چنـد مقالـه از آراي اقتصادي صوراسرافيل مـي تأملبراي دستيابي به شرحي مفيد
و، اهللا دروديـان به كوشـش ولـي، دخوي نابغهدر كتاب،»هاي اقتصادي دهخدا انديشه«احمد سيف تحت عنوان 

و عقب« دهخدا مرغ سحر در شـب مراجعه شود كه در كتاب » برعليه رانت جويي«و » ماندگي ايران استاد دهخدا
و از اين نوشته. چاپ شده است، 1383، نشر اختران، اهللا دروديان مجموعه مقاله به كوشش ولي، تار هاي روشـنگر

و دقيق بهره فراوان برده آن.ام مملو از نكات بديع فكر دموكراسي اجتمـاعي در نهضـت آدميت در كتاب، عالوه بر
. اندو باقر مؤمني در شرح مختصر اما مفيدش بر صوراسرافيل نيز نكات مهمي را يادآور شده، مشروطيت

. 163ص، دخوي نابغهدر كتاب » هاي اقتصادي دهخدا انديشه«، احمد، سيف. 60
. شماره اول، صوراسرافيل. 61
.31و17،22،25،26،27هاي شماره، صوراسرافيلدر چرند پرندمقاالت. 62
.52ص، 1351، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، تاريخ انحالل مجلس. 63
.االسالم هاي تبريز ثقه نامه. 64 .69ص،..
.14شماره، صوراسرافيلسرمقاله. 65
.12شماره، صوراسرافيلسرمقاله. 66
. ها را منتشر كرده است اخبار انجمن،28و21،22،23،25،26هاي شماره، صوراسرافيل. 67
.10شماره، صوراسرافيل. 68
.19شماره، صوراسرافيل. 69
.8و7ره شما، صوراسرافيل،»دفاع«مقاله. 70
.14شماره، صوراسرافيلسرمقاله. 71
. نامه شهيد نيكنامزندگي. 72 . . 165و 164صص،.
. 318ص،جاهمان. 73

74. A. Alstadt – Mirhadi, The Azerbaijani, Turkish Community of Baku before World War I. P. hd. 
dissertation, University of Chicago, 1983, pp. 49-92 

و سخنراني مولف ياد شدهمي، عالوه بر اثر باال و اجتمـاعي در قفقـاز«در كنفرانس، توان به مقاله ،»تحوالت ملـي
و باكو، 1980آوريل، برپا شده در واشنگتن دي سي مراجعـه 1910تـا 1870هاي سال، پيرامون تحوالت قفقاز

: شود
Economic Development and Political Reform in Baku: The Response of the zerbaidzhani Bourgeoisie . 

ـ در دسـت داريـم اي از تقي بازرگان مشهور منطقه كه نامه، اوف تقي. 75 ـ پيش از مشـروطه در كنـار، زاده به او را
و طبيعتاً استثمار كاركنان خـود  و تجاري و المنفكارهـاي عـام. مـردي بـود بـا سـخاوت، اداره مراكز صنعتي عـه

و خيرخواهانه و نشر روزنامه نقـش مـؤثري در رشـد افكـار عمـومي ي او به خصوص حمايت از اقدامات فرهنگي
. بيداري مردم مسلمان منطقه ايفا كرده است

76  . Hajibeyli, D. , The Origins of the National press in Azerbayjan, A. R. 25. No. 88 (1930), 758-769 
و ويژگي فعاليتبراي شناخ. 77 ميت خاستگاه : توان به اثر زير مراجعه كرد هاي سياسي آن زمان در قفقاز

Ronald Grigor, Suny, The Baku Commune, 1917-1918: Class and nationality in the Russian Revolution,
Princeton University Press, 1972 . 

را بــه نادرســتي نخســتين تشــكل) 1904تأســيس(همــت هســته يــا حــزب، محفــل، برخــي پژوهشــگران. 78
. همت در اصل محفلي بود كه در ميان مسلمانان ساكن قفقاز تشـكيل شـد. اند سوسياليست ايرانيان معرفي كرده

. برخي مهاجران ايراني آن مناطق هم بعدها در تشكل حضور يافتند
و همراه تقـي. 79 ي ملـي در گـزارش خـود بـه جريـده،ه در مجلـس اول زاد ميرزا ابراهيم آقا وكيل راديكال تبريز
تصوير پرآب چشـمي از وضـع)ق1325، محرم47،13و شماره، محرم6مورخ،46شماره، نشريه انجمن تبريز(

و باالخانه ترسيم مي . كند ايرانيان مهاجر ساكن قريه صابونچي
و بيشتري درباره براي اطالع دقيق. 80 ـ آذربايجـاني«كنار تز دكترايدر،ي تاريخچه حزب همت تر جامعه تركـي

مي) به زبان انگليسي(نوشته ميرهادي» باكو : توان به اثر زير مراجعه كردـ كه پيشتر اشاره كرديم
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Swietochowzki, Tadeusz, Himmat Party: Socialism and Nationality Question in Russian Azerbaijan, 1904-
1920, Cahiers dumonde Russe et Sovietique (January = June 1978), 19 (1-2), pp 119-142 . 

به فارسي ترجمه شده كـه در فهرسـت منـابع، از سويتوخوسكي كتابي هم پيرامون رويدادهاي آن زمان در قفقاز 
و اشـارات قابـل، آثار انگليسي. آمده است و فارسي خسرو شاكري نيز اطالعات ذيقيمـت پيتـأمل فرانسه رامـوني

. ايم كه در منابع آورده، حزب همت دارد
و انكشـاف سوسـيال دموكراسـي پيشينه، خسرو، شاكري. 81 ـ اجتماعي جنـبش مشـروطيت ص، هاي اقتصادي

. نهضت جنگلرواساني در كتاب، عالوه بر اين منبع. 178 . و مرام به نسخه،58ص،. نامه همـت اي از اساسنامه
و م كنـد كـه در آرشـيو تـاريخ انقالبـي جمهـوري هر شعبه تفليس اين تشكل اشـاره مـي كه در باكو چاپ شده

. شود سوسياليستي گرجستان نگهداري مي
. 177و 176صص،جاهمان. 82
و مؤثر در تاريخ ايرانتري از معروف. 83 هـاي تـوان بـه چنـد چهـره برجسـته در فعاليـتمي،ن اعضاي گروه همت

وفاس.ي محفل اشاره كرد اوليه كمونيست نامدار ايراني دهه بعد كه در تأسـيس حـزب]آخوندزاده[داهللا آخوند
و كمونيسـت بلشـويك)م1918ــ 1870(اوف كمونيست ايران سهم مؤثري ايفا كرد؛ مشهدي عزيزبيگ انقالبـي

و از ياران استالين در سال،)1925ـ1870(بعدي؛ نريمان نجف اوغلي نريمانوف  بعـد هايچهره برجسته بلشويك
.و . . و روش، گونه كه خسرو شاكري تأكيد كردههمان. هاي ماركسيسـم همت به عنوان يك مجراي انتقال عقايد

.ها پيشينه(. روسي به ايران تأثير قطعي خود را بر جنبش چپ ايران بر جاي نهاده است . .(174ص،.
ـ يـكي پيرامون محمدامين رسول را در ضميمهزادهو مقاالت مربوط به ايران به قلم رسول، تكاملنشريه. 84 زاده

.ام همين كتاب معرفي كرده، زندگي پرحادثه
براي ادغام همـت 1906به تالش نافرجام استالين در سال،66ص، آذربايجان روسيهويتوخوفسكي در كتاب. 85

الذكر بـه ترجمـه كتاب فوق. اشاره كرده است، براساس اسناد معتبر، در حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه
ادعاي ميرجعفـر بـاقروف. به زبان فارسي در دسترس است، 1381، نشر شادگان، تهران، مطلوب كاظم فيروزمند

و از ياران استالين هاي وابسته بـه مبني بر اينكه همت يكي از سازمان، از رؤساي محلي حزب كمونيست شوروي
و  و اقدام شخصي استالين خواندهحزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه بوده اعتبـاري، تأسيس آن را به ابتكار

ر. ندارد :.ك. براي اطالع از ادعاي باقروف
Iz istori Bolsheristkoi organizatisii, Baki, Izerbaidzhan, Moscow, 1946, p. 57   

و رواساني هم بي هـايي تكـرار را بـا تفـاوت چنـين ادعـائي، مĤخذ معتبـر برخي پژوهشگران ايراني چون آدميت
را. اند كرده سوسيال دموكرات كـارگري» نيرومند«حزب» هاي اصلي يكي از شاخه«فريدون آدميت حزب همت

و شـاهدي.)13ص، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران(روسيه معرفي كرده است  هـيچ سـند
اد. كند خود عرضه نمي» حكم تاريخي«هم براي اين  مياو در شود كه نريمانوف بنيانگذار همـت بـوده امه مدعي

درمي. است و شش شماره نشريه هم منتشر كـرد 1904دانيم كه محفل همت در، نريمـان نريمـانوف. برپا شد
از. توان بنيانگذار آن ناميد به گروه همت پيوست؛ بنابراين او را نمي 1905اوايل احتمـاالً ادعـاي نريمـانوف پـس

ـ كه خود را بنيانگذار فرقه اجتماعيون عاميون در انقالب اكتب . موجب اين بـدفهمي شـده اسـت، ناميده 1905ر
و فرقه اجتماعيون عاميون بـاكو را يكـي دانسـته ، انـد آدميت به تاسي از برخي مورخان متاخر استاليني كه همت

در. چنين خلطي را تصور كرده است . فكر دموكراسيآدميت كم،.. يته سوسيال دموكرات ايـران يـا از وابستگي
در همـين زمـان. رسـد كند كه باز هم درست به نظر نمي اجتماعيون عاميون ايران در باكو به حزب همت ياد مي

را» عـدالت«گروهـي مسـتقل بـه نـام 1904هاي قفقازي در زمستان سال بلشويك، كه همت بنيان گذارده شد
و، طقه تأسـيس كردنـد كـه فعـاالن آن محمـد يـاروف براي كار سياسي در ميان ايرانيان مهاجر من جايـا ريـدزه

ها بود چه نيـازي بـه تأسـيس تشـكلي مجـزا بـراي كـار در ميـان اگر همت وابسته به بلشويك. آخوندوف بودند
و اولـين شد؟ شاپور رواساني هم در كتـاب كارگران مهاجر ايراني پيدا مي نهضـت ميـرزا كوچـك خـان جنگلـي

در مـورد همـت اطالعـاتي بـه دسـت داده،60تـا58صص 1363، چاپخش، تهران، ايرانجمهوري شورايي در 
او مدعي شده كه همت به طور رسمي به سازمان باكويي حزب سوسيال دموكرات كـارگران روسـيه تعلـق. است
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و از اجزاي آن بود ك. سندي در دست نيست كه چنين ادعايي را تأييد كند. داشت ـ منابع رواساني براي آن تـاب
ـ همه در چارچوب تاريخي رساله كه اصالح شده آن، نگاري رسمي استالينيي دكتراي اوست ، يا در همخواني بـا

را نشـان فعاليـت منسـجم 1909ايشان در همين صفحات انتشار برنامه حزب همت در سـال. تنظيم شده است
كه، در بهترين حالت. چنين نيست. پندارد سازماني همت مي بهاين سند دسـت در آرشيو پليس شهر اليزابت پل

و سندي را نوشتهميصرفاً،آمده در ايـن، ضمناً. اند تواند توضيح دهد كه تني چند از اعضاي همت گرد هم آمده
، شـود برخالف ادعاي رواساني نه تنها نشاني از سوسياليسم به مفهوم ماركسيسم روسي در آن يافت نمـي، نوشته

هـاي عـام طـرح يـك رشـته خواسـته. كنـد تگي به حزب كارگري روسي هم عرضه نمـي بلكه هيچ ردي از وابس
و هشت ساعت كـار، دموكراتيك با گرايش سوسيال دموكراتيك رقيق و اجتماعات و مطبوعات مانند آزادي بيان

و تفـاوت بسـيار دارد در قياس بـا برنامـه سوسياليسـت،و تقسيم زمين بين دهقانان . هـا در همـين دوره فاصـله
اي جانبـه ها طرح همه دانيم در همين زمان برنامه حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه به رهبري بلشويك مي

. را براي انقالب سوسياليستي در دستوركار خود قرار داد
و تالش براي برقراري سـلطه سياسـي بـر گيري مجدد التهابو اوج 1917پس از فوريه. 86 هاي سياسي در قفقاز

و به مثابه تشكل سوسياليسم آذري وارد صـحنه شـد، منطقه كـه طـور همـان. جريان همت تجديد حيات يافت
و يـا تشـكيل انجمـن، 1917تا 1907هاي در فاصله سال، اشاره شد جز فعاليت انفـرادي اعضـاي سـابق همـت
ي عمـالً فعاليـت محسوسـ،)1912در سـال(توسط برخـي اعضـاي آن تشـكل]حزب مساوات بعدي[مساوات 

از. عنوان يك جريان سياسي از همت ديده نشد به موضـوع، 1917با حضور قدرتمند حزب كارگري روسيه پـس
بـا توجـه بـه مقاومـت 1917اينان از مارس. احياي همت در دستوركار برخي ديگر از فعاالن سياسي قرار گرفت

رئيس كميتـه. خود را آغاز كردندفعاليت مستقل، هاي سوسيال دموكرات روسي مسلمانان در پيوستن به جريان
و تني چنـد اعضـاي جديـد، عزيز بيگوف، متشكل از نريمانوف، موقت جديد . همـت را فعـال كردنـد،و بنيادزاده

شد همت حتي در كميته اجرايي شوراي انجمن هـاي اما در مقابـل غيرسوسياليسـت، هاي مسلمانان منطقه عضو
و پنجـه نـرم.ه گرفترو كنارو از اين، مسلمان در اقليت ماند همت در ايـن برهـه بـا مشـكالت بسـياري دسـت

و ايـده، هـاي سـابق بودنـد حزب مساوات كـه غالـب بنيانگـذارانش همتـي. كرد مي ـ بـا برنامـه هـاي ناسـيونال
- همتـي، از سـوي ديگـر. ترين حمايت را در ميان مردم مسلمان منطقه كسب كرده بودند سوسياليستي گسترده

تاي ها و بلشـويك دور نگـه داشـته بودنـد كنون تا حد زيادي خود را از مقابلهباكو كه در،ي دو جريان منشويك
و ضديت كامل در همه عرصه ها بودنـد مدتي علناً هوادار بلشويك، ها كشيده شده اين زمان كه اختالف به جدائي

و اسـتقاللكاكثريت در شهرهاي ديگر عمدتاً به منشوي. به حزب آنها پيوستندو سرانجام هم ها گرايش داشتند
حـزب در دوره. را منتشر كردند) آينده( گله جكو) پرچم سرخ( آل بايراقاينان دو روزنامه. خود را حفظ كردند

و فعال كرد 1920تا 1917سه ساله  حيـات، ها بـر سراسـر قفقـاز اما با تسلط كامل بلشويك. تشكل خود را احيا
با تمايالت منشويكي در رويدادهاي سياسي فعال بـود ـــ بـراي هميشـه بـه هاي آخر عمالًهمت ــ كه در سال

و ناسيوناليسم در آذربايجان«مقاله(. پايان رسيد و پرسش سوسياليسم آذربايجـانو كتـاب، 1978، حزب همت
ـ شكل ).نوشته سويتو خوفسكي، گيري هويت ملي در يك جامعه مسلمانيروسيه

د تاريخ. 87 ـ فرهنگـي در اران كـه بعـدها نگاري معاصر ما و چگونگي تغيير فضاي سياسـي ر قبال شناخت چرايي
و تقابل جريان، آذربايجان شوروي خوانده شد و در هياهو و بسيار كم كار كرده هاي ناسيونال شووينيستي فـارس

و تفريط و افراط و سياست هاي ايدئولوژي ترك پ، بازي آنان زدگي در ان اسالميستدر كنار هيزم فراهم آوردن هـا
و سنجش مطلوب بازمانده است، اين زمينه و عمالً از معرفت مي. غفلت بسياري كرده و اميد رود كه نسـل جـوان

و برچسب ضمير ما بتواند به دور از اتهام روشن و آراي جزمي پر از تعصب اين جريان ها به بررسـي،ها هاي متعارف
ف  ـ و تحوالت اجتماعي و دو دهه نخستين سده بيستم بپردازد رهنگي دههو ارزيابي تغيير هاي پسين سده نوزده

و علل آن روشن شود و جوانب و چگونگي افكند نگـاري هنـوز يـك تـك، متاسفانه. تا شايد پرتوي بر اين چرايي
و تحـوالتي كـه موجـب گـذر بسـياري از روشـنفكران قفقـازي از ناسيوناليسـم  و روشنگر پيرامون عوامل صريح

شد گرا به ناسيوناليسم عثماني ايران غالب آثـار در ايـن. در دست نداريم، فارغ از جانبداري از يك سوي تقابل، گرا
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و جانبداري از سوي ديگر تحرير شده را. اند زمينه به نوعي براي مقابله از يكسو ميـرزا فتحعلـي آخونـدزاده خـود
و ما امروز ايراني مي بهصرفاً دانست و ترقـي الئيـك يـاد مـي عنوان پيشگا از او و متفكر انديشـه بيـداري . كنـيمم

مي، نريمان نريمانوف از مريدان آخوندزاده در شناخت؛ رسول خود را ايراني و زاده كه ايران را كشـور خـود خوانـد
. انـد برانگيز آن دوره تأملهاي جملگي نمونه، برهه حساس نهضت مشروطه دل در گرو سرنوشت مردم ايران نهاد

پ مياما بـه بـازپردازي هـويتي انجاميـد كـه، بينيم تحولي كه از يكي دو دهه پيشتر آغاز شده بودس از مشروطه
يك خود را در مقابل روس ميها از و ايرانيان از سوي ديگر تعريف  راستي چه شد؟، كند سو

و چنـد محـال قسمتي از واليت را كه داراي يـك قصـبه،ش 1316در تقسيمات كشوري پيش از قانون سال. 88
و توسط يك نفر نايب الحكومه از طرف حاكم واليت اداره مي مي بود ي در قـانون متـأخرتر واژه. گفتنـد شد بلوك

و رايج شد . دهستان به جاي كلمه بلوك تصويب
ي هـا به برخـي شـماره صرفاً. دست آورمبه» خيرالكالم«نتوانستم دوره كاملي از روزنامه، رغم تالش بسيارعلي. 89

و اشـاره. دست يافتم،ي يك دوست موجود در موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران به واسطه هـاي برخـي توجـه
دار پـژوهش دسـت اول تـاريخ بيش از هر منبـع ديگـري وام، مربوط به اين روزنامه را همچون موارد مشابه ديگر

. ايران ناصرالدين پروين هستمنگاري روزنامه
در در زماني كـه مـدير آزاده خيرالكالم19تا13هاي شماره. 90 و مجـازات بـدني اش بـراي دادخـواهي از تنبيـه

و تعطيل روزنامه . در پايتخت منتشر شده است، اش به تهران رفته بود انجمن واليتي رشت
. مشروطه گيالن. 91 . . 228ص،.
.ق 1325الثاني جمادي24، شماره اول، خيرالكالمروزنامه. 92
و نامهخ. 93 .95ص، هاي خصوصي ميرزا فضلعلي آقا تبريزي اطرات
و اسـتعاره.8و7صص،ق 1325شوال17،14شماره، صوراسرافيلروزنامه. 94 هـاي خـاص دهخدا با زبان طناز

و جـوانمردي پهلـواني حـاكم جديـد» نازجون پهلون«خود اميراعظم را  و ادعـاي صـفا ناميد كه كنايـه از ارادت
و نه پهلووني» ضعيفه چزوني«متن آمد كه كار امير اعظمدر. داشت و سه نفـر ديگـر را بـه رحيم شيشه. است بر

. چطور شد پات به آنجا نرسيده مثل نايباي قاطرخونـه پـاي روزنومـه چـي: دخو پرسيد.»چزوند«همين علت  . .
هـاي انجمـن ابوالفضـل اگر بچه«:ددر ادامه پرسي. المتكلمين بود كه اشاره به تنبيه فيزيكي افصح» چوب بستي؟

جل پوستت به دوشت داده بودند چه مي دهخدا جـاي ديگـر در نكـوهش بالهـايي كـه» كردي؟ همين فرداش
و پيشرو آورده انـدركار العلمـاي خراسـاني دسـت نمونه سـلطان، اند مخالفين آزادي بيان بر سر مطبوعات مستقل

و افصح روزنامه روح ذ القدس . كر كردالمتكلمين را
.ق سردار معتمد نيز اقدامي در اين راستا بـود 1325رمضان9تلگراف، زاده عالوه بر تلگراف امير اعظم به تقي. 95
)51و50صص، ياب مشروطيت اوراق تازه(
مي، اي از نثر ساده براي دستيابي به نمونه. 96 و بيدارگر افصح اره شـم، خيـرالكالمدر مكاشـفات توان به مقاله روان

و شرح خواب خلسه مانندي است كه راوي. مراجعه كرد،ق1325الثاني جمادي24مورخ، اول متن به بيان طنز
و ميكائيل. برد را به بارگاه الهي مي و عزرائيل ، همراهـي مسـتبدين، در روايت مجلس شورايي متشكل از جبرئيل

و برخي وكالي مجلس شورا در بي و حتي مقابله مالكين و بـا دهقانـان گيالنـي را بـه تصـوير مـي اعتنايي كشـد
كه نتيجه مي شما برويد فكري براي خودتان بكنيـد كـه مـورد مالمـت قـرار. دانيم خائن را قابل شور نمي«: گيرد
».نگيريد

در، آقاباالخان سردار افخم حاكم جديد، پس از اميراعظم. 97 كه چندي بعد توسط مجاهدين سوسـيال دمـوكرات
شدتصرف رشت كش بعـدها در دوره دوم مجلـس شـوراي ملـي هـم. داد خيـرالكالم نيز دسـتور بـه توقيـف، ته

شد1328در ذيقعده خيرالكالم .ق به دستور بهاءالسلطنه فرماندار رشت توقيف
تلگراف انجمن رشت به تبريـز بـراي يـاري،ق1325االول ربيع75،23شماره، سال اول، تبريز انجمنروزنامه. 98

در مـتن ايـن تلگـراف آمـد كـه. منتشر كرد، در عزل حاكم جديد را كه به ضديت مشروطه معروف بودخواستن 
و سوار به حكمراني گيالن منصوب كرده و ما گيالني ظفرالسلطنه دشمن ملت را با فوج هـا ايـن لكـه ننـگ را اند

. ته مردم رشت را منعكس كردخواس، انجمن ايالتي تبريز همدالنه در تلگرافي اعتراضي به تهران. پذيريم نمي
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.5ص،ق1325االول ربيع78،21و77هاي شماره، سال اول، انجمن تبريز روزنامه. 99
.51ص، ياب مشروطيت اوراق تازه. 100
.36ص، گيالن در جنبش مشروطيت. 101
و اوراق تازه. 102 . ياب مشروطيت . .53تا51صص،.
ـ در مشروطه گيالنهاي راب يادداشت. 109تا 103 .29تا72صص، به كوشش محمد روشن، ينو
و اسناد ظهيرالدوله. 110 و چهار، مقدمه، خاطرات .ص بيست
.ق1325شوال26و11، 177و 164هاي شماره، المتين حبل. 111
. ياب مشروطيت اوراق تازه. 112 . .9و8صص،.
. جلد اول،هزاد مقاالت تقي، تاريخ انقالب ايران. 113
مي. 114 : توان به چند اثر زير مراجعه كرد براي اطالع بيشتر از وضعيت كشاورزي ايران در دوران قاجار

1) Gilbar, Gad. G, Persian Agriculture in the Late Qajar Period 1860-1906, Some Economic and Social 
Aspects, in Asian and African Studies, 1978 . 

2) Lambton, A. K. S. , Landlord and Peasant in Persia, Oxford, 1969 . 
3) issawi, C. , The Economic History of Iran, 1800-1914, Chicago, 1971 . 

. 1373چاپ اول، نشر چشمه، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، احمد، سيف)4
ـ اجتماع پيشينه، دو فصل اول كتاب)5 . نوشته خسرو شاكري، جنبش مشروطيت،يهاي اقتصادي

6) Floor, W. M. , Agriculture in Qajar Iran, Washington, 2003 . 
و يـا بـا رويـه متأسفانه مورخان مشروطه پيرامون حضور دهقاني عصر مشروطه. 115 اي يا بي اعتنايي پيشه كـرده

آن هـم در آذربايجـان،اً به رويدادهاي شهرياش عمدت كسروي در تاريخ مشروطه. اند مخالف به سنجش پرداخته
در ارتباط با تـالش بـراي تصـرف صرفاً اشارات او به شهرهاي شمالي ساحل خزر.و تهران توجه نشان داده است

و حركت اردوي مشروطه فريـدون. هاي پايـاني اسـتبداد صـغير اسـت خواهان براي فتح تهران در ماه شهر رشت
. ماعيفكر دموكراسي اجتآدميت در  . و تشكيل انجمن،. هاي عباسي را گـذرا بررسـي رويدادهاي دهقاني شمال
و ايدئولوژي زده برخي مورخان چپ به مسـئله جنـبش پرداختن عوامانه. كرده است دري غلوآميز هـاي دهقـاني

و برون از افسانه عمـده تـالش. كنـد پردازي اين مبحث را ترسيم نمـي چند اثر پيرامون مشروطه نيز چهره واقعي
اين فصل نهضـت. نمايي نقش ماركسيسم روسي در بيداري تحركات دهقاني ايران است درشت، بسياري از اينان

و تاريخ و وارسي و مشخصي دارد مشروطه نياز به پژوهش و تخصـص اشاره. نگاري گسترده هاي نگارنده كه تـوان
ي اميدوارم كساني كه شايسـته. تواند باشد كافي نمي،ندبي الزم براي ارزيابي مسئله ارضي در ايران را در خود نمي

و جوانب چندگانه، چنين تحقيقي هستند .ي اين حكايت ناگفته را به تحرير درآورند پا پيش گذارند
كاريكاتور صفحه اول خود را به اخراج امـام جمعـه از تبريـز اختصـاص، روزنامه پيشرو قفقازي، مالنصرالدين. 116
را، مردم تبريز از صراط مستقيم منحرف شده: امه در جاي ديگر به طنز نوشتاين روزن. داد انبارهاي امـام جمعـه

مي خان، كنند خالي مي از، كننـد االسالم را از شهر بيرون مـي حجه، در اروميه، كنند هاي هزار ساله را از امالك بر
و كتاب مي ، چالـه، زاده جليـل محمـدقلي(. دارنـد بازميوزراء را از فروش دلبخواه مملكت، خواهند پادشاه حساب

از، 1907نوامبر،43شماره، مالنصرالدين (40ص،»هاي شورايي انجمن«به نقل
.4ص،ق 1324هيجدهم ذيحجه،38شماره، سال اول، انجمنروزنامه. 117
.20ص، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت. 118
ص،ش1352، فروشي طاعتي رشـت كتاب، به كوشش محمد روشن، هاي رابينو مشروطه گيالن از يادداشت. 119

102 .
و ديگر پارسي تاريخ روزنامه، ناصرالدين، پروين. 120 . 750ص، جلد دوم، نويسان نگاري ايرانيان

دوم، نسـيم شـمالي به مديريت آقارضـا اسـماعيل در شـماره اول روزنامـه الوثقيي عروه مطبعهخبر تأسيس
اعـالم كـرده 1325رجب29اين روزنامه افتتاح اين چاپخانه حروفي را روز يكشنبه.ق آمده است1325ان شعب
و متعصبان قـرار چاپخانه همواره مورد تهاجم سالدات. است و عوامل حكومتي بـار در آخـرين. گرفـت هاي روسي
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و،نها در آذربايجـاق بود كه همزمان با جنايات روس1330محرم، زمان مشروطه و ببنـد در گـيالن هـم بگيـر
و تبعيد آزادي قريب صد نفر قـزاق بـه دسـتور نكراسـف كنسـول روس بـه، در گيالن. خواهان اوج گرفت كشتار

و هرچـه شكسـتني چاپخانه عروه و ويران كردن بود در هـم كوبيدنـد و هر چه قابل شكستن الوثقي حمله بردند
جرم چاپخانه اين بود كه اعالميه اعتراضي مـردم رشـت عليـه. بردندهاي روس به كنسولگري نبود سوار بر عراده

و مأموران متجاوز روس را چاپ كرده بود و اتهامات كنسول .(257ـ225صص، مشروطه گيالن(. مداخالت
و«در مقالـه،1ص)م 1909فوريـه16(ق 1327محـرم24مورخ،23شماره، نسيم شمالروزنامه. 121 رشـت

و اسـم گرامـي سـتارخان سـردار ملـي در گـيالن محرم17در«: آمد» آزادي الحرام كميته سـتار بـه نـام نـامي
».گرديد مباهي

. 114و 113صص، گيالن در جنبش مشروطيت، ابراهيم، فخرايي. 122
ص، زاده ملك، 312ص، انقالب مشروطيت ايران، آفاري. 123 . 1040جلد پنجم
.14ـ2صص، ياب مشروطيت اوراق تازه. 124
او مشـهور بـه محمدحسـين. نوشـت را در يزد مـي سفينهي روزنامه، محمدحسين يزدي به گفته ايرج افشار. 125

و از مشروطه در رشت منتشر كرد كـه گلستاناي هم به نام روزنامه. خواهان بود سفينه از تجار يزدي مقيم رشت
.(279و 149صص،تگيالن در جنبش مشروطي، فخرايي(. فقط چهار شماره بيرون آمد

.98ص، جلد دوم، زاده مقاالت تقي. 126
. فكر دموكراسي اجتماعي. 127 . .23ص،.

و دوم مشـروطه بـوده اسـت دموكراتيـك در مجلـس آقا محمد يزدي نماينده پيشرو با گرايش سوسيال . هـاي اول
ت)4قص 1327مـورخ اول صـفر24شـماره(چـاپ رشـت نسيم شـمالي روزنامه و در وصـيفي از خرسـندي

آقـا محمـد]انجمـن[نايـب رئـيس«: التجـار نوشـتي وكيـل درباره» انجمن ايالتي گيالن«قدرداني از اقدامات 
».زاده با ثمرترين اشجار است التجار است كه در دارالشورا بعد از آقاي تقي وكيل

.13ص، اوراق تازه ياب مشروطيت. 128
.جاانهم، اوراق تازه ياب مشروطيت. 129
سي، يغماي زاده به ستارخان در مجله نامه تقي. 130 .(ش 1356(ام سال
در. 131 را، هاي مشـروطه گـيالن يادداشترابينو )ق1327محـرم17( 1909فوريـه9ورود ميـرزا كـريم خـان

آن. نوشته است و تصرف مراكز مهم رشـ حمله، از آنجا كه يك روز پيش از ت صـورتي مجاهدين به دارالحكومه
و قيام آغاز شده بود دانيم ميـرزا كـريم خـان در رهبـري روز قيـاممي. تواند درست باشد اين تاريخ نمي، پذيرفته

. حضور داشته است
ارديبهشـت، شـماره دوم24سـال، يغمـا مجله، اشخاصي كه در مشروطيت سهمي داشتند، حسن، زاده تقي. 132

1350 .
. 1356، انتشارات بابك، تهران، هاي خصوصي يپرم خان مجاهد ارمني يادداشت، از انزلي تا تهران. 133
.ق 1327رجب47،9شماره، نسيم شمالروزنامه، زاده به ميرزا كريم خان تلگراف تقي. 134
.ق1327رجب14مورخ،49شماره، نسيم شمال. 135
در اين تلگراف. 136 م. چـاپ شـده اسـت نسيم شـمال ها همه و 187و 186صـص، شـروطيت اوراق تـازه يـاب

. اند رابينو كنسول انگليس در رشت نيز در اين زمينه اطالعاتي بدست داده، هاي مشروطه يادداشت
.(1906نوامبر25(ق 1324مورخ هشتم شوال،1شماره، مجلسروزنامه. 137
.(1906دسامبر3(ق 1324شوال16مورخ،6شماره، مجلسروزنامه. 138
و روزنامه متن. 139 ، همچنـين،)1906دسـامبر18( 1324سـوم ذيقعـده،14شماره، مجلسمذاكرات مجلس

.(1907ژانويه20( 1324، پنجم ذيحجه30شماره مجلسروزنامه
.ق1324ذيقعده18، مذاكرات مجلس. 140
.14و13صص، هاي مشروطه يادداشت. 141
.51ص،جاهمان. 142
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.73ص،جاهمان. 143
. 101و 100صص،جاهمان. 144
همزمان با اعالن فرقه انزلي خطاب به ظهيرالدولـه حـاكم جديـدالورود، نفر از اهالي انزلي48نامه به امضاي. 145

و آزادي، گيالن و هشياري ملي و اسـناد ظهيرالدولـه(. خواهي مردم منطقه دارد حكايت از بيداري بـه، خـاطرات
.(321و 320صص 1367، رينز: تهران، كوشش ايرج افشار

ص، كتاب نارنجي، اسناد روسي. 146 . 123جلد اول
.(م1907اوت13(ق 1325سوم رجب،50شماره، نداي وطنروزنامه. 147
.(م1907سپتامبر16(ق 1325هفتم شعبان، شماره يكم، ساحل نجاتروزنامه. 148
ـ داشناك بر مبناي،ي كتاب نويس اوليه نگارنده در پيش. 149 و گـروه سوسـيال دمـوكرات، اسناد اصلي هنچاك

و كارنامه آنان در ايران، مستقل ارمني تبريز به، گفتارهايي نسبتاً مفصل پيرامون آرا ويژه تبريز نوشته بـودم كـهو
و آنچه در اين كتاب آورده. اند براي جلوگيري از طوالني شدن اين كتاب از متن حاضر حذف شده  ام بخش نـاچيز

و ارتباط مستقيم تقـي صرفاًاي فشرده و اميـد دارم كـه آن يادداشـت در نقش اي هـا در قالـب رسـاله زاده اسـت
در تر سـخن گفتـه مفصل، در مورد گروه آخر ياد شده در باال. جداگانه منتشر شود ام چـرا كـه بخـش اقليـت آن

و همكاري نزديك با تقي د همگامي . اشته استزاده تا پايان كار مجلس دوم حضور
در. اعالم شـد، Hay heghapokhakan Dashnaksutiun، نام جديد سازمان فدراسيون انقالبي ارامنه. 150 ايـن سـند

و سپتامبر، دراشاكنشريه  مي. منتشر شده است 1894ماه اوت توان به صـص براي آشنايي به اين سند از جمله
:ه كردكتاب لوئيس نعلبنديان مورخ ارمني مراجع 173تا 166

Nalbandian, Louis, The Armenian Revolutionary Mevement The Development of Political Parties Through 
the nineteen century, Berkeley: University of California press . 

151. Ibid. Louis Nalbandian, p. 218 . 
. 241و 240صص، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران. 152
.2ص 1325رمضان،7شماره، سال دوم، انجمن. 153
. 229ص، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران. 154

155. Berberian, Houri, Armenian and the Iranian Consititutional Revolution of 1905-1911 
.جاهمان، حوري بارباريان. 156
ي حـوري تـوان بـه كتـاب يـاد شـده مـي، داشناك در درون ايـران هاي براي دستيابي به آمار اعضاي شعبه. 157

، عـالوه بـر كتـاب فـوق، ها در تبريـز براي دستيابي به روايتي از كنفرانس عمومي داشناك. بارباريان مراجعه كرد
. آمده است، 1355، انتشارات جاويدان، تهران، حماسه يپرمشرحي از هراير خاالتيان در مقدمه كتاب

س. 158 . كتاب خانم بارباريان به زبان انگليسي،ومفصل
.96ص،جاهمان. 159
و جوابسؤااز، براي دستيابي به جزييات بيشتر. 160 هاي دو سوي مذاكره به روايت گزارش رستم بـه مركزيـتل

صصمي،ي فدراسيون داشناك عالوه بر آرشيو نامبرده، داشناك ، حماسـه يپـرم مقدمـه كتـاب40تا29توان به
. مراجعه كرد

.م1909مه29مورخ، اومانيته. 161
فصـلنامه تـاريخ معاصـر، ترجمه عطا آيتـي، گزارش كاپيتن آنژيينيور به ريمون لولنك سفير فرانسه در ايران. 162
. 240ص 1385پاييز39شماره، سال دهم، ايران

. به فصل چهارم كتاب حوري بارباريان به زبان انگليسي.ك.ر. 163
. 136ص، حوري بارباريان. 164
،ق1328ذيحجـه7]شـد احتماالً با نام منوچهر ايراني هـم در حـزب دمـوكرات شـناخته مـي[ خامنهنامه. 165
. 215ـ214صص، هاي دوران مشروطيت نامه
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د19چلنگريان در هر دو نامه. نيست و دهم خـود شـرح مجـروح شـدن تريـا در پيشـروي 1908سـامبر نوامبر
و بستري شدن او را در بيمارستاني در تبريـز بـه پلخـانف اطـالع داده، عليه مستبدين، نيروهاي مجاهد در مراغه

ي آنـان در كنگـرهو يـا بـه داليلـي مـانع شـركت نماينـده، شايد گروه نتوانسته اين نماينده را اعـزام دارد. است
ش بين مي. انددهالمللي : توان به سند زير مراجعه كرد براي دستيابي به گزارش حزب داشناك به كنگره

Rapport Presente au Congress Socialiste international de Copenhaque Parle Parti Armenien "Das Chnak 
Zoution" Geneva, 1910, S. 44. FF . 

و توضـيحات روشـنگر شـاكري مراجعـه، ارمنيان ايـران يسي زبان كتاب انگل 111ص38به پانويس شماره. 176
12مـورخ،20شـماره،27سـال، نئوزوئيـت در نشـريه» انقالب ايران«تحت نام) تيگران(مقاالت درويش. شود
صـص، نقش ارامنه در سوسيال دموكراسي ايـران متن ترجمه فارسي آن در كتاب. چاپ شده است 1909فوريه
د، 165تا 153 . سترس استدر

مي. 177 در كتـاب تولـد سوسياليسـم در ايـران توان به مقالـه براي دستيابي به روايت خواندني شاكري از اين امر
. به ويراستاري خود شاكري مراجعه كرد ارمنيان ايرانانگليسي زبان 

و كنش. 178  زاده تقـي قابل تعمـيم بـه در تمام ابعادو اليه هايش، آورديم مشروطه عصر زاده تقيآنچه درباره بينش
و دوران رضاشاه نيست همچون بسياري سياست ورزان ايران كه در جـواني زاده تقي. ناسيوناليست روزنامه كاوه

و راست گرويده انـد  و باورهاي چپ دارند وبه تدريج به ميانه و، راديكال بعـدها بسـياري آراي خـود را تغييـر داد
. عملكردي متفاوت را پي گرفت



 

 

 زاده نهضت مشروطه و نقش تقی

 سوسیال دمکراسی و جدایی دین از دولت

 
 
 
 

 دومجلد 
 

 

 

 منوچهر بختیاری
 

 

 

 



 

 

 

 

 زاده نهضت مشروطه و نقش تقی

 سیال دمکراسی و جدایی دین از دولتسو

 منوچهر بختیاری

 (1035 مارس) 3131 اسفندچاپ اول 

 ، تورنتو کاناداانتشارات پگاه

Pegah Publication 
www.pegahfarsibook.com 
pegahbook@rogers.com 

Tel. 001 416 2230850 

 
ISBN: 978-3-943147-91-9 

 

 

 مرکز پخش در اروپا

 انتشارات و مرکز پخش فروغ

Forough Publication 
Jahn Str. 24 
50676 Köln 

Germany 
Tel. 0049 221 9235707 
www.foroughbook.net 
info@foroughbook.net 

 
 

http://www.pegahfarsibook.com/
mailto:pegahbook@rogers.com
mailto:info@foroughbook.net


 ، جلد اولفهرست مطالب
 3         مقدمه

 31     تبریز زادگاه و گهوارهِ تجدد: فصل اول

 78       تولد تا مشروطه: فصل دوم

 375     دارد توفان خیز برمی :مجلس اول : فصل سوم

 113     زاده سوسیال دمکراسی و تقی: فصل چهارم

 

 ، جلد دومفهرست مطالب
 

 533   تبعید و بسیج افکار عمومی در خارج از ایران: فصل پنجم

 573    زخم تکفیر و تبعید دوباره :مجلس دوم : فصل ششم

 788      حزب دمکرات ایران: فصل هفتم

 811     نگاری معاصر زاده در تاریخ تقی: فصل هشتم

 758        ها پیوست

 757   وحانیزاده با برخی علمای ر مراوده تقی. 3پیوست  

 777   (ق3118 -3153)اله نوری  شیخ فضل. 1پیوست  

 773      حیدر عمواوغلی. 1پیوست  

 781   حیاتی پرحادثه: زاده محمد امین رسول. 1پیوست  

 773      ورام پیلوسیان. 5پیوست  

 775    (درویش. ت)تیگران ترهاکوپیان . 7پیوست  

 مجتهد مازندرانی در فساد مسلکای از مکتوبات  برچیده. 8پیوست  

 731      زاده سیاسی تقی    

 ی آخوند مالمحمد کاظم خراسانی و آقامیرزا عبداله نامه. 7 پیوست 

 در ( السلطنه نایب)خان عضدالملک مازندرانی به علیرضا     

 737    زاده مسلک سید حسن تقی افشای   
   



 

 بحران بروز  السلطنه، همزمان با   ی ستارخان و باقرخان به نایب نامه. 3پیوست    

  زاده و حزب دموکرات با اعتدالیون و بهبهانی و صدور حکم تقی میان     

 738     زاده سیاسی تقی فساد مسلک     

 737  زاده در مجلس دوم شورای ملی رنامه نمایندگی تقیاعتبا. 30پیوست    

 308        گاهنامه وقایع

 311        منابع و مراجع

 318     زاده ای از آثار دیگران درباره تقی گزیده

  



 تقديم به ايرج افشار
و شواهد تاريخي ايران، ناپذير در راه شفاف به خاطر يك عمر تالش خستگي  سازي اسناد

و تاريخ بي  دان او نوشتن كتاب ممكن نبود حضور پر بار



 فصل پنجم

و بسيج افكار عمومي در خارج از ايران  تبعيد

ـ تبعيد از ايران  جغد شوم استبداد
و اعالم حكومت نظامي به سفارت تقي و تصرف سراسر پايتخت زاده پس از غلبه قزاقان بر بهارستان

پر بوم شوم استبداد بر خرابه. انگليس در تهران پناه برد و ماللت هاي مجلس نداي روزهاي را اندوه باري
و قلب مشروطه و قلم و آزادي براي زبان ابعاد خفقان. خواهان بر سراسر پايتخت طنين افكنده بود طلبان

و روسيه ثبت كتب تاريخي است آن.و گستردگي جنايات عوامل شاه و سنگين فضاي غيرقابل تنفس
چه روزگار پرمحنتي. مشابهي زيسته باشند توانند حس كنند كه خود در شرايط روزها را تنها كساني مي

نقطه اتكاي انجمن، برجسته مشروطهيهچهر. را با پناه بردن به سفارت بيگانه بايد به جان خريده باشد
و، رشت، هاي راديكال تهران انجمن تأييدمرجع مورد،و مردم تبريز . قزوين . و ابهت. ، وكيل پرغرور

و فراهم شدن انديشه سخنور پرشور مجلس بايد با چه و پا زده باشد تا براي حفظ جان هاي تلخي دست
و  به بيگانگان» خودي«امكان فعاليت مجدد در راه آمال انسانيش از چنگال خونين دژخيمان هم وطن

و نقد او بود بيگانگاني كه سياست دولت، پناه برد مي. شان موردنكوهش كرد وقتي كه ايرانيان چه بايد
ميو خودكامهدشمن يار  و الل و كر و منافع آزمندانه خود كور در اي كه ايران را براي خود و خواستند

و بر دار كشيدن او بودند و اصول. پي يافتن زماني كه شاه مملكت كه سوگند وفاداري به اساس مشروطه
و حافظ باشد  و ايراني را پاسدار و تعهد نموده تا ايران دست در دست دولت قانون اساسي ياد كرده بود

و ايران و عوامل قزاقش كوچه به كوچه متجاوز و شهر به شهر در پي يافتن، ستيز روس خيابان به خيابان
و آزادي هر عنصر ايران كه خواه طلب قصد جان او كرده بود؟ در آن روزهاي مصيبت بار تاريخ معاصر

و ميرغضبان باغشاه جز خون ريخته مشروطه قداره و تقي، خواستند راديكال نميطلبان بندان زاده خود
در واقع تحصني را آغاز كرد كه سرانجامش. ترين محل قابل دسترس رساند ياران راديكالش را به امن
كه اخباري كه روزهاي بعد به تقي. چندان روشن هم نبود و ساير متحصنين رسيد حاكي از آن بود زاده

ب بياگر در آن بزنگاه به دست قزاقان افتاده مي ودند از شك در كنار سايرين كشته و مشروطه را شدند
. خواه زمانه ايران محروم كرده بودند هاي آزادي ترين راديكال مسئول

و قلم و صوراسرافيل روح، مساوات، المتين زنان جرايد راديكال چون حبل حضور كار بدستان القدس
نه در كنار تقي بيزاده پس از روز غمبار بمباران مجلس و نه و علت از سر تصادف بود به. سبب آنان
و آرا تفاوت رغمبهزاده همراه تقي و احتماالً موافق نبودن در برخي جوانب و، ها جمعاً طيف راديكال

و كژروي. كردند الئيك مشروطه را در دوران مجلس اول نمايندگي مي و كاستي و با تمام نواقص زبان
. شدندميسمبل نهضت مشروطه محسوب، قلم

و نظارت كلنل لياخوف براي دستيابي به پناهندگان سفارت را محاصره قزاقان به فرمان مستقيم شاه
و. نمودند و دخالت مستقيم پادشاه انگليس ايزولسكي، دولت آن كشور تأكيدپس از چندين روز مذاكره
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ا از اطراف ميسيون انگليسه وزير امور خارجه روسيه به سفير روسيه در تهران تلگراف نمود كه قزاق
و جان ومال افرادي كه در تحصن هستند صادر و ضمانت كتبي درباره مصونيت زندگي خارج شوند

و روسيه موجب خجالت وزارت امور خارجه انگليس گرديد]1[. شود و جنايات عوامل شاه . خشونت
و امضاي قرارداد و مطبوعات انگ 1907همراهي و دو دولت در محافل سياسي و قتل ليس با اخبار تعدي

مي شكنجه مشروطه و وسيل خواهان كه هر روز و فشارهاي بسيار اوجيهرسيد مورد گيري استيضاح
. مخالفين سياست خارجي ادوارد گري گرديد

و ياران آزادي تقي ابتدا به فشار. خواهش قريب يكماهي در سفارت انگليس متحصن بودند زاده
و  و خواست محمدعلي شاه خواهان تحويل آنها شخص تأكيدسفارت روس كلنل لياخوف فرمانده قزاقان

و بين. به جالدان باغشاه بودند به المللي خود نمي مسئولين سفارت هم براي حفظ وجه سياسي توانستند
و مجازاتش زاده از تمام پناهندگان سنگين در مذاكرات معلوم شد كه جرم تقي. چنين امري تن دهد تر

و فعالين نهضت، است شديدتر كما اينكه پس از اينكه عوامل دربار به ناچار به تبعيد چند تن از رهبران
مدت تبعيد دهخدا. زاده تعهد نمايد حداقل ده سال از ايران بيرون بماند تن دادند ابتدا خواستند كه تقي

و مدير روح8 شد7القدس سال ]2[. سال خواسته
در تقي و همراهانش را از 1326االخر جمادي19زاده ق از تهران به سوي انزلي در مسير تبعيد

مي تقي. ايران اعزام شدند در،»همه مردم مطلع شدند«گويد در رشت ما را به حمام بردند زاده مردم
و اطراف حمام ايستاده بودند را: در حمام فراشي بلند شد يك مرتبه گفت«. درون خدا تيغ پادشاه اسالم

و خيابان. شان حرفي نزدند مردم از ترس. خدا دشمنانش را ذليل كند، براتركند دو كوچه ها تا كنسولخانه
اما آن فراش]88ص[».دويدند از آن طرف مثل اينكه شاه يك مملكتي بيايدمي. كيلومتر راه پر آدم بود

م، دانست كه در كمتر از هشت ماه بعد نمي و تيغيياران همين اسيران كه با خفت به آنها و توان نگرد
و پرچم پادشاه را به رخشان مي كشد آقاباالخان حكمران مستبد شهر را به سرنوشت تلخي دچار

يكي از تبعيديانميرزا علي محمدخان تربيت يار جوان. آويزند مشروطه را بر فراز فرمانداري شهر مي
و داوطلبان جنگجو مخفيانه تقي مي زاده بود كه هفت ماه بعد با اسلحه . گردد به رشت باز

مي اسيران ما تا چند روز بعد مي و كساني كه نگرانشان بودند دل . كندند بايستي از خاك ميهن
و روا زاده در حديث خود نوشته تقي و ماندگار در ذهن ـ عاطفي آن روزهاي تلخ را نش اش وصف ادبي

ر. نياورده ـ ـ علي اكبر دهخدا و همسفرش و شاه.ا داريماما شرح دلگداز يار دهخدا هم بيم جان داشت
و از گردانندگانش ميرزا جهانگير خان كينه و قلم گزنده او را به دل داشت توز زخم انتشار صوراسرافيل

بي صوراسرافيل را با بي و و روشنگر رحمي كشته بود ترديد در پي دست يافتن به نويسنده مطالب گزنده
امروز از ميراث پرشكوه فرهنگي، به دست دژخيمان سلطان افتاده بوددهخدايي كه اگر. چرند پرند بود

زاده از ميان قريب شصت نفر پناهنده سفارت از كساني او در كنار تقي. هاي بعد خود محروم بوديم دهه
از. بود كه شاه مصرانه خواستار تبعيدش شده بود ديگر همراهان تقي زاده سيد عبدالرحيم خلخالي

به. المتين تهران نيز چنين بودند سيد حسن كاشاني مدير حبل، ريه مساواتگردانندگان نش آنان همه
مي جرم انتشار آنچه شاه نمي . شدند پسنديد از ايران اخراج
و دردآور آن روزهاي محنت نش،ترك دهخدا با قلم اشك او. زا را به يادگار گزارده است حكايت تلخ

و برادر كوچكت و خواهر و بحراني رهايشان كرده بودسرپرست مادر به. رش بود كه در تهران غارت زده
مي سيد نصراهللا اخوي با نثري اندوه بي«:نويسد زا مي گويا از حال من و دانيد كه در زمان خبر نبوديد

و عصر احترام پيران هر دو ازتمتع محروم مانده ساده مي.ام پرستي در االن و در صورتيكه يك نفر روم
و. را پناه دهد"خائني"يك. شناسم كه يك نفر فقير را دستگير كندي زمين نميتمام رو چنانكه ديديد
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و جگرم، ديديم و تيري است بر دل و برادر كوچك هم كه تيغ و مادر را».خواهر تنگدستي مالي خود
بي شود اما چيزي براي خود نمي يادآور مي د خواهد بلكه از تقوي براي خانواده ر اوج سرپرستش

مي. طلبد استيصال ياري مي : افزايد با علو همتي شايسته
در« نبايد فراموش كنند كه اين استيصال نامه از طرف آن كسي است كه در مدت دو سال تمام

و شرف را به هيچ يك از زخارف مبادله نكرد و اميد ميليونها پول نلغزيد رو. مقابل وعده وزارت از اين
م در صورت رد يا قبول اين آخرين اثر وجود من كه آبروي من است پيش كسيكن تنها خواهشي كه مي

و سر را از خودشان تجاوز ندهند ]3[»ريخته نشود
و تبعيد هر انساني را دچار پريشاني خاطر مي و دربدري و تقي ناكامي و دهخدا از اين امر سازد زاده

و به قول خود تقي. بركنار نبودند در حالي كه پولي در جيب نداشت هزينه سفر زاده در اوج تهيدستي
تقسيم. براي ما پنج نفر نهصد تومان دادند به سفير«: براي تبعيد را با علو همت كم نظيري نپذيرفت

را، خواهم گفتم من نمي، اول از آن سيصد تومان خواستند به من بدهند، كردند مي پول محمدعلي شاه
ص[»...سيصد تومان به او دادند. گفتم مقداري را به دهخدا بدهند.مظاهراً پنج تومان هم نداشت. نگرفتم

و آتي خود باشد]84 و روز و تنگدستي بيش از آنكه به فكر حال دل نگران، او در آن روزهاي دربدري
در ميان پناهندگان سفارت هيچكدام مالدار. خانواده ميرزا ابراهيم آقا وكيل كشته شده تبريز بود

ده توماني براي آنها، تازالدوله آخرين رئيس مجلس كه در سفارت فرانسه پناه گرفته بودمم. نبودند
و مشروطه. فرستاد تا چند روز امور بگذرانند زاده اطالع داده خواه به تقي وقتي از سوي يك زرتشتي آشنا

اده حاج ميرزا صد تومان را بدهد به خانو: به آورنده پول گفت. پولي كه خواسته بوديد حاضر است، شد
. ابراهيم آقا

و بي در چند ماه آتي استبداد صغير، زاده همچون دوست پاكبازش دهخدا پناهي تقي تنگدستي
پس. همواره آنها را آزار داد و غربت دمي از كوشش در راه احياي مشروطه پا در اين چند ماه عذاب

و سلطنه در حالي كه برخالف دوله، نكشيدند مه ها . اجر خارج به نان شب خود محتاج بودندهاي ايراني
و احتضار حيثيت انساني فقر را مي، ويرانگري را، دانند تنها اهل درد و تلخ آن كساني كه خود طعم گس

و كشيده و شهرتش در مطبوعات اروپا. اند چشيده و نگهبان عنوانبهاو كه آوازه نام سخنگوي مشروطه
و آرزوهاي ملتش طنين براي گذران معيشت روزمره اش در ماههاي آتي همواره مستاصل افكن بود آمال

. بود
و به گواه شاهدان زمانه، ماههاي بعد در پاريس و استانبول و تقي، لندن زاده همواره در تنگناي مالي

ماجراي غمبار تنگدستي مالي او در تمام سفرهاي دوران استبداد. زيست با حداقل امكان زنده ماندن مي
ت و ـ پس از حكم فساد مسلك سياسيصغير و سپس خروج چند سال بعد تمامي دوران، بعيد
مي فعاليت و امساك پابرجا انعكاس آن را در رياضت. آاليد هاي سياسي او در خارج را به درد ورنج كشي

ميو در سراسر زندگي بعدي س، او در استانبول. يابيم اش و و حتي آمريكا و آلمان و فرانسه پس انگليس
آوري مال زاده در تمام عمر از جمع تقي. زندگي مقدر خود پذيرفتيهشيو عنوانبهدر ايران اين رويه را 

بي. پرهيز داشت و هر ثباتي شگفت ناامني و پرتالطمش به او ياد داده بود كه از آور زندگي سراسر فعال
مي. نوع وابستگي پرهيز كند و و نه ارث آنچه برجا گذاشت. راث مالي قابل اتكاءاو نه فرزندي به جا گذارد

و آثار چاپي يا دست نامه،ها يادداشت و به نشانه يك عمر كوشش ها نويسي بود كه همچون جان خود
و انسان ايران و آزادي خواه مي گرا و آزادي. داشت طلبش پاس گرچه به سختي دريافت كه استقالل

و حتي فرهنگي، فعاليت اجتماعي ميحداقل، سياسي و امكانات مالي را در. طلبدي از رفاه او با اين معضل
و فرهنگي . يابي به مقامات زمانه پهلوي دست به گريبان بود اش حداقل تا دست سراسر زندگي سياسي
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و سخت تقي و رياضت زندگي، جاني زاده در دوران استبداد صغير با شور هم. گذران كرد، امساك هر جا
و ادامه كوشش سياسياً صرف،به كاري دست زد در. اش بود براي گذران امور جاري خود به گفته خود

مي برهه ورزيد هايي هم كه به چنين كارهايي دست يازيد همواره به دنبال فرصتي بود كه به آنچه عشق
و دانش خود را وقف آمال خود كند، بازگردد و قريحه از. مترصد بود تا به نيرو شگفتا چه نيروي سرشار

و تنگدستي در راه رسيدن به ايده هاي خودآل اميد به آينده بهتري داشت كه توانسته در آن فشارها
. قدمي پا پس نكشد

و عاشق. بردند اسيران را به تبعيد غربت مي و مسئول و غم سست كننده آن براي آدمي آگاه غربت
و آوارگي كنار آمدني نيست. قابل پذيرش نيست مي چيزي در درون. غربت شود كه وصف شدني شقه

بي. نيست و و هراس و هول مي پناهي تازه تبعيدي را تنها آنهايي كه تجربه اندوه و اش كردند توانند حس
و بيداري رهايت نمي. بيان كنند شان در تالطمات آنهم براي كساني كه نبض. كند كابوسي كه در خواب

و خيز وطنش مي . شوبي از باخت هميشگي را با خود همراه داردتازه تبعيدي احساس پرآ. جوشد افت
و آرزوها و، وطن، آرمان و در يك كالم رشته پيوندي حياتي و خويشاوندان و دوستان محيط آشنا

مي هويت و روح خود. گسلد آفرين را در هم و زخمي سوزناك بر جان تازه تبعيدي برخالف مهاجر مهر
غر. كند احساس مي و هم، بت شريك باشندشايد هر دو در تنهايي و تبعيدي. نيستند ترازاما همسان

كه گذشته، زيد سياسي در گذشته مي را رغمبهاي و دردهايش هميشه برايش امنيت دروني بالها
و آرمان. سازد مي و روياها و ها غالباً سهلتر از روبرو شدن با تلخي زندگي در آرزوها هاي جهان غيرخودي

خو. ناآشناست اگر كوششي.د نيامده تا در سازندگي اين دنياي بيگانه جديد سهيم شوداو به خواست
و در همان دنياي گذشته خودي است، رمقي به جا مانده، دارد . همه مرهون

و سرشار از نااميدي، بارش تازه تبعيدي در روزهاي آغازين سفر اندوه و، بند تني است افسرده ترس
و بي و از پا افتاده. ني غيرقابل تحملي داردپناهي كه بر دوش خويش سنگي لرز و، تني از نا رفته خسته

و دلمرده و دلگير مي، كوفته مي گاه آرزو را كند كاش براي هميشه چشم بست تا چنين روزهايي
و مغزش نقش بربسته ويژهبه. گذراند نمي و حكايت ناگفته در سينه و داستان نانوشته آنكه هزاران آرزو
كهچه. دارد اي بر جان تر از هر خوره هويتي زهرآگينبي. تا روزگار بهتري برپا شود، توانست كند نمي ها

مي تبعيدي انديشه  چيزي مثل خوره روح او را در انزوا«پرداز بزرگ روزگارمان بقول قصه. كوبد ورز
مي مي و مسلط انسان هر قدر بر خودش«:زاده همان روزها نوشت دهخدا همسفر تقي.»تراشد خورد

تمام، باشد هر چند كه در مقابل همه نوع ناماليمات نلرزد اما وقتي كه تنهايي خودش را محقق ببيند
ـ در دهنش تلخ ـ اگر باشد و ماليمات حيات شد اميدهايش مقطوع ]4[».تر از حنظل خواهد

و چه كنم. كند تازه تبعيدي برزخي با خود حمل مي و دلهره.ها چه كردم از.يو ناامن وحشت وحشت
و هموطنا شدنش آنچه كه بر جامعه مسافران ويژهبه. وجودش را تسخير كرده است، خراب خواهد

و مردم تازه تبعيدي در درون. اش مسئول بود تبعيدي ما كه وجدان بيدارشان به سرنوشت ميهن
بي مي مي. اش را ببيند آنكه كسي اشك گريد و ذهنش را وطن چيزهاي نو ي كه تركش كرده بيند اما ياد

مي. آكنده است و يادي از معبودش مي در همه چيز نشان و و. يابد جويد و كاشانه كنده شدن از خانه
مي او را به سرگيجه، رسيدن به پناهگاهي كه در انتخابش كمتر سهمي داشته برزخي. اندازد اي دردناك

و نه جهنمي ش، طعم حقارت. دارد كه نه نشان از بهشت دارد و علتبي. كستن مناعت طبعصداي دليل
و نشاني دهد، انتظار خبر. كشد انتظار مي و. نامه يا نداي آشنايي كه پايان كابوس منحوس را وعده تبعيد

ـ همچون سرطاني بر جان سلول ـ آنهم در دهه آغازين سده بيستم هاي سالم آنها افتاده آوارگي سياسي
و بيمارشان كند. بود و خبري نامطلوب دلهره به جان.تا يكي يكي تسخير مي هر شايعه شوم. افكند شان
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و برزخي مي و حالتي دوگانه و ميان. آفريند است و»ها خودي«وقتي زيستن در وطن و كري به كوري
و، شود الل بودن همسان مي و صاحبان قدرت آنها را به جرم دگرانديشي وقتي زورمداران

مي» خواهي زياده« و قصابي مي به مسلخ  كردند؟ كشند چه بايد
و در آن روزهاي تبعيد و«: نوشت دهخدا هم زمان اقامت در پاريس براي من پاريس حكم طهران

و گرسنگي در غربت حكم بدبختي در وطن بود  . تبعيد حكم تكفير . آن. و آنچه كه در تقريباً از زندگي
و گمان مي و متنفرم ك هست بغايت زده . لي يعني مرگ است كنم كه راحت در عزلت . مردم تصور.

و مي و تمام زندگي محاط به دوستان يكدل و در ميان لذايذ تام كنند كه من همان كسم كه در طهران
و اميد مرگ در راه دوستان ـ ـ اگرچه با سختي و اقوام با محبت با اطمينان از معيشت و، برادران وطن

ميپيروي مردمان راستگو خودم را در معرض مهال و مي، نوشتمك كرده و هيچ آنچه را كه خوب ديدم
و نااميدي من تا چه اندازه است نمي ]5[».دانند كه االن ياس تا چه حد

و تنگناهاي متفاوتش آنهم در سرآغاز سده بيستم با همه محدوديت، بايد تبعيدي سياسي بود ، ها
و فقدان هرگونه اهرم حمايت بي ايا روحيات دهخداي آن زمان را لحظهت، گر در جامعه ميزبان پناهي

آنها هيچ شباهتي به پيروان. اند ياران ما در آن نخستين تجربه تلخ تبعيدشان چه كشيده. لمس كرد
و فراموش كار عامه مهاجرين دهه خيال فرهنگ خوش بي دهخدا همچون. هاي اخير نداشتند باش
بي تقي و برخالف انبوه دوله زاده و تهيدست بود ميو سلطنهپول او در همان نامه. زيست ها در عسرت

و سلطنه» حضرات پاريسي«خطاب به  مي دوله و ادعا خود را هواخواه مشروطه خواندند ها كه در زبان
و االن هم فرقي كه در زندگي، برديد، دزديديد، رياست كرديد، وزارت كرديد«: نوشت تان پيدا خورديد

را شده همين است كه پول مي ايد در مملكت آزاد با تجمل آوردههاتان «كنيد؟ تري عيش
و نااميدي دهخدا وقتي اوج مي مي سرخوردگي بيند او تهيدست با تمام وجود در پي انتشار گيرد كه

و اشراف را همتي نيست تا دو هزار تومان بدهد تا كار  صوراسرافيل در تبعيد است اما يكي از آن اعيان
مي هخدا در نامه بعدي به دوستش پيرنيا شرمد. انتشار نشريه سر گيرد با«: گويد آلود سه روز است كه
و شاه بلوط مي و سياست]6[».گذرانم نان صداي شكستن عزت نفس واالي تبعيدي نامدار فرهنگ

و ايراني است. دهد ايران از وراي كلمات اين نامه آزارمان مي براي. اما كماكان دركار نوشتن براي ايران
دربه، نويسدمي]Les Debats] مه دباروزنا «انجمن اخوت اسالمي« سخنراني [La Fratesnite 

Musulmane] درمي، كه به ابتكار احمدرضا بيگ از رهبران تركان جوان در پاريس برپا شده و پردازد
و ترغيب حمايت فرانسوياني كه مي و مقاومت تبريز است، شناسد تالش جذب . از نهضت مشروطه

و تاريكد و بيدارگرش چندي قبل تن مستبدين و توانمندي كه قلم جاندار به هخداي پرشور انديشان را
و پنجه در پنجه گروه، لرزه افكنده بود و زندان نهراسيده و توقيف قلم از مرگ هاي فشار آنها براي توقف

مي، سخن از خودكشي، اش انداخته بود گرانهو زبان آگاه و بيهودگي خود ضمن اينكه اخبار. گويد ياس
و قداره. داد ايران هم نويد آينده خوشي نمي و شور، بندان همه جاي كشور در سكوت فرو رفته صدا

تنها تبريز قهرمان بود كه در محاصره همه جانبه قشون استبداد با وضعي. مشروطه را خفه كرده بودند
و بختياريهنوز نه گيالن برخاس. جنگيد نه چندان اميدوار كننده مي و نه اصفهان هم. ته بود در تبريز

. كرد تنها دو سه محله در كنترل مجاهدين جان بركف به رهبري ستارخان مقاومت مي
و اشاره نامه و جسمي نه چندان هاي تقي هاي بجا مانده دهخدا زاده حكايت از وضعيت روحي
و. بخش روزهاي آغازين تبعيد دارد رضايت و ميزاني از اين بنيههر كدام بنا بر ضعف اي كه داشت درجه

شايد ديگر كساني قدرت تطبيق با محيط جديد را بتدريج كسب. كرد وضعيت برزخي را تجربه مي
و روح خود داشتند، اند كرده و تغيير اوضاع به چيز، اما آنان زخمي كهنه را بر دل جز بازگشت وطن
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و آرام نمي و برزخي تبعيد زاده از جمله تقي. شدند ديگري راضي آناني شد كه در فضاي پر اندوه
و جسم و فلج نگذاشت خوره آن بر روح و سرزندگي براي فرداي ايران. اش كند اش بنشيند او سازندگي

به. را پيشه كرد و يا او از آن دسته تازه تبعيداني نبود كه بگذارد مجادله دروني به زانوش درآورد
و در خاموشي استحاله و دم مرگي چنين. خود يا جسمي زنده بميرانداش كشاند خموشي را عين

و دفاع از حق زيست انساني. دانست مي و بهروزي كشورش و تبعيد را به كارزاري عليه دشمنان مردم تر
دشوارترين مرحله زندگي رانده شده از سرزمين مادري. دمي آسوده نماند. احياي مشروطه تبديل نمود
و.د آيا زيست او موقتي است يا دائمياين است كه تصميم گير او از همان روزهاي آغازين توانست روح

و مرحله جسم و بازانديشي نوين و بستري سازد براي بازنگري و تبعيد را فرصت و جور كند اش را جمع
و تجربه فعاليت سياسي بين و آزاد. المللي نويني از تمرين مردم ايران در عرصهيهاو صداي پرطنين

شدج و بانگ رساي مشروطه در قلب اروپا و. هاني و شنودي خالق در تبعيد به تولدي نوين با گفت
و سخنراني. ذهنيتي فراختر از پيش ارتقا يافت از هاي او در محافل بين مجموعه اقدامات المللي حاكي

تب. باور راسخ او به پاياني سياهي حاكم بر كشور بود ميبا اين اعتقاد كه دوران تيره توان با كوشش عيد را
و مبارزهو مسئوليت در زنده نگاهداشتن آرمان و حمايت همه جانبه از مقاومت هاي نهضت مشروطه

و آينده، مردم ايران به پيشگامي تبريزيان فراموشييهتبعيد در بنيان خود خطر هموار. ساز نمود روشن
و سرزنش گذشتهشرم، پشيماني، اندوه، دامي كه از خشم. را بر دوش دارد سر راه تازه تبعيدي، ساري

مي بهانه. شود گسترده مي و توجيهي براي ناتواني هايي و روگرداني و زبوني، شود براي انفعال . خواري
و تغيير مكان رابهانه تقي و مسئوليت زاده جغرافيا . گريزي قرار نداد اي براي انفعال

زن تقي و تشكيل زاده خود در صحبتي خصوصي با ابراهيم جاني گفته بود چرا تا سالها از ازدواج
و آوارگي را كشيده بود. خانواده پرهيز كرده بود و تا ساليان درازي، او كه بارها طعم گس غربت همواره

زد، كه توانست تنهايي را تحمل كند و آرزوهاي خود پيوند و تعهد تجربه تاريخ گذشته. با تعلقات
در همه ادوار تاريخي پيشتازان جامعه از بيداد مقتدرين يا به باالي دار ميهنش را هم به ياد داشت كه

و جالي وطن و يا راه ديار بيگانه بي، تبعيد، رفته و او. اند خانماني را در پيش گرفته كوچ اجباري
و تعلق آن براي در هم شكستن آدمي سنگين است چه رسد به دوري مي دانست كه اندوه دوري از ديار
مي.و خويشان از يار زاده عصر مشروطه ضمن اينكه تقي. دانست كه همواره بايد آماده كندن باشد گوئي

و غير متعارف بود و ثروت دوله. در سرزمين خود هم تا حد زيادي غريب ها را داشت تا سفر او نه امكان
د و پناهگاه ذهني باورمندان مذهبي را و نه آرامش و نوشي ديگر سازد اشت تا در آن خارج را عيش

. بيارامد
مي. او درد از همه سو راندگي را با خود داشت و فرهنگي را در ذهن خود حمل ، كرد غربت سياسي

از همان روزهاي آغازين حضور در باكو. خواست غربت دردناك گمشدن معشوق را هم با خود بكشد نمي
و احيا و بازگشايي مجلس شورايو تفليس مصممانه ادامه مبارزه قاطعانه با دشمنان آزادي ي مشروطه

و تحقق اين مسئله كانوني دمي طور همان. ملي را پيش گرفت كه در اين بخش خواهيم ديد در پيشبرد
و فرصتي را هدر نداد از طور همان. عقب ننشست كه ديگر دوست همراهش دهخدا نيز پس از گذر

و دردناك تبعيد از، روزهاي آغازين پر دلهره . كوشش براي آينده بهتر را از سر گرفت زندگي سرشار
و همراهان آزادي مسير مسافرت غم و عزيمت انگيز وكيل برجسته مشروطه طلبش از تهران به رشت

. با كشتي از انزلي به باكو بود
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 تبعيديان در باكو
در تقي از حاضرين اي از معاضدالسلطنه در نامه. شهر باكو اقامت گزيدند» هتل اسالمي«زاده وهمراهان

و او به مذاكره نشستند، علي اكبر دهخدا، عبدالرحيم خلخالي، زاده تقي: خوانيم هتل مي حسين آقا پرويز
و همگي  و پس از تبادل نظر قرار شد كه شهري را در اروپا براي فعاليت در احياي مشروطه انتخاب كرده

مي. آنجا جمع شوند تر«نويسد قصد اين بود كه مثل پيرنيا و حريت»هاكژون و ارامنه كه براي آزادي
و پس از تهيه مكاني آغاز به فعاليت،و استقالل خود در خارج مشغول اقدامات بودند در ژنو جمع شده

مي به روايت تقي]7[. نمايند كه: خوانيم زاده هم و مباحثه بسيار قرار گذاردند تبعيديان پس از مذاكره
و مبارزه با از در راه اعاده مشروطه محمدعلي شاه مركزي را براي فعاليت افشاگرانه در جلب حمايت

و عده. نهضت مقاومت مردم ايران انتخاب نمايند و تهيه مقدمات امر سويس را برگزيدند اي براي تدارك
و سپس به سويس رفتند در طول: نويسدمي]93و92صص[زاده در خاطرات تقي. ابتدا به پاريس

بياقامت در باكو تهيد و مي ست اي از جانب انجمن خيريه ايرانيان باكو برده تا عده پول در آن شهر بسر
و مذاكره عنوان نمودند كه آنان مي و ضمن صحبت خواهند در جهت احياي مشروطه به ديدن او آمدند

و فعاليت به اروپا بفرستند آوري براي اين امر هم مبلغي پول جمع. ايران اشخاصي را براي تبليغ
مي به تقي) منات(انجمن از اين مبلغ هزار روبل. اند نموده و شهرتش را و، شناختند زاده كه نام دادند تا او

به، زاده تقي. معطلي به اروپا عازم شوند همراهانش بي و پس از مذاكره نامي از افرادي كه نزد او آمده
ان. برد نمي، راحتي وجه را تحويل او دادند زاده نشانه اهميت وجهه جمن مزبور به تقياما اعتماد اعضاي

ـ ضمن اينكه از ارتباط مستقيم يار همراه تقي.و ارتباطات گسترده اعالم نشده تقي زاده است زاده
ـ با اين انجمن خبر داريم . معاضدالسلطنه
ح 1324انجمن خيريه ايرانيان بادكوبه در سال مايتق توسط تعدادي از ايرانيان فعال شهر باكو با

اي براي كنسول تجددخواه آن زمان ايران جهت تاسيس مدرسه- ميرزا ابوالحسن خان معاضدالسلطنه
بي، تحصيل كودكان ايراني بضاعت ساكن منطقه همچنين امور خيريه براي ياري به ايرانيان مهاجر

در، به دنبال اين تالش. تشكيل شد تحت نظارتق1324شعبان15مدرسه اتحاد ايرانيان در بادكوبه
دانيم كه معاضدالسلطنه به وكالت مجلس شوراي دوره اول برگزيدهمي. همين انجمن تاسيس گرديد

و در اين زمان در كنار تبعيديان باكو بسر مي ]8[. برد شد
و نفوذ گسترده مركز باكو اجتماعيون عاميون» انجمن خيريه«نكته قابل اهميت پيرامون مزبور تاثير

مي. آن است هاي در فعاليت و ايرانيان مرفه منطقه حمايت اما،شد گرچه انجمن عمدتاً توسط تجار
هم در ميان آنها) مجاهد(دهد اعضاي فرقه اجتماعيون عاميون شواهدي در دست است كه نشان مي

و مراوده بسياري وجود داشته است مي عنوانبه. حضور داشته توان به دو سند در آرشيو وزارت امور مثال
و مكاتبات بجا مانده آن سالها اشاره نمود ]9[. خارجه ايران

و جمع تقي آوري كمك براي ارسال به تبريز زاده در اقامت يكماهه در باكو براي جلب حمايت
مي. هايي آغاز نمود كوشش و) عمواوغلي(درباكو به كمك حيدرخان تاري ويرديف:نويسد او خود

و پيش و احمدبيك آقايف دور افتاده و اسلحه براي انقالبيون«افراد مرفه باكو رفته تقاضاي كمك مالي
و مرحوم ستارخان كردم رد تقي]10[».تبريز و يا پوشانيدن زاده يا به دليل فراموشي زمان سالخوردگي

و رابطهنش ارتباطات راديكال آن زما اما، گويد هاي خود با اجتماعيون عاميون باكو نمي سخني از اقدامات
مي بر و محشور بوده است مبناي اقدامات بعدي . دانيم كه او عالوه بر حيدر با بسياري ديگر هم آشنا

مي تقي در زاده سپس از باكو عازم تفليس و مي» هتل اروپا«شود و. كند اقامت همزمان دهخدا
ما تقي زاده مدتيا، تفليس را ترك كردند، آنها به مقصد پاريس. معاضدالسلطنه هم از باكو به آنجا آمدند
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مي. ماند در آن شهر مي مايهدر تفليس مامورين روس به سختي دربار«: نويسد او در خاطرات خود
مي. كردند مراقبت مي مي، آمد هر كس از ايرانيان به ديدن ما و استنطاق بعد او را به اداره پليس بردند

]93و92ص[».كردند مي
ت اظهار فوق نشان مي و براي شناسايي ارتباطات دهد كه پليس زاري تبعيديان را تحت نظر داشت

مي ويژهبهمحلي  مي با سياسيون فعال قفقازي كساني كه به مالقات آنها در اين. نمودند آمدند را بازجوئي
مي ميان محمدعلي خان تربيت كه از تبريز گريخته بود هم به تقي او زاده و از آن پس بقول خود پيوندد

مي. شوندمي»لالما جميع« . كنند اين دو به همراه حسين پرويز قصد عزيمت اروپا

 زاده در پاريس تقي
مي تقي و از طريق وين به پاريس و حسين پرويز از قفقاز در. رسند زاده به همراه محمدعلي تربيت

و برخي ديگر مشروطه خاطرات مي و معاضدالسلطنه ان خواه نويسد در هتلي اقامت كردند كه دهخدا
خواهان برون مرزي در اروپا در شهر پاريس گرد بيشترين تعداد مشروطه]95ص[. ايراني حضور داشتند

و سردارها بودند، اكثريت اينان اعيان. آمده بودند و دوله ، السلطنه كساني چون احتشام. سلطنه
و ناصرالم، امير اعظم، مخبرالسلطنه هدايت، ظهيرالسطان، سردار اسعد، ممتازالدوله . لك . از سرشناسان.

و تني چند ديگر از ايرانيان، چند نفري نيز چون محمد قزويني. بودند» حضرات پاريسي« جليل ثقفي
سرشناس بودند كه پيش از رويدادهاي مشروطه در پاريس اقامت داشتند نيز در ارتباط با اين گروه قرار 

دو دهخدا در نامه]11[. گرفتند را هاي بجا مانده بجز يكي حضرات«نفر چون محمد قزويني مابقي
و اعيان مسلك مشروطهمي» پاريسي ـ كساني كه جريان راست خواهان ساكن پاريس را نمايندگي نامد

. كردند مي

 پاريس دهه اول سده بيستم
شهري كه در ذهن. زاده يك مقصد اصلي او پس از خروج از ايران شهر پاريس بود به گفته خود تقي

و خيزش هاي سياسي آزاديتجددخ و مساوات واه جوان تبريزي ما سمبل نهضت جويانه پرتحرك طلبانه
و. هاي نوين براي بشريت معاصر به حاصل آورده بودو كارآمدي بود كه ارمغان انقالب كبير فرانسه

و آزادي هاي انقالبي سراسر سده نوزدهم همه تداعي جنبش بو گر مدنيت پيشرو .دخواه جهان نوين
ديوان عالي كشور فرانسه براي آخرين بار پرونده، زاده به پاريسي پا گذاشت كه دو سال پيشتر تقي

و راي به برائت او داده بود فضاي سياسي. درايفوس نظامي يهودي مشهور را مورد تجديدنظر قرار داده
يي دين از دولت او كه باور عميق به ضرورت جدا. روشنفكري پاريس هنوز آكنده پيامدهاي آن بود

و اندي پيشتر سرانجام پس از قريب دو سده كشاكش رسماً، داشت به شهري پا گذاشت كه دو سال
. ها تصويب كرده بود قانون الئيسيته جدايي كليسا از دولت را در همه زمينه

و غالباً با گرايش40همزمان با ورود تقي زاده به فرانسه بيش از هاي مشخص نشريه در پاريس
 قشر فرهيخته پاريسي بودند چون تانيهدر نشريات فرانسوي كه نمايند.شد سياسي منتشر مي

[Temps] سيكل [Siecle[،جهان اسالم [Revue Du Monde Musulman]  و رويدادهاي ايران برخي اخبار
و مشروطه بي مي اظهارنظر يا جانبداري از مبارزات مردم آ. نمودند خواهان را منتشر سياي فرانسه كميته

و برخي رويدادهاي نيز بولتني را منتشر مي نمود كه به كشورهاي اين سوي از جمله ايران توجه داشت
و مترقي. كرد سياسي يا فرهنگي را منعكس مي اش نشريه سوسياليستي اومانيته به قلم سردبير پيشرو
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و انگليس در ايران را محكوم نموده بود هاي ايرانيان از طريق اشاره]12[. ژان ژوره مداخالت روس
و افكار سوسياليستي ژان ژوره آشنا بودند دهخدا در بحث پيرامون. دهخدا در روزنامه صوراسرافيل با آرا

و آراي ژان ژوره اشاره كرده بود سوسياليسم در فرانسه در اين برهه بتدريج راه خود. مسئله ارضي به نام
بر فعاليت. را از كمونيست جدا كرده بود و منافع اقتصادي كارگران و مدافع حقوق هاي سنديكاليستي

و آرمان مي. گرايانه ماركسيستي تقدم يافته بود هاي غايت جنبه سياسي كه بر اين باور پاي فشردند
و تكيه بر راي دهندگان وسيله و كارآمد خواهد بود تا آنها را به قدرت دمكراسي پارلماني اي موثر

و  و راه بهبودي، از اين مسير قانونيسياسي نزديك كند و ساير قوانين دولتي اصالحات رفاه اجتماعي
و پيش برند ويژهبهوضع طبقات فرودست  سرنگوني قهري دولت پارلماني. كارگران را تصويب

ـ وفاداران به آرمان كمونيست. داري ديگر در دستوركار آنها نبود سرمايه هاي ماركس در تحقق نظام ها
ـ اين سوسيال دمكراتكمونيست و كند كننده برايي مبارزه ها را سازش كنندگان با سرمايهي صرفاً داري

و كارگري مي و، كساني كه بجاي اقدام قاطع. شناختند سوسياليستي آشتي ملي مبتني بر راي عمومي
و تاسيس اتحاديه. اكثريت را پيش كشيده بودند و نجمنا، هاي كارگري در واقع نهضت سنديكاليستي ها

ـ آنچنان كه پيشوايان كمونيسم طرح  و قهرآميز احزاب سياسي سوسيال دمكرات بجاي مبارزه انقالبي
ـ براي پايين كشيدن حكومت و شرايط بهتر به چانه، داري هاي سرمايه كرده بودند زني براي امتياز

و كار طبقات فرودست روي آورده بودند سوسيال دمكراسي به سبك در دهه پاياني سده نوزدهم. زندگي
و عمومي سوسياليسم در اروپاي غربي مورد پذيرش عنوانبهحزب سوسيال دمكرات آلمان  الگوي فراگير

و جدايي روزافزون. ها قرار گرفت غالب سوسياليست و پذيرش حق راي عمومي در فرانسه گسترش
ر سوسيال دمكرات ـ كه جايگاه استوار خود ا نه در كشورهاي با مناسبات هاي آن كشور از كمونيسم
و طبقه كارگر صنعتي جا افتاده بلكه در روسيه كه هنوز در برزخي در هم آميخته پيشرفته سرمايه داري

و سرمايه مي از مناسبات پيشين ارضي و پا ـ داري دست و حاكميتي بغايت استبداي داشت يافته بود زد
. فضاي سوسياليسم فرانسوي زمانه بود

درل به تاسي آموزهاولين تشك شد 1880هاي ماركس  1905در. توسط ژول گد در فرانسه ايجاد
داري گيري از امكانات موجود نظام سرمايه جرياني كه هواخواه پل بروس بودند با اين باور كه بايد با بهره

ك آنها غايت. از حرب گد جدا شدند، امر اصالحات را پيش برد و خواهي كمونيستي ماركس را رد رده
بهي اين تشكل در زمان ورود تقي ترين چهره برجسته. حزب سوسياليست فرانسه را تشكيل دادند زاده

و الكساندر ميلران بودند، پاريس جريان سوسيال دمكراسي فرانسه سمبلي شد از سوسياليسم. ژان ژوره
به. پارلماني اروپاي غربي كه راه خود را از كمونيسم انقالبي روسي جدا كرد در واقع سوسيال دمكراسي

و غايت مفهومي كه تقي خواهانه كمونيستي بدست زاده شناخت در كشوري پيروزي بر جريان انقالب
و شكوفائي رسيده بود و دمكراتيسم بورژوازي به رشد و. آورد كه ليبراليسم سنت حق راي همگاني

و سوس هاي جامعه دمكراسي پارلماني براي تحقق خواسته به. ياليستي مد نظر قرار گرفتگرايانه آنها
و روي كار آمدن حزبي كه خود را نماينده كارگران مي و خواست جاي طرح سرنگوني قهري خواند

تدوين، حداكثر برقراري نظام سوسياليستي را مد نظر داشت اصالحات حداقلي را چون حق راي عمومي
و رفاه اجتماعي كا، قوانين كار ، حق اجتماع، رگران چون هشت ساعت كارپذيرش رسمي حقوق پايه

و محيط كار و بهبود شرايط و اعتراض را، هاي بيان وجود آزادي، اعتصاب و مساوات حقوقي عمومي نشر
زاده مشاهده امري كه تاثير آن را در برپايي سال بعد حزب دمكرات به رهبري تقي. پيش كشيدند

ها بايد ذكر شد كه سوسيال دمكرات 1905وي در هاي فرانس در برنامه مشترك سوسياليست. كنيم مي
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و حقوق كارگران در پارلمان تمام كوشش خود را وقف عمومي كردن آزادي و دفاع از منافع هاي سياسي
و كار آنان كنند .و پيشبرد اصالحات در بهبود شرايط زندگي

ژر تقي و و در چه زاده در خاطرات خود از اينكه اين فضاي زمانه را تا چه ميزان فايي دريافت
تا حدي ردهايي، هاي دهخدا ديگر همراهش اما از خالل نامه. كند تي قرار گرفت ما را مطلع نميتأمال
. يابيم مي

و برخي ديگر مشروطه تقي . بسر برد، خواهان اقامت داشتند زاده يك ماهي در همان هتلي كه دهخدا
خواهان تبعيدي ايران را منع نشريه از سوي آزادي آنان بزودي دريافتند كه دولت فرانسه چاپ هرگونه

و ارسال آن به درون ايران در جهت ترغيب مبارزه. كرده است از آنجا كه خواست مركزي انتشار نشريه
دهم( 1908اوت8اي به تاريخ در همان روزها نامه. ناچار كشورهاي ديگر را مد نظر قرار دادند، بود

شدناز ميرزاآقا حسي) 1326رجب  :و در آن آمد، زاده به معاضدالسلطنه كه در سويس بود نوشته
درمي]دهخدا[جناب آقا ميرزا علي اكبر خان« خواهد اگر اسباب فراهم بشود روزنامه صوراسرافيل را

]13[».دانم هموطنان غيرت خواهند كرد يا خير نمي. پاريس داير نمايد
شماري بودند كه به استثناي معاضدالسلطنه در تامينتعناصر راديكال تبعيديان پاريس اقليت انگش

آن اكثريت دويست نفره ايراني به اصطالح مشروطه. حداقل مخارج روزمره خود هم ناتوان بودند خواه در
در. پرهيز داشتندها شهر از وضعيت مالي مطلوبي برخوردار بودند اما از همراهي با راديكال دهخدا خود

مياي به دوستش نامه و سلطنه اين آقايان دوله: نويسد پيرنيا مي ها خود را مشروطه ها بي طلب آنكه دانند
و مال خود قدمي بردارند مي«: از جان كه گفت من مشروطه حكايت اميربهادر است كه طلبم به شرطي

و يغماي سابقم بر جاش بماند، تمام شئون اقتدار ه نامه]14[».چپاول و بدل شده زمانه مه هاي رد
و اعيان مدعي مشروطه . خواهي ساكن پاريس با تحرك راديكال است حاكي از مخالفت اكثريت اشراف

و محمد قزويني براي تاسيس روزنامه و همكاري حسين پرويز و پيرنيا همزمان با تالش دهخدا
و زبان زاده بدليل وجه بين تقي، صوراسرافيل ، لمللي بودا داني به لندن كه مركز ديپلماسي بين المللي
از. توجه كرد و يارانش هم پس از نااميد شدن و توزيع» حضرات پاريسي«دهخدا و مشكالت بسيار نشر

]15[. عزم ايوردن سويس نمودند، نشريه در پاريس
و اهداف تقي زاده در زمان اقامت پاريس نامه مفصلي از او به ستارخان، براي شناخت روحيات

داريم كه احتماالً حدود يك هفته پيش از تاريخ دوم تا پنجم شعبان فرمانده مقاومت تبريز بدست
مي تقي]16[. نوشته شده است)م 1908اوت تا دوم سپتامبر30(ق 1326 نويسد تا چند وقت زاده

و روز  و شب و تفليس يك دقيقه راحت نبوده و در تمام طول اقامت در باكو ديگر به تبريز خواهد آمد
و وام به دولت ايران استپيگير مشغول است و فعاليت در جلوگيري از قرضه . مداد به مقاومت تبريز

و يك ماهي در پاريسي تقيعبارت به و نيم اقامت در قفقاز مي، زاده پس از يكماه داد كه سفر احتمال
و سپس عازم تبري چندروزه ز در اي هم به انگليس داشته باشد تا بر افكار عمومي آن كشور تاثير گذارده

از. زاده در رابطه با محمدعلي شاه است رويه قاطع تقي، نكته مهم ديگر در اين نامه. محاصره شود
با ستارخان مي و ايستادگي«خواهد كه و ايمان كامل ثبات استقامت ورزيده و عزم راسخ ثبات قدم

و آشتي به راه دادن حاكم اعزامي تهران به شهر راضي نشده، نموده منتظر كمك قفقاز، ابداً به صلح
و پس به شما خواهد رسيد ]17[»بشويد كه ازپيش

و ياري تقي و همراهي داوطلبان و تفليس توانسته بود قول همكاري زاده با فعاليت گسترده در باكو
و تسليحاتي را از سوسيال دمكرات كندمي تأكيددر ادامه نامه به صراحت. هاي قفقازي كسب كند مالي

و51اصول، محمد علي شاه»و روس پرست طاغي«پادشاه  و عهد گانه قانون اساسي را نقض كرده
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تن، سوگند خود را شكسته و فرزندان رشيد ايران رسوايي سلطنت چنين شاهي لذا ايرانيان غيور
و رسماً بدست گيرد تا در خارجه. نخواهند داد از ستارخان مي خواهد حكومت موقت انقالبي رااعالم
و شورشي نشناسند تبريز را به ياغيمجاهدين  مي. گري كند كه احمد شاه را پادشاه خود صريحاً ذكر

و دولت مركزي ايران را تحت سلطنت او به رسميت بشناسيد و، بخوانيد محمدعلي شاه غاصب تخت
و غيرقانوني حكومت مي به تاج است و احمد ميرزا را  كند لذا وظيفه مجاهدين است كه به تهران رفته

مي تقي. تخت بنشانند كند تلگرافي به پارلمان فرانسه از طريق يكي از جرايد زاده از ستارخان تقاضا
به. مخابره كند و همبستگي دو جنبش»ها ژون ترك«همزمان تلگرافي در استانبول بفرستد

و حريت مشروطه م: نوشت. طلب را اعالم نمايد خواه و خواستار شويد كه اختالفات مرزي قديم يان ايران
و خيال ما را از مرزهايمان راحت بگذاريد تا بتوانيم به مبارزه اصلي خود  عثماني را به كناري نهاده

و استانبول مخابره تلگراف، دانيم كه بر مبناي محتواي اين نامهمي. بپردازيم ها از سوي تبريز به پاريس
مي اشاره. شد ف، دراين زمان دهد هاي نامه نشان هاي وري محمدعلي شاه را در صدر خواستهخلع يد

مي مشروطه زاده پس از مشاهده موج فزاينده تبليغات در اروپا عليه مجاهدين تبريز تقي. دانست خواهان
و روزنامه تايمز لندن دامن زده مي خواهان گذر از مرحله،شد كه عمدتاً توسط آژانس خبري روس

و نبردهاي مسلحانه به تشكيل حكوم مي.ت موقت انقالب بودمقاومت توانست موج تبليغ امري كه
و نشان دهد مسئله نهضت و راهزن خواندن مجاهدين را خنثي كند تشكيل حاكميت، مخالفين در ياغي

به زاده فراتر از بسياري راديكال تقي. قانوني مشروطه در ايران است هاي نهضت مشروطه در اين برهه
را مد نظر داشته باشد تا دول خارجه"ي موقت يا جمهوري موقتيدولت ادار"تشكيل: ستارخان نوشت

و شورشي نيستند بلكه نماينده واقعيو افكار عمومي دنيا بدانند كه مبارزين تبريز تنها عده اي ياغي
و تجسم مشروطه قانونمدار ايرانند مي دانيم مدتي بعد كه تقيمي. مردم ايران و زاده به تبريز رسد

و غمبار مردم گرسنه وضعيت فالكت و درمانده را مشاهده كرد، زا از سوي ديگر رفتار نه چندان، خسته
و برخي اقدامات خودسرانه در ميان مجاهدين را مالحظه نمود و مهمتر از همه خطر روزافزون، مطلوب

و سكوت جانبدارانه انگليس را دريافت  ديگر عزل محمدعلي شاه، تجاوز قواي روس با موافقت ضمني
و ساده. برايش در اولويت قرار نداشت با صرفاً كرد انديش تصور نمي او برخالف برخي مجاهدين پرشور

و مسايل ايران حل خواهد شد و بر باد رفتن استقالل. رفتن شخص شاه همه معضالت خطر تجزيه
و فقدان رهبري كارآمد كه بتواند كشور را به سرانجام مطل و وضعيت نابهنجار مردم وب هدايت كشور

. زاده تغيير رويه دهد نمايد همه موجب شد كه تقي

 ورود به لندن
براون از او خواسته. اي از ادوارد براون مستشرق ايران دوست دريافت كرد زاده در پاريس بود كه نامه تقي

و گسترش فعاليت به هاي مشروطه بود كه براي غنا و طرح حقوق مردم ايران در افكار عمومي طلبي
. نگليس مسافرت كندا

 زاده انگليس زمان ورود تقي
و خوش خيالي. تازانه ملكه ويكتوريا نبود زمانه ديگر دوران يكه هاي اشراف آن عصر به پايان رسيده

و دستورات اخالقي سده نوزدهم دچار سستي شده بود انگلستان تنها كشور توانمند استعماري. منش
ـ.ت اروپا در حال دگرگوني شتاباني بودوضعي. نيمه دوم سده نوزدهم نبود اتحاديه پادشاهي اتريش

و نوپاي آلمان و همچنين دولت ميليتاريستي و انقالب فرانسه زياده، مجارستان هاي طلب كه از آشوب
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و محافظه و به نوعي هارموني ملي تحت رهبري جريان راست در سده نوزدهم رها كار رسيده بود
ميژاپ، روس، ترها دوردست و حتي آمريكا سهم بيشتري از جهان را . طلبيدندن

و مناسبات اقتصادي. اوضاع در درون هم چندان ثبات نسبي پيشين را نداشت و، تحوالت سياسي
و كشمكش و گاه هراسيههاي نويني انجاميده بود كه خبر از آيند فرهنگي به چالش انگيزي مبهم

فر. داد مي جوئي زاده با مشاهده ستيزه انسوي چند سال پيشتر از ورود تقيژان ژوره سوسياليست نامدار
و تصادف واگذار، بيني نموده بود اي را پيش آينده تيره، نظام نوين او به صراحت گفت صلح به شانس
و. شده است به جهانيان هشدار داد كه اگر اين بار آتش جنگي افروخته شود چنان ابعاد وسيع

و تمام برخالف جنگدهشتناكي خواهد داشت كه  هاي پيشين سراسر عالم را فرا خواهد گرفت
هشداري كه چند سال بعد در قالب جنگ اول جهاني. ها را به كام مرگبار خود خواهد كشيد سرزمين

و فاجعه آفريد و قلمروگستر ميدان كارزار را گسترش داده است داري زياده سرمايه. مصيبت همه. خواه
بينكره زمين از خون انسا شد هاي ]18[. شمار سرخ فام خواهد
و شاهدان، آن را از طريق مطبوعاتيهزاده آواز آن سرزميني نبود كه تقي، اين اروپاي زمانه كتب

و شنيده بود و بيگانه خوانده و تعالي كه متفكران. مسافر خودي اروپا ديگر همان حاصل نويد زيبايي
و پوزيتويست و رغمبه. نبود، هم وعده داده بودندهاي سده نوزد عصر روشنگري تمامي دستاوردها

و در يك كالم توسعه مادي بشري پيشرفت و تكنولوژي و علوم سراسر سده، هاي خيره كننده دانش
و پنجه نرم مي . كرد نوزدهم با فقر معلول روزافزون مدنيت نوين دست

و چالش و بعضاً بحراني بوده صحنه سياسي نظام پارلماني انگليس هم دچار دگرگوني در. اي نوين
و، انجمن فايين، آميزي چند جريان سوسيال دمكرات سرآغاز قرن بيستم با درهم حزب مستقل كارگر

و حتي گروهي كوچك از زنان خواهان حق راي زنان اتحاديه  عنوانبهحزب كارگر انگليس، هاي كارگري
ـ در مفهوم انگليس ـ قد علم كردجرياني نسبتاً راديكال پارلماني امري كه توازن قوا در صحنه.ي آن

و ليبرال و نظام پارلماني را از غلبه محافظه كاران از. ها خارج ساخت سياسي حضور اقليت نيرومندي
در ايرلندي و يكدستي نيروهاي سياسي هاي خواهان خودمختاري يا استقالل در پارلمان نيز از همخواني

و سياست خارجي مي هاي از سرآغاز قرن مسئله ايرلند به موضوع مهم چالش. كاست عرصه داخلي
و شمال ايرلند در كشاكش. سياسي ارتقا يافت گيري اختالفات مذهبي اوج، مداخله انگليس، هاي جنوب

و پروتستان بتدريج درگير جنگ داخلي مي به.شد كاتوليك دولت حاكمه انگليس از حزب ليبرال
با نخست وزيري هربرت هنريو سپس به نخست) 1908تا 1905(نرمن وزيري سر هنري كمپل

با. عمالً سكان قدرت را بدست گرفت)م 1916تا 1908(اسكويت  حضور ادوارد گري وزير امور خارجه
و اتحاد با روسيه در اين سالها در رابطه با موضوع بحث ما قابل  و هواخواه نزديكي و توانمند  تأملنفوذ

ا. است صف، دوارد گري به وزارت امور خارجه سياست خارجي بريتانيادرفاصله سلطه المللي آرايي بين در
شد كه منجر به جنگ بين و راديكال رغمبه، الملل اول ها در محافل مخالفت اپوزيسيون در پارلمان

و تشكيل بلوك عليه آلمان بود و اتحاد با روسيه و سوي نزديكي و مطبوعات در سمت محور. سياسي
و سياس و: ايران بر اساس دو امر كانوني ويژهبهت خارجي انگليس در منطقه خليج فارس رويكرد
و منافع آن دولت در مستعمرات بندي صف و ثبات امنيت سرزمين زرخيز ويژهبههاي اروپايي حفظ

و روسيه، اساس سياست خارجي گري فراهم آوردن ائتالفي از انگليس.شد هندوستان تعيين مي  فرانسه
و بسط نفوذ جهاني خود هاي امپرياليستي اروپا براي بيرون آمدن از بحران قدرت. در اروپا بود هاي داخلي

و صف و قطب در تدارك ميليتاريسم دغدغه بزرگ انگليس در اين برهه. بندي ذينفع بودند آرايي
و آلمان از سوي ديگر بود و قلمرو عملي روسيه از يكسو و جناح اصليد. گسترش روزافزون نفوذ و نظر
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و وسيله و به هر ترفند در در محافل سياسي آن دولت در مقابل هم قرار داشته اي براي پيشبرد امر خود
و نزديكي با آلمان. تالش بودند را عنوانبهجناحي خواهان ائتالف و روسيه يك كشور اروپايي بود

و عنوان به و با حاكميت سياسي استبدادي در كشوري شبه آسيائي و پارلماني فاقد سنت ليبرالي
و دشمن ذاتي سرسخت انگليس مي جرياني ديگر كه در اين برهه نماينده پرقدرت. شناخت حاكميت

و ائتالف با  و نزديكي ـ را بر مسند وزارت خارجه نشانده بود در راستاي كاهش تشنج ـ ادوارد گري خود
و آلمان را دشمن بالفعل انگليس مي كه.تياف روسيه بود و انگليس هم فرانسه بود دولت ميانجي روس

و استعماري همواره آلمان را دشمن مي و منافع اروپايي و آن را مهمترين خطر براي حيات فرانسه داشت
. شناخت آن مي

و توان دهه پاياني سده نوزدهم افتاده 1905و انقالب) 1904(روسيه پس از شكست ژاپن از تاب
و تقاب جنگ. بود و نزديكي تركها به آلمانها و مراكز،هال او با دولت عثماني تمايل براي حل مناقشات

و. بحراني در آسيا با انگليس بيشتر شده بود با روي كار آمدن ايزولسكي وزير امور خارجه مخالف آلمان
و انگليس بر اين ضرورت افزوده شد ك. هواخواه ائتالف با فرانسه و پس از توافق بر سر مراكش ه فرانسه

و ساماني دادند انگليس موارد مهم مورد مناقشه خود را به زيان آلمان شد اين ائتالف محتمل، ها سر . تر
و مراكش تحت حاكميت فرانسه درآمد و سودان به كنترل انگليس ، حاال تنها موانع مهم ائتالف. مصر

و كانون و انگليس بود معضالت واف، تبت. هاي بحران آسيا ميان روس ايران محور اين ويژهبهغانستان
هايي كه در سياست خارجي انگليس كمربند امنيتي هندوستان محسوب سرزمين. اختالفات بود

و تشكيل بلوك. شدند مي و ضرورت مهار آن بندي رشد روزافزون هيبت ترسناك توان نظامي آلمان
كو، اروپائي موثر در مقابل آن شش خود را بر حل موارد اختالف با روسيه ادوارد گري را واداشت كه تمام

. جلوه كرد 1907حاصل آن در قرارداد. متمركز كند
و مخالفان سياست خارجي ادوارد گري و عناصر با انگيزه، در ميان طيف منقدان ، جمعي از نيروها

و آراي متفاوت حضور داشت  اكثريت نمايندگان حزب، جناح راديكال خود حزب ليبرال گري. اهداف
و يا روزنامه، برخي از نويسندگان برجسته، طلبان ايرلندي استقالل، كارگر نگاران موثر بعضي مطبوعات
و حتي عناصر متنفذ از محافظه راديكال، قلم اداره هند انگليس ويژهبهكاران استعمارگر هاي سوسياليست

و به درجه و سازش با اي مخالف چون لرد كرزن فرمانده پيشين هندوستان همه بنوعي كوتاه آمدن
گروه آخر گرچه حل اختالف ميان دو دولت را به نفع دور نگه داشتن دست روسيه از هند. روسيه بودند

و امتيازدهي به روسيه در مذاكرات را تسهيلي در راه اما هرگونه عقب، دانستند مي نشيني انگليس
و نزديك دست مينششدتر اندازي روسيه .نددانست به مرزهاي هند

و نويسندگان پيشرو مطبوعات از دو منظر مهم با سياست ها شامل برخي سوسياليست راديكال ها
بندي اروپائي را مسيري خارجي بر مبناي قطب اول تنظيم اساس سياست. خارجي گري مخالف بودند

م مخالفت آنهادو. اشاره آنها به جنگ احتمالي با آلمان بود. شناختند براي افزايش خطر جنگ مهيبي مي
و ملل ضعيف و تماميت ارضي آن كشورهاتر با استعمار كشور و برخيچپ.و حمايت از حق استقالل ها

آن حكومت را رژيمي. انگليس به شدت مخالف نزديكي با دولت تزاري روسيه بودندهاي ليبرال
و آزادي، شناختند كه هرگونه اصالح مدني مي ن حقوق و اجتماعي را  عنوانبه. في كرده استهاي فردي

و تفاهم دولت انگليس با روسيه را با عنوانبهمثال گاردنيير سردبير ديلي نيوز نزديكي اتحاد
]19[. محكوم كرد» ترين رژيم در اروپا مرتجع«

و انگليس در چنين فضايي تحقق يافت 1907امضاي قرارداد و. ميان روسيه مشروطيت ايران
س و بمباران مجلسدخالت روسيه تزاري در شمال ايران تا قزوين، تصرف نظامي مستقيم تبريز، ركوب
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و همدل بودند و ضرورت استقالل ايران همراه كم تقي، با رسيدن نامه براون. ضدروس زاده هم از فعاليت
ر شدحاصل خود در پاريس و گسترش اقدامات بسود مشروطه . اضي نبود مصرتر خواهان رفتن به لندن

و سردارهاي مقيم پاريس كه تنها در سخن هوادار مشروطه بودند زاده با دوله روحيه تقي]22[ ها
. همخواني نداشت

 وفضاي سياسي آن كشور1907در انگليس اشاره اي به قرار داد زاده تقيپيش از ارزيابي كارنامه
. ياري گر است

و كشاكش سياسي در انگليس 1907قراداد
و حتي بازرگانان طور همان و فعالين اجتماعي كه اشاره شد در اين برهه برخي از سياستمداران

با 1907ذينفع با قرارداد  و مصالحه روزافزون ادوارد گري وزير امور خارجه و نزديكي و انگليس روس
و آن را مي روسيه مخالف بودند موجب صرفاً به گمان آنها اين نزديكي. شناختند به زيان مصالح انگليس

و گسترش نفوذ آن در منطقه خواهد شد در. تقويت روسيه گري طراح اصلي سياست خارجي انگليس
و همكاري با روسيه پا مي و رغمبهاو بر اين اساس كه روسيه. فشرد اين زمان برهمگرايي خواست

د و ديگر نمير ايران نفوذ گستردهاقدامات انگليس سدو روزافزوني را بدست آورده توان جلوي آن را
و از آنجا كه تسلط روسيه بر مناطق شمالي ايران تثبيت شده بايد با توافق با آن دولت منافع، كرد

و گسترش داد دو. انگليس در جنوب را حفظ منطقه در واقع به باور گري انعقاد قرارداد تقسيم ايران به
و مانع پيشروي آنها به سوي  و تسلط انگليس در جنوب بوده نفوذ وادار كردن روسيه به پذيرش حضور

كه در روسيه جناح هواخواه آلمان دردولت مخالف اين مصالحه طور همان. شود هندوستان محسوب مي
اوت31در.بود در انگليس هم طيفي از جريانات مختلف چپ تا ليبرال به صف مخالفان پيوستند

و،م قرادادي مبتني بر توافق بر سر افغانستان 1907 و ايران به امضا رسيد كه دو دولت امتياز تبت
تازه قريب يكماه بعد بود كه امضاي اين قراداد. حقوقي براي يكديگر در مناطق ذينفع قائل شدند

و مورد بحث وكال قرار گرفت . ضدايراني در مجلس شوراي ملي طرح
و شخصيتامضاي هاي انگليسي مخالف سياست خارجي قراداد با مخالفت برخي اعضاي احزاب

همچنين جرياني، طيف سوسياليستي، گراي ايرلند حزب ملي، عناصري از احزاب كارگر. گري مواجه شد
و توافق با روسيه را مانعي براي سرمايه در از حزب ليبرال كه نزديكي گذاري آزاد بازرگانان انگليسي

ميم همزمان تعدادي از دولتمردان انگليسي اداره كننده هند. دانست مخالفت خود را اعالم كردند نطقه
و در هراس توانمندي بيشتر روسيه براي حاكميت بر هند به  كه با سياست خارجي گري مخالف بودند

و اين كشاكش. پيوستند 1907مخالفين قرارداد  دو سوي ها به صحنه مطبوعات انگليس كشيده شد
ادوارد براون از مخالفين سرسخت اين. جريان داليل خود را براي جلب افكار عمومي عرضه داشتند

او، قرارداد بود و ديپلمات، مواضع ضدروسي و مستقيم قزاقان بمباران، هاي روسيه در حمله دخالت موثر
و خشم ايران و همدليو تعطيلي مجلس اول مشروطه م خواه هاي وجب فعاليتاش با مشروطه همه

شد گسترده نيز"راه رفاه مردم هند"او در اين زمان در ارتباط با سازمان پيشرو هواخواه. اي از سوي او
هاي مهمي بود كه محافل مخالف گري با تكيه بر آن با سياست خارجي مسئله ايران يكي از مولفه. بود

با. كردند حاكم بر دولت انگليس مخالفت مي قرارداد بيش از هر چيز هواخواهي از مخالفت براون
و حاكميت ملي ايران بود را. استقالل و با نبوغ«براون ايرانيان دانست كه برخالفمي» مردمي بزرگ

و نظام پارلماني هستند تبليغات مخالفين هم مي و هم شايسته مشروطه ]23[. توانند
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و عملكرد مترقي خو كه اشاره كردم طور هماناو.د را نشان دادبراون تنها در مورد ايران نبود كه آرا
و هند، سازمانهاي بهبودخواه وضع كنگو، طلبان ايرلند همكاري بعدي او با استقالل همچنين، مصر

در، عضويت فعال در كميته بالكان در راه آزادسازي اوكرائين مخالفت مكرر بادخالت دول اروپائي
به 1908سپتامبر23يهبراون در نام. شفاف داردهاي شرقي در پرونده او حضوري سرنوشت ملت

: دنيس راس پيرامون رويدادهاي منجر به بمباران مجلس نوشت
و حكومت فعلي نااميد« و از سر ادوارد گري در. خيلي از بابت ايران دلتنگم  مقاله ديگري از من

Forthnightly Review ـ خواهيد يافت كه جواب مقاله بهـ شماره اكتبر .  . . Angus Hamilton قلم اي
مي اگر به روس مي، آوردند ها فشار و افسران ديگر خود را فرا از قتل عام ايرانيان، خواندند كلنل لياخوف

مي.شد بيچاره جلوگيري مي ها حماقت كنم سر ادوارد گري نيز مثل گالدستون در مورد روس ولي خيال
به هاي تاسف دانيد چه نامه نمي، دهد به خرج مي انگيزي از دوستان خودم در سفارت انگليس در تهران

توانند به كساني كه از آنها اند كه نمي گويند در وضعيت تحقيرآميزي قرار داده شدهمي، من رسيده است
]24[».انتظار ياري دارند كمك كنند

و خواسته بي صح ترديد در طيف مخالفان قرارداد همه با نيت نه نيامده هاي پيشرو چون براون به
و هم در نشريات. بودند و جدل، اين جو سياسي هم در پارلمان در ميان مخالفان. هاي بسيار آفريد بحث

و اچ كه.اف. قرارداد لرد كرزن و هم به اوضاع ايران آشنا بودندشخصاً لينچ هم ، به ايران مسافرت كرده
لينچ نماينده ليبرال پارلمان منافع. دانستند از منظر حفظ منافع انگليس اين قرارداد را مضر مي

اهواز به اصفهان، سازي چون مسير قم به تهران او با قراردادهاي جاده. مستقيمي هم در ايران داشت
و تثبيت نفوذ روس در ايران را خطري مستقيم مي و گسترش . دانست منافع شخصي هم در ايران داشت

و صميمانه مخالفت كرداو در لواي دفاع از حقوق مردم ايران با اين قر روزنامه. ارداد به سختي
به حبل و به همراه تحليل آن را مضر المتين كلكته ماه سپتامبر همان سال مضمون معاهده را منتشر

روسيه را از ضديت پيشين با انگليس عقب، در واقع شكست روسيه از ژاپن]25[. حال ايران دانست
و همكاري با  و آماده تفاهم و براي. آن دولت نموده بودنشانده و مصر بود انگليس هم همواره نگران هند

و افغانستان تمايل به سازش با روسيه داشت و تحول مناسبات. حفاظت منافع خود در ايران تغيير
و انگليس در عرصه عنوانبهظهور آلمان توانمند، جهاني يك خطر روزافزون براي مناطق نفوذ روس
و جنوب كشاند،همنطق ويژهبهجهاني  كه. اين دو دولت را به تقسيم ايران به مناطق نفوذ شمال انگليس

ـ در صدر سياست ـ هند مي حفظ گنج استعماريش ديد كه در مورد هايش بود در مجموع به سود خود
و افغانستان با روسيه به تفاهم برسد ا روسيه هم براي دست. ايران ز اندازي به مناطق نفوذ جديد پيشروي

و خليج فارس را در برنامه داشت آب. دو سوي هرات و حضور ناوگان قدرتمند انگليس در هاي گرم ايران
و  يك تسلط روس، پس از پيدايش نفت ويژهبهمنافع گسترده آنها در جنوب ها در شمال ضرورت وجود

و نظارت باشد را براي ايران طرح كرد  1907قرارداد.نوع حكومت مركزي بينابيني كه قابل كنترل
ادوارد گري با اين گمان كه دشمني سرسخت با روسيه به صالح انگليس. حاصل چنين اوضاعي بود

و عثماني به حضور آلمانها كه آرام آرام براي منطقه دندان تيز  و حضور روسيه را در شرق ايران نيست
مي مي ات 1906در سال. داد كردند را ترجيح و انگليس بود به ايزولسكي كه هوادار پيگير حاد روس

السلطان به امضايق روز ترور اتابك امين1325رجب21قرارداددر. وزارت خارجه روسيه منصوب شد
و نزديكي روزافزون آنها در سالهاي بعدي به رغم فراز. دو طرف رسيد و انگليس تفاهم روس

صف ونشيب و كل منطق هايي در و عثماني در ايران جنگ اول، همچنين اروپا،هبندي مقابل آلمان
بر. ور ساخت جهاني را شعله مسئله ايران در اين مرحله نقطه تالقي بسياري از جريانات موازي شد كه
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ها را متوجه حاكميت زاده به انگليس بستر اين كشاكش تقي ويژهبهورود تبعيديان ايراني. شمردم
م و ضرورت حمايت از و مستبد محمدعلي شاه ]26[. خواهان نمود شروطههواخواه روس

 ميرزاآقا اصفهاني در انگليس
كه) اصفهاني(ميرزا آقا خان نفتي، اولين مهاجر مشهور ايراني زمان مشروطه كه وارد انگليس شد بود

ميرزاآقا اصفهاني مدتي نسبتاً طوالني در استانبول اقامت. پيش از بمباران مجلس ايران را ترك كرده بود
و در ارتب المتين از او مقاالتي در حبل. اط با محفل ازلي منورفكران حلقه روزنامه اختر قرار گرفتداشت

به. كلكته نيز منتشر شده است و همچون ديگر هم مسلكان ازلي اش او در آستانه مشروطه به ايران آمد
شب. پيوست» انجمن مخفي«محفل متشكل معروف به  له الدو نامه عليه عين او را به جرم نوشتن

و حسن رشديه به كالت تبعيد نمودند به. صدراعظم به همراه مجداالسالم در دوران مجلس اول
. هاي او را برنتافت انجمن تبريز مخالفت. اما مدت زيادي در اين مقام باقي نماند، نمايندگي تبريز رسيد

و مشروطه و اخذ رشوه از خان مستبد ماكو همكاري با دربار خواهان تبريز او را به اتهام همكاري
از» انجمن ايالتي آذربايجان«ق 1326االول در دهم ربيع. محمدعلي شاه طرد نمودند طي تلگرافي

را:تبريز به مجلس شوراي ملي اعالم نمود  عنوانبهميرزاآقا اصفهاني در بدو ورود خود به تبريز خود
و قو«مجاهد مشروطه به مردم نشان داد و به» جبريهيهبه زور عوام و عنوان وكالت تحصيل كرده

در در ادامه اتهامات انجمن تبريز آمد كه اين روزها پاره. تهران آمد اي ادعاها از نامبرده بر ضد مشروطيت
و انجمن چون اعتبارنامه مشاراليه بدواً موافق انتخاب طبقه«. ها منتشر شده بيان عموم طبقات مردم

و مردم مجبو و نظامنامه نبوده االول لهذا مستدعي هستيم از امروز كه نهم ربيع، اند راً امضا كردهجليله
و در عداد وكالي  است قانوناً مشاراليه را به سمت وكالت آذربايجان در مجلس شوراي ملي نپذيرفته

]27[»محترم آذربايجان نشناسند
به مجلس از تبريز به تهران خطاب» انجمن مشورت«تلگراف ديگري هم به همين تاريخ از سوي

خواهان انجمني بنام به همت برخي از مشروطه)ق 1326(االول گزارش كرد كه در جمعه هشتم ربيع
از» مشورت« شد«تاسيس شده كه ضمن مذاكرات ، خيانت ميرزاآقا اصفهاني نسبت به مشروطه صحبت

]28[»حضار عموماً در مقابل اين خيانت مشاراليه را از وكالت عزل نمودند
و قرارداد در فضاي و برخي، 1907سياسي مقابله با سياست خارجي ادوارد گري ادوارد براون

خواه تبعيدي كه به لندن رسيده او را به عنوان نخستين مشروطه، مخالفان چپ سياست خارجي انگليس
بي]29[. پذيرا شدند و مقابله انجمن تبريز با ميرزاآقا با ترتيب مصاحبه. اطالع بود براون از پيشينه او

شد منچستر گاردين كه نشريه و با گرايشات چپ بود داده به]30[. اي پيشرو ميرزاآقا كه انتقاداتي
در ويژهبهمشروطه  و انجمن تبريز داشت  در نشريه وست مينسترگازت1908اوت25جريان راديكال

[West Minister Gazeete] ر در نوشته و اي اقدام محمدعلي شاه در انهدام مجلس اول ا به گونه اي تفسير
مي. كه انگشت اتهام متوجه مشروطه خواهان مي نمود، توجيه نمود در: نويسد ادوارد براون ميرزاآقا

و افزود 1908تابستان  به لندن آمد ودر نشريه مزبور از اقدام محمدعلي شاه در انهدام مجلس دفاع نمود
شان از مشروطگي ايران به كربالت قطع حمايتكه او بعد از اين به منظور تحريك مجتهدين عتبات جه

مي]31[. عزيمت نمود چه«در پاسخ مقاله ميرزاآقا كه تحت عنوان: افزايد براون در همين منبع در ايران
و مجلس پاسخ» گذشت منتشر شده بود من در شماره چهارم سپتامبر همان نشريه در دفاع از مشروطه
. دادم
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و ضديت و عصبيت ناشي از خلع يد از نمايندگي ميرزاآقا در تقابل با جريان راديكال مشروطه
اي در نشريه وست مينستر گارد لندن مجلس توسط انجمن تبريز پس از بمباران مجلس با نوشتن مقاله

و مجلس آفريده بود فضاي نامطلوبي براي حمايت از عملكرد پيشين انجمن براون در مقام جوابگوئي. ها
و تا پيش از اين نوشته براون از مخالفت ميرزاآقا با تقي. ني مشروطگي ايران برآمدبه او به پشتيبا زاده

]32[. جريان راديكال مشروطه چندان مطلع نبود

 زاده پيشينه آشنايي براون با تقي
او اسمارت شاگرد پيشين خود در كالج كه نامه.ا. براون از طريق دبليو نگاري منظمي از تهران با

را. زاده آشنا شده بود نام تقي داشت با و نام يكي از برجسته عنوانبهشهرت او آورترين ترين
مي مشروطه زاده به براون يادآوري كرد كه تقي 1908اسمارت در اواخر اكتبر. شناخت خواهان پيگير

د و مشروطه در اقدامات عليه سياست خارجي گري و موثق اطالعات پيرامون ايران ر يك منبع مهم
]33[. منطقه در اروپاست

و شهرهاي بزرگ و شاگردان سابق ديگر خود در تهران براون عالوه بر اسمارت با برخي دوستان
و تقي، ايران اسمارت از مخالفان. زاده آشناتر نموده بود مكاتباتي داشت كه او را با رويدادهاي مجلس اول

و همدلي با مشرو ميطهسياست گري در نزديكي با روسيه بود زاده در خاطراتش تقي. داد خواهان نشان
به از كوشش]83-81صص[ هاي اسمارت براي حفظ جان پناهندگاني كه پس از بمباران مجلس

و تالش اين شد كه محمدعلي شاه با وجود اصرار. كند سفارت پناه برده بودند ياد مي نتيجه اين همدلي
و خرو و مجازات آنان به شرط تبعيد ـ تقيبر تحويل ـ به اين پناهندگانج از ايران و تني چند زاده

و تقي به مĤخذ يكي از نامه. تامين جاني داد مي هاي مبادله شده ميان براون از زاده در يابيم كه اسمارت
در زاده به انگليس رسيده يا نه؟ از جمله اطالع داد كه پيغام تقي براون پرسيده بود كه آيا تقي زاده

كه]34[. وكالي مجلس اول در شهر تبريز را به منبع مربوطه منتقل كرده است خصوص جمع شدن
و طرح در برپايي مجلس مشروطه در منطقه تحت كنترل مجاهدان تبريز زاده تقينشان ازخواست

. داشت
و براون پيداست كه مكاتبه ميان هاي بجا مانده ميان تقي از نامه  1908شان از پنجم اوت زاده

شدميال مي. دي آغاز و نام تقي: نويسد براون در اين نخستين نامه زاده را از طريق منابع مطمئني شهرت
مي. دريافته است اول حضور شيخ. شناسيم عالوه بر مورد پيشين حداقل دو منبع ديگر اين آشنايي را

از. حسن تبريزي دستيار براون در تدريس فارسي كالج كمبريج است فرهيختگان با شيخ حسن تبريزي
و در مراوده با ازليان بود در. دانش ساكن اروپا و دستياري براون و فعالي در همكاري او نقش موثر

و ادبيات فارسي داشت و جمعي ديگر از تبعيديان اي كه تقي شيخ حسن در برهه. تدريس زبان زاده
و در بالد مختلف فعا مشروطه ميخواه پس از بمباران مجلس به اروپا آمده كردند با آنان همكاري ليت

وو خودنيز به نگارش مقاالت سياسي در روزنامه. همدالنه داشت ـ ـ چون سروش هاي عثماني
و شيخ حسن به خواست براون در آغاز ورود تقي]35[. المتين كلكته برآمد حبل زاده به لندن همراه او

و سخنراني. در كنارش حضور داشت ب در جلسات و مصاحبه زاده ياريا مطبوعات انگليسي به تقيها
و نامه محرمانه كلنل. بسيار نمود يكي از اقدامات ماندگار تاريخي شيخ حسن ترجمه فارسي گزارش

ـ فرمانده قزاق حمله كننده به مجلس بود در. لياخوف ـ 9اين اسناد لياخوف به مقامات دولتي در قفقاز
و خيال كودتا عليه مشروطه»ه به استبداد قديميتبديل حكومت مشروط«ـ در مورد 1908ژوئن
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و شخصاً از جمله آمده كه محمدعلي شاه. كند اعتراف مي و قمع مشروطه فرمان آزادي عمل در قلع
و انجام كودتا عليه مجلس را به او داده است آزادي ]36[. خواهان

د خواهان آزادي شيخ حسن در كنار مشروطه و براون انقالب«ر مقدمه كتاب خواه همكاري داشته
و ياور خود در نوشتن كتاب معرفي كرده است،»ايران هاي مقاالت سياسي او در روزنامه. او را همراه

نمونه عنوانبه. فارسي خارج در دوران استبدادصغير در هواخواهي مشروطه نشانگر اين رويكرد اوست
و عتا» مكتوب از كمبريج« المتينب قرار داده بود در روزنامه حبلـ كه محمدعلي شاه را مورد خطاب

به. زاده در عزيمت از پاريس به لندن مورد استقبال شيخ حسن قرار گرفت تقي]37[. آمده است او
و محل اقامت تقي و احتماالً خواست خودش وسايل و در بسياري توصيه براون زاده در انگليس را فراهم

ب از اقدامات حمايت ]38[.ودگر مشروطه همراه او

 زاده در لندن تقي
مي زاده در پاريس بود كه براون طي نامه تقي و همكاري، دهد كه خواهان آشنايي اي به او اطالع مالقات

از. او در حمايت از مشروطه ايران است و آمادگي همه» دوستان ايران«براون در اين سند خود را خواند
زاده هنوزـ زماني كه تقي 1908سپتامبر8در نامه. الم كردجانبه خود در حمايت مشروطگي ايران را اع

ـ به تقي در پاريس به سر مي و محاسن آن سركرده مجاهدان«: زاده نوشت برد از بس كه محامد
و، اين دعاگوي اخالص كشيده استيهزد پرست گوش وطن بيش از حد مشتاق مالقات بوده
]39[».هستم

،س كه مستقيماً توسط قزاقان روس به رهبري لياخوف انجام شده بودزاده پس از بمباران مجل تقي
و در و قرارداد اين دو دولت را بيش از پيش دريافته و خطر تفاهم سكوت جانبدارانه انگليس را مالحظه
و ديپلماسي اروپا متوجه شده بود كه يكي از اقدامات كانوني  و آشنايي با فضاي سياسي سفر اروپا

و تشديد تضاد ميان دو دولت با بهره،ن ايران در تبعيدخواها مشروطه وري هوشمندانه از نيروهاي دروني
و احزاب دست چپي انگليس است ويژهبهموثر سياسي بريتانيا  و. حزب مخالف ليبرال حضور اين تقابل

و موثري بنام  خواهيم.دزاده را به سوي انگليس كشان تقي» افكار عمومي«مهمتر از آن مولفه نيرومند
و قرضه به دولت قاجار و تحويل هرگونه وام با، ديد كه تكيه بسيار او بر جلوگيري از تصويب مقابله

و ترسيم يك تصوير مطلوب از مجاهدين تبريز در جلب حمايتها تبليغات گسترده ضد مشروطه روس
. همه اقداماتي در اين راستا بود، افكار عمومي

مي خود به تقي سپتامبر21براون در نامه و از اينكه زاده اطالع دهد كه نامه او را دريافت داشته
مي. متاسف است، نتوانسته در زمان ورود او به لندن به استقبالش رود كه اين سه نامه آغازين نشان دهد

مي. تا آن زمان يكديگر را مالقات نكرده بودند، اين دو و مقا در نامه سوم در ومت يابيم كه براون اخبار
و اعتراض تعقيب ويژهبههاي انگليس تبريز عليه قواي محمدعلي شاه را در روزنامه تايمز لندن با نگراني

مي مي و افزايد كه براي جلب حمايت از نهضت مردم ايران نزد سر ادوارد گري وزير امور خارجه كند
و  كه» عريضه مفصلي«رفته در فكر مصلحت خودشان اين وزراء«نوشته اما از او مايوس است چرا

آن، هيچ در قيد سايرين نيستند، هستند ولي در صورتي كه آن حاصل شود يا اقالً جهدي از براي
]40[».كنند نمي

و تقابل زاده در تالش بهره تقي ويژهبهاين اشارات مبين اين بود كه مليون ايران وري از افكار عمومي
و همراهي با روسيهو تضاد با سياست خارجي غالب انگليس در نز او كوشش به ترغيب.اند ديكي

خواهي چون براون براي در فشار گذاردن هر چه بيشتر دولت انگليس براي تغيير هاي ايران ليبرال
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و اطالعات منفي عليه. سياست نسبت به حكومت محمدعلي شاه داشت از سوي ديگر براون به اخبار
و مشروطه در نهضت مقاومت تبريز و باور داشت حضور منبع خواهان نشريات انگليسي معترض بود

و مستقيمي چون تقي و افشاي زاده در آن كشور وزنه مقابله با نزديكي دولت معتبر و روس هاي انگليس
و وزين و همراهي را سنگين مي آنچه بر ايرانيان گذشت به مثابه عوارض اين نزديكي او. كند تر

وه ارتباط ميان ايرانيان مشروطهزاده به مثابه نقط دانست تقي مي و رشت و تهران . خواه در تبريز . با.
و تبعيديان اروپا مي، مهاجرين و استانبول و طرح قفقاز تواند اطالعات دست اولي را براي نشر در جرايد

و محافل سياسي انگليسي. در پارلمان در اختيار مخالفان گري قرار دهد منبع اصلي اطالعاتي جرايد
و گريخته نشريه تايمز لندن بودع و مقاومت تبريز عليه. مدتاً مطالب جسته اين نشريه مجاهدين

را محمدعلي شاه را عده و ماجراجو واقدام شاه عليه مجلس و عنوانبهاي شورشي تنها راه برقراري نظم
و شخصي تقي. كرد امنيت معرفي مي او حضور مستقيم از ويژهبهبا ايران زاده با توجه به ارتباط گسترده

و سوسيال دمكرات مي طريق كميته سعادت استانبول و هاي قفقازي موجب شد كه اخبار دست اول
و محافل سياسي دلخواه روايت مشروطه و مجاهدين تبريزدر اختيار جرايد و به سود رزمندگان خواهان

به. اروپا قرار گيرد و مخالفت او در اين برهه ادوارد گري موافق ورود قواي روس مناطق شمالي ايران بود
و اينكه مجاهدين را عده مي با مشروطه و شورشي زاده تقي. دانست در اين رويه تاثير داشت اي ماجراجو

و بهره تاحدي ظرافت دانست اگرمي. وري از افكار عمومي به سود مشروطه را دريافته بود هاي ديپلماسي
مي فعالين سياسي ايران رويه اصولي پيشه و ويژهبهتوانند از تعارضات منافع دول اروپائي كنند روس

و جريانات سياسي انگليس، انگليس آوري روزافزون روي ويژهبههمچنين تضادهاي دروني خود احزاب
و شخصيت و قانون محافل خواهي هاي چپ عليه اتحاد آن دولت در همگرايي با سركوب نهضت ملي

. ايران به سود خود بهره برند
مي زاده در نامه تقي تواند در حمايت هاي ارسالي خود از پاريس به براون تقاضا كرده بود براون هر چه

و مبارزين در محاصره تبريز  و سياست دولت انگليس بويژه در امر ويژهبهاز مشروطه در تاثير بر پارلمان
و وام به ايران اقدام عاجل نمايد ويهرقيم«: براون هم در پاسخ نوشت: قرضه جناب عالي زيارت گرديد

و غم گرديد مي. باعث كمال حزن مي خدا هم. خواهم هر چه از دستم بيايد بكنم داند و بعضي اقدامات
و در آينده هم به قدر امكان خود كوتاهي نخواهم كرد پيش آن جناب خجل. كردم ثمر نبخشيد

]41[».هستم
لن 1908زاده در اواخر سپتامبر تقي شدوارد معاضدالسلطنه نماينده مجلس، زاده همزمان با تقي. دن

و نزديك دهخدا در راه و انتشار روزنامه صوراسرافيل در تبعيدو حامي اصلي محمدصادق، اندازي
و همسفر مشروطه، طباطبائي مدير روزنامه مجلس خواه تبريزي نيز در لندن محمدعلي تربيت دوست

. بردند به سر مي
و مجاهدين تبريز در ميان افكار،ي به انگليس رسيدزاده وقت تقي متوجه جو ضدمشروطه ايران

و  و مقامات دولتي موثر انگليس گرديد،ها ديپلمات ويژهبهعمومي تا. مجلس لذا بالفاصله در صدد برآمد
و مجاهدين تبريز را عده و راهزن وحشي، اي ماجراجو هم تبليغات سوء ضد مشروطه كه ستارخان  ياغي

و مرج مي هرج و هم با جلب حمايت محافل موثر در سياست خارجي طلب معرفي كرد خنثي نمايد
و دوستي براي نهضت ايران به، انگليس ضمن فراهم نمودن همدلي و وامي از دادن هرگونه قرضه

مي. محمدعلي شاه جلوگيري كند و كارآمدي دستگاه سركوب دربار را باال برد وام ايندر. توانست توان
زاده با هوشياري از شرايط تقي. برهه ادوارد گري نظر مساعدي به دادن قرضه به دولت وقت ايران داشت

و دشواري رغمبهسياسي انگليس  و پارلماني در مخالفت موانع و در محافل سياسي هاي بسيار بهره برده
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م، 1907با قرارداد و و مقاصد دولت روسيه در ايران ناطق ديگر شرق اقدامات همچنين افشاي تعدي
. موثري را موجب شد

و امكان نفوذ و سياسي به علت احتمال ، برخي محافل سياسي انگليسي عالوه بر داليل اقتصادي
و قوام نهضت و مصر در هراس از پيروزي هاي مشروطه رشد آن، خواهي در هند و تاثير و عمق پيشرفت

بر. در مناطق مزبور بودند و محافل در انگليس با مشروطههمدردي دو سال پيش خواهان خي جناح
و محدود شدن قدرت دولت آن ايران عمدتاً ناشي از خواست آنها براي قطع نفوذ روسيه و وابسته هوادار

و مقتضيات روز 1907پس از امضاي قرارداد. در ايران بود و تحوالت منطقه جو ،و منافع مهمتر،و تغيير
زاده هم با درك اين موضوع اعم فعاليت خود را براي تقي. چرخيده بودانگليس به ضد نهضت مشروطه

و فشار بر اين سياست به كار برد . تاثيرگذاري
و مشروطه هاي بزرگ تقي كه گفتيم يكي از دغدغه طور همان خواهان پيشگيري از اخذ وام زاده

و بير هاي مشروطه امري كه از سوي انجمن. محمدعلي شاه بود و تأكيدون كشور نيز مورد طلب درون
و دربار كه ديگر نمايندگان ملت را مانع قرضه دولت، پس از بمباران مجلس. يادآوري بود هاي روس

يا بانك استقراضي روس به انواع شيوه. انگليس نمي ديد به مذاكره با آنها برآمد و هاي مستقيم آشكار
و پنهان به حمايت از محمدعلي شاه پرداخ و خزانه خالي.تغيرمستقيم شاه بدليل بحران مالي

و نياز عاجل پولي براي تامين دستگاه سركوب خود درخواست وام پنج هزار ليره اي از دو بانك حكومت
و روس نمود بي. وابسته به انگليس و روسيه آشكارا موافق اين امر بود اما انگليس تأييدهمراهي

و]42[. خواست به چنين امري مبادرت ورزد نمي و دستگاه خارجي بريتانيا در معرض انتقاد ادوارد گري
و افكار عمومي هاي شديد راديكال نكوهش گزارش. داشت براي چنين همراهي آشكاري محذوريت، ها

"ترقي"زاده مخبر آن زمان روزنامه تركي زبان سابلين ديپلمات روسيه در ايران را در گفتگو با رسول
: صغير بدست داريم كه گفته بود قفقاز در دوران استبداد

مي« هـاي خواستيم وامي جزئي به حكومـت بـدهيم تلگـراف ما زماني كه در دوره محمدعلي شاه
آنها خواستار آن بودند مادام كه پارلمان بـاز نشـده وام داده. باريد اعتراضي از اطراف بر سرمان مي

]43[»نشود

و توانمندي از ياري مالي بانك استقراضي روسيه در ماههاي پاياني استبداد صغير به تدارك
اين بانك حتي زماني كه اردوهاي شمال. خواهان ثبت تاريخ است محمدعلي شاه براي مقابله با مشروطه

در،و بختياري در حال پيشروي به سوي پايتخت بودند صد هزار ليره در ازاي گرو جواهرات سلطنتي
زاده مامور مذاكره براي باز دانيم كه پس از فتح تهران تقيمي. اختيار محمدعلي شاه قرار داده بود

ـ محمدعلي شاه در همان زمان اقامت تقي. گرداندن جواهرات سلطنتي به خزانه كشور شد زاده در لندن
هاي دو دولت توسط سعدالدوله وزير امور خارجه به مذاكره با سفارت)ق1326ذيقعده( 1908دسامبر 

ا و انگليس براي مي]44[. خذ وام بزرگي اقدام نمودروس در طبق اسناد رسمي انگليس در يابيم كه
و پناهندگان ايراني عليه سياست خارجي گري وزارت امور، همان زمان فعاليت گسترده كميته ايران

او خارجه بريتانيا در پاسخ به پيشنهاد چهار ماده و شرايط وام به  اي روسها درباره چگونگي برخورد با شاه
در. غيرمستقيم اقدام به وام را رد نمود در پاسخ رسمي وزارت امور خارجه كه از طريق سفير بريتانيا

مي«:آمد، روسيه به وزارت امور خارجه آن دولت عرضه شد اي كند كه بهترين رويه دولت انگليس تصور
و روس اتخاذ بنمايند داخلي ايران احتراز اين است كه بكلي از مداخله در امور، كه دولتين انگليس

و بگذارند انقالبات حاضره اينقدر امتداد حاصل بنمايند تا هر يك از عناصري كه در مملكت  نموده
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. تر است گوي سبقت را بربايد قوي . مي. كند كه در مسئله استقراض به هيچ وجه دولت انگليس تصور
و بهتر آن است كه به عهده تعويق گذارده عجله . بشود اي الزم نيست ..«]45[

با هاي حمايت براون در ادامه فعاليت، زاده در لندن همزمان با اقامت تقي و مخالفت گرانه از مشروطه
لوات فريزر مسئول دايره خارجي نشريه. اي مفصل براي تايمز لندن فرستاد سياست خارجي گري مقاله

و از براون خواست كه در مواضع خود جرح  داشت تأكيدفريزر. هايي نمايدو تعديلاز نشر آن سر باز زد
و بهتر  و از نظر او معتبر نيست كه اتهامات براون عليه سياست خارجي انگليس غيرقابل پذيرش است

و دوستانش تغيير وتجديد نظر در آراي خود نمايند ـ]46[. است او ـ 1908اكتبر12فريزر روز بعد
و از براون صريحاً خواست عبارت مربوط به عملكرد نماينده روسيه در تهران از متن مزبور فراتر رفت

، خواهان ايران را به اغراق مشروطه، هاي خود در اين نشريه خبرنگار تايمز بارها در نوشته. حذف شود
و اتهامات واهي عليه نقش روسيه در ايران متهم نموده بود افسانه و. سازي در واقع تبليغات هواخواهان

و با حضورگ مخالفين سياست ري پس از كودتاي دربار عليه مجلس از هر دو سوي تشديد شده
و سانسور آشكار روزنامه تايمز نشان از حضور. پناهندگان ايراني اوج جديدي يافته بود اين تقابل

. غيرمستقيم اداره خارجي وزارت امور خارجه در عرصه مطبوعات بود
و سنجيده تقي و حفظ فاصله ضمن همكاري با ديگر مخالفان سياست زاده به براو نزديكي آگاهانه ن

و قدرداني از براون در مجلس سوگواري براون در سال. است تأملادوارد گري قابل او خود در وصف
]47[. در شرحي رسا اقدامات آن زمان اورا برشمرده است 1305

 در تايمز لندن» بيانيه پناهندگان«
س و مخالف با گردانندگان تايمز در همراهي با ياست خارجي ادوارد گري رويكردي منفي

مي مشروطه زاده در آغاز تالش نمود كه اين رويكرد را به سود مشروطه تقي. كردند ايران را نمايندگي
مي. تغيير دهد آن: نويسد خود و شيوه دائمي قبل از ورود ما به انگليس روزنامه تايمز چنانكه رسم

و مشروطه مقاله،سجريده بود بعد از تخريب مجل و، طلبان نوشته بود اي در مذمت مجلس لذا من
و مدير آن را  و همراهي براون روزي با تعيين وقت به اداره روزنامه رفته معاضدالسلطنه به راهنمائي

. مالقات كرديم
و از تحريكات روس« با سخن گفتيم و همراهي آنها و ياري ها در ايران براي براندختن مشروطيت
و تعهد عدم مداخله در مقابل همديگر نسبت به امور مس تبدين با وجود عهدنامه كه با انگليس داشتند

و مدير تايمس پرسيد آيا دليلي براي اين اظهار داريد. حرف زديم، داخلي ايران من، صاحب خوشبختانه
و ازآن جمله عكس تلگرافي را كه شجاع نظام از تبريز به محمدعلي شا و تقاضا اسنادي داشتم ه كرده

كرده بود به قونسولگري روس در تبريز از طرف سفارتشان دستور داده شود كه بيست هزار فشنگ مازور
و عالوه بر اين قريب هفت فقره  و در تلگراف ديگر وصل آنها اطالع داده شده بود به قشون دولتي بدهند

ب و بعد بياننامه مبني بر مطالب خود ه آن روزنامه داديم به امضاي خودمان كه روز اسناد ديگر ارائه داديم
در مانفيست وكالي ايران عنوانبهبعد و يك مقاله اساسي هم تا حدي ما تأييددر روزنامه خود نشر كرده

]48[»نوشت
و معاضدالسلطنه در روزنامه تايمز با امضاي تقي» بيانيه پناهندگان« منتشر 1908اكتبر15زاده
و اجراي قوانين مدنيدر اين اطال]49[. شد تنظيم، عيه دستاوردهاي مجلس اول مشروطه در تدوين

و مفيد هاي مردمي مشروطه اول در گسترش هاي مثبت انجمن همچنين جنبه، بودجه متعادل
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و بهبودي وضع ها در بسياري از زمينه تاثير اين تشكل. هاي مدني برشمرد ارزش و آباداني هاي آموزشي
. اقدامات كارآمد ديگر اين دوره در قياس با زمانه خودكامگي عنوان گرديد.شد معيشت مردم برجسته

و معنوي محمدعلي شاه دست بردارند تأكيد مشروطه، شد كه چنانچه دول اروپايي از حمايت مادي
. ونظام پارلماني قابل احيا است

امون وضعيت ايران به هاي رسمي انگلستان پير زاده در مقام تكذيب گزارش تر تقي عبارت روشنهب
و بعضاً غلوآميزي در كارنامه و توان بالقوه جنبش دمكراتيك ايرانيان براي، روشنگري همه جانبه ظرفيت

و مقاله رغمبه. جلب حمايت افكار عمومي از مشروطيت ايران دست يازيد اي پيرامون انتشار مانفيست
يي با وزارت امور خارجه رويكرد منفي خود را كار روزنامه در همسو دست اندركاران محافظه، مشروطه

، زاده به براون اطالع داد روزنامه تايمز هنگام انتشار متن ارسالي آنها تقي، اكتبر22در. ادامه دادند
از ويژهبه، بعضي مطالب را حذف وسانسور كرده است آنجا كه تالش داشته چهره متعادل

ل]50[. خواهان نشان دهد مشروطه و محافل محافظهتايمز را كار پيرو ادوارد گري مشروطه ندن خواهان
و مرج هستند جلوه مي و هرج . دادند افراطيوني كه خواستار اغتشاش

از تقي، فيستيدر متن مان و حمايت زاده براي جلب افكار عمومي عليه مداخالت خارجي در ايران
به طلبان خواهان قانون خواهان تبريز آنها را اصالح مشروطه و لحن نوشته را و عبارات اساسي خواند

و انقالبي گونه گري افراطي مجاهدين اي تنظيم نمود تا از تاثير تبليغات گسترده مخالفين در آنارشيست
و آژانس خبري روسيه كه مشروطه در واقع پاسخي بود به نوشته. بكاهد طلبان هايي در نشريات انگليسي

و مرج و ياغي عليه را هرج زاده در اين متن ضمن دفاع از ضرورت تقي. نظام قانوني خوانده بودندطلب
در عنوانبههاي مردمي هم در صحنه سياسي از حضور انجمن، وجودي مجلس بستر سهيم شدن مردم

و اغتشاش عنوانبهبايد در نظر داشت كه در آن برهه واژه انقالبي. سياست ورزي نوين دفاع نمود گر
و آنچه چندي بعد بلواطلب مفهوم دا معادلي براي راديكاليزم پيشرو به كار رفت مدنظر عنوانبهشت

و تقي. نبود و حمايت افكار عمومي اروپا كوشش مشترك براون در ويژهبهزاده براي ايجاد همدردي
و هماهنگ با ارزش و فهم و فرانسه در قامتي قابل پذيرش ـ پارلماني با خواست انگليس هاي ليبرالي

و ترقي صالحا و برابري طلبانه و آزادي و اجتماعي قانوني قابل خواهانه مبني بر تامين حقوق هاي فردي
نه، در اين پردازش. فهم است و اغتشاش، طلب افرادي جنگ صرفاً مجاهدين تبريز گر مسلح انقالبي

و خواهان نظام كشور بلكه سمبل مردماني اصالح» دولت قانوني«براي سرنگوني پارلماني كه بدليل طلب
و تعدي به قوانين رسمي كشور و خودكامه محمدعلي، عناد و آشكار دولت مستبد و تجاوز مكرر مداخله

و حمايت دولت تزار روسيه ناچار به مقاومت مسلحانه  ـ كه برخالف مواد قانون اساسي به ياري شاه
و گشايش مجلس شده و خواستي غير از بازگشت نظام پارلماني شد، ندارنداند كهدر. تصوير  حالي
شد طور همان و مطبوعاتي، كه اشاره و هواخواهان سياسي مي گري . كردند اش تصوير ديگري را ترسيم

كه، فاقد تدبير، انقالبيوني گمراه و دانش الزم و كوركورانه با صرفاً دورانديشي بر اساس ضديت افراطي
. اندر دست يازيدهآفريني عليه حكومت قانوني كشو روسيه به فتنه

و تقي و چالش و اختالف نظرهاي سياسي در نظام پارلمانيها بحثزاده در سنجش افكار عمومي
و انگيزه و يكدست كه از يك باور ـ ملت واحد و فرانسه دريافت كه انگليس به معناي يك دولت انگليس

بر.د نداردو خواست سياسي تعريف شده مشخص جهان شمول پشتيباني كند عمالً وجو بلكه عالوه
و شخصيتهاي گروه، هاي حاكم هاي اداره كننده دستگاه حضور جريان و نشرياتي هم هستند ذينفع ها

و مي و منقدي را پيشه كرده و رويكرد متفاوت ابزار عنوانبهتالش نمود كه از اين عامل. كنند كه نظر
تو. فشار به سود مشروطه ايران بهره گيرد و زمان امري كه با جه به توان محدود پناهندگان در آن برهه



و نقش تقي 534  زاده نهضت مشروطيت

كم، بسيار كوتاه چند ماهه اقامتشان در توفيقي و مسئله ايران را عالوه بر مطبوعات پيشرو نظير گرديد
و نشريات محافظه، صحنه پارلمان و موثر افتاد محافل سياسي كه. كار طرح اما امور همواره آنچنان

مي تقي و شاكي رفت به گونه خواست پيش نمي زاده اي كه حتي به دوست ايران دوستش براون معترض
. شد

دريپس از انتشار مان ـ زاده ناخرسندي خود را از عدمـ تقي 1908اكتبر19فيست پناهندگان
و پيش نرفتن امور آنطور كه او گمان وآرزو  و كافي در سوي احياي مشروطه در انگليس همكاري الزم

و يارانش. ون ابراز نمودرا به برا، داشت و توقع او و سرعت رويدادها به پيش بيني گاليه كرد كه سير
و اميدوار بودم كه سفر من به لندن. رود پيش نمي تصريح نمود كه من براي كمك به ملتم به اروپا آمده

و ديدار وزير امور. دو سه روز بيش طول نكشد خارجه آمده بودم تا با مالقات با نمايندگان مجلس
و نظريات خود را اظهار نمايم و مقاله در نشريات. بريتانيا آرا و گردهمايي انتظار داشتم در چند جلسه

و بهبود وضعيت كشورم تاثير گذارم از. بتوانم در تغيير در حالي كه در شرايط دشواري همراه چند نفر
قو تقي. برم دوستانم در يك اطاق بسر مي ل داده بود امروز بعدازظهر مرا در زاده گاليه نمود كه لينچ

و ترتيب مالقاتش با تعدادي از نمايندگان مخالف گري را بدهد اما. ساختمان پارلمان مالقات نمايد
ـ]51[. شك دارد كه اين اقدام ارزش كارآمدي براي اهداف آنهاداشته باشد 20براون در نامه روز بعد

ـ در پاسخ از اينكه امور طبق دلخ و همراهان مشروطه واه تقياكتبر رود اظهار طلبش پيش نمي زاده
و افزود كه هر چه از دستم برآيد مي و حزن نمود تا بعضي اقدامات هم كرده. كنم تاسف ام كه متاسفانه

 نوشت واقعيت اين است كه اين وزراء. كنون در تغيير سياست خارجي بريتانيا ثمربخش نبوده است
و غم ديگران ندارنددر پي مصالح خودشاصرفاً معهذا چندي پيش خود را بزحمت به گري.ن هستند

و داد سخن بدادم او، بعداً هم نامه مفصلي نوشتم. رسانده كوشش بسياري هم نمودم تا شما را به مالقات
و. ولي اين خجالت از تقصير خودم نيست. پيش آن جناب خجل هستم«. اما نشد، ببرم از ظروف زمان

و مصالح آن هستمب. مكان است ]52[».از هم هميشه در فكر ايران
و دوستانش در عين تنگدستي مالي در پانسيوني در لندن اقامت در اين روزهاي نيمه اكتبر تقي زاده

و بدل مي و منظمي رد و براون در كمبريج مكاتبات روزانه و ميان او زاده كوشش داشت تقي.شد داشتند
.ت براي جلب افكار عمومي در فشار بر دولت انگليس به نتايج ملموسي برسدهر چه سريعتر تاثير اقداما

ـ ـ تقي19همان روز عصر و اكتبر و تعدادي از نمايندگان منقد و با لينچ زاده به پارلمان انگليس رفت
حاصل. اكتبر به براون داده است20شرح آن را همان زمان در نامه. مخالف سياست گري مالقات كرد

در. قرار يك گردهمايي بزرگتر در مركز آسيايي لندن گرديد، مالقات اين اكتبر از اينكه21براون
و با برخي نمايندگان مالقات داشته تقي كه. اظهار خرسندي نمود، زاده به پارلمان رفته  رغمبهو افزود

. يي همكاري نمايدآماده است در ترجمه متن سخنراني احتمالي آن گردهما، حجم باالي كارهاي روزمره
زاده ضمناً اطالع داد كه چند نامه براي او به آدرس كمبريج رسيده كه نشان از آن دارد كه ارتباطات تقي

مي، قفقاز، در ايران و استانبول مكاتبات با او را به آدرس براون زاده در اين زمان تقي. اند فرستاده پاريس
و  و بدليل محاصره تبريز و آدرس ثابتي نداشت تسلط استبداد بر سراسر ايران از طرق مختلف

و مراوده برقرار كرده بود راه، غيرمستقيم و ديگري. هاي ارتباطي يكي انجمن سعادت ايرانيان استانبول
]53[. صاحب نسق در پاريس بود

و تقي نامه ويژهبهشواهد بجا مانده و بدل شده ميان براون مي هاي رد از دهد كه بسياري زاده نشان
مي از طريق براون به تقي، مكاتبات اين زمان و پيغام ويژهبه. رسيده است زاده هر كس كاري يا نوشته

مي فوري به تقي از از وصول نامه]111ص[زاده در خاطرات تقي. فرستاد زاده داشت به آدرس براون اي
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اي:و به رمز نوشته بودنويسنده نام خود را امضا نكرده. كند ايران به آدرس براون اشاره مي اي حسن
مي تقي. حسين فكر مرا بكنيد من در صحراها هستم گويد از خط نامه دريافته بودم كه نوشته زاده

و پيگرد عوامل شاه محل) مساوات(محمدرضا شيرازي  است كه نتوانسته بود پس از بمباران مجلس
و پنهان شده بود و به دهي رفته از. مناسبي بيابد ـ تقيمنظور ـ حسن ـ حسين پرويز و از حسين ـ زاده

نمونه مهم بعدي آدرس قبض سفارش بمب پستي است كه حيدرخان عمواوغلي براي شجاع نظام. بود
و منجر به كشته شدن آن دشمن سرسخت مجاهدين شده بود خانه قبض پست. مرندي فرستاده

]54[. زاده فرستاده بود سفارشي را به آدرس كمبريج براي تقي
با تقي. كوشش در تغيير فضاي ضد مشروطه به نتايجي محدود اما مطلوب در چند مورد انجاميد زاده

و مصاحبه نشر، حاصل. اي داشت ريچارد هنري گرتون در نشريه مترقي منچستر گاردين مالقات
و حمايت روسيه در كودتا. خواه گرديد اي همدالنه با تبعيديان مشروطه مقاله عليه مجلس مقاله به نقش

با: زاده نوشته بود اكتبر به تقي27براون هم در نامه]55[.و مشروطه اشاره كرد صاحب نشريه مزبور
مي. خواهيد همراهي خواهد كرد هر مطلبي كه مي از: كند براون در همين نامه اظهار تاسف اخبار بدي

و كاپيتان استوكس ا، ايران بدستش رسيده ازو در تهران برايش طي نامههمچنين كوان ديگر رابط هايي
و نسبت به آينده ياس خود را اظهار كرده براون ضمناً. اند اقدامات ضدمشروطه روسها اظهار نگراني نموده

مي ناخرسندي خود را از لينچ نشان مي و و ظاهراً در پارلمان هيچ چيز دهد گويد از او هيچ خبري نيست
]56[. در مورد مسايل ما نگفته است

گري، در همان روز كه براون اين نامه را نوشته بود در پارلمان انگليس چند تن از نمايندگان مخالف
و جيمز گرادي جان دايلون ملي، دكتر راترفورد نماينده راديكال. را به چالش كشيده بودند گراي ايرلندي

28خود لينچ هم در نامه]57[. همچنين لينچ به اعتراض عليه گري سخن گفتند، نماينده حزب كارگر
و نمود كه نشان تأكيداكتبر به براون و همراهي وزارت امور خارجه هاي شفافي در سانسور اخبار توسط

و اشاره مهم گرادي در اين مورد را حذف. نشريه تايمز وجود دارد تايمز در گزارش پارلماني پرسش
اطالع شده بود كه كنسول روس در تبريز گرادي از اداورد گري خواهان روشن شدن اين. نموده بود

]58[. گر مشروطه مهمات تهيه كرده است براي نيروهاي سركوب
همها روزنامههاي تبليغات ونوشته در قلب انگليس خبرش به محافل ديپلماتيك آن دولت در تهران

ه- پاتريك كووان. رسيد در:مان سال نوشتاز منابع اطالعاتي براون در تهران به او در چهارم دسامبر
مي«ايران و تقي همه فكر . رو هستيد زاده بسيار ميانه كنند شما . روي من اظهار نظر در مورد ميانه.
]59[».ام زاده را از منابع مهمي شنيده تقي

و تنگناهاي مالي رغمبهزاده تقي جرايدي. به فعاليت گسترده خود ادامه داد]60[اش دشواري غربت
و دولت هوادارش در ايران مشروطهچون ديلي ني و منچستر گاردين در مذمت روسيه را وز خواهان

و رويه مخالف خود ادامه داد. كشيدند برُ زاده در سخن از اوضاع آن روزها تقي. روزنامه تايمز هم به كار
كه: گويد مي و متمايل به روس«بدليل حضور فردي در مسئوليت» بسيار دشمن آزادي مشرق زمين

و ادعاهاي افسانه اي اظهارات تقي تايمز لندن طي نوشته، امور خارجه اي شاه پريان زاده را گفته
]61[.خواند

و به ترغيب روزافزون تقي و برخي ياران انگليسي مخالف گري و تبعيديان براي به كوشش براون زاده
خ، روشنگري اوضاع ايران شدترتيب نشستي با حضور منتقدان پارلماني سياست اين. ارجي انگليس داده

و29نشست در  و معاضدالسلطنه شد25اكتبر با حضور تقي زاده و براون برپا اي جلسه. نماينده پارلمان
. شد»كميته ايران«كه منجر به تشكيل
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شد ابتدا خطابه مشروطه و شكايات آنها از سياست خارجي انگليس مطرح. خواهان قرائت و اعتراض
شدمتن تكث. گرديد ـ توزيع ـ مجلس عوام نتيجه. ير شده سخنراني در ميان اعضاي پارلمان
و راهبرد حساب شده آن از سوي براون با وزنه موثر موفقيت منجر به زاده، تقيآميز اين گردهمايي
و خارج از پارلمان گرديد با شعبه» كميته ايران« Persian Committee تشكيل به. هاي پارلماني لينچ
شد رياست و براون به معاونت او برگزيده با. كميته و در ضديت كميته با باور به تجارت آزاد در شرق

و مخالفت با عملكرد وزارت امور خارجه انگليس در قبال مشروطيت ايران از  سياست نزديكي با روسيه
ا. حق حاكميت ملي ايران در حد مشخصي دفاع نمود و اعضاي كميته يران آنچنان بتدريج ابعاد فعاليت

و سوسياليست احزاب سياسي گسترده شد كه بسياري از شخصيت همچنين ليبرال، هاي دست چپي
فشار اين كميته براي تغيير سياست خارجي آن زمان. مخالف سياست خارجي گري در آن گرد آمدند

و مداخله مستقيم در ايران و ايران و همكاري با روسيه در افغانستان شد، بود انگليس كه تفاهم . گسترده
و سازمان يافته با حضور عناصر موثر انگليسي موجب عكس، مخالفت متمركز]62[ و توجيه العمل

و هواخواهانش شد در: نوشت» انقالب ايران«براون در كتاب. تفسير گري اكتبر30تشكيل اين كميته
و مستقيم تقي 1908 م بيش از هر چيز مرهون تالش پيگير و همكاري عاضدالسلطنه بوده زاده
]63[.است

و تشكيل كميته ايران  سخنراني در جلسه پارلماني
با اكتبر جلسه29در. زاده ويارانش سرانجام نتيجه داده بود پافشاري تقي اي در ساختمان مجلس عوام

شد شركت تبعيديان مشروطه عالوه. نماينده مجلس در جمع حاضر شدند25قريب. خواه ايران برگزار
هاي مجلس غالب نمايندگان حاضر از راديكال. برايلسفورد از نشريه ديلي نيوز هم حضور داشت، براونبر 

به روايت اين نشريه]64[. اكتبر همان سال شرح اين جلسه را بدست داده است30ديلي نيوز. بودند
و انگليسييهسه مسئله در جلس شد، هاي حاضر مذاكرات ميان ايرانيان ا. روشن ينكه بر اساس اول

و  و دست اول از وكالي مجلس اول دريافتيم كه برخالف تصوير وادعاي عوامل سياسي اطالعات مستند
و. مجلس شوراي ملي اصالحات مطلوب بسياري را پيش برده بود، تبليغاتي روسيه دوم دخالت مستقيم

ان مستقيم وباحكومت نظامي كلنل لياخوف فرمانده قزاق. گسترده روسيه در امور داخلي ايران روشن شد
و دادگاه و تعدي ماموري. هاي پس از كودتا نظارت دارد بر اوضاع و نش كماكان دستگيري ادامه داشته

سرانجام اينكه اگر اجازه داده شود روسيه. هنوز تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي ملي در زنجيرند
ا شدتحت بهانه حفظ امنيت تبريز را اشغال نمايد آخرين . ميد استقالل وآزادي ايرانيان محو خواهد

و موارد برجسته. حاصل جلسه پربار بود همان شب دو تن از حاضرين جلسه با گري مالقات كردند
و. شده توسط پناهندگان ايراني را به اطالع او رساندند گري در اين نشست كماكان از مواضع ضد ايراني

]65[. همگراي خود با روسيه دفاع كرد
از» كميته ايران«نتيجه اصلي اين جلسه تشكيل و تعدادي و معاونت ادوارد براون به رياست لينچ

و دست اندركاران نشريه ديلي نيوز بود، نمايندگان عمدتاً راديكال در ميان اينان. اعضاي كميته بالكان
انيهچهر و عضو كميته بالكان. اج كه دغدغه دمكراسي در برايلسفورد خبرنگار راديكال ديلي نيوز

و دمكرات طلب در دفاع از حق استقالل ملي ملت مي جهان را از منظري انسان دوستانه ، كرد ها دنبال
و، مخالف خشونت به حيوانات، او مدافع سرسخت حقوق زنان. برجسته است حامي مردمان فرودست
به، آلباني، مصر، در مورد ايرلند، قلم او عالوه بر ايران. مظلوم بود و ارامنه تحت تعدي روسيه مقدونيه
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و ملي آنها مي و تني چند ديگر از دست اندركاران نشريه]66[. نوشت سود حقوق انساني اين خبرنگار
و مترقي ديلي نيوز در زمان اقامت تقي و به مسائل ايران ليبرال زاده در انگليس در كنار او قرار گرفتند

ح و و از آرا ]67[. طلبان دفاع كردند قوق مشروطهدلبستگي نشان داده

و اهداف كميته ايران  برنامه
شك فعاليتبي. زاده از انگليس كمتر از دو ماه گذشت از زمان تشكيل كميته ايران تا خروج تقي

و بهره مرهون وجود تبعيديان ايراني به ويژه تقيي گسترده آغازين آن تا حد اعتبار، وري از وجهه زاده
و پافشاري او بود، بع اطالعاتيمنا، سياسي و دلبستگي ايران، اما نام. پيگيري را حضور موثر خواه براون

هاي او برخالف بسياري از دولتمردان شركت كننده در اين كميته دغدغه سياست بازي. نبايد انكار نمود
و آنچنان كه قلم، حزبي و حتي مرامي نداشت مي، گروهي و عمل او نشان نه زبان و منافع دهد انگيزه

و مالي در ايران داشت با]68[. تجاري و همگرايي و حافظ قلمروگستري استعماري انگليس و نه مدافع
پافشاري كميته ايران در ضرورت احياي مشروطيت ايران بيش از هر كس ديگري. روسيه در ايران بود

و ايران خواه ايرانيان مشروطه. بودخواهي شخص براون در ميان اعضاي انگليسي آن مرهون پيگيري
و تاثيري باال در اين هدف مركزي ايفا نمودند شخص تقي ويژهبهپناهنده در استبداد صغير  . زاده منزلت

و شخصيت و نشريات و حتي فرانسه هاي اينكه كميته توانست تعدادي از اعضاي پارلمان انگليس
و ميانه و انگشت راديكال درزهكار با انگي شماري محافظه رو و مشروطه هاي متفاوت را در خدمت امر ايران

و فعاليت شك نمونهبي، سوي فشار بر سياست خارجي دولت انگليس به كار گيرد اي برجسته در كارزار
و سرمشقي كم نظير گرديد بين سابلين ديپلمات روسيه در اوج فعاليت. المللي نهضت دمكراتيك ايرانيان

و حضور تقي ـ زاد كميته ايران و ترغيب)ق 1326شوال21( 1908نوامبر16ه در لندن براي تحريك
و فوري در تبريز پس از برشمردن مضرات حضور  مقامات باالي روسيه به مداخله نظامي عاجل

و مال اتباع روس مي و ناامني جان هاي كميته: نويسد مجاهدين مسلح در شهر براي تجارت روسيه
و لندن به تصور اينكه مبارزه در راه عقيده در جريان است به طلبان ايراني در است مشروطه انبول

مي« و پول و فعاليت كميته ايران وتكاپوي]69[»رسانند آشوبگران تبريز كمك امري كه نشان از تاثير
. قفقاز داشتو ايران مداران استانبول

يت از مشروطه ايران سال براون عالوه بر فعاليت گسترده در انگليس براي تقويت جبهه جهاني حما
ـ  شد.ـ سفري به فرانسه نمود 1909بعد و ژان هربت]70[. اقدامي كه سال بعد هم تكرار  مكاتبات او

[Jean Herbette] و نهضت دمكراتيك، هربت در كنار ژان ژوره سوسياليست. دردست است از مشروطه
و اكشن نوشته. مردم ايران حمايت كرد از اين نظر اهميت داشت كه  [L'action] هاي او در نشريه سيكل

و انگليس بود با. سياست خارجي فرانسه همسو با ائتالف روس و اعتبار براون در رابطه هربت كه آوازه
در:نهضت دمكراتيك مردم ايران را شنيده بود به او در معرفي خود نوشت پيش از يكسال است كه

و سيكل در دفاع از آزادي نشريه ميهاي اكشن اظهار اشتياق نمود تا با براون. زندو حيثيت ايرانيان قلم
]71[. كه شخصيت ممتازي در مسئله ايران شناخته شده بود مالقاتي داشته باشد

و براون استدالل سست گري در توجيه عملكرد روس تقي را زاده و مجلس ها در سركوبي مشروطه
و نشان دادند كه در واقع همين قر و همراهي انگليس بوده كه روسيه 1907ارداد برمال كردند و سكوت

و مشروطه نموده است و مستقيم. را تشجيع به شدت عمل روزافزون عليه مردم ايران دخالت علني
و اقدامات خشونت  و ساير عوامل روسي اطراف شاه در كودتا آن لياخوف فرمانده بريگاد قزاق بار متعاقب
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در مطبوعات 1907هاي چراغ سبز قرارداد تبريز همه به نشانهخواهان محاصره مقاومت مشروطه
. انگليس نشان داده شد

 چيني وزير امور خارجه انگليس زمينه
 براي تجاوز مستقيم قشون روسيه به تبريز

خواهم از وزارت امور خارجه انگليس به ادوارد براون يار ايران1908اكتبر28اي به تاريخ نامه
د مشروطه و همصدايي دو دولت روس انگليس در ماه،ر دست استطلبان از كه از هماهنگي ها پيشتر

مي تجاوز مستقيم سالدات و خبر و مالي آنان به بهانه. دهد هاي روسي به تبريز نشان ي امنيت جاني
و تطهير ويژهبهاتباع خارجي روسي در صدد بودند حمله آتي قشون روس به شهر را پيشاپيش توجيه

در اين متن آمد كه طوالني شدن اغتشاشات آذربايجان ضررهاي سنگيني بر تجارت روسيه وارد.ندنماي
ـ راديكال روسي در ميان مبارزين مشروطه حضور دارد. آورده است ادوارد. ضمناً تعداد كثيري انقالبي

در نمود كه هيچ دليل منطقي براي اعتراض به رويه دولت روسيه در ايران وجود تأكيدگري  و ندارد
و جان اتباع: مقابل نكوهش براون پاسخ داد قرار نيست هيچ سربازي از مرز ايران بگذرد مگر اينكه مال

و]72[. روس به خطر افتد در تأكيداين اشاره اكتبر29با سخناني مشابه در جلسه پارلماني انگليسي
و پشتيباني شد ب. تاييد را، راون بود در شماره همان روز خودنشريه منجستر گاردين كه در رابطه با گري

و تشويق روسيه به مداخله در شمال ايران كوشش مي را متهم نمود كه عمالً در ترغيب و جاده كند
به براي اين امر صاف مي سازد تا در اذهان عمومي توجيه نمايد كه روسيه محق به گسيل قواي نظامي

با. درون ايران است تقاضاي مقاومت تبريز كه بدست، همدالنه با ايرانيانيهروي در همين شماره نشريه
و نقش زاده تقياي به قلم براون رسيده بود را به اضافه نوشته و يارانش در شرح تحوالت نوين ايران

. هاي گري را نيز منتشر نمود تجاوزگرانه روسيه همراه نكوهش ورديه به سياست

 آرتور مور
و موثرت و براي خنثي كردن تبليغات سوء رين اقدامات كميته ايران به ترغيب تقييكي از اولين زاده

و جناح ادوارد گري در هيئت دولت انگليس و عنوانبهاي مور. اعزام دبليو، مخالفين مشروطه خبرنگار
مي. تبريز بود ويژهبهگزارشگر مستقيم خود به ايران  اي امري كه ران توانست تنها منبع خبري انگليس در

و مخالف مشروطه تايمز بود كه با گزارش و چهر، هاي خبرنگار دست راستي ازيهمقابله نمايد مطلوبي
و مقاومت. مبارزين مقاومت تبريز در اذهان عمومي فراهم آورد و اصلي رويدادهاي ايران منبع ديگر

. هاي خبري روسيه بود تبريز عمدتاً آژانس
و ديلي كرانيكل بخشي از هزينه سفر، ال ديلي نيوزبا كوشش بسيار سه نشريه ليبر منچستر گاردين

و مابقي]73[. آرتور مور به تبريز تقبل شد و اقامت آرتور مور را كميته ايران قرار شد نصف هزينه سفر
مي]118ص[زاده در خاطرات تقي. را نشريات مزبور تقبل نمايند : نويسد شرحي از آن را بدست داده

شد آرتور مور و زرنگ بود به تبريز فرستاده : منشي كميته بالكان كه جواني فعال
و مديران بعضي جرايد انگليسي طرفدار ما بودند« معتقد، طرفداران مشروطه ايران از اعضاي پارلمان

و جنگ بودند درست نيست تلگرفاتي كه درباره با، طلبان هاي مشروطهي تبريز و مجاهدين ستارخان
ميو عينقشون دولتي  و در روزنامه الدوله هر روز مي رسيد ـ ها نشر و غالباً از طريق پطرسبورگ شد

ـ به وسيله آژانس پطرزبورگ فرستاده مي يا،شد روسيه و آژانس انگليسي فقط از مخبرهاي روسي بيايد
و روزنامه يك لذا بر آن شدند. هاي انگليسي مĤخذ اخبار نداشته باشند غيرروسي در محل نباشد كه
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پس مستر مور سكرتر. مخبر مستقلي به تبريز بفرستند كه اخبار را مستقيماً به جرايد انگليسي برساند
و نصف مخارج را كه هشتصد ليره تخمين شده بود  و نامزد كردند كميته بالكان را براي اين كار انتخاب

و نصف ديگرش را ترتيبي دادند كه سه هاي نسبتاً تا از روزنامه همان كميته ايران به عهده گرفت
و طرفدار ايران يعني ديلي نيوز آزادي ـ كه اين يكي خيلي، طلب و منچستر گاردين ديلي كرونيكل

و آن  و كميته هم چهارصد ليره بدهند ـ بدهند يعني اين سه تا روزنامه چهار صد ليره طرفدار ايران بود
كم. شخص را به تبريز بفرستند و از ورود من به تبريز وارد شهر]يك هفته بعد[ي اين شخص راه افتاد

و در واقع آخرين كسي بود كه از راه جلفا ».قبل از بسته شدن آن راه به تبريز رسيد، شد
و براون با مور هم اين روايت تقي را مكاتبات ميان لينچ دانيم مورمي]74[. كندمي تأييدزاده

و موثق از مقاومت مشروطهگزارشگر كميته ايران براي تهيه عنوان به در اطالعات دست اول خواهان
را او دقيقاً ده روز پس از بازگشت تقي. تبريز به اين شهر مسافرت كرد ـ كه شرح آن زاده به تبريز

ـ به شهر وارد شد و شجاعانه در مقام. خواهيم آورد مدتي بعد به صفوف مبارزين ايران پيوست
و همراه آنها جنگيدهاي مجاهد سردستگي يكي از گروه ]75[. ين تبريز در كنار

و رابطه مور پيش از عزيمت به ايران مالقاتي با تقي و تماس او زاده داشت هاي الزم در تبريز را از
مي. گرفت و براون در كمبريج در و ترغيب يابيم كه آنها به تاثير داده از مكاتبات ميان لينچ در لندن ها
و اصرار داشتند مور هر چه زودتر به ايران الوقوع روس قريب زاده دل نگران تجاوز تقي ها به تبريز بودند

و دروغ پردازي، برود تا در صورت وقوع چنين امري و مستقلي عليه توجيه هاي وزارت امور منبع معتبر
و مخالفين سياست خارجي  و جرايد انگليسي و آژانس خبري روس وجود داشته باشد خارجه انگليس

د و انگليس.ر مجلس به اخبار دست اول دسترسي يابندگري در اين برهه محور تبليغات هماهنگ روس
و اغتشاش تأكيد و مرج و مالي اتباع خارجي در ايران بر هرج و عدم امنيت جاني گري مجاهدين تبريز

و واقع زمينه چيني نهايي تجاوز آتي قشون روسيه. آذربايجان بود ويژه به در افكار امري كه در عمل
. كرد عمومي را فراهم مي

و دعوت از برخي شخصيت برگزاري جلسه، در كنار اين اقدامات و كنفرانس هاي موثر هاي سخنراني
ـ اجتماعي انگليسي در صدر برنامه اقامت چند ماهه تقي در اين. زاده در آن كشور قرار گرفت سياسي

و جريان ميان مخالفان شامل خود مقامات ديپلماتيك روس در و همصدايي انگليس هاي خواهان تفاهم
و محافل خبري انگليس هم بي و دولت و به تبليغات گسترده با آنها در مجلس اي عليه كار ننشستند

و تقي . زاده برآمدند تبعيديان
و برخي ديگر پناهندگان ايراني در محل اقامت در ضيافتي به افتخار تقي 1908روز دهم نوامبر زاده

ـ تقيتي  ـ يك ناشر راديكال كه بعد به كميته ايران هم پيوست زاده فرصت را غنيمت فيشر آنوين
و در  كهشمرده مي حالي كرد به روشنگري در حمايت براون سخنان او را به انگليسي سليس ترجمه

و مشروطگي ايران برآمد و نقد مستند ادعاهاي مكرر وزارت امور. مجاهدين تبريز خارجه او با نكوهش
و مخبر روزنامه تايمز لندن به پاسخگويي برخاست مخالفان مدعي شده بودند كه تبعيديان. انگليس

و مداخله ايراني از جمله تقي گر مستقيم انگلستان در صحنه سياسي ايران زاده خواهان شركت فعال
و اين امر نتايج ناخشويندي را به دنبال خواهد آورد شده و با رد اين امر به اطالع زاده به صرا تقي. اند حت

و همراهان مشروطه دولت، طلبش تنها خواهان آنند كه وزارت امور خارجه انگلستان عمومي رساند كه او
و از سياست همراهي با آنان دست  و متجاوزانه در امور داخلي ايران بازداشته روسيه را از دخالت بيشتر

و ايرانيان فرصتي يابند تا مسايل خو و فصل نمايندبردارد در واقع.د را به دور از مداخله خارجي حل
و سياسي كردند تقي مخالفان وانمود مي و تبعيديان ايراني خواهان مداخله انگليس در امور داخلي زاده
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و از اين منظر در جلب افكار عمومي مردم مي زاده در همين جلسه بر تعهد تقي. كوشيدند ايران هستند
ر و برابري مذهبي مشروطه ايران در و توسعه در]76[. نمود تأكيداستاي ترقي براون هم در شرحي

و تاريخ مشروطه به زاده تقي، به گواهي روزنامه تايمز. آن اشاره كرده است هاي بحثاش به اين جلسه
و برابري قانوني را نه تنها به اكثريت مسلمان ايران عرضه كرد: حاضرين اطالع داد كه مشروطه ه آزادي

. بلكه براي ايرانيان غير مسلمان چون زرتشتيان حقوقي قائل شده كه پيش از آن وجود نداشت
ايرانيان نه تنها خواستار مداخله مستقيم انگليس در ايران نيستند بلكه خواهان:نمود تأكيدزاده تقي

ب و براي استقالل كشور آنچنان ارجي قايلند كه دترين استبدادها خاتمه هر نوع مداخله خارجي هستند
و سلطه خارجي همراه باشد مي، را بر آزادترين حكومتي كه با مداخله ]77[. دهند ترجيح

 در مركز جامعه آسيايي لندن 1908نوامبر11جلسه
و مشروطه اختصاص يافت جلسه ويژه رونالد شاو نماينده. اي در مركز جامعه آسيايي لندن به امر ايران

به. بود مجلس عوام رئيس مركز در. پيوست» كميته ايران«كسي كه خود اندك زماني بعد او دوبار
و از جمله شخصيت 1907تا 1900فاصله سالهاي  و به ايران سفر كرده بود هايي بود كه به دليل دغدغه

در اين جلسه]78[.و همگرايي با روسيه معترض بود 1907دل نگراني بر سر امنيت هند به قرارداد 
ب و چند تن شخصيت، زادهر تقيعالوه و مطبوعاتي مطرح انگليس حضور ادوارد براون هاي سياسي
سه روايت ازاين. سخنراني خود را آغاز نمود، زاده پس از سخنان مقدماتي براون در معرفي تقي. داشتند
و ديگري اشاره تقي،اش يكي شرح خود براون در كتاب انقالب مشروطه، رويداد گزارش زاده در خاطرات

]79[. روزنامه تايمز لندن از اين جلسه را در دست داريم
و تبعيديان ايراني را با شديدترين الفاظ مورد تقي، هواخواهان سياست خارجي ادوارد گري زاده

و حمله قرار دادند و به متهم. نكوهش ديويد فريزر گزارشگر ضدمشروطه تايمز لندن در جلسه حاضر
مي تقي.مدطلبان برآ كردن مشروطه به دنباله: نويسد زاده در روايت مختصر خود از اين جلسه

از دوندگي هاي مدام ما در مجلس عظيمي كه از سوي انجمن آسياي مركزي با حضور تعداد زيادي
و ارباب جرايد تشكيل شد و نمايندگان مجلس عوام انگليس ضد. سخن گفتيم، رجال مهم مخالفين بر

و جهت اخالل در جلسه فرستاده بودند كه فعالمقصود ما برخي را تحري ترين آنها همان دبيرك نموده
ـ ديويد فريزر بود با. سياسي معاند تايمز لندن كسي كه بعد در مقام خبرنگار تايمز در تهران همزمان

و روس و طرفداري از محمدعلي شاه و آنچه توانست بر ضد انقالبيون ها مقاالت فتح تهران حضور داشت
مي تقي. تلگراف به انگليس فرستادو و در زمان زاده در ادامه روايت افزايد فريزر پس از ختم خطابه او

و جواب عنوان كردسؤا من، خواهي ايرانيان ابراز شده كه درباره مشروطهها اين حرف:ل و اساسي ندارد
و خودم در تهران بودم وقتيكه مجلس شوراي ملي اقدام به تاسيس بانك ملي كر و همه گونه مساعي د

و صرفاً،تبليغات در باب جمع پول براي تاسيس بانك شد كسي كمكي نكرد تعدادي از اصناف خورده پا
: زاده در جواب زيركانه اش گفت تقي. حاصلي بدست نيامد، غيره كه جمعاً صد هزار تومان جمع كردند

و، بيان اين آقا به خيرما بود زيرا كه اوالً اگر در مملكتي و آزادي باشند و اشراف طالب اصالحات اعيان
و توده مردم نسبت به آن بي قيد باشند براي آن مملكت اميد نجاتي نيست ولي بالعكس اگر عامه ملت

و اشراف پوسيده مخالف آن باشند آن ملك به ساحل نجات  و آزادي داشته خورده پاها شور اصالح
و كتاب ايشان صحيح مي و ثانياً حساب هر، نيست رسد و رجال در تهران چه نه تنها صدها نفر از بزرگان

و نه تنها يك ميليون از تبريز وعده يك پنج هزار تومان امضا كردند كه نيم ميليون تومان مي شود



و بسيج افكار عمومي در خارج از ايران  541 تبعيد

مي. كردند زنم كه آن صد هزار تومان رقمي كه ايشان مدعي شدند را به تنهايي من فقط دو نفر را مثال
]80[. اند داده
و اصالحاتي كه در دوره مجلس اول: نمود تأكيدل حاضرين سؤازاده در پاسخيتق انتخابات آزاد

و شايستگي مردم ايران براي نظام  و ژرفاي مشروطگي ايران و پيش رفت همه نشان فهم تصويب
پ،شد امري كه اگر با كودتاي دربار متوقف نمي. پارلماني است و توسعه را يش ايران راه به سوي ترقي

از تقي. برد مي و حقوقي در تدوين متمم صورت گرفته را و مساوات مذهبي زاده تالشي كه براي آزادي
شد جمله دستاوردهاي برجسته مشروطه . خواهان ذكر كرد كه با فرياد شادماني حاضرين مواجه

وكژ، مقاالت او در بر شمردن نواقص. كه آورديم ديويد فريزر در جلسه حاضر بود طور همان  تأكيدفهمي
و لحن مخالف عليه مشروطه و موارد منفي فضا مدافع، هاي تايمز لندن خواهان در شماره بر جوانب

و موافقت اكثريت. اقدامات دولتيان در كودتا عليه مجلس بود فريزر در سخناني مبني بر رد محبوبيت
م، زاده مردم ايران با مشروطه مطرحه در خطابه تقي لي را به نشانه عدم توفيق نمونه تاسيس بانك

و رويگرداني عمومي مردم از مشروطه را عنوان كرد . به گونه اي مستدل پاسخ او را داد زاده تقي. مجلس
و از تقي و سرنوشت: زاده پرسيد فريزربا زيركي به حقيقت تلخي اشاره كرد اگر مردم اينقدر به موفقيت

]81[امدند؟مشروطه همراه بودند چرا پس از كودتا پيش ني
و داده ويژهبهتبعيديان براي مقابله با تبليغات سوء مخالفين، روزهاي بعد از اين جلسه هاي نوشته

و برپايي محافل سخنراني ادامه دادند با ارتباط منظم تقي. تايمز لندن به مصاحبه با نشريات زاده
در مشروطه ـ در نوامبر14خواهان ساكن پاريس موجب شد كه سه روز بعد با تأييدـ و همصدايي

در اي به امضاي بيست نفر از مشروطه نامه، زاده در آن جلسه سخنان تقي طلبان ايراني مقيم پاريس
و مخالفين قرارداد فعاليت گسترده تقي]82[. منتشر گرديد Nation نشريه راديكال نيشن در 1907زاده

و دست راس  (Morning Post) تي مورنينگ پستانگليس موجب شد كه حتي نشريه محافظه كار
و مصاحبه با تقي به 1908براون در نامه دوم دسامبر. زاده نمود مشتاقانه درخواست مالقات خود

مي تقي چه زاده پيشنهاد و هر كند بهتر است او دعوت مستر باربر از گردانندگان آن نشريه را بپذيرد
و ار اميدواري كرد شايد تقيبراون اظه. زودتر با او در دفترش مالقات نمايند زاده بتواند با ارائه اسناد

و برهان مستدل اين شخص را متمايل به امر مشروطه ايران نمايد ]83[. داليل
و و مقاومت تبريز روابط بسيار نزديك براون عالوه بر فعاليت همدالنه با ايرانيان در حمايت مشروطه

مشروطه دوم با سرنگوني هميشگي نظام سلطاني حكومت خوبي با تركان جوان عثماني كه در گيرودار
مي نوبنياد تركيه جوان را طرح به16براون در نامه. برقرار نموده بود، كردند ريزي نوامبر خود از كمبريج

محفلي كه برخي اعضاي مخالف. زاده را به شركت در جلسه كميته بالكان ترغيب نمود تقي، لندن
ك و در راستاي همصدايي با تبعيديان سياست خارجي گري آن در ميته ايران هم حضور داشته

در. خواه ايران در مقابله با دشمنان مقاومت ايران همراه بودند مشروطه تركان جوان ساكن انگليس هم
وصف اين جلسه را تا حدي بدست]108تا 106صص[زاده در خاطرات تقي. اين كميته حضور داشتند

و انقالب مشروطه تركان جوان تازه به وجود آمده بود: نويسدمي. داده است ، وقتي كه در لندن بود
ـ كه رابطه نزديكي با آلمان انگليسي ـ عبدالمجيد دوم ـ ها خرسند از اين پيروزي عليه سلطان عثماني ها

ـ از آنها حمايت مي : مي افزايد. كردند دشمن آتي انگليس در اروپا
پي« و دكتـر نـاظم از موسسـين در همان اوايل هياتي از شوايان انقالب مخصوصاً احمدرضا بيـگ

و  و ترقـي بودنـد بـه لنـدن آمدنـد و از طرف دولت جديد كـه تحـت نفـوذ حـزب اتحـاد انقالب
. ها استقبال خوبي از آنها كردند انگليسي . اي كه معروف بـه كميتـه بالكـان از جمله يك كميته.
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و و از چندي پيش ترقي پيدا كرده از بود و طرفداري ملـل بالكـان]اسـتقالل[بر ضد عثماني بود
و به اسم بالكان كميتي معروف بود مي و مخصوصـاً، كرد دعوتي از اين پيشـوايان نهضـت جديـد

و مهماني بزرگي براي آنها ترتيب دادنـد  و دكتر ناظم كردند در آن مهمـاني مـرا. همان احمدرضا
و پرفسور ادوارد براون  و تقاضـا را كه طرفدار ژون تـرك هم دعوت كردند هـا بـود دعـوت كردنـد

».نمودند كه نطقي در سر ناهار بكند

احمدرضا بيگ از رهبران حكومت تازه بنياد: زاده نوشت نوامبر به تقي16براون هم در همان نامه
و امكان مطلوبي هم عايد ايران شود و شايد بتوان نتيجه ]84[. تركان جوان هم آنجا خواهد بود

كه طور همان و احتمال داده بود و پيگير تركان جوان عثماني بود كه ذكر شد براون از حاميان سرسخت
و نهضت خواهان دو كشور بتوان فضاي همدالنه با نزديك نمودن مشروطه اي در حمايت مقاومت
و همصدايي نزديك. مشروطه ايران ايجاد نمود و براون خواهان همكاري . ايراني بود تر رهبران موثر ترك

و دلخواه او پيش نرفت در. امري كه چندان مطلوب براون ضمن حمايت از اهداف مترقي تركان جوان
و برپايي نهادهاي نوين چون پارلمان  . تدوين قانون اساسي . شانو باورهاي پان تركيستي تأكيدبارها.

نش همچنين سرزمين، را در مناطق بالكان تحت سلطه عثماني ]85[. ين نكوهش كردهاي عرب
براون در سخنراني در جلسه كميته بالكان خطاب به رهبران پيروزمند مشروطه دوم عثماني يادآور

و به آزادي رسيده: شد اين. همسايه خود ايران را فراموش نكنيد، ايد حاال كه شما از استبداد رها شده
و نهضت مقاومت و در احياي مشروطگي مستشرق ايران دوست در هر فرصتي مسئله ايران را مطرح

. ايرانيان كوشش صادقانه داشت
و مقاومت تبريز از مالقات او با شخصي به نام در ميان اقدامات گسترده تقي زاده در حمايت مشروطه

به نظر. هم خبر داريم 1908مركز لندن در چهاردهم دسامبر  (Indian office) موريسون در اداره هند
و تضاد تقي]86[. هاي او پيش از عزيمت به قصد تبريز باشد ين تالشرسد يكي از آخر مي زاده از تقابل

و تالش سياست. سياست خارجي گري با حكومت هند انگليس اطالع داشت او هشياري ورزانه مدرن
برانگيز اي براي مقابله با سياست همگرايي گري با روسيه در ايران تحسين براي ترغيب هر نيروي بالقوه

.ستا
و فراخ تقي اش در انگليس انديشي تالش بسيار نمود تا در مدت اقامت چند ماهه زاده با هشياري

و فعالين آن در افكار عمومي مردم ايجاد نمايد و معتدل از نهضت تبليغات گسترده. تصويري مثبت
و حاميان انگليسي ويژهبهمخالفين  و مرج عوامل روسي ت، طلبي شان در هرج و و ياغي افراط روريست

و تبعيديان ايران در اروپا ضرورت چنين امري را بر او روشن نموده بود . جلوه دادن مجاهدين تبريز
زاده در مطبوعات انگليسي چاپ تقي ويژهبهخواه هايي كه در زمان اقامت تبعيديان مشروطه معدود عكس

و ديگران حاضر در همان از تقيمثال عكسي عنوانبه. ها دارد شد نشاني شفاف از اينگونه كوشش زاده
در. است تأملدر نشريه منچستر گاردين دوازدهم نوامبر چاپ شده كه قابل 1908جلسه دهم نوامبر 
و محمدعلي تربيت حضور دارند، زاده زير عكس كه تقي ذكر شد اينان اعضاي پارلمان، معاضدالسلطنه

ش. اند ساقط شده مشروطه ايران و ـ كت ـ هر سه نمايندگان مشروطه ايران لباس مدرن لوار با كراوات
مي. آگاهانه انتخاب شده بود از تصويري كه به گمان تبعيديان ايراني و مدرن توانست ذهنيتي پيشرو

و نمايندگان مشروطه ايران در افكار عمومي بيافريند اينان با اين فرض كه تصوير لباس]87[. مجلس
خواهان را در افكار عمومي مردم گرايي مشروطه مدرن، دي مقاومت ايراناروپايي بر تن نمايندگان تبعي

و اروپا نشان مي ]88[. چنين نموده بودند، دهد انگليس
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و لينچ تقي  زاده
بي لينچ نماينده ليبرال پارلمان به رغم عضويت در حزبي كه ادوارد گري وزير امور خارجه.اف. اچ

و نزديكي روزافزون با روسيه همراه ويژهبهخارجي او وقت انگليسي هم عضو بود با سياست  در تفاهم
را او با اين باور كه دولت بيش از هر امر ديگر بايد منافع سرمايه. نبود و آزاد در شرق گذاري خصوصي

و تقي اين رويه را در نامه. تسهيل كند به مخالفان گري پيوست و اسناد بجا مانده از براون به ها زاده
م هاي لينچ از آن دسته مخالفان سياست گري بود كه در كنار نگره به هرحال. توان دريافتيوضوح

و اقتصادي خود با تبعيديان ايران همراهي كردند لينچ با شناخت. سياسي بر اساس منافع تجاري
و آراي راديكال تقي دقيق شد تر مواضع و حضرات پاريسي نزديك و به سردار اسعد در. زاده از او دور

و فعال از اعتداليون جريان مخالف تقي مي زمان مجلس دوم لينچ عمالً با تمام]89[. كرد زاده حمايت
و مشروطه تالشي كه تقي امري، خواهان تبريز را از اتهامات تندروي مبري سازد زاده صورت داد تا خود

و هواخواهان رسانه بو اش به گونهاي كه گري و محافظه، دنداي همه جانبه پيش آورده كاراني چون لينج
و دوله . هاي پاريس نشين تمايل داشتند او بيشتر به سردار

به 1909لينچ در و استانبول با مخالفان ايراني كه در داخل نهضت مشروطه طي دو سفر به پاريس
و مذاكره نمود ميانه ق. روي شهرت داشتند مالقات و ناصرالملك سياستمدار مشهور اجار از سردار اسعد

سر 1909به همين دليل هم بود كه در فوريه. اين دسته بودند و با سردار اسعد به انگلستان سفر كرد
گفته شد كه احتماالً لينچ ترتيب اين. چارلز هادرينگ معاون وزير امور خارجه انگلستان مذاكراتي داشت

و مراوده ميان لينچ با سرد]90[. مالقات را داده بود مياين ارتباط و ناصرالملك نشان او ار اسعد دهد كه
مي آنها را بر تقي مي. داد زاده راديكال ترجيح مي كما اينكه و بينيم لينچ حتي بر براون هم تاثير كند

و نامه مي مدتي بعد اسناد و) نفطي(دهد كه او هم پس از ميرزاآقا اصفهاني هاي براون نشان
و محافظه مي تقي، لينچ كاران هواخواه گري در انگليس البته براون همواره. كند زاده را به تندروي متهم

و عالقه خود به تقي و تمايل ها زاده بيشتر در نامه انتقاد او از تقي. زاده را تا روز مرگ حفظ نمود دوستي
و عموم همواره در كنار او قرار گرفت و در جمع ]91[.و خصوصي بود

ب و ديگر مخالفان گري هم بجا يشتر به تقيردهايي از اختالف ميان براون كه زاده نزديك بود با لينچ
مي عنوانبه. مانده است را دانيم لينچ مجبور شد نامه مثال در يك مورد با امضاي خودش به صرفاً اي

]92[»زيرا براون با محتواي آن موافق نبود«مطبوعات بفرستد 
ـ اكتبر تا دسامبر زاده در انگليس بر فضاي سياسي تاثيرـ تقي 1908فعاليت گسترده سه ماهه

و پشتيبانان آنان در وزارت محور اصلي اقدامات او در تقابل با تبليغات گسترده روس. فراوان گذارد ها
و ايراد سخنراني نشر مقاالت در نشريات در جلب افكار عمومي  امور خارجه انگليس با برگزاري كنفرانس

م و متشكل نمودن و مردم انگليس و سياست نزديكي او با روسيه خالفان ادوارد گري وزير امور خارجه
عالوه بر آن دست اندركاران سياست دولت انگليس. خواهان ايراني بسيار موثر بود مخالفت با مشروطه

و عرضه وام به حكومت محمدعلي شاه شدند و پرهيز از حمايت علني . ناچار به احتياط
و تقي. ها فراموش نشدني است براون در اين فعاليتترديد نقش موثر ادوارد بي زاده فراتر رابطه براون

و همراهي رفت و تقي زاده در كتابخانه دانشگاه كمبريج كار تنظيم. از اين همكاري براون براي تربيت
و فارسي پيشنهاد كرد تا از اين طريق آنها كه در مضيقه مالي شديد بودند  فهرست كتابهاي خطي عربي

گرچه بعدها روشن شد كه او اين مبلغ را از جيب خود. وانند گذران مختصري داشته باشندبت
و عزت نفس بسيار تقي مي دار نسازد وانمود كرده بود كه اين زاده را جريحه پرداخت ولي براي اينكه غرور

و دهخ. پردازند پول را مسئولين كتابخانه مي دا مانع بزرگي مشكل مالي براي تبعيدياني چون تقي زاده
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به زاده به دليل فعاليت با وجود اينكه تقي. در گذران زندگي در اروپا بود و متنوعش نياز هاي گسترده
و منبعي هم در اختيار نداشت و امكانات داشت هاي عزت نفس هميشگي او اجازه نداد كه به طريق، پول

و نامه. نامطلوب دست يازد او آنچنان كه از خاطرات و براون اطالع داريمهاي خود او از همان،و دهخدا
و پنجه نرم مي اي او نه سرمايه. كرد روز آغازين پناهندگي تا بازگشت به تبريز با اين معضل مهم دست

و نه توانسته بود همان مختصري كه دارد را با خود به اروپا بياورد مي. داشت دهد كه او به هيچ اين نشان
اينكه او در چند ماه اقامت در اروپا مدام در پي يافتن كاري. را نكرده بود بيني چنين وضعيتي وجه پيش

و آوارگي براي تامين حداقل امور معيشتي بود توجه مي حجم گسترده، دهد كه او در كنار درد غربت
و فعاليت مكاتبات ميرزا كريم رشتي مسئول تهيه. همواره با مشكل مالي دست به گريبان بود، مسئوليت

و مهمات براي قيام رشت با تقياسل مي حه دهد كه اكثر مبارزين نهضت با اين معضل روبرو زاده نشان
. بودند

با فعاليت و دولت حامي آن روسيه كه و مقابله با حاكميت خودكامه هاي هواخواهي از مشروطه
و بعضاً سكوت آگاهانه دولت انگليس همراه بود پس از خروج تقي و همراهي ه از انگليس دچار زاد همدلي

و او را دعوت زاده تا زماني كه تلگراف تقي. وقفه محسوسي شد و قفقاز بدستش رسيد هايي از آذربايجان
اي در كمبريج پيش از ترك انگليس در جلسه. در انگليس به فعاليت ادامه داد، به عزيمت به تبريز نمود

و با شعار فارس اعالن، تشكيل شد و ديوارها» زنده باد مشروطه ايران«ي هايي به زبان انگليسي بر در
و عازم تقي. چسبانده شد ـ را ايراد كرد ـ دوره استبداد صغير زاده آخرين سخنراني خود در انگليس

و پيوستن به مجاهدين تبريز شد . بازگشت به ايران
: نويسدمي. زاده امر مهم ديگري را صورت داد در مدت اقامت در انگليس تقي

». و رفيقم.. و]محمدعلي تربيت[من قريب سه ماه در منزلي نزديك كتابخانه در كمبريج مانديم
و از مصاحبت عالمانه او مستفيض مي و گاهي تا مدتي بعد از نيمه غالب ايام را با براون بسر برده شديم

ر و يكماهه دوران مجلس اول ا بيان شب من كه خوشبختانه حافظه خوبي داشتم شرح وقايع بيست
مي مي و او يادداشت كه كردم كرد كه نتيجه آن قسمتي از مندرجات كتاب تاريخ انقالب ايران او است

]93[».قريب دو سال بعد نشر كرد
ادوارد براون كه نخستين اثر» تاريخ انقالب مشروطه«تر در تنظيم مطالب كتاب روشن عبارت به

و، معتبر رويدادهاي مشروطه دوران مجلس اول است زاده از رويدادهاي مشروطه معرفت تقي اطالعات
مي. نقش موثري داشته است . توان يافت با بررسي كتاب اين امر را به وضوح

 براون» انقالب مشروطه«كتاب
و مهم ادوارد براون درباره ايران تدوين كتاب پيرامون» تاريخ انقالب ايران«از جمله كارهاي ماندگار

و مردم ايران را نشان نويسندهيهاين كتاب چهر. نيان استنهضت مشروطه ايرا اي هواخواه مملكت
مي. دهد مي و شكوهمند و تمدني ديرپا شناخت كه بر ميراث بشريت براون ايرانيان را صاحب تاريخ

و آزادي و توان الزم براي استقالل و لياقت و اجتماعي در جهان معاصر را بايسته افزوده . اند هاي فردي
و نگاري براون نامه و دوستان انگليسي خود در مراكز ديپلماتيك هاي دوسويه بسياري با برخي شاگردان

بقول. منابع مهمي در تدوين كتاب مورد استفاده قرار داد عنوانبهسياسي انگليسي در ايران داشت كه 
يا پژوهشگري همينكه براون بي و شاهد رويدادها صاًشخ آنكه مسافرت به ايران عصر مشروطه داشته

و يا در دسترس  ـ فراتر از آنچه خود ايرانيان نوشته باشد توانسته كتابي به جامعيت تاريخ مشروطه
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ـ در و همچين تعهد 1910 سپتامبرداشته باشند و تسلط آكادميك او منتشر نمايد نشان درجه معرفت
و حق تعيين سرنوشت و هواخواهي بسيار او به استقالل در]94[. مردم ايران داردو مسئوليت همو

و عليه آن گرديد موجب عكس 1910انتشار كتاب براون در سپتامبر: نويسد جاي ديگر مي . العمل بر له
و بيشتر سوسياليست،ها راديكال و مطبوعات مخالف استعمار همگي از حضور آن كه بيانگر استقالل ها

و مشروطه پيشگامي مردم ايران در قانون ها در حالي كه نشريه. اظهار خرسندي نمودند، لبي بودط خواهي
براي. كار حامي سياست خارجي ادوارد گري با آن برخوردي خصمانه داشتندو محافل محافظه

در، معترضين به سياست خارجي گري و انگليس و مداخالت روس و تعدي كتاب نشاني از بيداري ملت
و استقالل ايران و همچون دادنامه ضديت با حق تعيين سرنوشت اي عليه سياست خارجي شناخته

شد غالب دولت انگليس بهره ]95[. برداري
ن مورخ پيشكسوت تاريخ نهضت مشروطه ايران به اعتراف خود در نسخه اوليه تري كسروي برجسته

كتاب براون بدليل نزديكي زماني با رويدادهاي. تحت تاثير كتاب براون قرار گرفت عميقاًكتابش
و حتي مدتها بعد. روطه عمالً به يك كتاب كالسيك در اين حوزه مبدل شده استمش تا پيش از آن

هاي به زبان انگليسي پيرامون مشروطيت از قلم مخبران اروپامداري بود كه با نظري بدبينانه غالب نوشته
مي،و خودمركز و اقدامات آنان و اصوالً مردم ايران را شاي به ايرانيان و بايسته نظام نگريستند سته

و در فعاليت تقي. شناختند قانونمند نوين نمي هاي زاده در دو سه ماهي كه با براون در انگليس محشور
و احياي مشروطه همراه بود حمايت و، گرانه از نهضت مقاومت تبريز ضمن تاثير گرفتن از او بر آرا

هم. معرفت او از زمانه مجلس اول تاثير فراوان گذارد و افكار عمومي تالش دالنه اين دو در تغيير ذهنيت
و همراهي بيشتر آنان گرديد . در رابطه با مليون ايراني موجب شناخت

و فعاليت مشترك با تقي ـ 1908دسامبر20زاده در نامه به تاريخ براون پس از آشنايي چند ماهه
ـ در نامه يعني كمتر از سه هفته پيش از ورود تقي اي خصوصي به دوستش سر دنيس راس زاده به تبريز

و غالب ديگر سياستمدران انگليسي از شرقيان  و تصوير نادرستش ايرانيان ويژهبهدر نكوهش ذهنيت
: نوشت

مي« دانـم من آن را به اين امر مربـوط مـي. سازد عدم همكاري تو با مشروطيت مرا خيلي ناراحت
و محيط فاسد ولـي تـو البتـه. آنها در تو اثر گذاشته است كه تو بين انگليسيان مقيم هند هستي

و نميو ديگر رهبران دسته ملي را نمي زاده تقي و، تواني بداني چـه مـردان صـديق شناسي قابـل
و گمراه كننده در روزنامه انگليش من كلكته ديـدم مقاله فوق. خوبي هستند . العاده زشت . ايـن.
اسيهنوشته نمايند انـد باعث رواج اين دروغ شدهها به هر حال ترك.تفكر انگليسيان مقيم هند
ايرانيان عكـس ايـن، توانند حكومت مشروطه داشته باشند ولي اگر خدا بخواهد ها نمي كه آسيايي

مي. را ثابت خواهند كرد و مـن تمـام. خواهد بكند بگذار انگليش من هر غلطي به هر حـال ليـنچ
و همـدردي مـردم ايـنخ كنيم تا احقاق حق مشروطه سعي خود را مي واهان ايران را كرده باشيم

مـن. رود اين كار مشكلي است ولي كارهـا خـوب پـيش مـي. كشور را نسبت به آنان جلب نمائيم
نه چون نمي، شوم وارد جزئيات نمي ايـن بـه هرحـال. دانم در اين مورد با من هم عقيده هستي يا

تـوانم بفهمـم چگونـه كسـاني كـه نمـي. براي من خيلي عزيز است]مشروطگي ايرانيان[موضوع 
مي مي و و با نبوغ هستند ـ چنان كـه در گذشـته كـرده دانند ايرانيان مردماني بزرگ ـ توانند انـد

و جـان نمي، كارهاي زيادي براي سالمت معنوي دنيا انجام دهند تواند در اين بحران بزرگ با دل
]96[».با آنها همكاري كنند
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ممارست نسبتاً طوالني او با براون به اعتراف.ن اين نامه هنوز در انگليس بودزاده در زمان نوشت تقي
و تدوين كتاب كالسيك اين مستشرق ايران و همراه منابع دوست در مطالبي از اين دست اش در كنار

. پيرامون مشروطه تاثير بسيار نمود، ديگرش
اشاره به يك نكته مهم در ارزيابي كارنامه زاده به قصد تبريز بپردازيم پيش از اينكه به عزيمت تقي

شد. زاده در انگليس ضروري است تقي صحنه. كميته ايران پس از خروج او از اروپا عمالً تا مدتها منفعل
و پيشبرد سياست شد هاي ضد مشروطه فراهم براي تبليغات گسترده مخالفين معاضدالسلطنه در نامه. تر

: دت استانبول نوشتبه انجمن سعا 1909مارس13مورخ 
و معاندين ما مشغول كار شدند بطوريكـه يـك نفـر از محتـرمين روسـيه يـك« لندن خالي ماند

و بكلـي اعمـال حسـن]مقاله[آرتيكل  پارلمـانيهخيلي مفصل بر ضد مشروطيت ايران نوشـته
ول]در نشر صوراسرافيل[ناچار كارهاي ايوردون. را تكذيب كرده]مجلس اول مشروطه[ كـرده را

، اصل شخص محترم روس مجبور شـدم بـه لنـدن آمـده مجدداً براي جلوگيري آن مزخرفات بي
و نسبت و ابداً مĤخذي ندارد رد كرده به داليـل اثبـات جواب او هايي كه به مشروطيت ايران داده

]97[».نمايم كه اين شخص محترم روس از راه غرض اين آرتيكل را نوشته است

ا كوشش رغم به و ايجاد تحرك هايي ز اين دست هرگز آن سه ماه تاريخي در جلب افكار عمومي
. بسيار در محافل سياسي انگليس تكرار نشد

تـرين زاده بـود كـه قـوي تنها تقـي 1908از ميان تمامي تبعيديان ايراني در انگلستان در سال«
و از بيشـترين حضـور در رسـانه.جي. ارتباط را با اي و دسـتگاه تبليغـاتيهـ براون برقـرار كـرد ا
براون به عنوان منبع اوليه اطالعات در رابطه با ايـران بـراي مخالفـان سياسـت. برخوردار گرديد

چپ. آمد خارجي انگلستان به شمار مي او بيش از ليـنچ، گراي گري به عالوه از نظر منتقدان غالباً
ـ در ميان ايران نفوذ داشت  و تقيبنابراين راب.ـ رئيس كميته ايران زاده بـراي طه قوي ميان براون

و دوستان راديكال او در گشايش دوباره مجلس تقي يك سـرمايه ارزشـمند بـه) 1909-11(زاده
]98[».آمد حساب مي

ب تقي و با حفظ استقالل نظري خود با فراخهزاده هم و كنش كم رغم تفاوت در بينش انديشي
و استقال و تا نظيري در پيشبرد امر سياسي مشروطه و همكاري براون ادامه داد ل كشور به دوستي

مي عنوانبهلحظه مرگ از او و ايران ياد و يار خود و. كرد دوست گرچه دوستي پايداري ميان براون
شد تقي و همكاري همه جانبه با تقي، زاده برقرار كاري رويه افراد محافظه، زاده اما براون ضمن عالقه

مي. دانستميتر مطلوب چون حسينقلي خان نواب را براون. سازد چند منبع اين فرضيه را قابل اتكاتر
)ق 1329صفر( 1911فوريه15اش به تاريخ درنامه به شيخ حسن تبريز دستيار تدريس زبان فارسي

مي. به اين امر اشاره دارد هر حسينقلي نواب را از دوستان قديمي خود و شايسته و شجاع نامد كه عاقل
و نمينوع اع و اعتقادي است مي تماد و سپس : افزايد تواند حرفي را برخالف او در گوش خود جاي دهد

و مبرهن شد ولي در حق نواب گمان بد نكنيد هاي آقاي سيد تقي تندروي« زاده از جاهاي ديگر معلوم
و عاقل و صفا ديد عجم است كه البته از بهترين ]99[».ترين رجال ايران

ا كشاكش. خبر داريم زاده تقيبا، ختالف مشرب شيخ حسن كه مراودات ازلي داشتضمن اينكه از
و به ويژه عملكرد هاي ونقد چندي بعد اين دستيار براون در روزنامه شمس استانبول با جناح راديكال
و مراودات آنها با علماي عتبات مي تواند منب زاده تقي و نزديكي عو در همسويي با ميرزا آقا اصفهاني

در. ديگري از اين رويكرد را نشان دهد و شيخ حسن و محشور بودن براون بي ترديد در مدت همكاري
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و تاثير داشته استها كمبريج اين بحث و عملكرد راديكال. طرح معترض زاده تقيشيخ حسن به نگره
. بود

و خواهان وساطت براون در نامه در تعديل حكم اي كه به آخوند خراساني مجتهد عتبات فرستاد
]100[. زاده اشاره دارد هاي تقي»تندروي«فساد مسلك سياسي علما به تقي زاده شد نيز به 

 احضار به تبريز
و هم براون اشاره دارند كه فعاليت هم تقي هاي گسترده قريب سه ماهه اقامت تبعيديان در انگليس زاده

و درگير نمودن شخصيت چپ كه منجر به تشكيل كميته ايران و حتي و مبارزه همه هاي ليبرال گرا
و خارج، اي به سود مشروطه گرديد رسانهيهجانب و طي تلگرافهايي از آذربايجان ، تنور را گرم كرده بود

و حضورش را در تبريز ضروري از تقي برخي فرماندهان. دانستندتر زاده درخواست برگشت به ايران شد
و جنگجوي مجاهدين تبريز نيا گر وكاريز مايي براي پيشبرد امورز به سياستمدار همه جانبهنظامي

. كردند احساس مي
مي تقي كميته ايراني براي هاي قصد داشتند در واليات مختلف انگلستان هم شعبه: نويسد زاده

و تبليغات كند و او به شهرهاي مختلف برود  ولي تلگراف تبريز كه از جلفا مخابره، ترويج مقاصد برپا شود
اوف از سران كميته باكو عالوه بر آن محمدصادق]105ص[. شده بود به همه اين خياالت پايان داد
كه اجتماعيون عاميون هم تلگرافي به تقي و ندا داد مي«زاده فرستاد .»رود بيائيد وگرنه كارها از دست

از طريق باكو عازم ايران براي پيوستن به مجاهدين تبريز، ضرورت فعاليت در انگليس رغمبهزاده تقي
. شود مي

به، نخستين اقدام اعزام محمدعلي خان تربيت به استانبول بود تا بتواند ضمن فراهم كردن امكانات
از. تقي زاده ابتدا از لندن به پاريس رفت. هزينه سفر را از آنجا ارسال كند، ويژه تذكره جمع نسبتاً بزرگي
ب مشروطه به اي يكبار در قهوه هفته. ودندخواهان ايراني در آن شهر خانه قهوه(» كافه دوالپه«خانه معروف

مي) صلح مي. زاده قصد رفتن خود به تبريز را افشا نكرد تقي. شدند جمع نويسد تنها به فرشي او خود
تركان، چون در عثماني. خواهم به استانبول بروم وكيل مجلس اول كه از قديم رفيق بود گفتم كه مي

و پيروز شدهجوان ان ]106ص[. اند قصد استمداد از آنها براي ياري به مبارزين تبريز دارد قالب كرده
و برخي ديگر شخصيت تقي و سري با سردار اسعد و مذاكرات مهم هاي زاده در پاريس مالقات

سازي با ميرزا كريم رشتي كه براي او همچنين مذاكرات سرنوشت. برجسته حاضر در آن شهر داشت
، يك هفته پس از اين مالقات به ماخذ نامه ميرزا كريم.ن او از قفقاز به پاريس آمده بود انجام دادديد
. هايي خواهم داشت به هر دوي اين موارد اشاره. زاده را در تبريز سراغ داريم تقي

به زاده در متني كه براي ترجمه به ارمني جهت نشر در مقدمه كتابي به زبان ارمني در تهران تقي
]101[. اشاره دارد، مالقات خود با ميرزا كريم خان رشتي كه براي مالقات او از قفقاز به پاريس آمده بود

و اثر تقي . ايم گر گيالن آورده خواهان قيام زاده بر تحرك مشروطه شرح مفصل آن را در پيرامون نقش
ك تقي شهري كه اقليت نسبتاً.ردزاده پس از اقامت چند روز در پاريس به سوي استانبول حركت

و تبعيدي مشروطه ، انقالب مشروطه دوم تركان جوان. خواه را در خود داشت بزرگي از ايرانيان مهاجر
و چه در برهه مجلس تقي. پايان نظام سلطاني عثماني را رقم زده بود زاده چه از دوران پيش از مشروطه

و پاريس در و همچنين اقامت چند ماهه در لندن احمدرضا ويژهبهارتباط با برخي سران آن نهضت اول
و تقي. بيك قرار داشت و براون زاده هم حضور از مالقات آن دو به مهماني بزرگي كه در لندن برپا شده

به. داشتند اشاره كرديم گرچه احمدرضا بيك در آن جلسه طي نطقي در پاسخ تقاضاي براون در ياري
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ميشان براي احيا همسايگان ايراني مي، توانند خواهند كردي مشروطه مدعي شد كه آنچه نه اما دانيم
و، تنها اين امر محقق نشد بلكه قشون حكومت جديد از اوضاع در هم ريخته زمانه ايران براي تصرف

طلبان ايراني مشروطه، با پيروزي تركان جوان به هرحال. الحاق مناطق مرزي ايران نهايت استفاده را برد
و معاضدالسلطنه هم ادامه انتشار صوراسرافيل به گونه، هاي جديدي يافتند اريهم اميدو اي كه دهخدا

و به استانبول شتافتند در، زاده در اروپا در زمان اقامت تقي. در تبعيد را رها كرده مير جواد برادرش كه
و وضعيت ايران استانبول اقامت داشت طي نامه و تحوالت يان آن شهر مطلع كرده هايي او را از رويدادها

در عنوانبه. بود در]ايراني[» نظامنامه انجمن برادران«،ق1326شوال22مثال ميرجواد كه انجمن
و درخواست خواهان در استانبول بود را به ضميمه براي تقي دست تاسيسي از مشروطه زاده فرستاده

اي نموده بود كه اگر امكان دارد يك نظامنامه مطلوب  و ارسال داردتري در ]102[.ن مورد نوشته
بي تقي و اومي. اطالع كسي به استانبول رسيد زاده مخفيانه نويسد سعي داشت يك نفر هم از مقصد

تنها به محمدعلي تربيت كه در محله ايراني هاي شهر اقامت داشت كاغذي محرمانه نوشت. مطلع نشود
و او را ببيند . كاري را براي اينكه در آن شهر شناخته نشود انجام داد زاده نهايت اصول مخفي تقي. بيايد
تربيت. به تربيت نرساند بلكه از طريق صاحب هتل كه يك يوناني بود فرستادشخصاً حتي نامه مزبور را

و قرار شد كه تقي مي. زاده مخفيانه از مسير روسيه به تبريز برود آمد بايستي براي اين كار همه چيز
و به تقي)پاسپورت(» تذكره« تربيت. جعلي باشد و كسي كه از تبريز به استانبول آمده بود گرفت زاده داد

شد. هاي استانبول به كنار دريا رفت او از محله فرنگي اُدسا و عازم . بليطي از يك كشتي روسي تهيه
ما تقي و تمام مدت در اطاق خود در كشتي ند تا به زاده براي اينكه شناخته نشود ريشي هم گذاشته بود

. مقصد رسيد
و به والدي در قفقاز رفت و بليط راه آهن گرفت و روز را در آنجا گذراند قصد. در ادسا به باغي رفت

ـ علي زاده . را در والدي قفقاز بيابد تا مقدمات سفر او به تبريز را مهيا كند]103[داشت رفيقش
دا زاده در تمام مراحل اين سفر نهايت مخفي تقي ميكاري را پي شت زيرا دانست كه پليس تزاري در

و شدت فعاليت. شكار كساني چون اوست هاي روسيه در ايران هاي گسترده او عليه دخالت ضديت
مي ويژه به . افزود پس از اقدامات در اروپا بر حساسيت در اين زمينه

و تفليس به تفليس برود ام و راهابتدا قصد داشت از راه كوهستاني بين والدي قفقاز هاا زمستان بود
مي. العبور صعب خطر بيشتر رغمبهگيرد پس از مشورت با عليزاده بدليل بسته بودن راه مزبور تصميم
مي. تا جلفا را با راه آهن برود، هاي معمولي راه و ممكن«: نويسد در خاطرات اين كار بسيار مشكل بود

ب العاده من از روس ترس فوق. بود شناخته بشوم و مانع حركتم بشوندها ص[».ود كه مبادا مرا بشناسند
109[

بي ترس تقي و ها برادر تقي دليل نبود كما اينكه روس زاده ـ كه در تفليس مانده بود ـ مير جواد زاده
و زنداني كرده بودند بدليل داشتن نام تقي، خواسته به ايران برود . زاده در ايستگاه راه آهن دستگير
و تذكراو در نهايت اخ و تغيير قيافه و نصف شب به تفليس رسيديهتفا . جعلي شبانه از باكو رد شد

و جلفا چند ساعتي را در ايستگاه، شناختند بسياري در اين دو شهر او را مي لذا تا رسيدن قطار ايروان
و روزنامهمي. تفليس گذراند اه در ايستگ. اي هم جلوي صورتش گرفته بود نويسد ريش بلندي داشت

سرانجام به شهر ارمني نشين. گذشتند را شنيد مكالمه فارسي چند نفر ايراني كه از مقابلش مي
و پياده شد و پرمخاطره به قصد تبريز سر از الكساندرپل تقي. الكساندرپل رسيد زاده در اين سفر طوالني

مي در مي و به منزل شخصي كه آورد ش« رود ]109ص[».دبعدها به حيدرخان عمواوغلي مشهور
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او اطالع دارد كه حيدر خود در آذربايجان است لذا سراغ كربالئي علي اكبر تارويرديف پدر حيدرخان
مي. گيرد را مي مي وقتي پدر پير حيدر را به تقي. كند يابد خود را معرفي زاده تنها اشاره دارد كه كربالئي

و معرفي حيدر كه: از پيش با نام اوآشنا بود، توصيه را همين خود را معرفي كرد پدر حيدر كه جريان
و او را به حاضرين با نام مستعار مي معرفي» ميرزا ابراهيم خان«دانست همراه او به مغازه خود وارد شد
. كند مي

او بلند گفت كه آقا ميرزا ابراهيم خان مامور. اند ديديم دور تا دور نشسته. رفتيم وارد مغازه شديم«
]110ص[»ما شديم نماينده كميته ايراني تفليس. آيد است از تفليسمي]عاميون؟ اجتماعيون[كميته 
در. اش را بيابد زاده قصد داشت ميرزا علي محمدخان تربيت برادر كوچكتر يار ديرينه تقي شب را

مي خانه پدر حيدر مي و تلگرافي به تفليس مي ماند و علي محمدخان را به آنجا فرا  دو روزي. خواند زند
و از آنجا با تعدادي و به باكو رفته و سرانجام دريافت كه او در تفليس نيست منتظر ماند اما خبري نشد

و اندي به همراهمي. از مجاهدين قفقازي محرمانه به رشت عازم شده است دانيم كه او قريب يكماه
. داوطلبين اعزامي در رشت مخفي به تدارك قيام درگير بوده است

در تقي و با حيدرخان دمخورو محشور بود زاده . زمان تبعيد از ايران در مسير اروپا مدتي در باكو بود
بهمي. ها به اين امر اشاره دارد او خود در يكي از نوشته و تبعيد نويسد كه من پس از بمباران مجلس

و به كمك حيدرخان تاري ويرديف .«: باكو رسيدم . و يكان يكان پيش ميليو. نرهاي باكو دورافتاده
و مرحوم ستارخان كردم، رفته و اسلحه براي انقالبيون تبريز . تقاضاي كمك مالي ..«]104[

بي به هرحال و دوستانه پدر حيدر در پذيرايي گرم و حيدرخان كه خود در آن زمان پيشينه نبود
زاده تقي.ه بودزاده را كرد خوي در نبرد با نيروهاي مخالف مشروطه درگير بود به پدرش توصيه تقي

و چون از آمدن ميرزاعلي محمد تربيت مايوس شد عازم  چهار پنج روزي در الكساندرپل توقف كرد
ـ به توصيه پسرش او را تنها نگذاشت. حركت به سوي جلفا شد ـ پدر حيدر با وجود. كربالئي علي اكبر

و تنگي نفس با وجود اينكه زمستان«.ت داشتزاده به درون ايران برايش اهمي سالم رساندن تقي، پيري
و برگردم و او تنگي نفس داشت با من آمد گفت من بايد شما را به ايران برسانم ]113ص[».سختي بود

مي تقي. مسافر ما به سرحد رسيد سرانجام  ويژهبهگويد در آنجا اشخاصي كه با او دوست بودند زاده
همان شخص هم كار. يانه تا معبر مرزي مشايعت كردندو مخف. شخصي بنام بخشعلي آقا او را پذيرا شد

و تشريفات گمركي را به انجام رسانيد و پا به خاك وطني تقي. تذكره زاده از رودخانه مرزي گذشت
و خواري او را به تبعيد فرستاده بودند زاده با نام مستعار مشهدي تقي. گذاشت كه چند ماه پيش با خفت

آنجا كه جواني از شاگردان پيشينيهمبدل موجب شد كه رئيس كار تذكرقيافه. علي از مرز رد شد
از. زاده در تبريز بود هم او را نشناخت تقي پس از ورود به جلفاي ايران به همراه يك نفر اهل تبريز كه

و به سوي تبريز رفتند گشت درشكه زيارت مشهد بازمي . در مسير ابتدا به شهر مرند رسيدند. اي گرفته
در. نماينده كميته انقالبي ايران در تفليس معرفي كردند عنوانبهمرند هم او را در مرند در آن زمان

و زاده نهايت مخفي معهذا تقي. خواه بود تسلط مجاهدين مشروطه ميرزا عنوانبهكاري را رعايت كرد
تا.دشبي را در شهر مرند گذران» كميته اجتماعيون عاميون تفليس«ابراهيم خان مامور  او دقت داشت

شد. رسيدن كامل به تبريز شناسايي نشود ابتدا به منزل دوست. به تبريز كه رسيد خبر ورود او منتشر
دو سه نفر از دوستان خيلي. شب را در خانه او ماند. قديمي خود ميرزا سيد حسين خان عدالت رفت

و تا ظهر خبر ورود او در شهر پيچيد و حاال در همه. نزديك را خبر كردند او را در لندن سراغ داشتند
زاده در اروپا تقي. اولين اقدام رفتن به همراه دوستان به محل انجمن تبريز بود. شهر تبريز حضور داشت

و برخي اشخاص ديگر با تبريز در تماس بود و يا با واسطه انجمن سعادت استانبول ]105[. مستقيم
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و مقاومت تبريز بر ايستادگي او تا لحظه ورود به تبريز به مĤخذ اس ناد در دست به ترغيب مجاهدين
ام نشان ارتباط هاي بجا مانده كه در جاجاي اين كتاب اشاره كرده تلگراف. بر اصول مشروطه پرداخته بود

و اندي روز تقي. زاده بود متقابل انجمن ايالتي تبريز با تقي زاده پيش از آنكه به رويدادهاي اقامت دويست
و تقيدر تب مي ريز تا فتح تهران اشاره كنيم گذرا به رابطه دهخدا . پردازيم زاده در برهه استبداد صغير

و تقييهرابط  زاده در استبداد صغير دهخدا
و و دربدري غربت اين دو با هم آغاز شد هاي نظري اين دو تا فتح تهران تفاوت رغمبهپناهندگي

دهخدا در كنار. اند عنصر راديكال مشروطه شناخته شده ترين نمايندگان برجسته عنوان به
و تقي، معاضدالسلطنه زاده به پاريس ايوردون سويس را جهت انتشار روزنامه صوراسرافيل در نظر گرفت

و توانائي و شهرت وو سپس لندن رفت تا از نام و حمايت از نهضت مشروطه هاي خود در خدمت
و اقدامات.ردمبارزين درون كشور بهتر بهره گي دهخدا در اسناد بجا مانده به نقش برجسته حضور

نفوذ روزافزون روس با مقاومت سرسختانه مجاهدين تبريز عليه محمدعلي شاه. دارد تأكيدزاده تقي
تبريز همواره دغدغه ويژهبهامكان اشغال همه جانبه ايران. تري را محسوس كرده بود زمينه بحراني
و تقي ب دهخدا و سوسيال دمكرات ويژهبه.ودزاده هاي در دوران استبداد صغير با حضور انبوه مجاهدين

دولت روس حضور اين مبارزين. قفقازي كه به مقاومت تبريز پيوسته بودند اين خطر را بيشتر نموده بود
مي را منبع خطر بالقوه اوزتج، هاي پاياني استبداد صغير لذا در ماه. شمرد اي بر ضد موجوديت خود
و گسترده و مستقيم تر نيروهاي نظامي روس هر روز بيش از پيش موجب هراس مبارزين

مي مشروطه بي دهخدا پس از خروج تقي.شد خواهان و اطالعي از او به تاريخ زاده از اروپا به مقصد تبريز
: به معاضدالسلطنه در پاريس نوشت 1909ژانويه 29

بيخبر وحشت اثر دخالت روس در ايران« و كـه زاده تقياطالعي از جنابو شكست اهالي تبريز
و چه مي و كجا هستند . كنند . و كسلم كرده كه نمي. . توانم بيان كـنم چنان خسته . همـه بـا.

مي]زاده منظور تقي[هزار دليل بر ضد اين سيد  ده. زنيم حرف واهللا اگر تمام اين مدعيان هر يـك
و پشتكار او را داشت، يك چـه ضـرر دارد آدم. ند االن كارهـا بـه تمامـه اصـالح شـده بـود گرمي
و كار هم بكند جاه . طلب باشد . باهللا اسارت همـه ماهـا نزديـك، واهللا ايران در شرف رفتن است.

. است  . ويهبـا مقدمـ، زاده باشد اگر امروز در لندن يك نيمه تقي. آن زحمـاتي كـه آن بيچـاره
و اقـالً چهـار روز افي است براي اينكه نقشه روسك، ايد جناب عالي متحمل شده ها را خنثي كند

]106[».را ممتد نمايد
 1909مارس18دهخدا در نامه ديگري به انجمن سعادت استانبول كه از ايوردون سويس به تاريخ

مي)ق 1327صفر25( ناي، بيش از چهارصد هزار نفر از اهالي ايران طالب ترقي كشور: نويسد فرستاده
و همه هم خواهان خالصي ايران نيم سوخته و سرگردانند اما، اند روزها در نقاط مختلف خارجه آواره

و بي و يگانگي موجب كندي : افزايد سپسمي. عملي شده است متاسفانه فقدان اتحاد
روحـي زاده البته خاطر حضرات عالي مسبوق است هنگامي كه حضرت مستطاب اجل آقاي تقي«

نگ تشريف داشتند براي اهميت موقع بيش از دو ماه وقت خود را با حضرت مسـتطاب فداه در فر
در معاضدالسلطنه در لندن صرف جلب افكار انگليسي و كشف پرده بـازي روس ها به مقاصد ملت

و بطـوري كـه در انـدك مـدتي تمـام قـواي  و لزوم عدم دخالت در كارهاي ايـران نمودنـد ايران
و مطبوعات انگل يسي كه در خواب بودند بـه طـرف ايـران جلـب نمودنـد كـه يـك ورق پولتيكي
و يك سوسيته . نبود كه در آن به گفتگو رفتار روس در ايران مشغول نباشند [Society] روزنامه
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و و لـزوم وجـود كـاري و اغتشاش داخلي تبريـز ولي همان وجود مقدس وقتي از لندن برگشتند
با هزاران تضرع به همه گفتنـد كـه لنـدن، بايجان كشيدكافي در آن صوب ايشان را به طرف آذر

و بيدار نگاه داشتن انگليسي و جلب افكار عامه انگلستان الزم امروز اهم مواقع است ترين كارهـا ها
و صـاحب نفـوذ  و كـافي و براي اين مقصـود هميشـه چهـار پـنج نفـر اشـخاص عـالم . است . .

ت ا حال هيچ كس از بزرگـان قـوم درك اهميـت ايـن وجودشان در لندن الزم است ولي بدبختانه
تا بـاز كـارگزاران روس در انگلـيس افكـار خـود را قـائم. يك نفر هم به آنجا نرفت، موقع را نكرده

و دروغ تمام رشته و به نشريات جعلي و جنـاب وجود مقـدس آنهاي مقام افكار احرار ايران كرده
]107[».معاضدالسلطنه را پنبه كردند

د ر همين نامه به اطالع انجمن سعادت رساند كه ادوارد گري وزير امور خارجه انگليس دهخدا
و معتبر به لندن فرستاده نشود كار ايران تمام و اگر بزودي چند نفر مطلع طرفدار سياست روس است

ثم. است ر ضمناً افزود كه معاضدالسلطنه براي همين امر مجدداً به لندن رفته ولي صداي يك نفر مثمر
و آرام شدنو طبق اطالعي كه دريافت داشته روس. نيست ها بدليل همين خالي شدن فضاي سياسي

و رشت خواهند فرستاد بدون ترس از افكار عامه انگليسي، صداي اعتراض دهخدا. ها قشون به تهران
و در پايان پيشنهاد مي كساني چون دهد ناليد كه اگر يك دقيقه ديرتر بجنبيم تعزيه تمام خواهد بود

و احتشام به ممتازالدوله و قولشان قابل احترام است السلطنه روساي سابق مجلس شوراي ملي كه گفته
و گفته و همچون روش و اقدامات سابق تقي لندن رفته را ها و ضدايراني انگليس زاده فضاي هوادار روس

و كارنامه تقي. تغيير دهند و تاثيرات آن در زمان اقامت حضور اي كه تكرار نمونه عنوانبهدر انگليس زاده
و تمجيد دهخدا قرار گرفت . نشد مورد تحسين

 زاده در تبريز تقي
در تقي شد) 1908دسامبر9(ق 1326ذيحجه14زاده روزنامه انجمن تبريز]108[. وارد شهر تبريز

و او را فرزند يگانه آذربايجان. زاده را اعالم نمود با مسرت خبر ورود تقي و كارنامه سياسي و حيات ناميد
و قلم ايران مدار او را تحسين كرد خدمات بي در. شائبه زاده به دعوت تقي، ذيحجه18چهار روز بعد

و علني با حضور عد و مردم عادي شركت، كثيري از بزرگانيهانجمن در جلسه عمومي مسئولين شهر
حستأييدنطق مفصل او با سخنان. نمود و شيخ محمد خياباني ادامه يافتآميز ميرزا زاده تقي. ين واعظ

و تاكيد بر نگاه، مشروطههاي ضمن بركشيدن آرمان نگران هاي شرحي بر وضعيت خطير جنبش ملي
و جهان به مبارزان تبريز و اعمال ناشايست معدودي از مجاهدين، آزاديخواهان سراسر ايران و مرج هرج

خ و وحشي و خارج فراهم نموده كه زمينه را براي ياغي واندن مبارزين مشروطه در انظار عمومي داخل
و خواهان  و غيرانساني خواند و بچه مخالفين را نادرست و كشتن زن و چپاول اموال و غارت محكوم

و نظم امور نهضت مقاومت گرديد . اصالح
و انتقادا: به روايت روزنامه انجمن پس از ختم جلسه تقاضا شد ،ت طرح شدهپيرامون مطالب

و پس از مذاكرهيهجلس و حضور تقي. تصميمات مطلوب اتخاذ شود، ديگري برگزار كه ورود زاده
و متفكري شناخته مي شد شخصيت محبوب مي. شد با استقبال عمومي مواجه : نويسد او خود

. رفتيم انجمن ايالتي« . بر. زمان خيلي بد تبريز بود. همه جمع شدند. اينها تنگ يواش يواش عرضه
و در محاصره افتاده بودند شد. شده بود و. آمدن من براي اينها خيلي قوت قلب خيلي خوشحال شدند

مي مي نه گفتند فالن كس مي. داند كارها خوب است يا در. كردند من از همه چيز خبر دارم خيال
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و يك راه فقط باز بود ازهم، صورتي كه يك هفته طول نكشيد كه محاصره كامل شد ان راهي كه من
شد. جلفا آمدم ]118و 117صص[».آنجا هم بسته

و جمعي اي با حضور ثقه جلسه، زاده روز بعد از سخنراني آغازين تقي االسالم روحاني شيخي معروف
شد، از مجاهدين و اصناف تشكيل تاالر انجمن ايالتي تماماً مملو، به گفته گزارشگر روزنامه انجمن. تجار
ب : نمود تأكيداز جمله. زاده مجدداً سخناني را عنوان نمود تقي.وداز جمعيت

مي« : توان كرد تمامي مذاكرات اين دو روزه سر دو كلمه بود كه آن دو كلمه را به اينطور خالصه
و صداقت واقعي و صفاي قلب ، موفقيت در هر كار منوط به دو چيز است يكي خواستن از روي حقيقت

و يا رجوع كردن بدان كسانيكه علم مخصوص در آن كار طري دانستنديگري به ق تحصيل آن
]109[».دارند

و سفر به اروپا21گذر از تجربه و نويني از امر ترقي، ماهه مجلس اول و قفقاز افق گسترده استانبول
و تخصص، ريزي وتقسيم كارمدرن هاي برنامه او به ظرافت. زاده باز گشودو توسعه سياسي بر تقي  دقت

و از رويكردهاي سنتي ثنويت در امر سياست و مطلق دورتر شده بود، گرا ورزي نوين آشنا در. يكسويه او
و گرفتاري بعدي پيشين كه همه معضالت و يك از اين زمان ديگر از باورهاي رايج هاي كشور را ناشي

و  مي ويژهبهاستبداد حاكميت و چند نفر از اطرافيان او نگرش ساده. له گرفته بوددانست فاص شخص شاه
و تقليل و فرصت لوحانه سازي هاي حياتي سرنوشت گرايي كه معضالت بسيار در تاريخ معاصر ايران آفريد

و اصالح امور سلب نمود و مرج. در ترقي و قانون، او هرج و نرمش، گريزي خودسري و تعديل عدم تدبير
و پيامدهاي مخرب، در امور سياسي و اجتماعي آن را در دوران مجلس اول به عيان مشاهده فرهنگي

مي، گرچه كماكان بر آزادي. كرده بود و نظام پارلماني پاي و دخالت دمكراسي و نظارت و مشروطه فشرد
و ضرورت اصلي در پيشبرد امور باور داشت عنوانبهمردم بر سرنوشت خويش را  مي، رويكرد دانست اما

به، كه مصالح ملي و و پيشرفت و فرهنگي جامعه امري، سياسي، بود وضع اجتماعيترقي اقتصادي
و جايگزيني شاه يا چند مهرصرفاً نيست كه و. ديگر تحقق پذيرديهبا جابجائي او با سفر به اروپا

و فرانسه به اين نتيجه، مراوده و مناسبات در نظام پارلماني كشورهاي انگليس و بررسي اوضاع مطالعه
و عاري از انعطاف اپوزسيون در مقابل دولت، شبرد اموررسيده بود كه راه پي ضرورتاً از مقابله تا به آخر

و ناداني عمومي. گذرد نمي تقسيم، تخصص، فقدان دانش، بلكه بخش زيادي از معضالت ناشي از جهل
و فهم مطلوب مفاهيم مدني نوين است و رويكرد عقالني در امر سياست به. كار او نتيجه عدم مصالحه

و حذف كامل طرف مقابل را تنها چاره كار نمي . دانست زمان الزم را در عمر كوتاه مجلس اول ديده بود
و سياسي جريان مي با مبارزه پارلماني و هاي مخالف در اروپا دريافته بود كه و همسان درفهم توان همراه
و هماه رويكردها نبود اما پيرامون حداقل و، نگ بودهاي اجتماعي سياسي توافق كرد ضمناً بر اصول

و ترويج كرد و آن را تبليغ زاده ديگر انقالبي سازش در اين زمان تقي. موازين حداكثر خود پاي بند بود
و آتشين مزاج خواهان تغييرات بنيادي فوري نبود  و كنش مشروطه، ناپذير و او در ارزيابي بينش خواهان

م و پافشاري بيش جلس اول تندرويحكومت به اين گمان رسيده بود كه در دوران هايي صورت پذيرفته
و نظام دمكراسي نيست بلكه تعادل و برخي مقامات لزوماً به مفهوم برقراري آزادي ، از حد بر حذف شاه

و مصالحه جوانب مهمي از سياست مدرن را تشكيل مي كل اصالح و بدون اتكا به اين جوانب دهند
و دستاوردها جامعه آسيب مي ميبيند و فرصت. رود هم يكي بعد از ديگري از ميان و امكان ها سوخته

و ترقي محدود مي . گردد افق توسعه
از زاده اينبار با كوله تقي و تعديل شده به ايران بازگشته بود تا و آراي نوين باري از انباشت تجربي
و با شركت مستقيم دولت و متعادل در سرنوشت پيگير، صبورانه، گريزي سنتي پيشين فاصله بگيرد
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مي. اوضاع را بهبود بخشد، سياسي جامعه توان اختالف نظر داشت ولي با توافقي او فهميده بود كه
ـ اقتصادي را تسهيل نمود، حداقل و توسعه سياسي و، پذيري لذا بايد مسئوليت. امور را پيشبرد مدارا

و عقالني را بجاي يك سوي و مطلق، نگري تالش مداوم . ري پيشه كردنگ تعصب
و آراي تقي ثقه و تقابل خود با رويكرد در االسالم تبريزي كه هيچگاه از طرح تفاوت زاده ابا نداشت

بي قمري تقي 1326در اواسط ذيحجه«: نويسد خاطرات خود مي شد زاده و اطالع وارد شهر او. خبر از
و صحبت از بي و غارتگري آنها ديدن كردم و تفنگچيان ملت به من گفت كه در فرنگستان.شد نظمي
و اجالل ماها از گفتن: گفتم. ها الزمه اقدامات را بنمائيد الملك داشتيم كه در اين باب اطمينان به شما

و تازه وارد هستيد حاال نوبت شماست، ايم خسته شده . نفوذ شما بيشتر است
و غيره حاضر شده و مردم را از غار نطق، در انجمن و حركت الاباليانه منع نمود ولي هاي موثر كرد ت

مي. به خرج احدي نرفت مي او دائماً صحبت از اصالح و الدوله بناي مخابره گفت حتي با عين كرد
و مذاكره نمود آدم عين. گذاشت و با او مالقات كرد در. الدوله به شهر آمد  عنوانبهذيحجه18من هم

كم تبريك كاغذي به عين و م الدوله نوشتم و كم و چند كاغذ رد ذاكره انعقاد مجلس مذاكره به ميان آمد
]110[».زاده نيز نهايت همراهي را داشت تقي. بدل گرديد

و اقدامات آغازين تقي زاده در اواسط ذيحجه تقي: زاده نوشت همو در جاي ديگر در شرحي بر ورود
بع رابطه اوليه. ناگهان در شهر تبريز پيدا شد و او از و مرجمان گرم بود و هرج طلب ضي حركات سوء

را. اظهار نگراني نمود و در محافل ديگر تالش نمود كه لجام گسيختگي مسلط بر شهر با نطق در انجمن
و نظمي بخشد و هواخواهان زاده در اين زمان باپيشينه تبليغات گسترده روس تقي]111[. روالي ها

مي اي ماجراجو خواهان را عده شان كه مشروطه انگليسي و غارتگر وانمود كردند آشنا بودو شورشي ياغي
و مرج قصدو مي و پايان دادن به هرج و امنيت دانست كه دولت روسيه تحت عنوان برقراري نظم

و مرتب به اين امور هشدار مي و در صورت امكان الحاق آذربايجان را دارد و تصرف . داد مداخله
شدخوا زاده با خوشامد مشروطه ورود تقي ـ 1326ذيحجه18روزنامه انجمن مورخ. هان مواجه ق

ـ نوشت چهار روز پس از ورود تقي : زاده به تبريز
و وجود گراميش مايه جناب آقاي سيد حسن تقي« زاده كه نام ناميش سردفتر افتخار آذربايجان

كه. روز پنجشنبه چهاردهم ماه به وطن خود پيوستند. پروران ايران است اميدواري حريت  يقين آنست
و نداند حيات سياسي تقي زاده را با آن سرگذشت تاريخي خودشان در تمام ايران كسي نيست نشناخته

و ما نيز ...و خدمات واقعي ايشان اينك آذربايجان با نهايت مسرت اين يگانه فرزند خويش را در بر داشته
و به غرور مالكيت با قلبي مملو از حس امتنان تبريكات خويش را به عموم هموطن ان آذربايجاني تقديم

».گوئيم اين چنين گوهر گران قيمت خود وطن خود را در بلندترين درجات نيك بختي تهنيت مي
در زاده به گواهي روزنامه حضور تقي و هم گزارش شاهدان موجب قوت قلب مبارزان هاي زمانه

و پيشبرد امر، نظم، زاده انسجام كه اشاره شد براي تقي طور هماناما. محاصره تبريز گرديد امنيت
و رويه نامطلوب. مشروطه در اولويت بود و عدم سازماندهي او در جلسات متعددي معضالت مبارزه

و چند تن از شاهدان رويدادهاي زمانه در اين مورد. برخي مجاهدين را مورد انتقاد قرار داد امير خيزي
زاده تالش تقي، كه از منابع دسته اول تبريز در محاصره است به ماخذ روزنامه انجمن. اند گزارش داده

و رفع نمايد» قاعدگيهابي«نمود تا برخي  ]112[. را طرح
و از انجمن ايالتي و لجام گسيختگي به گواهي روزنامه انجمن بر برخي گران آمد انتقاد در افراط

و مجاهدين، ذيحجه22در جلسه. درخواست تشكيل جلسه ديگري كردند در جلسه انجمن حاضر شده
و اصول آن سوگند ياد كردند هاي مشروطه وفادار تعهد نمودند كه به آرمان. در تجديد عهد با مشروطه
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و عده قليلي از مجاهدين كه مرتكب برخي بي و كردار ناشايست شده عدالتي مانده و رفتار را ها اند
و رعايت اصول در به گزارش همين شماره روزنامه انجمن. نكوهش كردند ضرورت سازماندهي منظم

و و« دستوركار قرار گرفت از همان روز به اين طرف همه مجاهدين غيور دسته دسته به اطاق نظام رفته
و مشغول دفاع از تبريز گرديدند، بعد از رسم تحليف ]113[».اسامي خود را در دفتر مخصوصي نويسانده

و بر حمالت خود افزوددر همين روزها قشون حكومتي محاصره تب به گواهي. ريز را تنگتر نمود
شد از زمان ورود تقي، هاي روزنامه انجمن گزارش و نظم امور افزوده و هماهنگي . زاده به تبريز بر انسجام

و راهزنان و انسجام بيشتر در مقابل قشون قدرتمند حكومتي مقاومت با پيوستن نيروهاي تازه نفس
و . ها داد در اين راه قرباني شاهسون ايستادگي كرد

مي تقي قحطي آذوقه پيش آمد، نويسد آن روزها در اثر محاصره بسيار شديد زاده خود در خاطراتش
شد نانوائي.و روز به روز بيشتر شد و ساير مايحتاج زندگي ناياب و حبوبات و غله به حدي. ها بسته شد

بي كه كم م كم مردم و مرگ از گرسنگي شدغذا ماندند و جنگ با قشون محمدعلي. شاهده ولي مقاومت
: شاه مداومت داشت

و روس كـه بـر حسـب«  كار تبريز يك وقت خيلي سخت شد در طهران هـم سـفارت انگلـيس
و مجلـس دستور دولت خودشان به محمدعلي شـاه اصـرار مـي كردنـد مشـروطيت را برگردانـد

مخصوصـاً روز بـروز دايـره. تبريـز را بـردارد گفتند محاصـره شوراي ملي را دوباره برقرار بكند مي
و نظم بكلـي از ايـران برداشـته مـي انقالب در واليات وسعت مي شـود چـاره جـز اسـتراداد گيرد

]121ص[».مشروطيت نيست

و پاي هر فشاري تقي به تالش و پيرو جلسات برگزار شده در محل انجمن تبريز قرار شد تا كنون زاده
ا و هر كسي كه چه بوده گذشته ولي و مجاهدين و مسئولين و روساي ز امروز بايد تمامي اعضاي ادارات

به هيچ وجه حركتي برخالف آسايش«داند سوگند ياد كند كه منبعد خود را موظف به خدمات ملي مي
و روز جمعه را قرار گذاشتند كه يك مجلس  و امناي ملت نخواهند كرد و مقاصد مشروعه خود عمومي

و رسم تجديد عهد را بجا بياورندعمومي تشك ]114[».يل داده
و مال خويش را وقف مقاصد رغمبهكرد تأييدگزارشگر روزنامه هم اينكه اكثريت مجاهدين جان

عد پاره«اند ولي ملي كرده بييهاي متجاهدين هستند كه خود و مرتكب برخي ها اعتدالي قليلي بوده
و كردار ناشايست و با رفتار : انجمن افزود روزنامه.»خودشان اسباب بدنامي نكونامان را فراهم آرندگشته

دو تجديد پيمان با ميثاق و مشروطه چنان در روحيه مجاهدين تاثير مثبت داشت كه تهاجم هاي ملي
و سه دفعه شكست فاحش سه روز اخير از طرف سواران صمدخان مراغه اي را بطور قهرمانانه رد نموده

و مباحثه چند روز به تاثير سخنان تقي. به آنها دادند و نتيجه، زاده گيري شد كه مجاهدين
و دشمنان ندهند مشروطه و كرداري پيشه كنند تا بهانه به دست مخالفين مجاهدين. خواهان بايد رفتار

و مقاصد ملي مرتكب نشوند و. سوگند ياد كردند كه منبعد اعمالي برخالف آسايش عمومي نام
و محل خدمت آنها همه در يك دفتر ثبت گرديدمشخصات مبا و نوع اسلحه ده روز پس از ورود. رزين

و مدت كوتاهي بعد به مجاهدين پيوست مور، زاده تقي . خبرنگار اعزامي كميته ايران نيز به تبريز وارد شد
و هواخواه مشروطه هر كدام او وهوارد باسكرويل معلم آزادي ازهسركردگان دست عنوانبهخواه اي
. مجاهدين در نبردها شركت نمودند
ـ نشستي متشكل از ستارخان بيست روز پس از ورود تقي ـ چهارم محرم ، باقرخان، زاده به شهر

و تقي ثقه شد االسالم تبريزي و. زاده برگزار و محاصره همه جانبه قواي استبداد اوضاع بسيار وخيم شهر
ب و.ودضرورت مذاكره با دولتيان عنوان صحبت راهزنان ايالتي با تمام قوا طرح شد كه قواي دولتي
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و در صدد حمله پاياني به شهر است و شهر را از همه سوي محاصره كرده هم. سخت ايستاده مردم
و كمبود ارزاق عمومي و گرسنه از جنگ طوالني از، اند خسته و توان كامل لذا پيش از آنكه ملت قوت

و تبادل آرا شوددست دهد بايد با دولتيان مذ و زمينه. اكره و بتوان با حفظ شايد اصالحي اي فراهم شود
و اصول نهضت برخي سازش و صلح اين نيست كه ملت. ها كرد اساس عنوان گرديد كه معني صالح

و خواسته و تمام پذيرا شود تمام تكاليف و يا دولت مقاصد ملت را كامل اين. هاي دولتيان را قبول نمايد
ميهر دو  و حداقلي را تسليم و اصالح اين است كه هر دو طرفين بر حد وسط گويند غرض از صلح

و ملت آشتي شود و هم فيمابين دولت االسالم در خاطرات ثقه. توافق كنند كه هم مشروطه برقرار شود
خود در گزارش اين جلسه ثبت كرد كه جمع حاضرين پس از مذاكرات مفصل به انعقاد مجلس مذاكره 

و جلسه پايان يافتر ]115[. اي مثبت دادند
با) 1327(در هشتم محرم در انجمن ايالتي تبريز مجلس خصوصي برگزار ودر ضرورت مذاكره

الدوله فرمانده قشون حكومتي تكليف شود راي بر اين قرار گرفت كه به عين. دولتيان به بحث پرداختند
و به مذاكره با نم كه. ايندگان مقاومت بپردازدكه جمعي را به تبريز بفرستد جلسه همچنين اشخاصي را

قرار شد يازدهم محرم ادامه اين. خواهان بايستي در مذاكره حضور يابند را انتخاب نمود از طرف مشروطه
]116[. الدوله نامه بنويسد زاده را مامور نموده تا به عين حاضرين تقي. مذاكره پيش برده شود

و به روايت او تقياالسالم مجل به گزارش ثقه زادهس خصوصي ديگري در پانزدهم محرم برقرار شد
و تأكيد سر«داشت كه مبناي مذاكره  زاده تقيي عبارتبه.»باشد قانون اساسيعنوان صحبت ما بايد بر

و اقدام طرفين در چارچوب قانون اساسي مشروطه و كانون مذاكره با دولتيان را پذيرش محور
مياال ثقه. دانست مي در: افزايد سالم و مسئولين شهر حاضر18سرانجام محرم در انجمن تمام سران

و تقي و راي به رفتن هيئتي براي مذاكره دادند را شده شد«. نمود تأييدزاده هم در جلسه اين امر قرار
و من نيز بنويسم]الدوله محل استقرار قواي عين[زاده تفصيل را به باسمنج كه تقي «بنويسند

ـ ـ كه هشتاد نفر از متنفذين شهر حضور داشتند اعزام يك هيئت19در جلسه روز بعد محرم
زاده بر اين بود كه بايد االسالم راي تقي به قلم ثقه. زاده بود ناطق جلسه تقي. مجدد گرديد تأييدمذاكره 
ناظر بي طرف الدوله تكليف كرد به كنسول فرانسه بنويسد كه او با هيئت شهري در مقام به عين

و تمام مذاكرات هم روي كاغذ ثبت شود و در مجالس مذاكره حاضر شود من«. همراهي نمايد قرار شد
و فردا كه پنجشنبه بود با سوار مخصوص چاپار روانه زاده اين تفصيل را به عينو تقي الدوله بنويسيم
شد. نمائيم به]نستارخا[در آن اثنا از جانب سردار ملي. شب كاغذ نوشته حكم رسيد كه نبايد كسي

و اين صحبت  و قدغن كردند كه كاغذها را نبرند در ثاني، متوقف شود]منظور مذاكره[باسمنج برود
و اين مسئله معلوم شد حاجي علي معروف به دوافروش با سدراك ارمني نزد سردار رفته راي او را زده اند

]117[».متروك شد
غالب اهالي 1327تا اواخر محرم،ت كننده دقيق رويدادهاي اين برههبه روايت ثقه االسالم تنها ثب

و ثقه، شهر و تقي اعضاي انجمن تبريز و االسالم زاده راي بر ضرورت مذاكره هر چه سريعتر با دولتيان
و باقرخان هم در اين توافق. آشتي ملي بر مبناي اصول قانون اساسي مشروطه بوده است ستارخان

را، هاي ارمنيو داشناك» مركز غيبي«اما به كوشش برخي اعضاي.همراه بودند ستارخان راي خود
و مانع پيشبرد امر مذاكره گرديد مي ثقه. برگرداند از: نويسد االسالم در ادامه او پس از اين روي برگرداني

و ديگر از خانه بيرون نمي، توافق و با احدي مراوده نمي از پيشبرد امور مايوس او.دكر آمد به گفته خود
و وقتش صرف دفاع از اشخاصي بود كه سران نهضت به دليل ناتواني در تامين بودجه  بيشترين توان

مي پول، مقاومت و گزاف از آنها : خواستند اما هاي زور
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و سخت، كم آثار ضعف در شهريان پيدا شدهكم« ها بـه شـدت منزجـر گيري مردم از گرفتن اعانه
م و هر روز و ساالر داده شودبودند آخـر، كار اعانـه تمـام شـد. بالغي گزاف بايستي به اتباع سردار

. نان نيز كميـاب شـده، قبض چاپي داده پول گرفتند، ماليات سنوات آتيه عنوان به . و. كـار نـان
و پائي مي و حركت مذبوح مـي آذوقه به سختي كشيد ودست و هكـذا زدند سـاير آذوقـه. كردنـد

و تفنگچيـان سسـت مـي روغن، ناياب شد و كـاري از پـيش يكمن شش تومان باال رفـت شـدند
و هر حمله كه بسمت قرا ملـك مـي نمي و مغلـوب شـده اثـر مـي بردنـد بـي توانستند ببرند مانـد
]118[».گشتند برمي

و دونگري مشخصي پيدا شد و، در پايان ماه صفر اختالف و شهر با هم در تقابل دو جريان در انجمن
و ربيع. روزانه قرار داشتندمباحثه  و شديدتر اوضاع عريان االول با سختي اين دونگري در ماههاي صفر تر

و آذوقه به نهايت رسيد. شد . تر كرد حلقه محاصره قواي دولتي عرصه را از همه جهت تنگ، بحران نان
و امكانات اوليه به اتمام رسيده بود و گرسنه. ذخيره غذا و مردم خسته بي دورنما از رهبران، مجاهدين

و راه حل مي و مقابله جنگجويان براي حمله. خواستند خود پاسخ بتدريج شرايطي فراهم شد كه توان
كنسول بريتانيا در تبريز در گزارش به مافوق خود از قول. جديد عليه قواي دشمن وجود نداشت

و حاكم رسمي شهر نوشت اجالل .«: الملك رئيس انجمن تبريز . اكثريت بزرگي، ره غله تمام شدهذخي.
مي 200از سكنه بيش از  مي، كشيدند هزار نفري تبريز داشتند گرسنگي ازو بيم آن رفت كه نشود بيش

كه. اين آنها را كنترل كرد و چپاول منزلي بروند و به غارت هر لحظه ممكن است سر به شورش بردارند
آن خيال مي مي كردند در ]119[».دش ها مواد غذايي يافت

و بازار روان بودند و خشمگين در كوچه و مناطق. مردم گرسنه شايعات احتمال حمله به منازل
و حتي كنسولگري مي هاي خارجي هم بر هراس ديپلمات اروپانشين . افزود هاي خارجي

آوريل20و19(االول ربيع29و28نيروهاي مقاومت براي شكستن صفوف محاصره شهر در
و فقدان، آشفتگي. تدارك حمله نوميدانه عليه مواضع صمدخان برخاستندبه) 1909 ناهماهنگي

و عوامل دشمن دقيقاً  و نهم به تعويض افتد سازماندهي درست موجب شد كه حمله تا صبح روز بيست
و منتظر ماندند و مور گزارشگر. برنامه حمله را مطلع شدند دو گروه به رهبري باسكرويل معلم آمريكائي

و محكوم به شكست شركت نمودند زيادي از جملهيهعد. كميته ايران لندن در اين حمله نافرجام
به اين نبرد كه از آخرين تالش. باسكرويل در ميدان رزم كشته شدند هاي مبارزين محافظ شهر بود

و نوميدكننده سه. اي خاتمه يافت شكست فاجعه بار زه هواردق جنا 1327االول ربيع29شنبه در روز
، ارامنه،ها در حضور آمريكائي. باسكرويل هواخواه آمريكائي مشروطه ايران باشكوه تمام تشييع شد

و قفقازي بر]120[. زاده نطقي ايراد كرد تقي، مجاهدين ايراني اين شكست در كنار مجموعه شرايط
و تقي شمرده بحراني شهر ضرورت مذاكره بو اي كه توافق شده . دوباره از نو مطرح نمود،دزاده همراه آن

مي اما به نظر مي كرد موجب تلف شدن رسدكه پافشاري احساسي جرياني كه هر نوع مذاكره را نفي
و عصبيت، هاي پياپي مجاهدين شكست، موقعيت خطير شهر. ها شده بود فرصت و خشم گرسنگي

با، روزافزون مردم راهزنان مشتاق غارت ايالتي توانمندي همه جانبه قشون محاصره كننده كه هر روز
و دخالت قواي روس،شد تقويت مي ها همچون دو ماه پيش كه شرايط بهتري خطر محسوس تجاوز

. خواهان مطلوب نبود براي مذاكره بود براي مشروطه
و بحران همه جانبه تبريز در هفته و آغاز اعتراضات گسترده مردم تنگناها هاي پاياني به قحطي نان

و با و انجمن تبريز هم خارج. زار انجاميدكوچه و در حال انفجار شهر از كنترل مجاهدين وضعيت نوميد
و اتباع خود از حمله كنسولگري. شد و هراس موجوديت و حتي فرانسه در وحشت و انگليس هاي روس
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و منابع خود به فكر چاره و مجاهدين گرسنه به ساختمانها وه تلگراف. جوئي بودند احتمالي مردم ا
و وزارت هاي زمانه ميان ديپلمات گزارش هاي مستدل همچنين گزارش، هاي مذكور هاي خارجه دولت ها

و در حال انفجار تر چون خبرگزاري منابع مستقل و فرانسويان همه حاكي از وضعيتي غيرقابل كنترل ها
حم، جنگجويان گرسنه. در شهر تبريز بود و عاصي براي رهايي از بحران به التي انتحاري منتج به خسته

كنسول انگليس در گزارش. االول دست يازيد شكست عليه مواضع نيروهاي صمدخان در پايان ماه ربيع
خود به مافوقش از مالقات خود با ستارخان در روز بعد از اين شكست در وصف روحيات سردار 

: نويسد مي
». . و غمگين بـود تا حدو، اش عليه صمدخان آخرين اقدام، بعد از شكست. امـا هنـوز، دي دلسرد

و حاضـر بـه تسـليم نبـود نيتيآن قدر روحيه داشت كه از  از جملـه، كه در سرش بـود دم زنـد
بـا ايـن حـال. پسر خردسالش را خواهد خورد، گفت كه اگر هيچ نوع ماده خوراكي هم نباشد مي

و روسـيه از شـاه در لحظـه هاي حكومت بريتان نهايتاً با ما موافقت كرد كه با توجه به درخواست يا
بـه هـيچ وجـه بـا مـذاكرات قول دادو، بسيار مساعدي بوديهكنوني براي رسيدن به توافق لحظ

]121[».مخالفت نكند

اما به تاثير تندروان از تعهد، با مذاكره موافقت كرده بودشخصاً مي دانيم ستارخان چندي پيشتر
شد. خود سربرتافت . قدري به عقب بازگرديم زاده تقيفهمي از اقدامات براي. اينبار هم چنين

و عين تقي  الدوله زاده
و باقرخان در جلسه مشتركي با ثقه و حتي ستارخان و تقي اشاره كرديم كه انجمن زاده االسالم تبريزي

ه اي از حسينقلي خان گماشت نامه) 1327(در دوم محرم. الدوله همراه بودند با ضرورت مذاكره با عين
ـ خطاب به تقي عين ـ فرمانده نيروهاي شاه در محاصره تبريز كه الدوله روز پيش وارد تبريز16زاده

مي. شده بود رسيد از در متن نامه اشاره شد اين بار سوم بوده كه نامه براي او ارسال شود ولي جوابي
هاي مهمي با سران نشست،ها زاده پيش از پاسخ دادن به آن نامه تقي. زاده دريافت نكرده است تقي

و ثقه، انجمن تبريز و ساالر و مطمئن شده بود كه جمع آنها با مذاكره سردار االسالم برگزار كرده
شد. اند موافق شد تقي، الدوله شنيده از روزي كه عين:در اين نامه ذكر  تأكيدهر روز، زاده وارد تبريز
]122[. مالقات نمايدكند تا اسبابي فراهم آيد تا او را از نزديك مي

. روزنامه مساوات مالقات نمايديهتواند او رادر محل ادارمي: زاده به حسينقلي خان پاسخ نوشت تقي
به در نامه بعدي تقي. هاي سنگرهاي شهر هماهنگ كرده است ترتيب ورود او به شهر را نيز با قراول زاده

مي گماشته عين م: نويسد الدوله و بعد از حركت شما در جمعي از اعضاي محترم انجمن ايالتي آذربايجان
و آقايان ثقه و بعضي ديگر مطالب مورد مذاكره را بيان كردم .»همه به همان قرار قائل شدند«االسالم

و نماينده عين نشست ميان تقي،ي بر اساس اين نوشتهعبارت به الدوله با اطالع دقيق مجاهدين زاده
ا و پس ز بازگشت حسينقلي خان از شهر او مسائل مطروحه را در انجمن تبريز با محافظ شهر برقرار شد

و همه با اين موارد موافقت كردند و بزرگان شهر در ميان گذاشت قرار شد نخستين گام اين توافق. مردم
در ورود هيئتي كه نماينده رسمي عين تا با منتخبين. به شهر باشد» ماه12روز پنجشنبه«الدوله است

ـ مردم . كه آورديم از سوي انجمن انتخاب شده بود مذاكره نمايند طور همانتبريز
و رئوس مذاكرات تقي. است» زمينه صلح با صداقت«غرض تامين:شد تأكيدنكته ديگر زاده ترتيب

و نتيجه، ابتدا مسائل مورد اختالف: را هم مشخص كرد بي. گيري شود بحث حاصل برخالف مذاكرات



و نقش تقي 558  زاده نهضت مشروطيت

بي«يم شفائي نوع قد و عدم اشتهارات بي براي مصلحت طرفين و بكلي و توافقنامه،»ثمر مĤخذ اي نوشته
هاي ممالك زاده پيشنهاد كرد در اين جلسه يكي از كنسول تقي]123[. به امضاي هر دو طرف برسد

ون عنوانبد، نامدمي» نمايندگان دول متحابه غير از دول مجاوره«بي طرف فرانسه يا آمريكا كه آنها را 
و حق دخالت در متن مذاكرات آن.و ناظر دعوت به عمل آيد» فقط به شكل تماشاچي«، رسمي در

و آمريكا در اوضاع ايران ذينفع شمرده نمي و انگليس محسوب زمان دول فرانسه و متفاوت از روس شدند
و سيد المحققي ضمناً براي اين جلسه روز پنجشنبه با ثقه. گرديدند مي نمايندگان شهر عنوانبهن االسالم

. موافقت شد
و تعدادي از اعضاي مركز غيبي وارامنه داشناك شهر برگزار جلسه بعد بدليل مخالفت ستارخان

در، بيش از هر چيز دل نگران قتل عام احتمالي ارامنه توسط قشون محاصره كنندهها داشناك. نشد
كه18پنجشنبه زاده نامه ديگري به تاريخ تقي. صورت مصالحه بودند محرم به حسينقلي خان نوشت
و ذهنيت تقيتأملحاوي جزئيات قابل  از تقي. زاده استي در شناخت رويدادهاي زمانه زاده مايوس

و نشاندن طرفين بر سر ميز مذاكره نموده نتيجه تالش بي اين آخرين: نويسدمي، اي كه براي مصالحه
و يكسره شدن امورطالب«نامه او خواهد بود چرا كه هميشه  و مردانگي چانه]124[. است» صداقت

و قلم و مشاعره زدن مي زني و مرسوم سنتي پيشين را نكوهش مي هاي بچگانه و گويد چه خيال كند
مي باطلي است كه تصور مي بي انقالب«توان شود و آب هاي جدي واقعي را دفع آتش را خاموش، واسطه

ن تقي».كرد مي وين خود از ظرافتزاده با زيركي درك و مدرن را طرح . كند هاي مذاكره در ذهنيت نوين
و بي مي با طنزي گزنده از جواني و مملكت سخن در:گويد تجربگي خود در مقابل ريش سفيدان شهر

را اين اوضاع فالكت و هر دو طرف قصد حذف ديگري بار كه هيچ كس گوش شنوا براي مصالحه ندارد
و ملت بيانديشدخوامي، در سر دارند كهدر. هد تدبيري براي نجات وطن يك مشت بچه« حالي
و نيستش را بازيچه لجاجت» سالخورده و هست و تعدي خود قرار، سياست باز در تهران مملكت ظلم

و برادران خود را مي و خون هموطنان مي داده به«: نويسد ريزند و اسباب لجبازيهمه به همديگر افتاده
مي پذيراي دشمن كهدر]125[».كنند بيگانه را فراهم پادشاه مملكت تمام عظمت شاهنشاهي حالي

مي«خود را در ريختن  و امثال من و آتشبازي يك قاشق خون من و شايد اگر موفق شود چراغاني داند
».كند در باغشاه هم مي

و توافق تقي و مذاكره از،»ر ناگهانيبه واسطه يك تغيي«زاده ناراحت از اينكه آنهمه تالش يكباره
و هيچ كدام از قرارهاي توافق شده عملي نشد و، سوي رهبران مقاومت انكار ياس خود را از ادامه تالش

مي تقي. كند اقدام براي مصالحه اعالم مي افزايد در اين شرايط مردم هم كه از اين مصالحه زاده در ادامه
و سخت نااميد شده كر اند رويه سركشي از. انددهتر پيشه هرمي» ملت«و براي بار آخر خواهد قبول كنند

و عقالي شهر به باسمنج محل اردوي عين و شايد روز كه مقرر شود پنج يا شش نفر از علما الدوله رفته
مي تقي. مفري پيدا شود براي تحقق اين امر دو شرط پيش. كند زاده دقيقاً جوانب كار را هم مشخص

ج: كشيد مي بييكي امنيت و دوم توقف و شرفي نمايندگان اعزامي و شرط همه اقدامات جنگي اني . قيد
. لذا ضروري است متاركه موقتي فوري برقرار شود

و در آن پس از اظهار اي به تقي الدوله فرمانده قواي دولتي مستقيماً نامه سرانجام عين زاده فرستاد
كه خوشوقتي به حضور او در تبريز از اينكه شخصيتي چون و نوع«او و» درد وطن از هر آاليشي«دارد

و مبري و مذاكره قدم پيش گذارده اظهار خرسندي نمود» منزه الدوله خواستار عين. است براي مصالحه
و حضوري شد تا شايد گشايشي در بن در تقي]126[. بست مابين پديدار شود مالقاتي دو ساعته زاده
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و رحمي به حال اين خاك«شته به شهر فرستاده تا شايد خواهد كه حسنيقلي خان گما پاسخ مي فكر
و حاال بدبختانه بازيچه يك دسته تازه چرخان بي . حاصل شود» قيد گشته بدبخت كه يادگار بزرگان بوده

مي الدوله نامه دومي به تقي عين و زاده و خونريزيمي تأكيدنويسد كند بايستي جلو لجاجت دوطرف
و بدنامي ميو آدمكشي و و ملت گرفته شود به:افزايدو رسوايي ميان دولت شخصي كه خواسته بوديد

و فرصت از دست نرود . شهر فرستادم تا مقدمات امر فراهم شود
مي زاده در جواب از عين تقي و الدوله و نام نيكي از خود بر جا گذارد خواهد كه پا پيش گذارده

و ملت« و فالكتو]127[. شود» واسطه العقد دولت و باليا افزود كه ديگر طاقت او از مشاهده فجايع
و اوضاع آنچنان وخيم است كه  و كشور به سر رسيده يا«مردم و هر عاقل مستبد دل هر دشمن دانا

: از دل خونين خود ناليد. طاق شده است» مشروطه هم
و سوزانده دانم اين ناله نمي« و هاي بدبختان كه درختهاي بارورشان بريده و گاوشان كشته و بزغاله

و جل پالسشان برده به، شان آذوقه، ناموسشان پايمال شده، خورده و تخم مزرعه سال نوعشان عيالشان
و بيوه، شان كشته شده آور خانه نان، هاي معصومشان ذبح شده بچه، يغما رفته و زنان يتيم ، آيا اين اطفال

و صحراها مانده در تمام عالم كنج كوچه اين فقراي فلك زده كه در روي حصير مساجد يا در آسمان، ها
ميو زمين شنونده مي]128[»باشد يا نه؟ اي هست يا نه؟ آيا مكافاتي براي مسببين آن افزايدو در پايان

و  و ملت«كه اميدوار است فرصت از دست نرود و شرف ملي«را از اين بدبختي با حفظ» وطن » حقوق
. نجات دهيم
به باسمنج شخصاً االسالم كه از مخالفت برخي سران شهر با مذاكره راضي نبودي ديگر ثقهاما از سو

و در بيستم ماه ربيع مي. الدوله مالقات كرد االول با عين رفت با:كند در خاطرات خود روايت در مذاكره
و مير تأكيدالدوله عين و مرگ و مردم عادي كارشان به خوردن علف كشيده در ميانشان نموده ضعفا

كهشدت گرفته در  و امثال آنها« حالي و همه چيز دارند» تفنگچي با در عين حال عين. نان الدوله هم
به متهم كردن مشروطه بي» المذهبي«طلبان االسالم از رفتار ثقه]129[. نتيجه گذارد مذاكره را

و ستارخان در اوج بحران كه خطر و افراطي برخي مجاهدين بر روزافزون مداخله روس غيرمسئوالنه ها
مي، فراز آذربايجان به اهتزاز درآمده بود بي. دهد خبر و رفتارهايي كه بيش از هر چيز نشان تدبيري

و ديپلما فقدان ظرافت رهبري جنگجويان مسلح شهر دشمن، كنسول روس. بودسيدر دنياي سياست
نهايت تجاوز علني به شهر ردن شرايطآوشماره يك مشروطه در تبريز نيز از اين امر براي فراهم 

:االسالم به روايت ثقه.دكرمي سوءاستفاده را
اي در انجمـن پـاره. كـرد در اين هنگام قونسول روس با اعضـاي انجمـن در شـهر مـراوده مـي«

و تهديدات از جانب عموم به قونسول مي مذاكرات شده و به افواه عوام انداختنـد كـه ملـت.شد ها
و اين شيوه را مدتها بود كه قونسول روس پيش گرفتك ما را مي حتي پشت بام كنسـولخانه، شد

او آدم، روساي شهر هم خيلي تضييقات بـه قونسـول روس كردنـد. را سنگربندي كرده بود هـاي
حتـي روزي كـه پاختـانوف، كردنـد پست او را در ايام تردد بـه خـارج تفتـيش مـي]مراسالت[و

ر قونسول روس مي و واگـون آنهـا را تفتـيش سردار ملي با سواره، وسيه برودخواست به اش رفـت
مي. كرد ]130[».شد كرد متهم به طرفداري روسمي هر كس از اين حركات منع

و در زمره نخستين كند كه به فعاليت اين سخنان را كسي عنوان مي هاي ضدروسيه شهرت داشت
شد كساني بود كه چندي بعد توسط قشون متجاوز روسيه در االسالم ثقه]131[. شهر تبريز به دار زده

و اختالف نظري با تقي رغم به بينانه در كنار در اين زمان واقع، در دوره مجلس اول ويژهبهزاده تفاوت
و نكوهش تقي. زاده بر ضرورت مصالحه ملي پاي فشرد تقي زاده ابا گرچه كماكان در خاطرات خود از نقد
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و بخشي از راديكال اختالف ميان تقي. ندارد و مركز غيبي در اين برهه زاده با ستارخان هاي انجمن تبريز
حمله اردوي شمال براي، عالوه بر امر مذاكره با قواي دولت محاصره كننده شهر. اوج جديدي يافت

و كنش تقي. تر نمود تصرف تهران هم اين اختالف را برجسته ر بررسي اسناد هر دوي اين موارد آرا ا زاده
ميتر در اين برهه شفاف . دهد نشان

چپ:بوسه مرگ  روي كودكانه پايان غم بار
و تقي رغم به و سوي رويدادهاي پيش روي را درست تشخيص داده پافشاري ثقه السالم زاده كه سمت
شد، بود و ممنوع اعالم و مصالحه با قواي حكومتي منفور دا. هرگونه مذاكره د سرنوشت تلخ آتي نشان

و چپ روي. زاده در اين پاي فشاري محق بود كه تقي هاي قواي روس در تدارك ورود به آذربايجان بود
و سازش كودكانه سران بي مي دانش اوضاع بحراني شهر. نواخت ناپذير نهضت بر طبل مبارزه تا به آخر

و هواداري ديپل هاي بسيار به دست روس بهانه و اشغال شهر داد هاي خارجي ديگر ماتها براي تجاوز
بي ويژه به و حتي فرانسه در اين امر نشان داد كه را انگليس تدبيري آن روزها ناگزير چنين فرجامي
و مقاومت ملي مردم ايران از مرز. طلبيد مي وقتي قواي روس به قصد انهدام كانون اصلي مشروطه

و سريعاً عازم تبريز گرديد ـ. گذشت ـ بودند كه براي ويژههباين خود سران مجاهدين ستارخان
و قهار روس به تبريز تن به  وجلوگيري از ورود قواي متجاوز به محمدعلي سويهيك تسليم بي قيد شرط

مي. شاه دادند و كساني كه مذاكره بر اساس موازين قانون اساسي را منفور پاي فشاري رغمبهدانستند
مي تقي از زاده كه مرتب گوشزد و كرد تا فرصت دست نرفته در چارچوب قانون اساسي مشروطه مذاكره

از. راي خود را پيش بردند، اي برقرار شود مصالحه و هشت ساعت ديگر تبريز وقتي خبر رسيد تا چهل
و هراسان نه مذاكره بي، دست خواهد رفت دستپاچه و و كمال و شرط به دشمن بلكه تسليم تمام قيد

و سراني كه از ظرافت. اي پذيرا شدند هيچ مذاكرهبي شماره يك نهضت محمد علي شاه را هاي سياسي
مي، بهره بودند مقتضيات روز بي بن يا همه چيز را و و يا در زمان ناچاري را خواستند همان. بست هيچ

كه رهبران ملتمسانه در نامه  تأكيدو» دامن پدر نامهربان بهتر از نوازش بيگانگان است«اي ناليدند
مي نمودند كه و نظام مشروطه مقدم ]132[. دانند استقالل كشور را بر هر چيز از جمله جان خود

 ها به تبريز در روزهاي پاياني استبداد صغير ورود روس
و درهم كوفته بود، تبريز در آن روزها خسته و بيماري. نزار و، مردم در چنگال سياه مرگ گرسنگي

و راهزنا گلوله ميباران ممتد قشون دولتي و پا و مخالفان درون شهر دست انبوه مجاهدين. زدندن ايلي
و از پا افكن و مقاومت نابرابر و خارجي مدافع شهر پس از قريب يك سال مبارزه يك، خودي توان آغاز

و مجهز تزاري را در خود نمي سران نهضت كه چندي پيش حتي. يافتند نبرد با نيروهاي تازه نفس
و. ناچاربه ترك مقاومت شدند، لتيان نبودندحاضر به مذاكره با دو دخالت عامل خارجي آخرين توش

و زندگي كشانده بود در. توان نهضت را به چالش مرگ و بزرگ مالكان منتفذ همزمان سران ايالتي
و جنوب در تدارك تكميل سناريوي حذف راديكاليسم پيشرو نهضت مشروطه، رهبري اردوهاي شمال

غم هفته. بودند و ناكارآمدي رهبران هاي و تدبير و دردآور پاياني استبداد صغير در واقع كاستي توان انگيز
و خفت بار. جنگجوي مقاومت را بيش از هميشه نشان داد و پراندوه همزمان با تسلط همه جانبه

و شرف انساني مردم تبريز سالدات و مال سناريوي سر كار آمدن پيروزمند كساني، هاي روسي بر جان
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و اصول بنيادي مشروطگي ايران در عرصه سياست تهران در حال اجرا بود كه هيچ اعتقادي به مفاهيم
. نداشتند

در- سردار قهرمان مقاومت خود را ناچار به پناه بردن به شهبندرخانه عثماني. فاجعه تكميل شد كه
و حاميان بين. يافت، واقع كنسولگري آن دولت در تبريز بود للي نهضت كه ماهها در كنار الم مجاهدين

تبريزيان فداكارانه در راه مشروطه رزميده بودند براي گريز از اسارت دژخيمان تزاري به اصرار خود 
و حضور. شبانه با لباس مبدل شهر را ترك كردند، مجاهدين تبريز در حالي كه تبريز با مصيبت مداخله

و پنجه نرم مي ـ در تهران، كرد قشون روسيه دست و رئيس ايالتي سپهدار بزرگ مالك خودكامه تنكابن
و امور را به قبضه خود درآوردند ـ وارد پايتخت شده وصف فرمانده اردوي شمال را از زبان. سردار اسعد

و اندوه زاست ]133[. يكي از سران مجاهد زمانه آن اردو خواندني

انزاده با حركت اردوي شمال براي فتح فوري تهر مخالفت تقي
و رابطه تقي به ويژهبهزاده با مجاهدين گيالن از فعاليت و نيروي داوطلب براي اعزام در امر تهيه اسلحه

و برافراشتن مجدد پرچم مشروطه در بخش سوسيال  و تدارك قيام منجر به تصرف شهر رشت
و محبوبيت مرج، ياب مورد استناد نشان از نفوذ اسناد تازه. دمكراسي همين كتاب سخن گفته ايم عيت

و نماينده مجاهدين عالوه بر مكاتبات ميان تقي. خواهان گيالن دارد زاده در ميان مشروطه تقي زاده
ـ شواهد ديگري هم از اين ادعا مي ـ ميرزا كريم خان رشتي روزنامه. شناسيم گيالن براي تدارك قيام

و محبوب نسيم شمال رشت در]134[»ن اشجارباثمرتري«زاده را از جمله تقي، مشهور و معرفي كرده
و رئيس انجمن ايالتي رشت به ستارخان  تلگراف ميرزا حسين خان كسمائي از رهبران نهضت در گيالن

و احترام را در اوج محاصره تبريز را به وضوح مشاهده مي ]135[. كنيم اين عالقه
و تقي و مراجع از مالقات ميرزا كريم خان اي آنها يك هفتهيهت با فاصلزاده در پاريس خبر داديم

و رشت را هم اطالع داريم و سپس به تبريز و ضرورت برپايي يك هسته. به قفقاز و نقش موثر در توافق
هم خواه جديد در رشت از سوي تقي مشروطه توانيهزاده براي مقابله با حكومت محمدعلي شاه كه

و يكسره كردن مقاومت تبريز گذارده نيز با توجه به اسناد اشاره شده ترديدي، بود خود را بر سركوب
]136[. نيست

و تصرف شهر قزوين نيز بنا به تلگراف مشترك ارسالي از تبريز به اقدام اردوي شمال در حركت
ـ با امضاي تقي و حمايت تقي گيالن ـ نيز مورد ترغيب و ستارخان به]137[. زاده بود زاده اين سند

اين اقدام مشترك. دارد كه در تصرف شهر قزوين عجله الزم اعمال شوديدتأكخواهان گيالن مشروطه
و نكوهش تقي تقي و ناخرسندي ستارخان از نقد و ستارخان با وجود اختالف نظر زاده به برخي رويه زاده

و مرجعيت تقي زاده نزد مجاهدين تبريز همچنين اردوي ورفتار نادرست مجاهدين تبريز نشان از احترام
. دارد شمال

زاده از تبريز به رشت براي معزالسلطان از رهبران تلگراف بسيار مفصل تقي، عالوه بر اين سند شفاف
صريح مبني بر ضرورت پيشه كردن تأكيدزاده ضمن در اين تلگراف تقي. اردوي شمال در دست است

و  و قصبات سر راه اردو و رفتار اصولي مجاهدين با مردم شهرها العاده در جلبت تامه فوقمواظب«رويه
و عدالت درباره عموم اهالي به مساوات مي»قلوب عامه از از مجاهدين و نظم الزم خواهد با رعايت قواعد

و منع غارت مطلقاً از هرگونه باشد« و مال تعميم عدل يعني حتي، تعديات بعضي مجاهدنمايان بر جان
و محكم نمودن راهيهدربار و ضرورته متهمين به استبداد و تهران واجب و طوالش اي اطراف مازندران
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و در تسخير قزوين همت بگماريد. است به طرف، آنگاه هر چه زودتر اردو به طرف تهران حركت داده
و خلخال هم آدم، اردبيل ]138[»زاده جان نثار ملت تقي... دعوت نمائيد، هاي مخصوص فرستاده آستارا
زاده را از آغاز مخالف حركت اردوي شمال كسروي كه تقي ادعاي برخي مورخان از جمله در

و همچنين بررسي روزنامه، شناساند مي و شواهد نسيم شمال ويژهبههاي زمانه با پيدا شدن اين اسناد
و غرض ايدئولوژيك يا شخصي با تقي با قلم. رشت ترديد رواست سخني، زاده دارند زناني كه دشمني

مي اما پيرامون كسروي. نيست و شواهد محقق برجسته مشروطه بايد اشاره كرد كه بنظر رسد اين اسناد
و يا بي و ناديده انگاشته است يا دردسترس او نبوده . اعتنا از قبل آن گذشته

به حداقل با آشنايي با آثار كسروي مي اينكه. دسترسي داشته است نسيم شمال روزنامهدانيم كه او
و مبناي كار قرار نداده قابل الفت با حكم صادر شدهچرا چنين اسناد مهمي در مخ  تأملاش را نديده

و همراه ستارخان 1327زاده تا پايان ماه صفر طبق اين اسناد تقي. است صريح بر ضرورت تأكيددر كنار
و در صورت امكان برخي شهرهاي ديگر منطقه است ميرزا، در پاسخ همين تلگراف اخير. تصرف قزوين

مي توضيحاتي را به اطالع تقي، ان تربيت از فرماندهان اردوي شمالعلي محمدخ ]139[. رساند زاده
و يا حداقل در زمان نوشتن تاريخ مشروطه در اختيار نداشته شايد كسروي اين سند را هم نديده باشد

بي به جاي داستان به هرحال. است وچ:ل مهم پاسخ درخوري يافتسؤابايد براي اين، پايه سازي ه شد
و ضرورت اردوي فوريزاده مطرح گرديد كه او پس از فتح قزوين با حركت هايي براي تقي چه تحوالت

و خوار تقليل اين تحول نظري به خواست تقي. شمال براي فتح تهران مخالفت كرد زاده در مقابله
و يارانش با توجه به اسناد فوق ي در سنجش شرايط اتكاي تأملتواند مبناي الذكر نمي شمردن ستار

و مخالف نهضت باشد بي. پيچيده زمانه وصف آرايي نيروهاي موافق و يكسويه گمان كسروي بروبرگرد
مي دارد كه تقي و يارانش هاي جديد دست نيابد تا خود بتوانند به پيروزي» مجاهدين«خواستند زاده

و پيشاهنگي امر مشروطه را به دست آورند نش. رهبري اول ازهمه سران مجاهدان،دمي دانيم چنين
و در حضور مداخله روسها غالبا به عثمانيان  تبريز از سر ناچاري خود را تسليم محمد علي شاه خواندند

و بزرگ مالك تنكابن فاتح، دوم اينكه اين مجاهدين اردوي شمال نبودند، پناه بردند بلكه خان بختياري
و نگري ساده يكسويهبراي ترديد در اين. واقعي پايتخت گرديدند و تهران گرايانه بايد اوضاع تبريز

و تقي همچنين رويدادهايي كه در درون اردوي شمال مي و سران گذشت زاده خود يا توسط منابع معتبر
و. ها از آنها اطالع داشت را به ارزيابي گذارد درگير فعاليت و اوضاع در محدوده ملي تقليل مجموعه علل

و اختالف نظر شخصي ويا عيب جويي يك نفر از عجايب تاريخالمللي زمانه بين . نگاري ماست به انگيزه

و ستارخان تقي  زاده
و فعاليت دانيم تقي مي و احياي مشروطه زاده در اوج مقاومت تبريز هاي خود در اروپا در حمايت آن

اشكسروي زمان رضاشاه در تاريخ مشرو. مخفيانه خود را به شهر تبريز رساند زاده برهه تقي، طه
مي مشروطه را ميوه تا چيني .« خواند كه خود را به تبريز رسانيد . هاي بجاي آنكه از كوشش.

و او نيز گرهي از كار بگشايد و مجاهدان خشنودي نمايد و مجاهدان از همان آغاز رسيدن، سردستگان
و مجاهدان ايراد، خشكه پارسايي از خود نشان داده ميبه ستارخان ]140[».گرفت ها

ميها كسروي دهه و مردم تبريز در بدو بعد از رويدادهاي زمانه اظهار تعجب كند كه چرا مجاهدين
و ورود تقي و بايسته مشروطه احترام بسيار گذاردند زاده به شهر او را به مثابه يكي از رهبران شايسته

و پيشبرد امور را از او مي و توصيف كسرويدر ترسيم. پرسيدند صالح كار
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». . مي. مي ولي او خودخواهانه كنار جسته در خانه و از پشت پرده به كارشكني . كوشـيد نشست
مي يكي از بهانه ]141[».كنند هايي كه پيدا كرده بود اينكه مجاهدان خانه را تاراج

و لجام گسيختگي برخي از مجا كسروي سپس در رد ايرادات تقي و مرج هدين زاده مبني بر هرج
بي مسلح در تبريز مي و نيازي بودند كه به مال كسي دست درازي گويد بيشتر آنان مردان پاكدل

و در ادامه جمع نمي مي كردند از تقي: كند بندي و چند تن ديگر گذشته و تربيت كه» خودخواهي«زاده
دامي» كارشكني«دامنگيرشان شده در اين انتقادات كه او را. شتندنامد انگيزه ديگري هم كبوتر«آنها

مي»دوبرجه و پيروي از انديشه اي توصيف هاي سياسي آن سرزمين كند كه به دليل زندگي در انگليس
مي« . دريغ نداشتند» بودند بدگويي از مجاهدين كه يك دسته جانبازاني

و رفتار ناپسند برخي از مجاهدي كسروي خود بارها در همين كتاب مواردي از دست درازي ن ها
مي اما براي نكوهيدن تقي، مسلح بدست داده بي زاده چنين مدعي و با علو شود كه آنان افرادي نياز

كهدر، همت بودند مي حالي داند كه بيشتر آنها لوطياني بوده كه براي نان شب محتاج خود بهتر از همه
و حقوقي بودند كه انجمن تبريز مي پرداخت ر روشن توضيحت كسروي چند سطر پايين. مستمري

و ايراد واقعي تقي مي : زاده به مجاهدين چه بوده است دهد كه انتقاد
و ديگران كه در اسالميه نشسته« و ميرهاشم و امام جمعه و خود آنـان، ليكن حاجي ميرزا حسن

مجاهدان كه خانه هاي آنان را تـاراج كردنـد جـاي هـيچ ايـراد، فرستادند سواران را به تاراج شهر مي
. دارائيش را هم تاراج كنند، در جنگ چنانكه دشمن را كشند. بود نمي . را ولي تقـي. زاده همـين

و باقرخان بـد مـي  و بدينسـان يـك دسـته را از آنـان جـدا دستاويزي ساخته به ستارخان گفـت
در، داشـت حيدر عمواوغلي كه از تهران با وي همبسـتگي مـي. آورد گردانيده به سرخود گرد مي

مي اينجا نيز و در نهان با ستارخان دشمني ]142[».نمود به او پيوسته

و متهم كردن كه بنابراين اگر از بازي با كلمات ها بگذريم خالصه جريان به روايت كسروي اين بوده
و تعدادي از اعضاي تقي و طرح نموده و انتقاد داشته زاده به برخي رفتارهاي نامطلوب مجاهدين ايراد

ت و هم راي بودندانجمن ايالتي و حيدر عمواوغلي هم با او همراه و مجاهدين هم اصلي. بريز ترين انتقاد
و غارت خانه هاي مخالفين مشروطه براي مقابله به مثل عملكرد عمل نادرست مجاهدين در تاراج

. ضدانقالبي اينان بوده است
و در ادامه روايت چند سطر پايين كسروي اما فراتر مي از تر نمونه رود با تقي» دشمني«اي زاده

او«گويد محمدعلي خان تربيتمي. كند مجاهدين را هم عنوان مي و از افزارهاي دست » از خويشان
و از براون نامه و تاراجگر قره داغي خواند و در آن ستارخان را لوطي اي به ادوارد براون در انگليس نوشته

و بايستگي ستارخان . اش را طرح نكند در كتاب تاريخ انقالب مشروطه خواسته كه موردي در ستايش
را هم گواه اتهامات،"زاده تقييهنام"براي اثبات ادعاي خود متن به اصطالح، كسروي در پايان روايت

مي. آورد خود مي بي«كند كسروي ادعا ما آن نامه اش تربيت كه نويسندهدانيم مينام چاپ شده ولي
و ادعاي خود به خواننده ارائه بجز اين حدس خود».بوده و شاهد ديگري براي روايت و مدرك سند
. دهد نمي

مي» تاريخ اوايل انقالب مشروطيت ايران«هاي زاده در خطابه تقي گويد در پاسخ به اتهامات كسروي
را خود در شرحي كه در وصف ستارخان آورده چنين نامه) مشروطيت(براون در كتاب انقالب ايران  اي

.«: اما حكايت آني نيست كه كسروي مي نويسد.پ نموده استچا . مي. به]نامه[گويد براون از شخصي
و تميز او كمال اعتماد دارد ]143[».او رسيده كه به قضاوت
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يك» نامعلوم«نويسنده، بر مبناي متن چاپ شده در كتاب براون نامه مدعي است كه ستارخان
و جاهل قره سوداگر اسب بي او از لوطيان. اطالع چنداني ندارد، داغي است كه از مفهوم مشروطه سواد

و توانسته، تبريز است كه در مبارزه تبريزيان و روحيه رهبري قابل توجهي از خود نشان داده شجاعت
و بعضاً رفتار. هاي محله خود اميرخيز محرز نمايد سلطه خويش را بر لوطي اما موفقيت او را فاسد نموده

ميناپسند و زنبارگي پرداخته است از جمله به شراب. دهدي از خود نشان پس از اين مقدمات. خواري
و خواستار، تر از ستار خواهان با درجه پايين تمامي مشروطه:افزايدمي نويسنده نامه آزرده خاطر بوده

]144[. زاده هم با اين سخن موافق است تقي، بركناري وي هستند
بيزاده در ادامه تقي و به مطلب ضمن نادرست انصافي خواندن برخي از اتهامات نويسنده نامه مزبور

و رفتار مجاهدين رغمبهستارخان مي افزايد  طرح علني آن را به سود نهضت نمي، عدم تاييد برخي رويه
]145[. شناسد

وصرفاً كند چرا تقي زاده در ادامه روايت خود به كسروي اعتراض مي ، حدسبر مبناي سوءظن
و عنوان كرده كه او اين عمل را به دستور نوشتن آن نامه را به ميرزا محمدعلي خان تربيت نسبت داده

و شاهدي براي اين، زاده بدرستي معترض است تقي. زاده انجام داده است تقي كسروي هيچگونه سند
مي. اتهام خود عنوان نكرده بود و دهد كه نويسنده تقي زاده در ادامه احتمال نامه يك فرد انگليسي

و اشاره. مورد اعتماد براون در داخل ايران بايد باشد و طرز گزارش در دقت در نوع كلمات هايي چند
به. كند متن اين نامه حدس تقي زاده را تقويت مي و او را نويسنده ستارخان را يك لوطي خوانده

دس، كند كلودووال راهزن دلير تشبيه مي بي تور تقيضمناً اگر نامه به امضا زاده نوشته شده باشد چرا
و اگر او يا دوستش تربيت نامه را نوشته و خواسته است اند در خفا نامي از آنها برده نشود چرا نام اند

در تقي مي تأييدزاده را قصدم از ذكر اين نمونه اين بود كه برخي به هرحال. كند سخنان خود عنوان
او، زاده را نشان دهم به تقيپايه كسرويبي هاي انتقاد و قضاوت تاريخي امري كه بر انصاف پژوهشي

و مدرك عملي غيرمسئوالنه است. سايه افكنده است . اتهام زدن اينچنين بدون سند
زاده به درستي كه تقي طور همانامروز پس از سالها براي تاريخ روشن شده كه نويسنده اين نامه

در والتر اسمارت از ديپلمات. حدس زده يك انگليسي بوده است هاي وزارت امور خارجه انگليس كه
 1910ژوئن18اين نامه به تاريخ. برده آن را به براون نوشته بود زمان مقاومت تبريز در شهر به سر مي

و در ميان مجموعه اسناد براون)ق 1328الثاني جمادي25(ميالدي از تبريز به براون فرستاده شده
]146[. ود استكمريج موج

و اثبات دشمني شخصي تقي اصلي عنوانبهكسروي اين سند را زاده عليه ترين شاهد قضاوت
مي. كند ستارخان عرضه مي و شواهد تاريخي نشان و مواضع اتخاذ شده اسناد دهد كه سير رويدادها

اي ساده وان به گونهت زاده با ستارخان را نمي مدعاي اين نكته است كه اختالف ميان تقي، توسط طرفين
و، هاي مبارزه شيوه، بلكه بر سر خط مشي، به دشمني شخصي تقليل داد و مسير فعاليت اجتماعي نوع

. بوده است، جهان نگري آن دو
شناساند با شخصيت تاريخي كه درواقع وجود داشت ستارخاني كه كسروي در تاريخ مشروطه

قه. داردي هايي تفاوت مي رمان يگانهكسروي ستارخان را كاري كرد، كند با ايستادگي گردانه اي معرفي
و ارج كسروي بدليل باورهاي ضد شيعه. داري آن نيست كه در تاريخ مشروطه ايران هيچ كاري به بزرگي

.و ضد شيخي خود تالش دارد از باورهاي عميق دين ساالرانه ستارخان با پيشينه شيخي سخني نگويد
و يا حداقل چنين مي واقعيت اين است كه او و پاي بند به تقليد احكام مجتهدين بود مسلماني مومن

و آقايان تأكيدكما اينكه بارها. نمود كرد ما به حكم حضرات حجج اسالم نجف اشرف كه نواب امام
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ـ شيداهللا اركانه و انجمن مقدس ايالتي، حقيقي روحاني مانند حمايت كننده مجلس شوراي ملي تهران
و ميتبريز ستارخان همواره يك باورمند]147[. االن حكم ايشان در بغل من است. باشيم مشروطه

بر، در روياروئي دوران مجلس دوم. ايمان ساالر مسلمان باقي ماند و باقرخان صريحاً با تكيه ستارخان
و هواخواهان آنها  و پيروي از اولياي مذهبي در مقابل حزب دمكرات زادهقيت ويژهبهباورهاي ديني

دومين امر در شناخت روحيات ستارخان گذشته از رويه. ايم به اين امر در جاي خود پرداخته. ايستادند
و برخي عادت نابايسته چون ميخوارگي كه بر عملكرد او به عنوان رهبرمجاهدين موثر هاي خودمدار

و اطالع از ظرافت، امي بودن، گرديد و مولفه فقدان دانش سي ها خود. ورزي مدرن بود استهاي نوين
را كسروي بارها قهرمان نامي ]148[. خوانده است» سوادبي«و» عامي«اش

و از اصول وظرافت مذاكره و رزم بود بي، ستار مرد جنگ و تدبير سياسي بقول. بهره بود مصالحه
و. دانست چه بايد بكند هاي شهري نمي بست پس كوچه خود كسروي او چون پلنگ بيابان در بن اصرار

به تأكيد متلون ستارخان در ممنوعيت هر نوع مذاكره با دولتيان تا زمانيكه قشون متجاوز روس
شد دروازه بي، هاي شهر تبريز نزديك و مدعاي شفاف اين او همچون برخي ديگر. تدبيري است شاهد

و مقاومت باور داشت كه خطر تجاوز روس را امثال تقي او. اند علم كرده زاده براي سست شدن مبارزه
و نابودي نهايي مشروطه در نيافت درازي روس خطر روزافزون دست كه فاجعه. ها عليه استقالل كشور اي

و عوامل محلي و هشدار را ثابت كرد با ورود قواي روس . اش به تبريز واقعي بودن اين اخطار
در دومين مسئله در تغيير تصميم تقي گيري تهران با قدرت زاده اين بود كه محمدعلي شاه

و مشروطه و فشار دول خارجي با اعاده مشروطه در اين برهه به ناگزير موافقت كرده خواهان درواليات
زاده بر مبناي تقي. حتي صادق مستشارالدوله را مامور تدوين نظامنامه انتخابات مجلس دوم نمود

اردوي، ناچارا گردن به مشروطه داده هايي كه از تبريز ارسال داشت گمان داشت حاال كه شاه تلگراف
و به تهران هجوم نبرد چرا كه احتمال دارد روس ، ها به اين بهانه عالوه بر تبريز شمال در قزوين مانده

و تهران را نيز اشغال نمايند . قزوين
به تقي خواهان اشارهو وجود دو نظر متفاوت در ميان مشروطه» اختالف عقايد«زاده در اين برهه

و تماميت ارضي كشور در مقابل. اردد و حفظ استقالل بنا بر مسئوليتي كه در قبال سرنوشت مشروطه
به مشروطه، خود در شرح باورهايش در چنان شرايط خطيري، كرد تجاوز خارجي احساس مي خواهان را

كه: كند دو دسته تقسيم مي  دسته اول باور دارند
». . و. با دولـت صـلح، خارجي بايد از نواقص كار چشم پوشيدهبه جهت مالحظات باريك داخلي

و پاك نيست.و صفا كرد اگرچه باز آثار استبداد در تهران بـاقي، اگرچه قلوب دولتيان كامالً صاف
و خائن، است و درباريان مغرض و، انـد اگرچه ايشان تا يك اندازه با اجانب سـاخته، اند اگرچه وزراء

ا زيرا مضرات قلب اين اساس از معايب حاليه هر قدر زيـاد باشـد.ستاگرچه مركز غيرقابل تغيير
و آن مشروطه حقيقي صحيح بي و ادار بيشتر است طلـب پرسـت مشـروطه امين وطنيهغرضانه

و ممتنع است و وطن به داليل علمي محال اين است كه بـه هـر. مراعات كننند كافه حقوق ملت
د و صوره زوركي با و هـر چـه آن طـرف خـالف كنـد نحو است ولو ظاهراً ، ولت بايد اتحـاد نمـود

و اتحاد دول دشمن بـا همـديگر در مقـام اقتضـاء، گرم گرفت. اغماض كرده به عينه مثل دوستي
و انگليس و محـال بـودن. خصوصاً روس اگر تفصيلش را بدانيد كه با وجود اختالف منافع طبيعي

و صميميت از طرف روس يس است چطور انگليسـيها از ناماليمـات ها كه دشمن طبيعي انگل صفا
و ترس، مشهود هر روزه چشم پوشيده آلمان دوسـتي]از[زوركي به مالحظه موازنه سياسيه اروپا

]149[».كنند مي



و نقش تقي 566  زاده نهضت مشروطيت

و مشروطه باور داشت كه تماميت، زاده خود تقي تأكيدبنابراين او دراين مرحله اوج بحران كشور
و سر و احتمال از ميان رفتن استقالل نوشت ارضي كشور در معرض خطري محسوس ساز قرار داشته
و عاجل ميتري ايران توسط قواي متجاوز روس مهم شناخت رغمبهاو. باشدن مسئله جلوي روي ايرانيان

و غيرقابل اصالح دربار محمدعلي شاه، استبدادي«كامل از ماهيت  و» خائن كه خود او با جسارت
و راديكاليزم همه جانب مي، اي در تمام حيات مجلس اول با آن مبارزه نموده بودهشجاعت كه گمان كرد

و بايد موقتاً سازش ملي نمود مي و، آنكه در همان زمان ويژهبه، توان محمدعلي شاه در زير فشار داخلي
و حاضر به پذيرش هر چند، خارجي گروهي را مامور تنظيم نظامنامه انتخاباتي مجلس دوم نموده

و محدوديت تقي. وطه گرديده بودظاهري مشر هاي زاده اين سازش با حكومت تهران را همچون ظرافت
و انگليس عليه دشمن مشترك و اتحادهاي شكننده ميان دول رقيب روس ـ ائتالف ـ آلمان با شان و

و عاجل خود تشبيه مي و پيشبرد منافع فوري . كند رويكرد حفظ
كهميزاده به صراحت در همين تلگراف تقي و علمي«نويسد به اين باور رسيده» به داليل تئوريك

ـ كه در آن به و مطلوب خواسته تمامي كه امكان برپايي مشروطه حقيقي و كشور پاسخ مثبت هاي ملت
و همچنين. در ايران آن روز وجود ندارد، داده شود و آشوب سراسر مملكت و مرج او با اشاره به هرج
و سردبي، آشفتگي مي هاي ميان مشروطه رگمينظمي ـ كه هر كدام ساز خود را در خواهان ـ نواختند

و عناصرمدبر در عرصه سياست ورزي مدرن مي، فقدان عنصر دانش سياسي كند كه كسب صريحاً اعالم
و در آن مقطع خاص به داليل متعدد از هاي خواسته و مشروطه حقيقي در ايران حداكثرنظام راستين

ب و و هيجان بسيار فرقه، يسوادي عموميجمله جهل و شور و، سطح نازل آگاهي، بازي دانش سياسي
پس حداقل آنچه. خودي با توانايي ومداخله جويي ضد ملي دول بيگانه ميسر نيستهاي ناتواني
و نهضت پذيرفت مي و مقتضيات كشور . توان عملي نمود را بايد در جهت مصالح

نظ تقي مي ريه دومي ميان مشروطهزاده در همين تلگراف رسد برخي از اعضاي خواهان كه به نظر
و مجاهديني چون ستارخان طرح مي مي مركز غيبي تبريز نظري كه گمان. كند نمودند را نيز عنوان

و  و«دارد هيچگونه سازشي با حكومت تهران پذيرفته نيست نجات ايران فقط در هجوم ملت به تهران
و قلع  و فالن هيچ ترس نيستقطع دايره فساد و انگليس و از روس و بس ]150[».ماده استبداد است

و صريح تقي كه تأكيدزاده با عباراتي روشن دارد كه او خود از طرفداران نظريه اول است ولي از آنجا
و به تصميم و صرفاً گيري دمكراتيك اعتقاد دارد و يك راه خود را صاحب يك راي بيشتر نمي شناسد
مي نمي تصميم . گذارد تواند در اين شرايط پذيرفته شود تصميم نهايي را بعهده خود مجاهدين
كه تقي ميصرفاً زاده خطاب به كساني و راديكال به انقالب نگريستند جمالتي با نگره اي رومانتيك

: كند را نوشت كه روحيات خود او را در آن روزها ترسيم مي
و فرضيات قشنگ ...« ممالـك]انقـالب[را هم در كارخانـه خيـال از روي رولسـيون آن خياالت

و عثمـاني كـه يـك ميليـون قشـون  و تربيت شده مثل فرانسه كه منشأ تمدن اسـت خوب دنيا
مي نظامي فرنگي مي مĤب دارد و قياس با مملكتي اش ايـل چادرنشـين كنند كه ثلث سـكنه بافند

و اغلب مجاهدينش داراي اوصافي اس و يغماگر عالوه بر ايـن ...ت كه من از ذكر آن خجلموحشي
و مكاتب حاليـه هـر نـوعيهايـران كنـوني بـا ايـن سـكن، معتقد بر اين هستم كه بدون مدارس

و هر ورقش را برگرداند و ابـرو، خواه يخني بكند يا تريد، خودكشي كند بهتر از اين نخواهـد شـد
سـه سـال جنـگ الزم، يـك سـال براي اصالح آن هـم بـاز عـوض. چشم ضايع، شود اصالح مي

و هكذا كه بايد مادم مي و خون شود و چون انقـالب هـم فرصـت الدهر ايران در انقالب ريزي باشد
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و تربيت نمي بـاز آدم. هميشه بعد از صد سال هم در همان جايي هستيم كـه بـوديم، دهد تعليم
و مغرضند. نداريم . باز همه دزد

و بنده بدهند بهتر از ايـن نخـواهيم توانسـت اداره اگر اختيار كافه ايران را هم به دست جنابان عالي
و بي. كنيم و آدم نيسـت والسـالم چه كه به يك كلمه مشكالت زياد بـا ايـن همـه راي. حد است

و واجب ]151[».االتباع هم نيست بنده يك راي بيش نيست

و به دوستان خود در اردوي شمال از آرزوي موفقيت براي مجاهدين دارد، زاده در خاتمه تلگراف تقي
زاده تلگراف مجاهدين گيالن در پاسخ تقي- كميسيون جنگ قزوين. فرستد جمله يپرم خان سالم مي

آنان: در متن اين تلگراف آمد. مفصلي كه باز هم در روزنامه نسيم شمال منتشر شده است ارسال داشت
ـ گرچه تقيمي» مقدس ايالتي آذربايجانانجمن« تأييدزاده مورد اطالع دارند نظريات تقي زاده باشد

و تعهد نمود كه  ـ و تندروي«خود چنين ادعائي را طرح ننمود و عمل مجاهدين» شتابزدگي در برنامه
و صوابديد مجاهدين تبريز پيش خواهد رفت و امور با هماهنگي ]152[. رشت وجود ندارد

و دشمني و برخي مجاهدين در كار فردي ميان تقي بنابراين شواهد قضيه اختالف شخصي زاده
و در تمام پروسه حركت اردوي شمال از شهر رشت و عنوانبهزاده تقي، نبوده شخصيتي مورد احترام

ـ داشته است ـ گرچه غيرمستقيم پس تقي. مشورت رهبران مجاهدين گيالن حضور فعال زاده بالفاصله
و در آن عنوانق 1327االخر جمادي24از فتح تهران در  مري تلگرافي به ميرزا كريم خان رشتي ارسال

و آرزو دارد و فتح ملي را تبريك گفته و خلوص«: نمود كه اين سرور اختالف عقايد را حسن نيت
و سپس به تهران تقي]153[. كند» عقديت طرفين تالفي زاده پس از فتح تهران از راه قفقاز به رشت

در. رود مي . رشت در خانه ميرزا كريم خان رشتي مهمان او بوددو هفته اقامت
و در فاصله فتح قزوين تقي: گيري مطالب اين بخش مي توان نوشت در نتيجه زاده در مقطع خاصي

و مهمتر از همه ضرورت تا فتح تهران به داليلي چون كاستي هاي نيروهاي انقالب بويژه رهبري آن
و حفظ استقالل كشور در مقابل خطر روزافز ون قواي متجاوز روسيه به سازش ملي با حكومت تهران

كميته واسطه با نقش پررنگ ميرزا صادق مستشارالدوله. پيشبرد تدريجي نهضت مشروطه تمايل داشت
آنها حتي نظامنامه انتخابات مجلس دوم را هم نوشته وبه تبريز. در تهران هم بر آشتي ملي پا مي فشارد

دانست كه عليرغم حضور عناصر انقالبيمي. به معضالت اردوي انقالب آشنا بود زاده تقي. فرستاده بودند
و مجاهدين سوسيال دمكرات و همفكران خود او چون تربيت و انگشت شماري از ياران عمالً،و راديكال

و هوادار روس تنكابن است سپهداري كه چند ماه پيشتر. رهبري اردوي شمال با سپهدار مالك بانفوذ
وفرما و در هم شكستن مقاومت تبريز بوده بدليل رنجش شخصي از صرفاً نده نيروهاي شاه در محاصره

و مهمتر از همه چيز او در اين مرحله عليرغم رهبري اردوي  و ضمناً شاه با قهر به گيالن بازگشته
و همچنين كنسول روس بود مشروطه و تماس مستقيم با محمدعلي شاه زاده تقي. خواهان در ارتباط

و: الذكر آورده همانگونه كه خود در متن تلگراف فوق و احتماالً تبريز نگران پيشروي قواي روس به تهران
ـ پشت. از ميان رفتن استقالل كامل ايران بود و منظم ـ آهسته كما اينكه سواران روس در همين زمان

س سر اردوي شمال تا دروازه و تماس خود را با با. پهدار حفظ نموده بودندهاي قزوين پيش آمده آيا
و تماس توجه به پيشينه سپهدار كه در هواداري از روس و عام بود با ها شهره خاص هاي منظم او

و عوامل او بي توان هراس تقيمي، كنسول روس و حمله براي شكست زاده را پايه خواند؟ آيا خطر توطئه
و از ميان رفتن استقالل كشور  كرد؟ پيش از هميشه بر آسمان ايران پرواز نمي نهايي اردوي انقالب

مي هاي فوق زاده همانگونه كه خود در متن تقي دانش، كند نگران سطح نازل آگاهي الذكر عنوان
و مرج، همچنين از خودسريها، وتدبير مجاهدين از، هرج و رفتار نامطلوب برخي و تفريط افراط
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و در شهر قزوين هاي متعدد اين رفت نمونه. مجاهدين شاكي بود و چه در مسير قصبات ارها چه در رشت
اي از مجاهدين به حالت قهر اردو اي پيش رفت كه عده مسئله به گونه، را اسناد تاريخي ثبت نموده است

و شاهدان اردوي شمال هم نمونه. را ترك نمودند بنا بر مجموعه.اند هايي از آن را بدست داده كسروي
بي هاي تقيو نگراني ترديد، علل برشمرده كسروي اما مسئله را به دشمني شخصي. پايه نبود زاده چندان

مي طلبي تقيو رياست او اين اصل مسلم تاريخي را در نظر نداشت كه يك مورخ. دهد زاده تقليل
و داده نمي و نبايد بر اساس آمال و عملكرد شخصيت هاي امروز به داوري پديده تواند و تحوالت ها
و قضاوت يك سويه. خي گذشته بپردازدتاري و عملكرد افراد كه روشن شد تشخيص نتايج تحوالت

بي، شود آسان مي و . نظري مورخ به دور است كه چنين كند ولي از انصاف پژوهشي

 زادهي بر علل مخالفت تقيتأمل
و سردار اسعدخان ايالتي در اردوي بختيا بيحضور سپهدار در فرماندهي اردوي شمال در ري شك

و مواضع اين زما ارزيابي تقي مي. تاثير فراوان داشتنش زاده در يابي دانست كه با قدرت او حالي اينان
و دمكرات از دستيابي، هيچ گونه تشكل رهبري كننده منسجم وجود نداشت كه عمالً نيروهاي راديكال

اوليه تاسيس حزب دمكرات درگير اقداماتي زاده در همان روزها براي تدارك تقي. مانند به قدرت باز مي
رساترين وصف حضور عناصري چون سپهساالر در رهبري نهضت را پژوهشگر نكته. همه جانبه بود

، ترشان در آن زمان شناخته شده بودند هايي كه پيش در پرتو واقعيت«: سنجي به دست داده است
و امثال او به صفوف قيام از جانب مش شد، اي بود خواهان كار نابخردانه روطهكشاندن سپهساالر و معلوم
و پيشرفت اجتماعي به منزل ]154[».ي مرگ بودي بوسه كه براي جنبش دمكراتيك

و رويه نامطلوب برخي مجاهدين تقي  ويژهبهزاده با همه نقدي كه بر عملكرد لجام گسيخته
مي، ها داشت قفقازي خو. شناخت اما سپهساالر را هم به خوبي مياو : نويسدد

و سردار اسعد خيلي از مجاهـدين مـي« از بابـت، ترسـيدند حدس خود من اين است كه سپهدار
و ديگر بـه خـود اينهـا اعتنـاءمي. اينكه طهران دست اينها نيفتاد دانستند كه آنارشيست هستند

مي نمي و شلوغ حدس مـن ايـن اسـت كـه ايـن دو بـا هـم قـرارش را گذاشـتند كـه. شود كنند
]155[».هدين قفقازي ديرتر بيايند به طهرانمجا

را تقي مي» حرف شنوي«و»ها خيلي تابع روس«زاده سپهدار كه آنها به«شناساند قرض زيادي
و. داراي امالك وسيعي در تمام ايران از آذربايجان تا لرستان بود،»بانك روس داشت و براي حفظ منافع

و بدهي مال و بدليل وابستگي ميي مستقيم با روسامالك خود كه. كرد ها همراهي اگر«به حدي
».كرد ها اصرار داشتند كاري بشود او تخلف نمي روس

مي تقي مي: شناخت زاده سردار اسعد را هم دقيقاً داند او را از روساي اردوي بختياري عازم فتح تهران
مي هم از انگليسي«كه  هم» كرد ها اطاعت ]156[»سهام نفت جنوب را داشت«و

مي تقي با زاده به درستي و اطالعاتي گويد كه سپهداردر مسير اردوي شمال در ارتباط مستقيم
و عوامل دولت روسيه بود قواي روس پس از تصرف انزلي تا نزديكي قزوين پشت سر اردوي. كنسول

دو. شمال در حركت بود ران بدنامي سپهساالر در مقام رهبري قواي حكومتي در محاصره تبريز در
و سركوبي اساسي و اجحاف. خواهي زمانه ثبت تاريخ است ترين هسته مشروطه استبداد صغير هاي تعدي

و رستائيان امالك گسترده بي به نامه. اش مستند اسناد تاريخي است شمار بر دهقانان و شكايات مردم ها
]157[. هاي زمانه منعكس است فغان آمده در روزنامه
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ن ـ راتوف معاون وزير امور خارجه روسيه در نامه محرمانه به نايبوصف سپهدار از زبان السلطنه قفقاز
ـ بخوانيم : شايتلوف

مي« هاي انقالبـي اسـت شود كه اين همان رهبر سابق گروه هنوز در مورد سپهدار چنين قضاوت
بـا اينهمـه ايـن مطلـب. كه براي برانداختن محمدعلي شاه از گيالن بـه طهـران پيشـروي كـرد 

ميف به راموش و نه فقط او هرگـز يـك زورشود كه او را مجبور به پذيرفتن اين نقش كرده بودند
بـالعكس داليـل فراوانـي در ... خواه با اعتقادي نبـوده اسـت فرد انقالبي نبوده بلكه حتي مشروطه
محمـدعلي[گردد كه او در طي كوشش نافرجام شـاه سـابق دست است كه باعث اين انديشه مي

و تاج از دست رفته يكي از هوادارانب]شاه ]158[».وي بوده است مخفيراي بازيافتن تخت

و بدل شده نشان از ماهيت، اين سخنان كه در مكاتبات سري ديپلماتيك پس از فتح تهران رد
و پشت پرده سپهدار فرمانده اردوي شمال دارد به با حضور رهبراني اينچنين تقي. دروني زاده اميدي

ن و كارآمد پيشرو نداشتبرپايي و. ظامي توانمند و غلبه بر محمدعلي شاه اين سرداران با فتح تهران
بقولي با بر مسند نشستن. يافتگان دستگاه مستبد قاجار بودند كه كنترل امور را بدست گرفتند تربيت 

و اينان بود كه آقازاده ق دوباره مجلل» هاي سرسبد باغشاهگل«ها . درت حضور يافتندتر از پيش بر سرير
]159[

كه، عالوه بر اردوي شمال و موثر بخش مهمي از ايل بختياري در اردوكشي فتح تهران شركت فعال
شد به نام مشروطه هاي دولت. تري استو سنجش ژرف تأملشايسته، خواهي آنان ثبت آثار تاريخي

و چندي پس و انگليس ختر روس و ايالت در ميآلمان همواره از عشاير . گرفتند دمت اهداف خود بهره
و رياست پدرساالرانه خان خاني سنتي بر عشاير و متفاوت از ثبات بيشتر يكجانشيني نظام چادرنشيني

و قومي قرار مي و يا رقباي ايلي و يكجانشيني روستا عالوه بر اين روال. داد همواره آنها را در مقابل شهر
پ كلي به منافع مشخص خان ها به نفت در جنوب در اينس از دستيابي انگليسيهاي بختياري

و  زاده زماني كه سخن از عدم آمادگي اين گونه رهبران براي ترديد تقيبي. نمود تأملاردوكشي توجه
و بهروزي ايرانيان دارد . گفت بيهوده نمي، پيشبرد امر مشروطه

 سرانجام مقاومت تبريز
به.ق به تبريز رسيد1327ثانيال قواي روس روز پنجشنبه هشتم ربيع و دوم همان ماه در بيست

سران انجمن ايالتي از مجاهدين خواستند كه تا ظهر همان روز اسلحه خود، موجب اخطار كنسول روس
هاي روس هر جا شخص مسلحي يك ساعت پيش از ظهر سالدات. را بر زمين گذارده تسليم شوند

و بعضاً خود مي ميديدند اسلحه را مصادره ـ. كردندش را تنبيه ـ قزاقان روسي ربيع24دو روز بعد الثاني
و توپي از مشروطه مي هر جا سنگر مي خواهان نيروهاي متجاوز همچون. كردند يافتند با ديناميت منفجر

و كتباً فهرست توپ و قورخانه را درخواست نمودند فاتحي صاحب اختيار نقشه دقيق شهر را ترسيم . ها
و آز و باجاذيت شد گيري از كسبه توسط سالدات ار مردم و روزمره هم. هاي روسي امري عادي ستارخان

و طي تلگرافي كه متن آن توسط اسماعيل اميرخيزي منشي سردار نوشته دست از مبارزه طلبي برداشت
و افزود د:به محمدعلي شاه تشكر خود را از موافقت ملوكانه به احياي مشروطيت اعالم ست از اومنبعد

و پي كار خود خواهد رفت ]160[. هرگونه مجاهدت برداشته
و آزادي. ها نبود اما اين تنها پيامدهاي تجاوز روس و آزار مردم و تعدي خواهان را به جان فشار

و سرنوشت مردم حكم راند. رساند و نيست منطقه . كنسول روس همچون حاكمي مطلق بر هست
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و عد و باقرخان و بيم گر از مشروطهدييهستارخان خواهان به ناچار براي اعتراض به اقدامات قواي روس
ـ عثماني پناه بردند ـ شهبدرخانه در نامه متحصنين در شهبدر خانه. روزافزون جان خود به كنسولگري

و انگليس كتباً اعالم كرده بودند كه قواي روس براي خدمت به صرفاً دولت عثماني آمد كه دول روس
و تبريز شده انسانيت و شكستن محاصره وارد ايران در حالي كه شهر ديگر. اندو باز كردن راه آذوقه

و سالدات. اي براي حضور قواي بيگانه وجود ندارد بهانه، چنين معضلي ندارد هاي روس هر روزه بر تجاوز
و در امور داخلي مملكت دخالت مي و سلب امني تعديات خود افزوده و موجب آزار ، اندت مردم شدهكنند

و تجاوزات روس و لذا ما به دولت اسالمي عثماني پناهنده شديم تا مراتب مظلوميت ما ها را اعالم
و سرسختي براي]161[. خواستار تخليه قواي آنها از خاك ايران گرديم و درشتخويي آنهمه پاي فشاري

و ناچيز شمردن امكان مداخله مستقيم از،ها روس مبارزه تا به آخر با دربار سرانجام بسياري
و حال مردم فالكت كشيده تبريز بدتر از پيش گرديد و روز . دستاوردهاي مقاومت تبريز را به خطر افتاد

و آذوقه، وضعيت ناامن ولجام گسيخته شهر و بحران نان و گرسنه بهانه، محاصره مردم به عصيان آمده
ا روس و اجتماعي بدتر از پيش گرديدها براي تصرف تبريز شد اما واقعيت اينكه زماني. وضاع سياسي

و مجاهدين تبريز حاضر به تسليم بي از انجمن و شرط به دولت وقت در تهران شدند كه ديگر كار قيد
و قهار بيگانه در دو قدمي شهر بودند و قواي متجاوز بي، كار گذشته و تسليم و تلگراف ملتمسانه قيد

ه و مذاكره يچ اقدام مصالحهشرط مجاهدين كه پيش از آن و نشانه سستي اي را هم بر نمي جويانه تافتند
و مقتضيات زمانه را درست تشخيص نداد، شمردندو دشمني با مشروطه مي نشان داد كه سير رويدادها

مي ها با يافتن بهانه شايد كه روس.ه بودند دادند كما اينكه نيروهاي آنان هاي ديگر به تجاوز خود ادامه
اما بايد اعتراف كرد كه پافشاري بر همه چيز يا هيچ، ديگر آذربايجان را تا جنگ اول جهاني رها نكردند

را همان. چيز مرسوم سنتي ايرانيان اينجا هم در پيچيده كردن اوضاع موثر بود هايي كه هرگونه مذاكره
و التماس، انست رودتو هاي انقالب خواندند در آخرين لحظه كه كاري پيش نمي خيانت به آرمان با زاري
ـ شدند تا نگذارد تبريز به دست روس» پدر نامهربان«دست به دامن  اين امر. ها افتدـ محمدعلي شاه

و چاره در مطلق. پرداز نيست نشان داد كه قهرماني ماجراجويانه هميشه كارساز و عدم انعطاف انگاري
. نبرد تبريز اوضاع شهر را به حد انفجاري كشانده بودمديريت دوران بحران مجاهدين در ماههاي پاياني 

به، نوميدي، سرخوردگي و لجام گسيختگي حتي در ميان رهبران درجه اول مقاومت آنها را عصبيت
و رفتارهاي نامطلوب كشانده بود و بيشترين آسيب را متحمل. اتخاذ رويه آنچه در اين ميان قرباني شد

ب و بازار بيشد مردم عادي كوچه و آسيب پناه در ميان سه نيرو به هر بهانه ودند كه هاي اي كشته
و مالي ديدند و روحي الزم به تكرار است كه بهترين وصف لوطيان جنگجو را كسروي خود. جسمي

مي رغمبهاو، بدست داده است و يارانش و سرسختي ستارخان و دفاع از لجاجت : نويسد توجيه
و كشته« و جانبـازي شـيوه مرداني كه به كشتن و جز مردانگي در، اي نشـناخته شدن خو كرده

و رويه برابر اين نيرنگ بن ها همچون پلنگ بيابان بودند كه به كوچه كاري ها و بسـت هاي پيچاپيچ
و راه چاره را گم كند شهر مي ]162[».افتد

و حس وطن تم استقالل كشور سخري دردناك پرستي مردم تبريز زير سم سواران دولت تزاري به
و سياست. كشيده شد گر در دو برهه نگري يك سويه ورزي مدرن با چنين مطلق چه تفاوتي ميان تدبير

را خواه كه هيچ سازش نمي ذهنيتي تماميت. تواند باشد زماني نزديك به هم مي و همه چيز پذيرفت
و ذلت سرانجام به آنچه با زور تحميل شد تن داد، خواست مي ]163[. از روي ناچار
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 تاكيد بر چند نكته
و خان عشايري بود كه. رهبري هر دو اردوي فاتح تهران با دو تن از اشراف مالك يك مالك مستبد

و چه در خدمات بي ـ داده بود ـ در تنكابن و قدرتش به امتحان خود را چه در منطقه نفوذ شمارش
ا و آخرين آن شركت فعال در فرماندهي قشون و ديگري خاني دربار قاجار ستبداد در محاصره تبريز

و مناطق تحت پوشش سنتي بر بختيارييهايالتي كه به شيو بي ها مي شان فرمان و چرايي و چون راند
و تخت مي و. دانست خود را مدعي تاج مضافاً اينكه سپهدار با دولت روس در رابطه تنگاتنگ در منافع

و در سرتاسر مدت فرماندهي اردوي شمال به شواهد تاريخي در تماس همسويي نظري قرار داشت
و حركت هماهنگ قشون روس در گيالن در پشت سر  و منظمي با كنسول روس قرار داشت روزانه

ثبت تاريخ، اردوي شمال در حالي كه مجاهدين قفقازي مخالف حكومت خويش را تحت نظر داشت
و رابطه خان. است با ويژهبههاي بختياري سر انگليسي سردار اسعد و تنظيم شده بر و منافع متقابل ها

و نفت نيز ترديدناپذير است امنيت راه و منزلت فرماندهان هر دو اردو. هاي جنوب و نفوذ ، سركردگي
و قدرت بي فرماندهي و چراي بعدي آنها را پس از فتح تهران قابل پيش بيني نموده بود مداري . چون

چپ تقي ك زاده ضمن دوري از و. دل نگران تسلط سران دو اردو بر تهران بود، ودكانهروي حضور افراد
و آزادي و درگيري ويژهبهخواه در هر اردو جريانات راديكال و فداكاري شمال ضمن اينكه به كار نبرد ها

و مطلوب بود و، اي در سياست اما عمالً نقش تعيين كننده، در مقابل قشون دولتي كارساز خط مشي
شد. لت احتمالي آينده نداشتبرنامه دو جنگجوياني بودند، بيشتر اين افراد مسلح. كما اينكه دقيقاً چنين

و با برنامه مشخص در اردو حضور داشتند و سازمانده نبرد صرفاً غالب آنها. كه بدون يك رهبري منسجم
و تدبير سياسي بهره چنداني و شعور و ترور را بخوبي آموخته اما از دانش ورود اينان، نداشتندو تخريب

و با برنامه در راس نهضت دغدغه. توانست معضالت بسيار آفريند به پايتخت مي فقدان رهبري منسجم
مي اصلي تقي به او پيامدهاي آن را در طول اقامت چند ماهه. رود زاده در اين زمان به شمار اش در تبريز

و احتماالً بدست اردوي بختياري در عمل يك حرك. عيان مشاهده كرده بود و تصرف ت ايلي براي فتح
و جا افتاده تاريخ هزار ساله گذشته بود- آوردن قدرت در تهران بر اين روال. چون روال مرسوم قديمي

و كنترل قدرتمند كشور را از دست مي و ادامه اداره مدعيان قدرت، داد هر وقت يك ايل توان حكومت
و رغمبه. ذاشتندگ در قالب ايالت ديگر پا به صحنه مي و آشنايي سردار اسعد با برخي جوانب تحصيالت

و هم ساختار سنتي ايلي كه در راس آن قرار، هاي مدنيت نوين مولفه به دليل خاستگاه اجتماعي خاني
و مهم و رهبري ايل داشت در تر از همه گره خوردن منافع شخصي او اش با منافع انگليس در جنوب

ميخواهي ژرفاي مشروطه به حداقل اينكه نمي. توان داشت او ترديد فراوان توان مدعي شد كه ورود او
و ضرورت، صحنه مشروطه در اردوي شمال. هاي بنيادي حكومت دمكراتيك بوده است ناشي از پذيرش

و فرمانده بود هم گرچه برخي مورخان مدعي شده و، اند كه سپهدار اسماً رهبر اما در عمل چنين نبود
هاي پس از فتح تهران هم خالف اين گيري بالمنازع او در عرصه سياست دولت اي بعدي قدرتپيامده

و عدم قاطعيت نبرد بدليل محافظهيهاينكه او در بحبوح. ادعا را نشان داد به، كاري و نبرد را جلو صحنه
و جانباز خواهان نبرد انقالبي سپرده بود و، هيچ از اهميت نفوذ، افراد پرشور و تجربه ساليان قدرت برنامه

سرداران«كما اينكه به عيان ديديم پس از فتح تهران اينان. كاهد دراز بازي او در عرصه سياست نمي
مي» مشروطه و تا مدتها مشاغل كليدي قدرت را ميان خود تقسيم ]164[. كردند لقب گرفتند
ز كه اشاره كرديم عامل مهم ديگر در ذهنيت تقي طور همان هاي حضور قدرتمند دولت، مانزاده آن

و روس و كنسولگري، چه در قالب نيروهاي مسلح، انگليس در سفارت و متعدد آنها و توانمند هاي موثر
مي، قشون متجاوز روس ويژهبه، سراسر ايران فشرد را دل نگران همواره او كه بر استقالل ايران پاي
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و از ميان رفتن هميشگي استقالل كشور احتمال مستعمر، 1907با توجه به قرارداد. كرد مي ه شدن
و مسئولي را در آن روزها پريشان مي و روان هر ايراني متفكر روسيه با مشروطه دشمني. كرد ذهن

و دورنماي يك حكومت دمكراتيك را در مقابل پيروزي مشروطه در ايران نمونه. ناپذيري داشت آشتي
مبارزين ضدروس در ميان. در قفقاز گشوده بودچشمان مردم مناطق مرزي ايران به ويژه

و فعال بودند مشروطه را. خواهان پناه آورده امكان روي كار آمدن جريان راديكال ضدروسي هم آنها
و مراقبت بود و دقيق پشت سر اردوي شمال در حركت . هراسان كرده بود لذا قشون روس آگاهانه

ف تقي و خواستار آشتي ملي گرديد زاده با تشخيص اين شرايط بود كه با . تح عاجل تهران مخالفت
السلطنهق فرمان اعزام قواي اضافي روس براي تصرف تبريز از طرف نايب 1327االول در اواخر ربيع
ـ عمالً به دروازه نيرويي كه در دهم ربيع، قفقاز صادر شد ـ ده روز بعد تلگراف. هاي تبريز رسيد الثاني

د شدتسليم مقاومت تبريز و ازسر ناچاري خواسته،و روز پيش از آن به محمدعلي شاه ارسال ملتمسانه
و ملت هست موجب نشود پاي قواي روس به تبريز باز شود در اين زمان. شد اگر رنجشي ميان شاه

اين تالش براي جلوگيري از فجايعي كه چندي بعد بر تبريزيان فرود به هرحال. زاده در تبريز بود تقي
و كارساز نشدصو، آمد و بساط. رت پذيرفت اما به موقع پذيرفته قواي روس بر مردم تبريز تاختند

را، مشروطه ـ و مشروطه ـ مجموعه دستاوردهاي مقاومت و آزاد و مطبوعات مستقل انجمن ملي
و مخفي شدند، مجاهدين يا به كنسولگري عثماني پناه بردند. برچيدند و دربدر هم تعداد زيادي. يا آواره

و عوامل داخلي و بعضاً بطرز فجيعي كشته شدند، زنداني، شان دستگير توسط قواي روس . شكنجه
و برخي اعضاي مركز غيبي نكته مهم تاريخي ديگر اين است كه اختالف نظر ميان تقي و ستار زاده

ت همو تعدادي از مجاهدين گيالني تنها در درون كشور بروز ننمود بلكه در ميان ايرانيان و مهاجر بعيدي
و انگليس 1907قرارداد، وضعيت خطير ايران. طرح شد نياز،ـ تقسيم ايران ميان مناطق نفوذ روس

و در يك كالم  و تخت خود و حفظ تاج محمدعلي شاه به حمايت اين دول براي پيشبرد امر كشور
و تماميت ارضي كشور دغدغه اينان بود و تداوم استقالل ملت: طرح شده اين بودل مركزي سؤا. حيات

و  و تمام و آينده مملكت اولويت دارد آيا بايد بگذارد محمدعلي شاه كامل در شرايطي كه حفظ استقالل
و توافق ناچار به دامن دول بيگانه پناه برد يا مي او توان با مذاكره هايي بنوعي همزيستي يا ائتالف با

م. دست يازيد شروطه ضمن احقاق حقوق ملت به همراه حفظ تاج بديل مستعمره شدن ايران يا احياي
و اختالفها بحثاين. خواهان بيش از هميشه جلوه داشتو تخت شاه در اين زمان در مقابل مشروطه

و تقابل حضرات پاريسي با و معاضدالسلطنه نظر را در حكايت چاپ مجدد صوراسرافيل توسط دهخدا
و تبعيدي پاريس براي سهولت ائتالف فوقبرخي از ايران: بينيم هيئت ايوردون هم مي با، يان مهاجر

هاي نامه]165[. انتشار مجدد صوراسرافيل با هدف واژگوني سلطنت محمدعلي شاه مخالفت كردند
و دهخدا مويد اين امر است گرچه محمدعلي شاه در عمل نشان داد كه كماكان غرضي. معاضدالسلطنه

ه و حفظ قدرت خود به رار بهائي ندارد اما مشروطهجز منافع شخصي خواهان دغدغه آتيه مملكت
مي. داشتند و شواهد بسياري نشان خواهان ايراني در اين مرحله خطر اصلي دهد كه برخي آزادي اسناد

بر]166[.دانستند را اشغال مستقيم ايران توسط قواي روس مي خطير بودن اوضاع بحدي خود را
به صوراسرافيلل كرد تا كساني چون دهخدا كه تا چندي پيش در خواهان تحمي ترين مشروطه مسئول

و ميانجي شدن روس براي امنيت تبريزها كمتر از سرنگوني شاه راضي نبود تلگرافي به دربار مخابره كرد
و تخت او را اضمحالل استقالل كشور خواند و]167[.و حفظ تاج هاي ديپلمات تأييدبهانه اصلي روس

ب و همچنين اتباع خارجي در انگليسي اين و مردم شهر تبريز و اغتشاش ادامه دارد ود كه چون نبرد
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و خطر مرگ به سر مي و دولت ايران هم براي باز كردن راه آذوقه به شهر اقدامي نكرده گرسنگي برند
و محاصره شهر را خاتمه دهند ]168[.پس آنها تصميم گرفته كه خود راه آذوقه را باز كرده

ها پيش از ورود روسها به تبريزه اين گفتار به سخنان منشي ستارخان از رويدادهاي هفتهدر خاتم
و سرگردان بودند كه چه بايد، به روايت شاهد حاضر زمانه. توجه كنيم و متعجب سران انجمن متحير

و با او مشورت كنند كرد وپس از مشاوره صالح ديدند كه تقي : زاده را به انجمن دعوت
و از مفـاد نامـه تقيآقاي« و انگلـيس[زاده بزودي در انجمن حضور به هم رسـانيد مطلـع]روس

پس از اندكي سكوت گفت چـاره. چون اهميت امر را نيك دريافته بود سخت متاثر گرديد. گرديد
و منحصر بفرد آن است كه بدون فوت وقت به شاه تلگراف كنيم كه فوري امر اكيد به عين الدولـه

و. صادر كنند كه راه آذوقه به شهر باز شود]دولتي[ روساي اردو تا بهانه به دست ديگـران نيفتـد
يكي از اعضاي انجمـن كـه. ما نيز دست از مستدعيات خود برداشته مطيع امر دولت خواهيم بود

و مشـقات هنوز به اهميت مسئله پي نبرده بود گفت چگونـه مـي  تـوان پـس از تحمـل زحمـات
دل طاقت و خون و هزارها قرباني دادن دست از مشـروطه برداشـته پنـاه بـه كسـي فرسا خوردن

و بدبختي بريم كه باعث اين همه گرفتاري . ها بوده است ها
همـين، نبايد فرصت را فوت كـرد، موقع عمل است، زاده گفت هنگام مباحثه نيست آقاي تقي

كه قدر مي . سپس سخن از مشـروطه بـرانيم، داريمبايد نخست كشور را از استيالي بيگانه مصون گويم
و اسـتبداد اسـت؟ بـاالخره  وقتي كه لشكر بيگانه قدم به خاك مملكتي كند چه جـاي مشـروطه

قرار شد كه هر چه زودتر از سيم كمپاني تلگرافـي بـه، زاده را تصويب كردند آقايان نظر آقاي تقي
و صريحاً عقيده خود را بگويند و]متنـي[زاده چيـزي آقاي تقي. شاه مخابره كرده مسـوده كـرده

و تصويب كردند، براي حاضرين خواند ]169[».همه تصديق

تهديد تجاوز قواي روس، چند نفر از اعضاي انجمن، است بدانيم حتي پس از اين تصويب تأملقابل
و در سكوت اكثريت اعضاي انجمن مانع مخابره تلگراف شدند» پلتيك«را بازي سياسي  به. خوانده

چپالهرح و و ترديد روي كودكانه كساني مواجه شد كه چندي بعد اين آخرين تالش هم با تاخير
و مابقي هم به مسلخ . هاي روسي شتافتند گاه سالدات بعضي از آنها با ورود قواي روس از تبريز گريختند

و روزهاي بعد صحت نظر تقي و شواهد هفته را اخبار و سرانجام انجمن تأييدزاده تبريز پنج نمود
و در سوم ربيع روز پيش از ورود قواي روس مجدداً از تقي زاده الثاني متن تلگراف تقي زاده ياري خواست

و از طرف تلگرافخانه به تهران مخابره شد و بقولي به شدت متاثر. ترجمه شاه روز بعد تلگراف را خواند
مي]170[. گرديد . دانيم مابقي فاجعه را همه

ك جمع  زاده در استبداد صغير ارنامه تقيبندي
مي تقي، با بمباران مجلس اول و اجباري خارج از كشور وادار كه. شود زاده به تبعيدي ناخواسته از زماني

و احياي مشروطه لحظه ايران را ترك مي و قرار نمي كند تا فتح تهران و رغمبه. يابيم اي او را آرام فشار
و فقدا و دربدري و.ن امكانات مادي كمتر روزي را به بطالت گذرانداندوه تبعيد و روان دغدغه جسم

و سرنوشت مشروطگي تازه، ذهنش و ايراني و پيگيري مثال. پاي سركوب شده بود ايران زدني با دقت
و مقاومت مشروطه و دربار و تحوالت دولت و. خواهان درون كشور را زير نظر داشت رويدادها با اميد

م و ترغيب تمامي امكانات ممكنه ياري گر نهضت در خارج، شروطهخواست احياي با هشياري به بسيج
زد از همان روزهاي آغازين در قفقاز به هر شهري كه ايراني يا ايران. از كشور درگير شد خواهي يافت سر

و داوطلبان نبرد عليه دشمنان تا به دندان مسلح مشروطه  و تسليحاتي كوشاو در بسيج امكانات مادي
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و مشروطه. بود بهيهطلبان ساير نقاط ايران در اراد با حفظ ارتباطي تنگاتنگ با مجاهدين تبريز مصمم
و ارسال پيام هاي متعدد به پيروزي قريب، با نامه. نبرد تا پيروزي پاي فشرد الوقوع مشروطه تلگراف

و موثرترين حمايت بين. اميدوارشان نمود نه نخستين و المللي متشكل از انگليس ويژهبهضت را در اروپا
و سرنوشت مجلس اول، خواهان اروپايي آزادي. را موجب گرديد و عثماني را به موضوع ايران قفقازي

و پارلمان. جلب كرد و بحث پيرامون امر ايران كشاند محافل سياسي ايرانيان. هاي اروپا را به تحرك
و فعا، ساكن عثماني و اروپا را به تشكل ، ارتباط تنگاتنگي با مبارزين تبريز. ليت گسترده دعوت كردقفقاز

و مشروطه و تعهد ستودني او به زنده نگاه داشتن مسئوليت. خواهان بختياري برقرار نمود رشت پذيري
و پيوستن به مجاهدين تبريز مشهود  تنور مشروطه در ايران در تمامي مدت اقامتش تا بازگشت به ايران

شدي از اقدام وفعاليتابعاد گوناگون. است و فرهنگي را پيگير ضمن فعاليت گسترده. هاي سياسي
و پژوهش فرهنگي مربوط به ايران غافل نبود از همكاري با ادوارد براون در تهيه مواد. سياسي از اقدام

و اسناد فارسي دانشگاه كمبريج اوليه نخستين تاريخ مدون نهضت مشروطه تا تنظيم فهرست كتاب ، ها
و ادب نگاري نامهاز و جهت دادن مهاجرين ايراني در راستاي پويايي فرهنگ هاي متعدد در ترغيب

و سوي مطلوب به فعاليت سياسي و سمت از نوشتن مقاله در مطبوعات انگليس، فارسي تا ايجاد تحرك
و عثماني تا سخنراني وخطابه در هر آنجايي كه گوش شنوايي در حمايت مشروطه مي ، افتيو فرانسه

و بسيج نيروهاي داوطلب و جمع، ترغيب به تدارك و مهمات براي ارسال آوري مالي تا تهيه تسليحات
و گيالن و اصفهان هاي جديد مشروطه نقش فعال در برپايي كانون، مبارزين آذربايجان خواهي در رشت

ا و خالصه و دربار و كيفي براي بيرون آوردن تبريز مبارز از انزوا در مقابل استبداد نبوهي از فعاليت كمي
. آوري را در انظار تاريخ زمانه را به معرض نمايش گذارد حيرت

و زماني كه در نظر بگيريم تقي و بدون هيچ پشتوانه مالي به تبعيد فرستاده شد زاده با دست خالي
و نمير بود گاه محتاج حداقل نيازمندي استبداد صغير ارزش كارنامه او در دوران، هاي يك زندگي بخور

طبع بلند او موجب شد كه نه تنها بودجه دولت ايران براي تبعيد را رد كند بلكه. يابيم را بهتر در مي
و. حتي كمك مالي ادوارد براون را نپذيرد و ناميدي از طرف ديگر عوامل بسيار ديگري براي دلسردي

و. گي وجود داشتگيري هر مبارز تبعيدي با فشارهاي ناشي از چنين نوع زند كناره عالوه بر تنگدستي
و گاه غيرقابل تحمل بي، فقر دردآور و و غربت و اندوه ناشي از سرنوشت مجلس اول و خشم كسي

و فداكاري شبانه بي تقي، روزي مشروطه پس از آنهمه تالش و از زاده شاهد خوشگذراني تفاوتي بسياري
» در عزايي كه صاحبان عزا به عيش مشغولند«: دهخدابه قول. مدار مشروطه در اروپا بود مدعيان دولت
و ايران داشت چگونه مي مي تقي]171[. توان از ديگران توقع حمايت از امر مشروطه ديد كه تعداد زاده

و متولين مدعي مشروطه در شهرهاي اروپا، زيادي از اشراف بي ويژهبهاعيان و از پاريس گرد آمده خيال
و نوش مشغولندگذر آنچه در ايران مي و به صحنه، اندوه بسيار رغمبه.د به عيش دمي از ترغيب

و محافظه ميانه، ليبرال. كشانيدن آنها باز نايستاد را رو كارترين آنها با همه اختالف نظري كه با آنها داشت
و تفريط. به فعاليت سياسي دعوت كرد با او كه شاهد افراط باري كولههاي مرحله اول مشروطه بود اينبار

و فراخ و آشتي ملي به ضرورت گردآوردن انديشي مدرن به تالش گسترده از انباشت تجربه ترين تحرك
. خواه در مقابل استبداد خودكامه مورد حمايت دول بيگانه دست يازيد جبهه ائتالفي از ايرانيان مشروطه

ب و چه در جلب حمايت و تأملالمللي شايستهيننقش موثر او در اين امر چه در ميان ايرانيان
. آموزي تاريخي است درس
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 فصل پنجمهاي ياداشت
صص، كتاب نارنجي.1 . 231و 226- 225جلد اول
ص، كتاب آبي.2 . 130جلد اول
صص،اهاي سياسي دهخد نامه.3 .12و11به كوشش ايرج افشار
.21تا17ص» هاي سياسي دهخدا نامه«.6تا4
مع.7 المتين به مدير روزنامه حبل) قمري 1327االول ربيع9( 1909مارس31اضدالسلطنه پيرنيا مورخ نامه

و استانبول اسنادي از فعاليت آزادي: مبارزه با محمدعلي شاه«در كتاب، كلكته و» خواهان در اروپا صص هيجده
. نوزدهم

ميپيرامون مدر ويژهبهبراي آشنايي با انجمن ايرانيان باكو.8 ـ«توان به كتاب سه اتحاد ايرانيان مهاجر در قفقاز
و خدمات: تهران، تاليف نظام علي دهنوي» ميالدي 1900- 1931هاي فرهنگي در سالهاي فعاليت مركز اسناد

. مراجعه نمود 1383، پژوهش وزارت امور خارجه ايران
ـ كه به احتمال زياد از اعضا.9 ـ توسط مورد اول به قتل رسيدن علي عسكر ي فرقه باكو اجتماعيون عاميون بوده

پليس تزاري تعدادي از ايرانيان منطقه را به اتهام.ق است 1325رضي خان نايب كنسول ايران در باكو به سال
و زنداني نمود كهدر، شركت در اين قتل دستگير به مĤخذ سند شماره(انجمن خيريه. رضي خان آزاد بود حالي

28، اسناد امورخارجه بدون نمره، سواد انجمن خيريه به سفارت،6پرونده،7كارتن، 1325غره صفر، 245
ص6پرونده7كارتن، 1325رجب طي تلگرافي به وزارت امور خارجه به اين)39به نقل از منبع پيشين

و و از عالءالسلطنه وزير امور خارجه وقت خواستار احضار رضي خان به تهران اقدام براي مسئله اعتراض كرد
شد آزادي ايرانيان دستگيرشده بي . گناه

ص، زاده مقاالت تقي. 10 . 382جلد اول
و استانبول اسنادي از فعاليت آزادي«. 11 . خواهان ايران در اروپا و هجدهم».. . صص هفدهم
.م 1905مه25مورخ  [L'Humanite]اومانيته. 12
در. 13 .ي شاه مبارزه با محمدعل«ايرج افشار .ص نوزدهم،»..
و دوم، همانجا. 14 .ص سي
ـ نخست وزير ملي. 15 ـ در ميان ايرانيان ساكن پاريس آن دوره محمد مصدق جوان گراي برجسته معاصر بعدي

و در مدرسه عالي علوم سياسي در رشته 1326هم حضور داشت كه از زمستان  ق براي تحصيل به پاريس آمده
و اشراف قاجاري در ميان ايرانيان پاريس قابل در غلبه فضاي محافظه. بودمالي ثبت نام كرده  تأملكار اعيان

از، خواهي وجود ندارد است كه حتي از مصدق اين زمان هيچ نشاني حاكي از فعاليت مشروطه او هم خود را
و تشكيالتي مشروطه كه. خواهان دور نگه داشته بود اجتماعات سياسي اين بركنار نگاه رغمبهشايان ذكر است

و، داشتن خود از هر نوع تحرك سياسي در دوران استبداد صغير پس از فتح تهران توسط دو اردوي شمال
و 1909اوت22پاريس مورخ  [Les Nouvelles] مصدق در مصاحبه با روزنامه اخبار، بختياري به دفاع از مشروطه

و، سردار اسعد، هايي اشرافي چون ناصرالملك مصدق در همين مصاحبه از چهره. فتح تهران برآمد . فرمانفرما . .
و تعليمات عاليه اروپايي همتاي بهترين سياستمداران فرنگي عنوان به و آزاده دفاع، اند كساني كه با روي باز
و سياست«ترجمه فارسي اين مصاحبه در كتاب. كند مي و مسايل حقوق : تهران، گردآوري ايرج افشار،»مصدق
. آمده است 324- 318صص 1382ن سخ

مي از آنجا كه در متن نامه تقي. رجب است22تاريخ نامه. 16 خواهد كه تلگرافي به پارلمان زاده از ستارخان
و مي ق از سوي انجمن ايالتي 1326دانيم اين تلگراف در فاصله دوم تا پنجم شعبان فرانسه ارسال دارد
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و اشارههاي دوگانه فران آذربايجان به مجلس و همان مضمون زاده را در خود دارد نامه تقيهاي سه مخابره شده
)131ياب مشروطيتص اوراق تازه(. توان چنين احتمالي را مطرح كرد مي

صص. 17  135.تا 131همانجا
18. Goldberg, Harey: "The Life of Jean Jaures" University of Wisconsin Press 1962, p. 245  
19. D. McLean: "English Radical, Russia and the Fate of Persia 1907-1913", The English Historical Review, vol 93, No. 
367, April 1978 p. 338 
20. "Edward G. Browne and the Iranian Constitutional Struggle …" p. 8 

و كارنامه ادوارد براون. 21 در هاي سياسي پيش از جنگ بينر كشاكشد ويژهبهپيرامون زندگي الملل اول
و نهضت مشروطه تحقيق در خوري  و تاثير او بر رويكرد وافكار عمومي انگليس در رابطه با مسئله ايران انگليس

و اخبار خوش. انجام نشده است بيشترين كوشش در اين باره توسط جان گرني پژوهشگر انگليسي به قلم آمده
مياز كتاب در دست  در. دهد اقدام او در اين باره گزارش و فارسي از گرني چند مقاله درباره براون به انگليسي

در.ام دسترس است كه بعضاً اشاره كرده همچنين در كتاب در دست،ي بر روزنامه اختر استانبولتأملنگارنده
و مراوداتش با در.ام بابيان شرح مفصلتري پرداخته تهيه پيرامون ازليان ايران درباره اين ايران خواه انگليسي

و همراهي براون با مشروطه و همدلي و ويژهبهايران رابطه با دغدغه طرح آن در افكار عمومي مردم انگليس
و امضاي قرارداد  و مخالفت با سياست خارجي دولت انگليس در همراهي عليه مردم 1907تشكيل كميته ايران

ا،و كشور ايران : تحت مشخصات زير وجود دارد David Mclean ما بسيار مفيدمقاله مختصر
"A Professor Extraodinary: E. G. Browne and his Persian Campaign 1908-1913: in the Historcial Journal, 21, 2 1978, pp 
399-408  

و همكاري صميمانه و آراي براون و تقي ويژهبهاش با تبعيديان ايراني براي شناخت ذهن زاده دركنار خاطرات
و ياداشت ايرج افشار زاده تقيمجموعه مقاالت  مقاله دانشورانه منصور بنكداريان با مشخصات زير،و تذكر شفايي

و جرايد زمانه پيرامون تقي. به من ياري بسيار رساند : زاده هدايت شدم به واسطه اين مقاله مفيد به برخي اسناد
Mansour Bonakdarian, "Edward G. Browne and the Iranian Constitutional Struggle: From Academic Orientalism to 
Political Activism" Iranian Studies, vol 26, No. 1 and 2, Winter and Spring 1993 pp. 7-31 

در به تقي 1908اكتبر25اي به تاريخ خواه سردار اسعد نامه از صاحب نسق يكي از همراهان مشروطه. 22 زاده
بي. لندن در دست است و غيرتي حضرات پاريسي كه كاري براي صاحب نسق پس از سخن فراوان از غفلت
از«:زاده كه پس از اقامت يكماهه در پاريس عازم انگليس شده بود نوشت كنند به تقي احياي مشروطه نمي بعد

و مواعظ جناب عاليورود حضرت عالي به پاريس اميد داشتم كه به واسطه فر و تواناكاري ايراني، مايشات ها قادر
همين كه مدتي گذشت وهيچ اثري ظاهر نشد با خود خيال كردم كه خوب حضرت. آن هم نتيجه نداد، بكنند
و از ايراني تقي و سعي خود را نمودند حال كه نشد پس ماندن در پاريس، ها اقدامي نشد زاده هم تشريف آوردند

. اوراق تازه ياب مشروطيت(».دن چه حاصل داردو وقت گذران . )424ص.
و شواهد به يك مورد آنهم از نامه. 23 -- 103هاي خصوصي براون شاهد مدعا را در پانويس از ميان انبوه اسناد

.ام آورده 1908دسامبر20نامه براون به دوستش سر دنيس راس به تاريخ
24 . Browne: “Letters from tabriz-the russian suppression of the Iranian constitutional movement, edited and intoduced by 

Hasaan Javadi, Mage publishers,washington,dc. 2008,Ppxxi . 
راجع به معاهده روس«تحت عنوان) 1907سپتامبر9(ق 1325رجب30مورخ 112شماره،"المتين حبل. 25

.و انگليس  كهدر: نوشت».. در حالي و و تاسيس مجلس شورا بودند ايرانيان درگير رويدادهاي مشروطيت
و انگليس با هم ساختند، حالي كه ميدان ديپلماتيك ايران خالي بود  113(روزنامه در شماره بعد. دول روس

غف: مطلب را ادامه دادو اخطار داد) 1907سپتامبر10/ 1325شعبان2مورخ بيدر شرايط و ما لت خبري
و از دست رفتن استقالل ايران است سلسله مقاالت روشنگر. معاهده مزبور به معناي خاتمه يافتن سلطنت

و خطير بودن مسئله داشت و در سرمقاله حاكي از اهميت ، المتين پيش از حبل. نشريه در دو شماره بعدي
از) 1907اوت31( 1325رجب21مورخ 168روزنامه مجلس از شماره و از قول يكي به قرارداد اشاره كرد

ميسؤامطلعين مقيم پاريس  و انگليس خبر دارند؟ دانند برايل كرد كه آيا وكالي محترم ما از اتحاد روس
در. اند؟ آيا از مضمون قرارداد مطلع شده، اند ها ديده وطن عزيز چه خواب سپتامبر8( 1325رجب29سرانجام
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مجدداً. در مذاكرات مجلس طرح شد ولي چندان مورد توجه واولويت وكال قرار نگرفت مسئله قرارداد) 1907
شعبان همان سال رئيس مجلس مراسله سفارت انگليس كه براي وزارت امور خارجه ايران ارسال26در جلسه 

و انگليس. شده بود را قرائت نمود و نوشته اطالع داده بود كه قرارداد مزبور توسط دو دولت روس امضا شده
: هاي وطن دوستانه برخي وكال افزود اشاره تأييدزاده در اين جلسه ضمن تقي. بزودي انتشار بيروني خواهد يافت

». . مي. كه از براي دولتي كه دو دولت ديگر در خاك او قرارداد بگذارند جاي تاسف است ولي اين را هم گوئيم
ميتواند حقوق خود را حفظ كند دولت ايران مي و بعد از اتمام مذاكرات گوئيم زندهو هيچ خللي بر او وارد نيايد

تك.» باد استقالل ايران .ام پيرامون اين نشريه آوردهنگاري شرح مفصل اين مقاالت حبل المتين را در
م: اش به صراحت عنوان كرد ادوارد گري در كتاب خود نوشته. 26 را قضيه ايران بيش از هر موضوع ديگري طاقت

 . Edward Grey: "Twenty five years 1892-1916", London ,1925. فرسود
از( )25نوشته سيروس غنيص"ايران برآمدن رضاخان"به نقل

انتشارات: تهران، به كوشش ايرج افشار، مجموعه چهارم، اسناد مستشارالدوله،»مشروطيت در آذربايجان«. 27
.75ص 1370، طاليه

.76ص، همانجا. 28
و مخالفان سياست خارجي انگلستان«: بنكداريان. 29 ترجمه حميد،»1908-9تبعيديان جنبش مشروطه ايران

و پاييز8و7هاي سال دوم شماره، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، پور تقي .32ص 1380تابستان
. همانجا، 1908ژوئيه6 گاردين منچستر. 30

31. Browne "The Persian Revolution …" p. 117   
و. 32 در عنوانبهميرزاآقا اصفهاني مدتي هم به عتبات رفت نماينده علما مامور مذاكره بامحمدعلي شاه

شد 1327االول ربيع را ميرزا در هراس از تالفي مشروطه، اما پس از خلع يد شاه.ق وارد ايران خواهان تهران
شدخواهان فات ترك كرده مدتي هم توسط مشروطه در.ح زنداني را» عصر«ق روزنامه 1328پس از آزادي

و مدتي هم به حزب اعتداليون كه در تقابل تقي و حزب دمكرات بود منتشر نمود شرح مفصلتر. پيوست، زاده
.ام كارنامه او را در كتاب در دست درباره ازليان ايران آورده

: در اثر زير 129به نقل از بنكداريانص 1909- 1905هايي از ايران نامه،12اسناد براون جعبه. 33
"Britain and Iranian Constitutioanl Revolution of 1906-1911", Syracus University Press, Syracuse, New York 2006 

كه 2005زاده در استبداد صغير را در تابستان متن دست نويس اوليه كارنامه تقي و سفر به ايران نوشته بودم
در. بدستم رسيد 2008كتاب ارزشمند بنكداريان به لطف بابك بختياري دانشجوي دانشگاه تورنتو در زمستان

و فارسي فاصله رغمبهمتن اوليه در اي براي فعاليت تقي هاي پر نشده مراجعه بسيار به اسناد انگليسي زاده
و محققانه به منابع دسته اول بيشتري با مطالعه اين كتاب پرب، اقامت چند ماهه در انگليس وجود داشت ار

و غنا اسناد اصلي مورد استفاده. انگليس آشنا شدم 1908پيرامون رويدادهاي زمستان  و، گستردگي گزينش
آن چينش دانشورانه داده و فراخ، هاي مهم و سنجش هوشيارانه انديش مطالب كه نشان از معرفت باالي پيوند

و  و فضا ضمن. سير رويدادهاي زمانه دارد در تكميل اين بخش به من ياري بسيار رسانداين پژوهشگر از روح
و داده، اينكه مسئوليت هر لغزش مي بدفهمي يا كژبيني مطالب ، باشد هاي اين كتاب ارزشمند بعهده خود من

. دانم در اين باره خود را وامدار كتاب ايشان مي
.7ص» زاده هاي ادوارد براون به تقي نامه«. 34
. 176ص،»زاده هاي ادوارد براون به تقي نامه«. 35
صص"ها راپورت"تصوير اين. 36 . منبع باال آمده است 182تا 179در
و موكل«همچنين مقاله،9و8ق صص 1326رجب5مورخ،3شماره16سال، المتين حبل. 37 با» وكيل

االول جمادي25مورخ46همان سال شماره،"نالمتي حبل"امضاي حسن تبريزي از كمبريج انگلستان در
سال7و يا مكتوب شيخ حسن تبريزي از كمبريج در روزنامه سروش استانبول شماره11تا9صص،ق 1327
.ق 1327
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در. 38 براون در كتاب انقالب مشروطه از حسن بك فرزند شيخ حسن در فرماندهي تيپ شصت نفره از مبارزين
مينبرد مبارزين مشروط . كنده در نبردهاي عليه محمدعلي شاه در جنگ بادامك ياد

.3ص، زاده هاي ادوارد براون به سيد حسن تقي امهن. 39
ص. 40 .6همانجا
.9ص،"زاده هاي براون به تقي نامه"، 1908اكتبر30نامه. 41
ص، كتاب آبي. 42 . 222جلد اول
، 175قفقاز شماره"ترقي"روزنامه تركي زبان،»در سفارت روس«: زاده تحت عنوان مقاله محمدامين رسول. 43

از) 1327دوم شعبان( 1909اوت 19 . هايي از انقالب مشروطيت گزارش"به نقل . 282ص،".
صص،"كتاب آبي. 44 . 345- 344جلد دوم
. 402، 401صص، همانجا. 45

46. Britian and Iranian Constitutional Revolution p. 129-130 
و طي جزوه. 47 در 1305اي به مناسبت وفات براون در سال اين خطابه در مجلس سوگواري براون ايراد ش

پس«:در اين متن مي خوانيم. قابل دسترسي است،"زاده مقاالت تقي"بازچاپ آن در جلد دوم. تهران نشر شد
و پيش آمدن استبداد صغير مشا از توپ داخل ميدان مجاهده براي كمك]براون[راليهبندي مجلس شوراي ملي

و مقاالت متوالي نوشته و خطابه، به مشروطيت ايران شد شوري در مردم انگليس، ها خوانده پي در پي نشر كرد
كسانيكه به لندن رسيدند به آنها، خواهان از فراريان ايراني يعني مشروطه. كرد براي كمك به ايران احداث مي

و هر نوع ]براون[مرحوم پرفسور، ابتدا بعضي از مجاهدين تبريز به انگلستان وارد شدند، كمك كرد دستگيري
و پول به آنها داد و حاجي ميرزاآقا، لباس و چند نفر از وكالي مجلس اول مانند آقاي معاضدالسلطنه بعد من

. فرشي رسيديم  . كه]شيخ حسن تبريزي[ در كاغذي كه به يك شخص ايراني، خبر ورود ما را به لندن شنيد.
و چنين نوشت، معاون او بود نوشت اين مردان: اكيدًا دستور داد كه به ما همه نوع معاونت به حساب او بكند

و آوراه شده نجيب شجاع كه در راه وطن خود جان و مخلص هم بهره فشاني كرده اي اند حقي بر گردن ما دارند
و وقت، از اين شرف دارم و بعد به لندن آمد ي كه به من عرضه كرد كه من در انگلستان مانده براي ايران كار كنم

و او مرا از حيث معيشت فارغ مي تاريخ مشروطيت را بنويسم و من قبول نكردم البال . سازد . وي در همه.
و در نطق دوندگي درو خطابها ها كه ما داشتيم بهترين كمك ما بود  ها كه در انجمن آسياي مركزي لندن

و اغلب، هاي مجلس ملي انگليس داديم هاي كميسيون كمبريج در يكي از اطاق و مقوي همه جا اولين معاون
».مترجم ما بود

و مشروطيت ايران. 48 . 307زاده جلد اولص مقاالت تقي، تاريخ اوايل انقالب
. به چاپ رسيد 1908تبراك15مورخ 38778در روزنامه تايمز شماره» مانفيست پناهندگان ايراني(اصل. 49

و استانبول اسنادي از فعاليت آزادي"تصوير انگليسي آن در كتاب و 452تا 447صص"خواهان ايران در اروپا
. بازچاپ شده است 609ص"اوراق تازه ياب مشروطيت"
. تبعيديان جنبش مشروطه«: بنكداريان. 50 ص».. .36همانجا

51. Brown Papers, "Britain and Iranian Constitution…" p. 131 
ص،»هاي ادوارد براون نامه«. 52 و افشار .9به كوشش زرياب
و صاحب نسق تقي«: وراق تازه ياب مشروطيتا. 53 . 435- 421صص» زاده
صص"زاده مقاالت تقي"همچنين، 175ص 1331تيرماه، سال پنجم شماره چهارم"يغما"مجله. 54 جلد پنجم

17 -19.
55. Manchester Guardian Oct 29, 1908  

. همچون ساير موارد سپاسگزار ايشان هستم، كپي بريده نشريه اهدايي ايرج افشار
و در جهت مخالف تايمز لندن به ميدان رسانه منچسترگاردين در نوشته . اي آمد اي همدالنه با تبعيديان

.13-12صص» زاده هاي ادوارد براون به تقي نامه«. 56
57. "Britain and Iranian …. " P. 132 

. 1908اكتبر28نامه لينچ به براون مورخ، همانجا. 58
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. همانجا، جعبه دوم اسناد براون به نقل از بنكداريان، اي از ايران نامه. 59
، زاده مقاالت تقي[» زندگي يك هفته هم نداشتميهحتي ماي«در مدت اقامت در لندن:زاده خود نوشت تقي. 60

ص ]57جلد دوم
ص،"زاده مقاالت تقي. 61 . 307جلد اول
ـ به نام كميته ايران در روزنامه. 62 ـ ارگان حزب دمكرات » مجلس ايراني«هاي عصر مشروطه از جمله ايران نو

. در آن سرزمين معرفي شده است . .
منصور بنكداريان با سعه. 275ص 1329،فتانتشارات معر، ترجمه احمد پژوه،»انقالب ايران«، ادوارد براون. 63

و موشكافي پژوهشگرانه اش متن اوليه اين فصل را خواندند و اصالح. صدر متفاوت از اين، در ميان چند تذكر
و فهم من به نگارنده نوشت اين نظر براون در واقع و معاضدالسلطنه زاده تقييك تعارف بوده وگرنه صرفاً تحليل

ام طور همانالبته.اند كميته ايران نداشتهنقشي در ايجاد اين پژوهش چنين نمي هاي يافته. كه درمتن آورده
و موثر تبعيديان ايراني به ويژه. داند و معاضدالسلطنه به اين زاده تقيبه نظر مي رسد كه بدون حضور معتبر

و قوام نمي يافت و كيفيت كميته ايران شكل . سرعت
ر. 64 ص اديكالبنكداريان نام . اش آورده است كتاب 133هاي شركت كننده در جلسه را در
ص(. خود به براون شرح نشست با ادوارد گري را بدست داده است 1908اكتبر29لينچ در نامه. 65 همانجا

437)

. همانجا، بنكداريان.67و 66
و تثبيت موقعيت ممتاز مدرسي زبان. 68 هاي شرقي در كالج كمبريج از خانواده براون عالوه بر عايدي مناسب

و معدن زغال سنگ بود پدر او صاحب شركت كشتي. بسيار ثروتمندي هم برخوردار بود خاطرات(. سازي
صص تقي (99و98زاده

ص، كتاب نارنجي. 69 .36جلد دوم
و سخنراني. 70 و اقدامات نواي"هاي او در روزنامه گزارش مختصري از سفر براون به پاريس سال اول شماره"ران

. ظاهراً به قلم محمد قزويني منتشر شده است) 1910ژانويه30( 1328محرم18مورخ 120
ص. 71 مي. 186اسناد براون به نقل از بنكداريان آراي هربت در اين باره در منچستر گاردين: نويسد همين منبع
پ 1909براون در سفر مارس. آمده است 1911دسامبر6 . اريس هربت را مالقات نمود به
72 .Foreign Office to Browne, Oct 28, 1908  ص . 133به نقل از بنكداريان همانجا
مي. 73 و 1907ديلي كرانيكل ابتدا از قرارداد: نويسد بنكداريان با سنجش مطالب سه نشريه مزبور ـ روس

ـ حمايت كرد و تفاهم در حالي كه ديلي نيوز از همان آغاز، انگليس مخالفت راديكال خود با اين همصدايي
را. اعالم نموده بود اي براي حل اختالف با روسيه خوشامد وسيله عنوانبهمنچستر گاردين هم در آغاز قرارداد

و تجاوز روسيه به ايران- گفته بود اما با رشد اعتراض منقدين اينكه اين قرارداد در واقع براي مداخله
ج و شماره، انبه فراهم كرده بودمشروعيتي همه از به مخالفين قرارداد پيوست هايي از نشريه را به حمايت
و آراي آنها اختصاص يافت پناهندگان مشروطه ص(. خواه (443بنكداريان همانجا

. 443ص98پانويس، بنكداريان. 74
و مرج طلب«آرتور مور مدتي بعد به روايت خودش با مالحظه. 75 و» رويه هرج برخي مجاهدين بتدريج به انتقاد

و اقدامات برآمد هاي نامه«به مĤخذ)ق 1327اول شوال( 1909اكتبر16براون در نامه. نكوهش اين رفتار
او23ص) زاده براون به تقي فعاليت آن عمالً: نوشت» انجمن لندني«در گزارش وضعيت كميته ايران يا بقول

آ» كن لم يكن شده« ماو دليل اصلي و وست«هاي در نشريه» مور«ن هم مطالبي است كه مخبر تيمس
و  . مينستر گزيت و مشروطه».. و، طلبان نوشته با رويكردي مخالف مجاهدين امري كه موجب دل نگراني

و گزارش به هرحال. سستي دوستان در حمايت نهضت ايران شده است و همدالنه مور هاي رويكرد مثبت
. تا حد زيادي افكار عمومي را به هواخواهي مشروطه ايران جلب نموده بودارسالي آغازين او 

76. The Times, 12, November 1908 
و مستقيم برده .ام در اين قسمت هم از پژوهش دست اول بنكداريان بهره فراوان
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77. The Times, Nov 11, 1908 page 10 
و مشروطه«: بنكداريان. 78 . 440ص» انگليس
صصب. 79 و مستند روايت روشنگري در . از اين جلسه ارائه داده است 153تا 151نكداريان نيز به اختصار
ص،"زاده مقاالت تقي. 80 . 308جلد اول
صص، 1908نوامبر12تايمز لندن، 308جلد اولص» زاده مقاالت تقي«. 81 . 103و 103زندگاني طوفاني

82. Nation, Nov 14, 1908 
و يحيي دولت، محمد صادق طباطبائي مدير روزنامه مجلس، شچي وكيل تبريز در مجلس اولميرزاآقا فر آبادي

. خود به اين امر اشاره دارد 1908نوامبر15دهخدا در نامه. علي اكبر دهخدا از جمله امضا كنندگان نامه بودند
ص نامه( )22هاي سياسي دهخدا
.9ص» زاده هاي ادوارد براون به تقي نامه«. 83
.15ص» زاده هاي ادوارد براون به تقي نامه«. 84
)441به نقل از بنكداريانص(.م1911اكتبر30نمونه نوشته براون در نشريه منچستر گاردين. 85
.18ص» زاده هاي ادوارد براون به تقي نامه«. 86
و تالش تقي. 87 و ياران قابل ذكر است كه ادوارد براون با اين درك و موافق نبودزاده و.ش همراه او لباس طلبگي

تر از تقليد رسوم فرنگي زاده را به عنوان يك لباس سنتي شرقي براي اين تصوير مطلوب عمامه سيدي تقي
)439و 149بنكداريانص(. دانست مي

گرايي تبليغيناي از تالش مدر نمونه عنوانبهتنها خواستم، بينم نگارنده با چنين گماني خود را همراه نمي. 88
و يارانش مطرح كنم تقي و عقب هاي پوشيدن لباس. زاده و ملي را به هيچ وجه موجب سرشكستگي سنتي

در ميان اسناد. به هر حال حق انتخاب نوع پوشش از جمله حقوق اوليه انساني است. ماندگي نمي شناسم
ص مقاالت تقي(زاده تقي ق در اروپا برداشته 1326چاپ شده كه در عكسي) تصاوير ضميمه15زاده جلد اول

مي عكسي كه تقي. شده است از زاده جوان تبعيدي را در لباسي اروپايي با كراوات نشان و كمتر نقشي دهد
و طلبه بر خود دارد تقي . زاده سيد

يكانعنوبهلينچ بتدريج: بنكداريان در خوانش متن چاپ نشده اين فصل بر خالف فهم من برايم نوشت. 89
م 1913كميته ايران تا زمان مرگش در سال هاي مدافع راستين استقالل ايران نقش بسيار موثري در فعاليت

. ايفا نمود
ص، در اسناد ادوارد براون 1909عالوه بر نامه لينچ به براون اول جون. 90 . مراجعه شود،43به بنكداريان همانجا
و تفاوت دو خط مشي در ميان. 91 بر. تبعيديان در اين برهه آشكار شده بود تقابل » حضرات پاريسي«عالوه

و ساير دوله، چون سردار اسعد و سردارها كه به گونه مخبرالسلطنه و رويه تقي ها زاده اي عريان با خط مشي
و همخوان نبودند ب فرشچي وكيل تبريزي كه همراه تقي، همراه ا زاده در لندن حضور داشت بدليل همراه نبودن

در(. از امضاي آن انصراف داد، زاده در مانفيست پناهندگان منتشره در روزنامه تايمز مواضع تقي "مريم اتحاديه
و تحول احزاب سياسي . پيدايش . و معاضدالسلطنه هم چنين ضمن اينكه ميان تقي) 180ص،". زاده

در. اختالفاتي بروز كرد ـ اين تقابل پس از فتح تهران به عضويت آنها و دمكرات ـ اعتدالي دو حزب مخالف
شد عريان شد. تر و حضرات پاريسي نزديكتر او. معاضدالسلطنه بتدريج به سردار اسعد و يار نزديك دهخدا همراه

از سويس از خواست معاضدالسلطنه براي همكاري با حضرات پاريسي سردار 1909طي دو نامه در ماه ژانويه 
ت دهخدا در نامه. اظهار نگراني نمود، اسيس حكومت استبدادي بختياري در ايران بوداسعد كه به نظر او خواهان

: خطاب به معاضدالسلطنه نوشت 1909پنج ژانويه 
بي آقاي عزيز من آنقدر كه در طهران در انجمن« و مجامع گوش به اين حرفها نتيجه داديد بس نشد؟ ها

مي گويد يا احتشامميچرا بايد وقت را تلف كرد كه مخبرالسلطنه چه  كار ما معين. فرمايد السلطنه چه
و برويميهبايد رشت. است و. خودمان را بگيريم اگر به مقصود رسيديم چه بهتر وگرنه پيش وجدان

و دفع ».ايم الوقت تلف كرده انسانيت خجل نيستيم كه عمر را به مذاكرات بيهوده
و تذكر داددهخدا در نامه نهم ژانويه همان سال به همكا )هاي سياسي دهخدا نامه(. ري با سردار اسعد اخطار
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92. Bonakdarian, "The Persian Committee",P. 195 . 
ص، زاده مقاالت تقي. 93 .57جلد دوم
ص، بنكداريان. 94 .92همانجا
. 228ص، همانجا. 95
و نگره ويژهبه نگاري پيرامون مشروطه در تاريخ.16ص،»هايي از تبريز نامه«. 96 و با ورود از دهه بيست شمسي

و قلم نگاري سياستو رويكرد تاريخ و يكسويه نقش، زنان ايراني پيرو آنان زده شوروي با برجسته كردن مطلق
و روسي در نهضت مشروطه و عناصر قفقازي و ايران دوست در اين حضور انگليسي، محافل هاي حامي مشروطه

و، عرصه را محو و اينكه هر انگليسي. اند يا وارونه جلوه دادهكمرنگ و همگير شدن تئوري توطئه با رواج
و كنش او و لذا بينش و دولت استعماري آنهاست ابزاري در خدمت مطامع اين صرفاً تجسمي از حاكميت

و تاثير كساني چون براون. دستگاه قلمروگستر ضدايراني محسوب شد ميتهك، در فضاي يكسويه اينچنيني نقش
و حمايت گسترده برخي از  و پيشرو عليه سياست خارجي گري در ايران و بعضاً راديكال و معترضين پيگير ايران

و مشروطه ايرانيان محو يا كمرنگ گرديد و پيرو تئوري توطئه چون ابراهيم. آنان از مليون مورخان غيرمكتبي
ني، محمود محمود، صفائي و اسماعيل رائين و يك جانبهخان ملك ساساني و بعضاً فرضياتز با طرح اغراق گري
و سفارشي دولتي دهه تاريخ. گري تاريخ افزودند زا بر اين آشفته توهم هاي اخير نيز به دليل نگاري رسمي مكتبي

و غربي منصور بنكداريان در كتاب. پردازي افزودند ابعاد نويني بر اين گونه تاريخ، نياز بسيار به دشمن خارجي
و وارونه نش ده پيشينامبر و آگاهانه و مدارك اصلي زمانه توانسته اين فراموشي عامدانه با استناد به شواهد

و چندبعدي اروپايي را به سياست غالب حاكميت نويسي و ويژهبههاي تاريخي را كه يك جامعه پيچيده در نگره
و چندص و وجود افكارعمومي و تقليل داده و بعضاً پيشرو در اين جوامع رويكرد استعمارگرش خالصه دايي متكثر

بر. را نشان دهد، را نفي نمايد معدودي چون ژانت آفاري پيشتر در كتاب انقالب مشروطيت به اختصار در
در شمردن همبستگي بين و انگليس و عليه مداخله روس و حق تماميت ارضي كشور المللي در دفاع از مشروطه

و كميته ايران اشاره نموده است ويژهبهايران به عناصر پيشرو انگليسي  خسرو شاكري محقق پيشينه. براون
و چپ ايران نيز با فراخ كه انديشي متفاوتي از غالب قلم سوسيال دمكراسي زنان سوسياليست ايران معترف است

و صادقانه در اين راستا فعاليت كرده» بهترين دوست جنبش مشروطيت ايران«براون  و همدالنه . استبوده
ص پيشينه( بايد كرد كه ادوارد براون با جسارتي كم نظير در ميان تأكيد) 325هاي جنبش مشروطيت

مي انگليسي و روشنگري بسيار روا داشت هايي كه و نقد كتاب. شناسيم بر سياست خارجي آن كشور نكوهش
حا. او را به فارسي در دسترس داريم» هايي از تبريز نامه« و عالقه بسيار او به تك تك عبارات او كي از احترام

و حيثيت آنهاست و استقالل و ايراني و پيامدهاي مصيبت بار. ايران و نزديكي گري با روسيه او سياست تفاهم
و مدارك غيرقابل انكاري در معرض ديد افكار عمومي گذارد در. آن براي مشروطه را با استناد به رويدادها

و در پيشگفتار محققانه همين كتاب نتايج شوم لحظه به لحظه بالهايي كه بر سر ايرانيان آمد را بر شمرده است
و علت انتشار نامه و اسنادي كه عمدتاً توسط تقي جمعبندي خود اينك«: زاده در دسترس قرار گرفته نوشت ها

و مردم انگلستان بدانند سياست خارجي ما باعث چه جناياتي علي ه انسانيت شده براي اينكه نمايندگان مجلس
و عكس است مبادرت به چاپ نامه مي هايي از تبريز » تا آنچه شرح داده شد بيشتر روشن گردد، كنيم هايي

ص پيشگفتار نامه( كه«براون در پيامد)75هايي از تبريز و مرجي و هرج و اميدهاي بر باد رفته روحيه شكسته
شد» در ايران و انگلست«پس از مشروطه حاكم ص(. دانست» ان را مسئول مستقيمروسيه (76همانجا

و استانبول اسنادي از فعاليت آزادي: تصوير اين نوشته در سند هفدهم كتاب. 97 . خواهان ايران در اروپا . .
از لندن به استانبول) 1909مارس13(قمري 1327صفر20اين نامه به تاريخ. آمده است39و38صفحات

ا و در آن و حركتيهز نحوارسال شده تشكيل مركز ايوردون همراه دهخدا در احياي روزنامه صوراسرافيل
و تربيت به سوي تبريز تقي و، زاده همچنين علت ورود معاضدالسلطنه به لندن براي مقابله با تبليغات سوء

و محافل سياسي انگليس اطالعات دست اولي دارد در. مخالف مشروطه در مطبوعات نامه روز معاضدالسلطنه
ـ  ها ظاهراً روس«: نوشت) همان منبع11سند شماره(ـ از لندن به دهخدا در سويس 1909مارس14بعد

و در فكر ارائه رسمي آن به دولت بريتانيا براي طرحي را براي دخالت در امور ايران تهيه كرده ، هستند تأييداند
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. نمايد تا اينكه بريتانيا با دخالت روسيه در ايران موافقت . در. در چنين زماني ضروري است كه چند نفري
و جلوي  لندن باشند تا اينكه همانند زمان حضور ما در آنجا بتوانند به كمك مطبوعات صداي خود را بلند كرده

».اين واقعه را بگيرند
و انتشار صوراسرافيل در تبعي د از ايوردون سويس خود براون هم به معاضدالسلطنه اصرار داشت كه مركز اداره

و برفقدان حضور تقي حقيقتاً«: هاي حامي مشروطه افسوس خورد زاده براي پيشبرد فعاليت به لندن منتقل شود
از، جاي تاسف است كه مركز صوراسرافيل را اينجا قرار ندادند و هم اهميتش بيشتر زيرا اينجا هم آزادي هست

. سي نيست كه در صورت احتياج بتوانيم از او استشاره كنيمك. ايم حاال ما بكلي محروم مانده. سويس است . .
و مي مي، هاي اينجا زاده در مجلس جناب سيد تقيدانيد كه بودن جناب عالي ».كرد چقدر تقويت

و سويس فعاليت مشروطه«: عبدالحسين نوايي( بهمن،11اطالعات ماهيانه شماره،»خواهان ايراني در فرانسه
)44شص 1327

. تبعيديان«: بنكداريان. 98 زاده اشاره بنكداريان به درستي به دو رويكرد موازي در رابطه براون با تقي.46ص»..
و مسئول تقي. دارد و فرديت كاريزما و احترام شخصي بسيار به شخصيت اما با مواضع، زاده از يكسو دوستي

ا. راديكال او چندان همراه نبود زاده آن زمان را يك سوسياليست تصريح دارد تقينش يرابراون در كتاب انقالب
و باورهاي سياسي راديكال نوين اروپايي مي شد. شناسدو آشنا با افكار در، عالوه بر مواردي كه اشاره براون

از هيچ كوشش در كمك 1911زاده در لندن در دسامبر دوران مجلس دوم با وجود اينكه در اقامت مجدد تقي
ـ نايب اري نكرد اما به گونهبه او خودد و توانا اي شفاف از ناصرالملك ـ براي تشكيل يك دولت متمركز السلطنه

. ها حمايت نمود براي مقابله با روس
. 174ص، زاده هاي براون به تقي نامه. 99

.2سال اول شماره، يادگارمجله. 100
ص، مقاالت تقي زاده. 101 .98جلد دوم
تا«. 102 ص» پروغرام سياسي انجمن برادران«متن. 409ص» زه ياب مشروطيتاوراق همين منبع 410در

انجمني كه به فعاليت نيمه مخفي ميان. در اين برهه در استانبول تشكل مزبور تاسيس شده بود. آمده است
بي«يهاي نويسند العابدين مراغه زين. ايرانيان ساكن آن شهر درگير شد كه در اين زمان»گسياحت نامه ابراهيم

انجمن برادران ايراني. كرد با انجمن سعادت استانبول همراه نبود نيز با اين انجمن تازه تاسيس همكاري مي
ـ(. اي پيرامون تاريخ مشروطه ايران در استانبول به روي صحن تاتر برد نمايشنامه حسين كاظم زاده ايرانشهر

و همچنين 1329، اقبال: تهران،»يتشرح حال نگارنده كتاب اصول اساسي فن ترب« و احوال كاظم«ش آثار
(.ش مراجعه شود 1350، اقبال: تهران،»زاده ايرانشهر

مي تقي. 103 ـ اطالعاتي بدست ـ عليزاده نام[عليزاده ديگري كه بعدها«: دهد زاده جاي ديگر از اين دوست خود
ها گرفتند آخرش روس. كنسول افتخاري ايران بود در والدي قفقاز. را دپور شد مثل مالئكه بود]فاميلش

مي به روس. شود االن در ايران يك نفر هم مثل او پيدا نمي. حبسش كردند گفت كه من به شما معتقد ها صريحاً
حتي اسم مرا برده بودند كه با او ارتباط داري؟، او را كه بردند به استنطاق گفت من به شما اعتقاد ندارم. نيستم
شد. بود بليگفته  شديهدر دور. آخر به نحوي از انحاء خالص خواهر سليمان. دوم يا سوم از آذربايجان وكيل

(138و 137خاطراتصص(» ها را گرفت ميرزا رئيس دمكرات

ص، زاده مقاالت تقي. 104 . 382جلد اول
به خواهان همراه سردار اسعد در پاريس از تلگراف صاحب نسق يكي از مشروطه. 105  هايي كه اخبار تبريز را

مي، زاده رسانده اطالع تقي (425اوراق تازه ياب مشروطيتص(. كند ياد

.40تا38صص،"هاي سياسي دهخد نامه.106
.54تا43صص، همانجا. 107
34تبريز سال سوم شماره"انجمن"همچنين روزنامه، 295ص» قيام آذربايجان«: اسماعيل اميرخيزي. 108
.ق 1326ذيحجه18خ مور
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.2ص،ق 1326ذيحجه25مورخ35شماره"انجمن"روزنامه. 109
. 134ص،ش 1355، به كوشش نصرت اهللا فتحي»االاسالم شهيد تبريزي مجموعه آثار قلمي شادروان ثقه«. 110
. 410ص» االسالم تبريزي نامه شهيد نيكنام ثقه زندگي«: نصرت اهللا فتحي. 111
.1قص 1326ذيحجه25سال سوم مورخ35شماره"انجمن"روزنامه. 114تا 112
. به بعد 137ص».. زندگينامه شهيد نيكنام«- 118تا 115
بايگاني، كنسول بريتانيا در تبريز به سر جي اچ باركلي وزير مختار بريتانيا در تهران، 1909مه2گزارش. 119

نو"رسي اين سند در نشريهترجمه فا (FO 248/974) كشور بريتانيا ص 1385مرداد، ويژه نامه مشروطيت"نگاه
.95تا 90
. قيام آذربايجان"، امير خيزي. 120 .  384ص،".
ص. 121 مي اي كه تقي»اختالف عقيده«شكبي.94همانجا و عملي گويد ريشه زاده از آن سخن هاي نظري

و باقرخان با اعتقادات متشرعهويژبهطبق شواهد تاريخي مجاهدين تبريز. داشت ستارخان با باورهاي شيخيه
و همخوان نبودند وسنت گرا با تقي و مدرن سياسي داشت همراه و مذهب گريز و رويكرد الئيك . زاده كه تفكر

و همكاري مستقيم و رهبرشان تقي شان با اعتداليون كه مخالف دمكرات تمايل دو رهبر جنگجويان تبريز زاده ها
ابراز مواضع صريح همسو آن دو در زمان مجلس دوم.د چندي پس از فتح تهران اين امر را بيشتر نشان دادبودن

و ويژهبهو روزهاي پاياني منتج به واقعه پارك اتابك در پيروي از روحانيون  ـ آخوند خراساني مجتهدان عتبات
ـ همچنين عبداهللا بهبهاني رهبر بالمنازع مخ زاده در آن زمان همه شواهد اين الف تقيعبداهللا مازندراني

و نامه. مدعاست به تلگراف و پيوستن او به همراه باقرخان و موضع صريح عليه» هيئت احرار«هاي ستارخان
و خواستگاري اخراج او از مجلس تقي و تالش. همه ثبت تاريخ است، زاده اين دوگانگي به زمان محاصره تبريز
و قان تقي و مرج آنان زاده براي مدني و هرج و جلوگيري از لجام گسيختگي و رفتار مجاهدين وني كردن بينش

. جلوه عرياني يافت
در هشت نامه تاريخي مهم هفته- 128تا 122 صص،"اوراق تازه ياب مشروطيت"هاي پاياني محاصره تبريز

و عين ها كه ميان تقي اين نامه. آمده است 157تا 145 و بدل زاده و چگونگي الدوله رد شده حاكي از چيستي
. اي است كه هرگز به سرانجامي نرسيد پيشبرد امر مذاكره

. 147و 146ص،»االسالم���مجموعه آثار قلمي«. 129
. 147ص، همانجا. 130
اش توسط قشون روسيه به تاريخ هاي بجا مانده پيش از اعدام مظلومانه االسالم در يكي از آخرين نامه ثقه. 131
من راضي هستم كه مرا در سيبريا به شكستن سنگ چخماق وادار نمايند اما بيرق«:ق نوشت1327شوال 24

. مجموعه آثار قلمي"(».روس در اين مملكت نباشد . اي كه بسياري رويهو مي افزايد در برهه). 230ص،".
كهتوسل به كنسول روس پيش گرفته بودند من در  د حالي ر دست دولتيان بود به تهران تمام اطراف تبريز

و براي مذاكره به اردوي عين زاده كه خطر تجاوز مستقيم روس االسالم با نظر تقي ثقه. الدوله رفتم تلگراف كردم
كه به آذربايجان را مرتب گوشزد مي تيشه بر ريشه«كرد موافق بود وميگفت بهتر است پيش از مداخله بيگانگان

در مصالحه» خود زدن است و ملت با حفظ اصول برقرار شود تا هر بهانه اي اي از دشمنان درون ميان دولت
مي ثقه. مملكت سلب شود : نويسد االسالم در همين نامه

». . . مي(زاده كرده فعالً نزد من حاضر است تلگراف رمز مستشارالدوله كه به تقي. ) دانستم زيرا رمز را من
و كار به جاهاي بد بكشد رود روس حمايت كه گفته احتمال مي ها زاده آن وقت خود تقي، از شاه نمايد

و فقير قبول نكردند، مدير امور بود و ضيع و اصفهان تلگراف كرد ص(» چندين دفعه به رشت همانجا
كه برانگيز ثقه تأملوصف) 332 و خرس«االسالم را در شرايطي و روس[» نهنگ سر]منظور انگليس به

.«:ه خواندني استو پاي ملت چسبيد . و طايفه اي مسخره طايفه، اهالي جمعي تماشاچي. اي دماغ چي
و جماعتي از دور ايستاده گريه مي ص(» كنند خود را گرفته كه تعفن است (333همانجا

. 237ص،9جلد، زاده مقاالت تقي. 132
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مي من اكنون كه اين تاريخ را از روي يادداشت«. 133 مي هاي خود بينم سپهساالر كه در آن تاريخ سپهدار نويسم
، فاتح مسجد جمعه، الدوله صدارت عينيهسپهدار پهلوان دور: اعظم بود تا امروز به چندين رنگ درآمده است

.، سيد عبدالحميد در استبداديهكشند . داوطلب خفه، سپهدار گلوله باران كن قانون اساسي در چشمه علي.
و باقرخان سردار قشون عين،زخواهان تبري كردن آزادي سردار احرار در فتح قزوين، الدوله در جنگ با ستارخان

و سپهساالر دولت مشروطه بايهسپهساالر حامي اعاد،و تهران محمدعلي شاه مخلوع به تخت سلطنت
و قمع آزادي خواهان تبريز سپهساالر همدست صمدخان شجاع،ها همدستي روس ر قتال سپهساال، الدوله در قلع

هاي يادداشت، بخشي از تاريخ مشروطيت«:)ساالر فاتح(علي ديوساالر»خواهان تنكابن بتوسط پسرش آزادي
و اردوي برق .49ص 1336، نامبي،جابي» تاريخي راجع به فتح تهران

.4ص،ق1327اول صفر،24شماره"نسيم شمال"روزنامه. 134
.4ص،ق1327صفر26،7شماره"نسيم شمال"وزنامهر،ق 1327محرم26تلگراف مورخ. 135
و نقش تقي. 136 همه شاهد مستند57تا3در صفحات» انقالب گيالن«اسناد، زاده اوراق تازه ياب مشروطيت

و اثبات اين ادعاست زاده تقينقش موثر  . در بر پايي قيام گيالن
در متن تلگراف مشترك تقي. 137 و ستارخان ص،ق 1327صفر28،17شماره،"شمال نسيم"زاده همچنين
. آمده است"اوراق تازه ياب مشروطيت"28
.29و28ص، همانجا. 138
17مورخ28متن تلگراف پاسخ علي محمدخان تربيت از گيالن به تبريز در روزنامه نسيم شمال شماره. 139
. است اوراق تازه ياب مشروطيت آمده،29و همچنينص4ص 1327صفر
. 808ص، تاريخ مشروطه ايران.142تا 140
ص،"زاده مقاالت تقي. 143 . 319جلد اول
. 373و 372صص، ادوارد براون، انقالب ايران. 144
و متاسف هستم كه در باب ديده]نوشته ادوارد براون[اينجانب آن مكتوب را در ذيل كتاب انقالب ايران«. 145 ام

م من هميشه نسبت به ستارخان اعتماد خوبي. شروطيت ايران چنان بياناتي شده استقهرمان شماره اول
و آخري مبارزات تبريز در آن شهر بودم داشته و وقتي در قسمت وسطي وي، ام و مكرر با وي مالقات داشتم

و خوي پهلواني داشت دا البته هر كس بجز معصومين ممكنست جنبه. بسيار مودب بود و نقيصه شته هاي ضعف
و او هم از بعضي ضعف . هاي بشري خالي نبود باشد . و. بعضي استنادات اگر صحيح هم باشد جلو كشيدن

و روا نيست]در نظر عام[تكرار آن و عدالت . خارج از انصاف . دانم شرافت شخصي كه صفات اصالً شايسته نمي.
ولو آنكه بعضي خطاهاي شخصي داشته بوده حتي،و خصايل قهرمانانه او مايه افتخار ايران بود طعني بشود

و وظيفه. دانم چرا نويسنده مكتوب مرا به شهادت طلبيده است من نمي. باشد و حقيقت من گاهي از روي صفا
و در حضور خود آنها اين نوع  و آنها را مالمت كرده بودم وجداني بعضي اعمال برخي از مجاهدين را انتقاد نموده

لكن به سران مجاهدت كنندگان،ي يعني در انجمن ملي در ورود خود به تبريز كردمسرزنش را در مجمع علن
و حتي بعضي دوستان را انديشه، البته بعضي از مجاهدين مورد توبيخ. طعني نكردم رنجش قلبي حاصل كردند

و بيانات مرا خطرناك به راه مي سي، پنداشتند حاصل شد د حسن چنانكه قبل از ورود من به تبريز مرحوم
در، زاده در همين بابها شريف و بالفاصله همان روز او را و سرزنش نمود مجاهدين را در انجمن ملي مالمت

از. قاتل به خانه ستارخان پناه برد لكن ستارخان او را گرفتار كرد، خيابان كشتند و پس تحويل انجمن داد
كر استنطاق واداشت او را در همان محل قتل شريف صص».دندزاده اعدام . 320و 319همانجا

در. 146 مي 501ص"انقالب مشروطه ايران"ژانت آفاري اي از آن توسط منصور نسخه. كند به اين نامه اشاره
و اشتباه كسروي. بنكداريان در اختيار او گذاشته شده است بنكداريان اين نامه را در مجموعه اسناد براون يافته

بو بي و تقياساس بودن اتهام او . زاده را متذكر شده استه تربيت
. 134و 124، 56،123صص، بلواي تبريز، باقر ويجويه. 147
. 693ص تاريخ مشروطه ايران. 148
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.37تا39ص، اوراق تازه ياب مشروطيت. 151تا 149
ـ احتماالً ميرزا كريم رشتي مسئول كميسيون. 152 ح جنگ اردوي متن پاسخ مجاهدين رشت كه با امضاي

ـ آمده در روزنامه . منتشر شده است،ق 1327الثاني جمادي44شماره،"نسيم شمال"شمال
.ق 1327رجب47،9شماره، نسيم شمالروزنامه. 153
و اجتماعي پيشينه: خسرو شاكري. 154 . هاي اقتصادي . . 165ص، مشروطه.
هاي تاريخي راجع به حركت اردوي در يادداشت)ر فاتحساال(علي ديوساالر. 132ص، زندگاني طوفاني. 155

به:نويسدمي89و90صص،ش 1336،»بخشي از تاريخ مشروطيت«: شمال در مسير اردوي شمال از قزوين
مي«كرج  و انگليس: آمدند از هر طرف نزد سپهدار »نمايندگان روس

ص مين گزارشهما81او كه از فرماندهان مطلع مجاهدين گيالن بود در سپهدار دست نشانده«:كند ها ذكر
و هر روز نمايند روس مي، روسيهها بود و بعد با روساي اردو رومانسكي به نزد سپهدار آمده با او خلوت كرد

مي، مالقات كرده نمود كه هرگاه اردوي شما از قزوين حركت كند قشون امپراتوري شما را تعقيب ما را تهديد
».خواهد كرد

. 136ص، همانجا. 156
و روزنامه انجمن تبريز 1326االول ربيع16مورخ51شماره» صبح صادق«نمونه به روزنامه عنوانبه. 157 ق

.ق مراجعه شود 1325االول ربيع5مورخ
و انگليس در ايران«: فيروز كاظم زاده. 158 . روس . 629ص»..
. تاريخ مشروطيت«: زاده ملك. 159 . 134ششمص جلد»..
در. 160 و ستارخان«اسماعيل اميرخيزي الثاني ربيع27محمدعلي شاه طي دستخطي به تاريخ.» آذربايجان

.«:ق اعالم كرد 1327 . و هشت(مشروطيت ايران بر روي همان. و پنجاه و) يكصد اصل قانون اساسي برقرار
و مدار است ».سعادت آينده مملكت را اساس

و، تصرف اصفهان توسط قواي بختياري، در اين زمان بدليل مقاومت دليرانه تبريز محمدعلي شاه تسخير رشت
و امكان، خواهان به سوي تهران تدارك حركت اردوي مشروطه متوجه شده بود كه توان اداره كشور را ندارد

و عزل او از سلطنت بيش از هميشه شده است الوقوع مشروطه پيروزي قريب نشيني خواهان با عقب لذا. خواهان
و آرام نمودن جو عمومي شده بود براي اداره امور شوراي دولتي با شركت برخي عناصر خوشنام را طرح. سازش

و اعالم نمود كه مجلس شورا را بزودي احيا خواهد كرد اميربهادر جنگ فرمانده قواي استبداد كه مورد. كرده
در. تنفر شديد بود از كار كنار گذاشت و مباني مشروطه 1327الثاني ربيع14 شاه طي فرماني اعالم كه اساس

و انتخابات جديد در اول رجب همان سال برگزار خواهد نمود در همين زمان عناصر متنفذ. را محترم شمرده
ـ رئيس سابق مجلس رو باز مانده از مرحله اول مشروطه چون صنيع ميانه و حتي صادق، الدوله حسينقلي نواب
خطر. شارالدوله ضرورت آشتي ملي را براي پايان دادن به وضعيت اسنفاك كشور را طرح نموده بودندمست

و همراهي ملي ايرانيان را برجسته  روزافزون از دست رفتن استقالل كشور بيش از هميشه ضرورت سازش
. نموده بود

صص. 161 و ستارخان"441و 440متن اين نامه در . ته اسماعيل اميرخيزي آمده استنوش"قيام آذربايجان
. 129ص، تاريخ هيجده ساله آذربايجانكسروي. 162
ص. 163 ها به آذربايجان ستارخان پس از خبر ورود روس: نويسدمي 903كسروي در تاريخ مشروطه ايران

و پرواي مرا هيچ نكنيد«: خطاب به فعالين شهرگفت بهدر.»شما با محمدعلي ميرزا كنار بيائيد تلگراف ارسالي
و محمدعلي شاه نوشتند : تهران

و توده به جاي فرزندان است« و فرزندان رخ دهد. شاه به جاي پدر نبايد همسايگان، اگر رنجشي ميان پدر
مي. پا به ميان گذارند مي ما هر چه مي خواستيم از آن در و شهر را به اعليحضرت هر، سپاريم گذريم
(همانجا(».د بكنندخواهن رفتاري با ما مي

مي: ملك زاده مي نويسد. 164 و سردار اسعد مي پس از فتح تهران اگر كسي به خانه سپهدار ديد كه اكثريت رفت
و كرسي و از مشروطه مستبدين معروف خواهان واقعي كه براي احياي مشروطه نشينان باغشاه در آنجا جمعند
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و نشاني نيست، جانبازي كرده بود سرداران«و امتيازات يكي پس از ديگري ميان اطرافيان اين مقامات. نام
مي» ملي قوام ملك شيرازي كه آنهمه در مجلس اول مورد اعتراض مردم فارس بود حكمراني كرمان.شد تقسيم

سردار جنگ بختياري كه در محاصره تبريز عرصه را بر مجاهدين تبريز تنگ نموده بود به حكومت يزد. را گرفت
هاي بسياري از اين دست نشان داد كه فتح عاجل تهران عمالً موجب جابجائي قدرت به سود مثال. شدهبرگزيده 

و تعدي به مردم تمام شد و ستم دو. عوامل استبداد كه ويژهبه» سردار ملي«اعمال نفوذ اين سپهدار موجب شد
و اعيان اكثريت وكالي مجلس دوم از ميان محافظه و وابستگان مالك كه. انتخاب شوند كاران اوضاع چنان بود

و خاستگاه اجتماعي در ميان اقشار ممتاز بود بيش از  تشكيل حزب دمكرات به رهبري تقي زاده كه فاقد ريشه
دست به دامان مجتهدين عتبات شدند تا حكم فساد مسلك. چند ماه در عرصه سياست تهران تحمل نشد

ت و او را با چماق . كفيرگونه مذهبي از صحنه بيرون برانندسياسي او را بدست آورده
. 430ص، اوراق تازه ياب مشروطيت.165
ازق سيد حسن كاشاني مدير روزنامه حبل 1326نمونه در نامه مورخ هشتم شوال عنوانبه. 166 ـ المتين تهران

ـ به تقي .«: آمد) 522اوراق تازه ياب مشروطيتص(زاده تفليس به پاريس . و ديوانه محمدعلي. ميرزاي مرتد
و قشون روس داخل خاك پاك آذبايجان شود ملت را دچار بليات، نزديك است استقالل وطن ايرانيان برود

اي از نظر مقدست محو زيرا كه هيچ نكته، دانم كه خاطر انورت را مستحضر نمايد هر چند محتاج نمي. نمايد
و نمي ».شود نشده

و الزم ميان 1326سلطنه هدايت در شوال زاده در نامه به مخبرال تقي خواهان برگزاري يك گردهمايي فوري
و مشروطه مي ايرانيان تبعيدي شود تا بنشينند ور اه حل عاجلي براي اوضاع بحراني ايران خواه اروپا در پاريس

درمي) اوراق تازه ياب مشروطيت(. بيابند پاريس با برگزاري ايرانيان) حدود يكماه بعد( 1908دسامبر22دانيم
و حقوق ملت اعاده» اعاده مشروطيت«اي براي يك نشست بزرگ طي قطعنامه و قانون اساسي كه هم مجلس

و هم سلطنت محفوظ بماند  ص(شود و سازش فوري شدند) 430همانجا . خواهان مصالحه
و اعاده مشروطه برآمد كه مس تشارالدوله وكيل پيشرو تبريز از سوي ديگر جرياني در تهران نيز در پي مصالحه

مي اين اشاره. در مجلس اول از مهمترين عناصر فعال آن بود زاده با وجود پافشاري براي دهد تقي ها همه نشان
و معضالت را دريافت و عمق فالكت و، سرنگوني شاه در احياي مشروطه وقتي به تبريز رسيد عدم انسجام

هر، شناختسازماندهي مطلوب اپوزسيون را دقيقاً  اولويت استقالل كشور وبهبود وضعيت فالكت زده مردم را بر
و براي خاتمه دادن به فاجعه پيش روي خواستار مصالحه شد . امر ديگر ترجيح داد

و دهخدا مورخ. 167 در كتاب12سند شماره(به دربار 1909فوريه27متن تلگراف با امضاي معاضدالسلطنه
)ق 1327صفر20( 1909مارس13معاضدالسلطنه در نامه به تاريخ)»خواهان ايرانياسنادي از فعاليت آزاد«

و افزود16ـ سند شماره و ملت را مفيددانست ـ اقدام در اصالح ميان شاه : همان كتاب
». . مي. و و بنده با آن همه مايوسي كه از دربار ايران خصوص اصالح داشتم دانستم كه دشمنان داخلي

ـ محل اداره صوراسرافيل[ي امكان ندارد بگذارند اصالح شود باز دلي به دريا زده از ايوردون خارج » سويس
و به امضاي اداره 200تلگراف مفصلي كه تقريباً فرانك قيمت مخابره او شده به توسط جناب اشرف عضدالملك

و جناب آقاي ميرزا علي اكبر  و غيره به شاه]دهخدا[صوراسرافيل و عاقبت كارو خودم و وخامت مخابره كرديم
و انقراض استقالل ايران را در دوره سلطنت ايشان عرض كرديم در همين زمان»و اضمحالل سلطنت قاجاريه

و معاضدالسلطنه شكرآب بود معهذا بر سر مصالحه در ره جويي وضعيت بحراني كشور همخوان  ميان تقي زاده
. بودند

و ست. 168 . 407ص،ارخانقيام آذربايجان
صص، امير خيزي. 169 . 409و 408همانجا
ص. 170 و براي دنباله روايت او به صفحات بعد همان كتاب، 410خالصه تلگراف مزبور در كتاب اميرخيزي آمده

. مراجعه شود
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هاي ليتدهخدا در اين نامه با اشاره به فعا.40-39صص، به كوشش ايرج افشار، هاي سياسي دهخدا نامه. 171
مي ايران ها كاش يك نخود غيرت اين خارجي در تن ما برخي ايراني: نويسد خواه ادوارد براون در دفاع از مشروطه

و به حال براون افسوس مي مي بود سر خورد كه آن بيچاره تا كي كهبيتواند و در عزايي صاحب را بتراشد
. ماتم بگيرد، صاحبان عزا به عيش مشغولند
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و برپايي مجلس عالي  فتح تهران
و جنوب در بـا پناهنـده شـدن. فتح تهران را به پايان رساندند 1327جمادي الثاني27دو اردوي شمال

» مجلـس عـالي«اي در فقدان مجلس شوراي ملي به نـام العادهنهاد فوق، محمدعلي شاه به سفارت روس
راز از. گرفت دستبهمام امور و نـاهمگون مجمـع عـالي تنهـا تركيب پرتعداد ـــ قريـب پانصـد نفـر ـــ

و گردانندگان دو اردوي فاتح تهـران تشـكيل نمـي مشروطه در، شـد خواهان بلكـه برخـي وكـالي حاضـر
بـ، روسـاي اصـناف، قاجـار متنفذدولتمردان، شاهزادگان، جمع اعيان، مجلس اول در تهران و تجـار زرگ

حتي كساني كه نه تنها در تمام دوران استبداد صـغير گـامي در حمايـت يـا احيـاي مشـروطه برنداشـته 
و ضديت آن حضور داشتند، بودند و مبارزه مشروطهبراي ميوه، بلكه در تقابل خواهـان چيني محصول رنج

ر كسـي بـه فهرسـت اگـ، به قول كسـروي. خود را به ميان صحنه نمايش بزرگ ميدان بهارستان رساندند
و اندام ميوزراء ميهاي مجلس عالي : بايستي چندان شادي نكند نگريست

و از هـم« دسـتان او زيرا چنان كه پيداست بسياري از اينان از نزديكان محمدعلي شاه در باغشـاه
و اين درخور هرگونه شگفت است كه پس از آن همه خونريزي در نخستين گام حكمرانـي  بودند

]1[».دست اينان در ميان باشد،مشروطه

و سياسـتمدار خان تنكابني بـزرگ زمـين محمدولي. زاده داشت تحقق عملي يافتهراسي كه تقي دار
و از سران نظامي كهنه و هواخواه روسيه، مشروطه در محاصره تبريز مخالفكار -و حاج علي قلـي، دوست

مهـار امـور حكومـت فـاتح تهـران را بـه دسـت،از خوانين ايالتي، معروف به سردار اسعد، خان بختياري
. نخسـتين دولـت مشـروطه دوم را منصـوب كـرد، جمـادي الثـاني28، روز بعد» مجلس عالي«. گرفتند

و سپهساالر كل قشون ايران، سردار اسعد به وزارت داخله ناصـرالملك بـزرگ، سپهدار تنكابني وزير جنگ
وز، مالك همدان وزير امور خارجه بـه پشـتوانه. از جمله اعضاي هيئت دولـت بودنـد، ير عدليهو فرمانفرما
و شمال سرداران ياد شده مناصـب كليـدي، ها را در تصرف خود داشتندكه خيابان، جنگجويان بختياري

و خـان سردار اسعد نهايت بهره. مملكت را اشغال كردند و بـرداري را از ايـن حضـور كـرد هـاي بختيـاري
و عـين صمصام. اياالت مهم كشور فرستاداطرافيان خود را به حكومت  ، الدولـه السـلطنه را حـاكم اصـفهان

و بدنام . را به حكمراني فارس فرستادند، دولتمرد مستبد
و كنترل قشون در اولين گـام كلنـل پولكونيـك ليـاخوف فرمانـده سپهساالر با تصاحب وزارت جنگ

اي كـه در جريـان محاكمـه انفرمـا وزيـر عدليـه فرم. قزاق در بمباران مجلس اول را در مقام خود ابقا كرد
و يارانش بسيار نكـوهش شـده بـود متهمان فروش دختران قوچان از جانب تقي زمـام امـور قضـايي، زاده

وزيـر، دوست نزديك ادوارد گـري. وزارت خارجه را به ناصرالملك دادند. حكومت جديد را به دست گرفت
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او در تقابل با مـردم. ار انگليسي بودن شهرت فراوان داشتو كسي كه به دوستد، پرقدرت خارجه انگليس
جماعـت«ضـديت خـود را بـا، الرعايا وكيل،و كشاكش با نماينده مترقي سوسيال دموكرات مردم همدان

و امـر انگلـيس،ي اكسفورد كردهاين تحصيل. بروز داده بود» رعايا در دوران استبداد صغير هر زمان نفـوذ
ب و و زور روسيه چربيده بود.ه صحنه آورده شده بودپيشي گرفته بود سـعدالدوله، كمااينكه هر زمان نفوذ
محمـدعلي شـاه ناصـرالملك را بـه، در اوج كشاكش در واليات براي احيـاي مشـروطه. را بركشيده بودند

مسـتقيم هواخواه، در يك كالم.)1327الثاني ربيع18(الوزراء مأمور تشكيل كابينه كرده بود عنوان رئيس
و جـدي كسي كه به عنوان دشمن اصلي دموكرات. انگليس در كابينه سهم بزرگي يافت ها چندان پيگيـر

و بهانهشد كه بي و راديكال آن تشكل را به نوعي اي بـه تبعيـد اجبـاري از ايـران محابا تمام عناصر مترقي
]2[. وادار كرد

آنو سپس دولت برگزيده، تركيب مجلس عالي دا،ي دلنشان و دغدغـهد كه زاده هـاي تقـي نگرانـي
و منزلـت. جا نبوده استبي سرنوشت آتي كشور را كساني رقم زدند كه اغلب در پي دسـتيابي بـه منـافع

و توجهي به مصالح ملي نداشتند زاده خـود را از رجـب كـه تقـي20مجلس عالي تـا روز. شخصي بودند
و جانشـيني.ه بوداقداماتي را انجام داد، تبريز به تهران رساند عـالوه برخلـع محمـدعلي شـاه از سـلطنت

و انتخـاب، اش به سلطنتساله12فرزند خردسال گماردن عضدالملك پير خاندان قاجار به نيابت سلطنت
از، هيئت وزراء و محاكمه تعدادي . را داد]متهمين سياسي[» مقصرين پلتيكي«دستور دستگيري
و چند تقي  طـور همـان. روز اقامت در تبريز به تهران فتح شده قـدم گـذارد زاده پس ازقريب دويست
رجـب20تـا، كه به تبريز محاصـره شـده وارد شـد) 1909ژانويه7(ق 1326ذيحجه14از، كه گفتيم

ي تشـكيالتي حـزبي اوليـه هسـته، از جمله كارهـاي ديگـر، كه به تهران رسيد) 1909اوت7( 1327
و اقـدامات حكومـت جديـد. دموكرات را بنيان نهاده بود در حالي به تهران وارد شد كه سه هفته از عمـر

و دولت، در اين فاصله. گذشتمي و بـه حكـم ايـن» دادگاه انقالبي« منتخبشمجلس عالي برگزار كـرده
و مخالفان اعدام شدند كننـده هـاي حملـه صنيع حضرت از رؤساي دسته. محكمه برخي از سران استبداد

و تشكيل و واقعه توپخانه در به مجلس شد11دهنده كودتاي ذيقعده علـي، روز بعد. رجب به دار آويخته
و دشمن سرسخت مشروطه را تيربـاران كردنـد نقي از چنـد روز پـيش. خان مفاخرالملك حاكم بدنام تـر

و در شبه محاكمهشيخ فضل، زادهورود تقي دام اي سريع به اعـ اهللا نوري مجتهد برجسته تهران را دستگير
ماشين كشتار حكومت جديد در روزهـاي بعـد بـه كـارش. رجب به دار آويختند13و روز، محكوم كرده

خان آجودان باشي از افـراد مـؤثر بمبـاران اسماعيل، چي دشمن مشروطه در تبريزميرهاشم دوه. ادامه داد
و چنـد روز رجب وارد تهران بحران20زاده روز شنبه تقي. به قتل رسيدند، رجب14مجلس در  زده شد

شداعدام، بعد با فرمان عفو عمومي براي مقصرين سياسي . ها متوقف
، در بـدو ورود. با استقبال باشكوه مردم تهران مواجه شد كه شرح آن را خواهيم آورد، وي در روز ورود

ن معضـل تـري مهم، هاي كليديحضور دولتمردان مخالف در مقام. خود را با انبوهي مشكالت مواجه يافت
و دوست چندي بعد او در حزب دموكرات. آن روزگار بود و تلـخ در همـان روزهـا، همراه ، با طنزي گزنده

: چنين تصوير كرده است، زادهفضاي آن روزگار تهران را در نشريه ترقي سه روز بعد از ورود تقي
و اظهار آزادياكنون همه كسوت مشروطه« ميپرستي در بركرده و.دنماينخواهي بازار پررونق اسـت

 معلوم نيسـت كـه مشـروطه. اكنون احوال چنين صورتي به خود گرفته است. بايد از فرصت استفاده كرد
و مستبد در كجا پايان مي و كسـي بـه كسـي شان قاطي هم شدههمه. گيردپرست از كجا شروع كرده اند

،ظ او هنـوز تصـفيه نشـده اسـت امـا نيـروي اجتمـاعي محـاف، محمدعلي شاه خلع گرديده اسـت. نيست
مي، استبداد شكسته است مشـروطه داده شـده. كنـده نشـده اسـت، بخشـد اما پوستي كه به آن طراوت
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همـه نيروهـاي نظـامي موجـود در شـهر. اما مواد الزم براي محافظت آن هنوز نيرو نگرفتـه اسـت، است
و عليه آن هستند، اندمسلح مي، همه آنهايي كه له كننـدگان بـا آن با اين فرق كه تيرانـدازي. باشندمسلح

]3[».ترندو منسجمتر تا حدودي سازمان يافته
ميهمين شاهد انديش و بسياري ديگـر حكـم چـرك الدولهعين،هاگرچه لياخوف: افزايدورز زمانه  ها

و جراحي ناقصباقي مي«اما خود، اندمانده در تن مريض ل جراحـي كـه عمـ» كننـد انقالبيون نيز اعتراف
و چرك بايد پيش از بسته شدن دهان زخم بيرون كشيده مي آنـان«. امـا نشـد، شـد ناقص صورت گرفته

از ايـن رو ديگـر بايـد از نيشـتر زدن، دارند كه مريض بيش از اين توان تحمـل نيشـتر را نـدارد اظهار مي
و زخم را با مرهم بهبود بخشيد و گذشـت را پـيش يعني كـه ايـران بايـد راه سازشـك. دست برداشت اري

]4[».گيرد
برخي انقالبيون كـه او بـا آنـان مصـاحبه: نويسدخبرنگار قفقازي رويدادها در خاتمه گزارش خود مي

از، اند اما گذشـت هـم حـدي دارد كرده تأكيد دارند به دليل اوضاع نابسامان تن به مماشات داده تمكـين
و عين . الدوله ضروري نبودلياخوف

ميتقي و سـلطه فتحانستدزاده و مالكـان بـزرگ دوران تهران در واقع آغاز اقتـدار ي سـران ايـالت
با رفـتن. پيامدهاي دردناكي براي مشروطه به بار آورد، سپردن قدرت به كساني چون سپهدار. قاجار است

و گريبان مشروطه را گرفت، محمدعلي شاه . ساختارهاي قدرت پيشين برجاي ماند
ميتقي شـود بـه چند روزي از كار مجلس عالي گذشته بود كه گفتند براي اداره امور نمي: نويسدزاده

شد زاده تقيگفته  و مجلس منعقد مي كنند لذا عنوان بهتـر اسـت:هر روزه چند صد نفر جمع مي شوند
و جريان امور به حكم آن كميسيون جاري شـود  را«. كميسيوني انتخاب بكنند و اسـمش ايـن كـار شـد

]149ص[».بود]پر تعداد[اين كميسيون عالي هم بزرگ. عالي]مجلس[كميسيون: گذاشتند
ميكه تقي طور همان ي كشور كميسيون موقتي تا تأسيس مجلـس مجلس عالي براي اداره، گويدزاده

و كميسـيون عـالي، حكومت دوگانـه، در اين ميان. دوم تشكيل داد گسـيختگي بـه لگـام، هيئـت دولـت
و صد و بحرانروزافزون و بعضاً متناقض و سـابقه. زا انجاميدور احكام شتابزده دار دولـت از عناصـر سـنتي

مي تربيت شده در حـالي كـه كميسـيون موقـت عمـدتاً از حضـور، شـدي دستگاه سياسي قاجار تشكيل
و بعضاً راديكال مشروطهعناصر ميانه  دوو دوگـانگ، اخـتالف آرا، ناهمـاهنگي. خواه برخوردار بود رو ي ايـن

و ديگري شـبه دولـت متشـكل از سـرداران نهاد كه يكي خود را جانشين موقت مجلس ملي مي دانست
و سياستمداران كاركشته پيشين بود فاتح هيئـت مـديره«موجب شد تا بحـث ضـرورت تشـكيل، تهران
. پر قدرت تا تأسيس مجلس دوم به ميان آيد» موقت

 اهللا نورياعدام شيخ فضل
كـه مخصـوص » نقش روشنفكران وابسـته، تاريخ تهاجم فرهنگي غرب«هاي از دسته كتاب در كتابي

كهآورده، زاده تدوين شدهتكفير دينمدارانه تقي و اعـدام نقش تقي«: اند زاده در هيات مديره انقالب تهران
و اقـدام بـه تـرور محمـدع شيخ فضل و ترور اتابك و اهللا نوري بسان نقش او در دوران مجلس اول لي شـاه

. بدگويي به شاه در مطبوعات وابسته آن روز . و مشـروطه. طلبـان است كـه شـاه را نسـبت بـه مشـروطه
و وادار به عكس تـرين دژ بيـداري روحانيـت در برابـر زاده موفق شد محكـم تقي. العمل شديد نمودبدبين

و خود به بـه اسـتحكام بيشـتر،ي مليعنوان فاتح مشروطه در سنگر مجلس شورا نفوذ غرب را بر دار كند
و ترقي غربي بپردازد ]5[».آزادي

و فهم به دفاع از كيـان شـاه شـيعه –توگويي مشروعه خواهي از تحصن عبدالعظيم به همان هيئت
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و دشمنان دين ورز و. ملي برآمده است جنبشمحمد علي شاه با اين تفاوت كـه قريـب يـك قـرن دروغ
و الپوشاني حقايق را و برآن افزوده است پرونده سازي . هم خودي كرده

و بدبين كردن محمـد علـي شـاه زادهتقي و، اي كه در اين كتاب معرفي شده عالوه بر تحريك بـاني
و مسئول اعدام شيخ فضل و ترور سيدعبداهللا بهبهاني بوده كه علمـاي عتبـات» طبيعي مشرب«اهللا نوري

و همـه ايـ اش را حكم كردهفساد مسلك سياسي و اقـدامات را هـم بـه دسـتور مسـتقيم دولـت اند ن آرا
:به گمان نويسندگان اين كتاب. انگليس انجام داده است

زاده لكه ننگي است كه با هـيچ دسـتاويزي حقيقتاً بر دامان تقي، گناه سلب نفوذ كلمه روحانيت«
. پاك شدني نيست . . و آيتنه تنها شيخ فضل. تراهللا بر دار شد ور گرديد كـه چنـدي اهللا بهبهاني

و آيتبعد آيت ]6[».اهللا خراساني هم به طرز مرموزي درگذشتنداهللا مازندراني

و عصبيت نويسندگان كتاب فرمايشي - پرداز كارنامـه تقـي قدمي فراتر از همه منتقدين افسانه، نفرت
و او را حتي در مرگ آيات عظام عتبات هم مسئول مي و مĤخـذ ات بـي از اتهام. خوانندزاده برداشته سـند

و بر نقش تقي گونه نوشتهمرسوم اين . اهللا دقيق شويمزاده در اعدام شيخ فضلها بگذريم
و او را اي از مجاهدين مسلح حكومت فاتح تهران به خانه شـيخ فضـل ماه رجب عده11روز اهللا رفتنـد

و به نظميه ميدان توپخانه بردند درتقي، در اين روز. دستگير مي زاده هنوز و درگيـر آذربايجان به سر بـرد
و ارتباط واطالع زيادي از رويدادهاي تهـران كشاكش اوضاع بحراني ناشي از تجاوز سالدات هاي روسي بود

. خانه تبريز هم در تصرف قشون روسي دشمن بودتلگراف. نداشت
و مدعي  دشـمنان«ه خواهـان در تهـران بـراي محاكمـ تن از مشـروطه9العمومي دادگاهي با قضاوت

و حـامي برپا شد كه در كنار اعدام چند نفري كه برشمرديم شيخ فضـل» مشروطه اهللا مجتهـد قدرتمنـد
را حاكميت مطلقه محمدعلي شاه تا لحظه در حالي كه بسـياري از سـران. به اعدام محكوم كردند،ي آخر

و همكار شاه مخلوع چون عين ممؤثر خودكامه و حتي در ناصب كليدي جا خوش كـرده الدوله آزاد بودند
مي. بودند از محمـدعلي شـاه در راه مقاصـد فاتحـان جديـدتر اهللا را حتي خطرناكرسد شيخ فضلبه نظر

و اراده. يافته بودند .ي از پيش تعيين شده به دار كشيدند با تبعيد او كنار آمدند اما شيخ را با قصد
و فراموشي از شگفتي آن دانههاي عام هاي تاريخ معاصر ما بي،ي خبر ماندن از جزئيات دقيـق يكي هم

و نقش ابزار كارآمد سنتي تكفير اهل ديـن در ايـن اعـدام  و تـاريخ، صورتجلسه دادگاه شيخ - در اسـناد
و پس از آن استهاي نگاري هـاي جـويي گويـد كـه عليـرغم پـي كسروي خود مـي. مهم دوران مشروطه
و از داو، بسيار بهنتوانست از اين محكمه و مستندي و چگونگي محاكمه اطالع دقيق و ران آن دسـت آورد

در، ها كه همين هنگام آغـاز بـه انتشـار كـرده بودنـد كند كه با آن همه روزنامهاظهار شگفتي مي چيـزي
به.]7[باره نوشته نشده استاين مي تنها اطالعي كه كسروي و، دهد دست از ايمان راسخ شـيخ بـه باورهـا

. ضد مشروطه خود در لحظه اعدام استعملكرد پيشين 
كدام جزئيات اين محاكمـه هيچ، تا آنجا كه جستجو كرديم، هاي پر تعداد آن روزگاراينكه چرا روزنامه

هماند در حالي كه جوانب برخي ديگر از دادگاهرا ثبت نكرده و حتـي پـس از هاي زمان را در دست داريم
را،ي نشان ندادندآن نيز به اين رويداد مهم توجه درخور خود حاكي اين موضوع است كه چنين اقـدامي

و يا دفاع نمي و توجيه پشت صحنه توانمند مسلط مرادها چنـين اجـازه هاي يادست، انددانستهقابل تبليغ
.و جرئتي را به اهل قلم ندادند 

فرزنـد مجتهـدي مجلس كه در اين برهـه توسـط صـادق طباطبـائي اهللا نوري در روزنامهاعدام فضل
و از مخالفين سرسخت دموكراتمشروطه و تقيخواه همچنين مخالف جدي شـيخ نـوري منتشـر، زادهها

: اين روزنامه نوشت. اي محدود بازتاب يافتبا اشاره،شد مي
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و ثبـوت13روز شنبه. سيئات اعمال شيخ نوري عاقبت دامنگيرش گرديد« رجـب بعـد از اسـتنطاق
و فقاوي نامش و هزاران هزار تقصير بين در مدت دو سال تمـام جنايات حكـم در ميـدان توپخانـه بـه، روع

شد محكمه خدايي . بر دار زده . . مي. ]8[» نويسيمجنايات آنها را مفصل در شماره آينده
و تركيب هيئت قضات دادگاه شيخ نشان از جمع درهم آميخته اي از ائتالف نانوشته سـران سياسـي

هديني مي و جرياني شخصيتر كدام شايد نمايندهدهد كه و متنفـذ دينـي آن زمـان ها هـاي سياسـي
ي نماينده جريـان پـر قـدرت پـس از فـتح به منزله، از خوانين بختياري، سردار بهادر. شدند محسوب مي

و شخص سردار اسعد در محكمه حضور داشت از اطرافيـان، امام جمعه تهران، زادهسيد محمد امام. تهران
ح پسـرعموي، نصراهللا خلعتبـري، الملكاعتالء. واريون سيدمحمد طباطبائي مجتهد پرنفوذ آن زمان بودو

در برخـي متـون. سپهدار تنكابني نيز در حكم نماينده سردار پرقدرت حكومت در محكمه حضور داشـت 
مي. آمده است كه هيئت مديره موقت در اين زمان داير بوده است و حضـور دانيم اولـين در حالي كه نـام

]9[روز پس از اعدام شيخ ثبت شده است12رجب يعني25آن در 
علـي محمـد، از جانـب خـود، زادهمي خـوانيم كـه تقـي، در روزشمار مملو از اشتباه يكي از اهل قلم

- بـي، پرداز ماننـد اكثـر ادعاهـايش اين تاريخ. تربيت را به عضويت هيئت قضات دادگاه معرفي كرده است
و سند را مĤخذ و گمان خود و حدس محمـدخان علـي]10[. تـاريخ سـهيم كـرده اسـتدرسخن گفته

و همـراه، تربيت و سوسيال دموكرات آن روز بود كه در قيام رشت شركت فعـال داشـت از جوانان انقالبي
و از سران با نفوذ مجاهدين مسلح به شمار مـي  و زاده بـر آرا تـأثير تقـي. آمـد اردوي شمال به تهران آمده

و شـاهدي در كه حضور او به نمايندگي تقياما براي اثبات اين، پيشينه او قابل انكار نيست زاده بوده سـند
و حتـي آن را عملـي تقي. دست نيست و نه در هيچ زمان ديگري اعدام شيخ را تأييد نكـرد زاده آن زمان
نه، كه گفتيم طور همان. تندروانه خواند و و شاهدي از رابطهاو نه در تهران حضور داشت ي او با ايـن سند

مي. رويداد به دست آمده است وجـه حريـف تنـدروي رهبران فاتح تهران به هيچ: نويسد در خاطرات خود
و با ارسال تلگراف از او خواسته بودند هر چه سريع از. تر خود را به پايتخت برسـاند مجاهدين نبودند پـس

بيهمه كار كرد تا توانست، ورود به تهران و رفتار لگامرويهاز گسـيخته جنگجويـان مسـلح جلـوگيري گي
و به همين دليل هم به قول خودش از او  هرچـه ممكـن بـود از تعـديات آنهـا«زيرا.»دلسرد شدند«كند

زاده بـا بسـياري از سـران تنـدرو تقي، كه رويدادهاي بعدي هم نشان داد طور همان.»كردمجلوگيري مي
و مواف و محاكمـه شـيخ فضـل: نوشـت]138ص[در خاطرات خود.ق نبودمجاهدين همراه اهللا را گرفتـه

: كردند
در« و وكيـل مجلـس و آقا شيخ ابراهيم زنجاني كه خودش از علماي زنجان وحيدالملك شيباني

اي داشـته باشـند براي اينكـه صـورت محاكمـه. اهللا را محاكمه كردندو شيخ فضل، دوره اول بود
- عاقبت آقا شيخ ابراهيم زنجـاني ادعانامـه. ها را داديطلبم كشتار مشروطهگفتند كه آمدي حك

آخرش گفتنـد جـزاي ايـن. كردگفتند جواب بده او هم اعتنايي نمي. اي نوشته بود كه چاپ شد
. كرد مجتهد بزرگي را بكشندكس خيال نميهيچ. اعدام است . ]شـيخ[وحيـدالملك گفـت كـه.

».تان بابي هستيدهمه، تان بابي هستيدگفت همهمي

و خـالف آزادي، اهللا نوري همچون هر حذف فيزيكي ديگرترديد اعدام شيخ فضلبي اقدامي نادرسـت
و برهاني مخالف اسـت.و دموكراسي طلبي است و اعدام به هر دليل و. نگارنده با نفس حذف دگرانديشان

مد، در اين مورد خاص و باورمندان نظام قانوني اي از اعـدام شـيخ نبردنـد رن نه تنهـا بهـره جريان الئيك
و استفاده كارآمد سنت و سنن شهيدپروري مرسوم شيعه اي بـراي زمينـه گسـترده، گرايـان بلكه بر زمينه

و ترويج قرائت دين روحـانيون.و اجتمـاع در سـده بيسـتم فـراهم آمـد سياسـت، ساالرانه از تـاريخ تبليغ
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و وي كوتاه عقب بلكه پس از يك برهه، ضعيف نشدند متشرع نه تنها از اين رويداد متضرر نشيني آگاهانـه
و به مقتضاي زمانه و پرتوان، عامدانه اجتمـاعي، هاي فرهنگـي تر حضور خود را در عرصهتوانستند نيرومند

.و سپس حضور سياسي بعدي تثبيت كنند
آن روزها نوشت كـه بـه رغـم او خود در روايت. زاده در نيمه دوم رجب به تهران رسيدگفتيم كه تقي

را مجاهدين، حكومت دوگانه در تهران مسلح دو اردوي فاتح بـه اضـافه عـده كثيـري كـه كسـروي آنهـا
و تسـلط زيـادي، خوانـد مـي، روز بعد از خلع يد محمدعلي شـاه، مجاهدين روز شنبه در تهـران حضـور

مي. داشتند سرنايب، افزايد كه عضدالملكوي در ادامه و ان دولت به او تلگـراف كردنـد كـه مـن السلطنه
: زودتر به تهران بيايم

مي« بعضي از اين مجاهدين واقعـاً شـرارت. كننددرآن وقت ملتفت نبودم كه براي چه اينها عجله
ميمي و اينها از خدا و جانشان خالص شودكردند و نمـي. خواستند من بيايم - زيرا معطل بودنـد

مي.دتوانستند جلو مجاهدين را بگيرن تـوانم از زيـاده روي اينهـا جلـوگيري كردند مـن مـي تصور
مي. كنم وقتـي آمـدم خيلـي خوشـحال شـدند. كردند كه زود به تهران بيايماين بود كه التماس

]150ص[».شايد مؤثرترين اعضاي هيئت مديره شدم. جزو هيأت مديره كردند]مرا[

و مياعدام شيخ فضلمخبرالسلطنه هدايت در چند خط گذرا به محاكمه : نويسـد وي مـي. پـردازد اهللا
نـه سـيد، اهللا گفت نـه مـن مسـتبد بـودم شيخ فضل«: پايداري او در مخالفت كارش را بر سر دار كشانيد

و نه سيدمحمد عبداهللا مشروطه و مـن مخـالف.]طباطبائي[خواه فرقـي كـه بـود . آنهـا آنها مخالف من بودند
م و سيدمحمد طرفدار و هر دو در بند رياسـت خـود بودندلت سيدعبداهللا .و او طرفدار مخالفين مشروطه

ميمخبرالسلطنه در نتيجه فتـواي قتـل، اهللا گرفتنـد ايرادي كه به شيخ فضل«: افزايدگيري از دادگاه شيخ
]11[».حضرت عبدالعظيم بود]خواهمشروطه[متحصنين 

،ـ مشـروعه شيخ نوري در كشـاكش مشـروطه خواه توسط اطرافيان يا مريدان تأثير قتل چند مشروطه
بي توجهبه خصوص در ميدان توپخانه با و پرده چندي پيش آخونـد خراسـاني در نحـوه به حكم صريح

حكـم شـليك«: خراساني در حكم خود نوشـته بـود. است تأملانگيز نوري قابل صدور حكم اعدام شگفت
م و قتل مجلس خواهان در حكم اطاعت يزيد بن و بـا مسـلماني منـافي اسـت بر ملت در]12[»عاويـه و

مي، حكم ديگر تـرين شيخ نـوري از سرشـناس]13[. خواندمخالفان مشروطه را مشمول جهاد عليه كفار
. ومؤثرترين مخالفان مشروطه بود

ميملك رجب دسـتگير12كند كه شيخ را مجاهدين مسلح در زاده از اعضاي حزب دموكرات روايت
او. هاي طبقه فوقاني ميدان توپخانه زنداني كردنداز اطاقو او را در يكي از، به روايـت شـيخ عمـالً پـيش

و با دادگاه انقالبي مواجـه شـد  و همين كه دستگير محكوميـت او بـه، محاكمه به اعدام محكوم شده بود
مي. صورتي غيرقابل اجتناب درآمد دعي عمـوم خوانيم كه شيخ ابراهيم زنجـاني در مقـام مـ در اين روايت

از، ادعانامه مفصلي كه حاكي بر مجرميت شـيخ بـود«:انقالب) دادستان( و اعـدام مجـرم را قرائـت نمـود
و درج آن در ايـن تـاريخ چيـزي بـر، محكمه تقاضا كرد چون ادعانامه مذكور داراي مقدمه طوالني اسـت

و اصل ادعاناافزايد از نگارش آن صرفمعلومات خوانندگان نمي - مـه را از نظـر خواننـدگان مـي نظر نموده
و صالح دانسته مقدمه مفصل ادعانامه دادسـتان محكمـه عليـه ملك]14[».گذرانم زاده نيز ترجيح داده

. شيخ را در كتاب تاريخ خود ثبت نكند
ادعانامـه زنجـاني عليـه» استنطاقات شـيخ نـوري«تحت عنوان]15[در دو شماره مجلسي روزنامه

م و جواب و سوآل زاده مـتن دهـد ملـك طرح شده در دادگاه را به اختصار ثبت كرده كه نشـان مـي شيخ
و، در متن ادعانامه. خود را از روي آن اقتباس كرده است جرايم شيخ نوري حرام كردن عنـوان مشـروطه
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و سپس فعاليت در ضديت با مشروطيت افتـرا، تحصن در حرم عبدالعظيم، سوگند شكستن به حرمت آن
و دهري«و بستن به وكال اغـوا، عـالوه بـرآن. ها مطـرح شـد ترين جرمشان به عنوان اصليخواندن» بابي

و قتل مشـروطه  و جرح و«همكـاري كـردن بـا، خواهـان در ميـدان توپخانـه كردن اشرار به ضرب مهتـر
و كاله و سارقين و اشرارنمديقاطرچي كـه منجـر بـه، در برپايي چادرهاي ميدان توپخانـه» هاي محالت

بي«كشته شدن  و سكوتچند نفر و، خـواه از حدقـه در آوردن چشم يـك مشـروطه، شيخ» گناه به اشاره
و بـه تـوپ،اشسپس به دار آويختن و تقويت كردن محمدعلي شاه در مخالفت با ملت و ترغيب تحريك

و تهنيت، بستن خانه ملت و زنجير كردن مشروطهتبريك پافشـاري،خواهـان گويي بعد از به قتل رساندن
و قتل ملت تا بـه آخـر، بر غير شرعي بودن مجلس شورا در دوران استبداد صغير از، ترغيب شاه به جنگ

ي شـيخ مهـدي نـوري متن اعالميه،ي مجلس در شماره بعد روزنامه. جمله ديگر اتهامات شيخ عنوان شد
سل«اهللا را منتشر كرد كه در آن آورده بود فرزند شيخ فضل، مجاهد و پيروي جـايز شرعاًك پدر را عقـالً
و ميراث شيخ فضـل اهللا خواسـت كـه.»نديدم شيخ مهدي ضمن اعالم رسمي دوري خود از هرگونه ارث

و بگذارند به سليقه خود به وظايف ملي خود مشغول باشد و دخل او را با پدر يكي ندانند ]16[. حساب
به، ديگر حاضران معدود جريان و گذرا اشاراتي ميپراكنده ترين آنها خـواهيم كنند كه به مهم موضوع

. پرداخت
زاده اهللا توسـط تقـي پيش از ادامه بحث بر اين موضوع تأكيد ورزيم كه اينكه وانمود شده شـيخ فضـل

و اعدام شده و سنجش اطالعات در دسـت، محاكمه و معرفت بر زمان رويداد چنـين، اعتبار تاريخي ندارد
و فاقد امكانات ارتباطي راه تبريـز بـه زاده در اين تقي. گويدنمي و دراز و در سفر دور زمان در تهران نبود

و داوران آن نداشتتهران به سر مي و دسترسي به محكمه در. برد برخـي حضـور شـيخ ابـراهيم زنجـاني
و عضويت مصدر مدعي ماه بعد وي را در حزب دموكرات به عنـوان شـاهد ايـن ادعـا چندالعموم محكمه

و ناهمزمان به تاريخ نگريسته اين مدعيان باز هم شتاب. اندكردهمطرح  - در اين زمان خـاص تقـي. اندزده
و تاريخ هم چنين موضوعي را ثبت نكرده است و عملي نداشته و زنجاني هيچ هماهنگي نظري آنهـا. زاده

همنه تنها در دوران مجلس اول هم و سر بلكه در دو جبهه، سو نبودندفكر مـذاكرات. كردنـدميي مخالف
و همراهي اين دو را نشان نمي و شيخ زنجاني به رغم انتقاد از تاريـك. دهدمجلس اول همخواني انديشـي

و مهـم خود از جمله متشرعان مسلمان، گرايانخرافات سنت و احتماالً با تمايالت غير شيعه مرسوم تـر نما
او، از همه در اين برهه به آخوند خراسـاني.ل حضور داشتبه عنوان عضو فعال جامع آدميت در مجلس

]17[. خواهبود تا به جريان الئيك مشروطهتر نزديك،و نماينده اش در ايران سيدعبداهللا بهبهاني
و بيشـتر بـه سـوي زنجاني حتي تا چند ماه آغاز كار مجلس دوم در كنار دمـوكرات هـا قـرار نداشـت

و فقه شيعه تنظـيم متن دادخوا. مجتهد بهبهاني تمايل داشت و ادبيات اسالمي و، ست محكمه نيز با زبان
از. توسط شيخ زنجاني قرائت شد شكستن سوگند شيخ به قرآن در وفاداري به مشروطه بـه عنـوان يكـي

زنجاني در پايان محكمه ادعا كرد كه شيخ نوري بر طبق فتوا حكـم. داليل اصلي محكوميت او عنوان شد
و بايـد طبـق،»كه سواد آن در همه ايران منتشر شده«حجج اسالم نجف اشرف  مفسد في االرض است

ي زنجـاني بـه اشـاره. اي كرد كه خداوند راجـع بـه آن دسـتور داده اسـت احكام اسالم با او همان معامله
اهللا در امـور را حـرام دانسـته تصـرف شـيخ فضـل، تلگرافي بود كه مجتهدين عتبات در زمان مجلس اول

بـا، بـراي حـذف شـيخ،و طـالب روحـانيون خواهان ـــ از جملـه خواست عمومي مشروطه،اًضمن. بودند
و همرأيي روحانيون مخـالف  - خواهـان او را سـازش گمـان مشـروطه گرچـه بـي. اش همـراه شـد حمايت

و حذفش را به سود اهداف خود مـي ناپذيرترين شخصيت مؤثر مجتهد ساكن ايران به حساب مي - آوردند
و تأييد يا سكوت همراهانهبي اما، پنداشتند دربه،ي روحانيون حامي مشروطهحمايت ويژه مراجـع تقليـد
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و نمايندگان حاضر در صحنه آنان در تهران . ميسر نبود، اجراي اين حكمِ شگفت شرعي نما، عتبات
و تأكيد شيخ فضـل، كه گفتيم طور همان ري اهللا نـو محمدعلي شاه در دوران استبداد صغير به توصيه

خطاب به علماي تهران تصـريح كـرد كـه، اي علنيو ديگر همراهان روحاني مخالف مشروطه طي اعالميه
و  و خيال تأسيس مجلـس شـوراي دفاعدر حفظ شريعت پيامبر و پذيرفت كه از فكر از اسالم كوشا باشد
: ملي از آن پس دوري كند

و علمـاي حال كه مكشوف داشتيد مجلس با قواعد اسالمي منافي است« و حكم به حرمت داديد
و تلگرافاً در ايـن صـورت مـا هـم از ايـن، انـد نموده حكم بر حرمتممالك هم به همين نحو كتبًا

و ديگر همچو مجلس  شد]شورا داير[خيال بالمره منصرف ».نخواهد

ا و بـا قـداماتي در زماني كه شاه از همه سو تحت فشار قرار داشت تا سلطنت لرزان خود را نجات دهد
هايي از او خواسـت كـه در مقابـل شيخ نوري با ارسال نامه، تمايل خود به تاسيس مجلس دوم نشان داد

و از بازگشـايي مجلـس، روي بودندبه سوي تهران در حال پيشكهطلبان واليات مشروطه مقاومـت كنـد
خو» تقويت اسالم«در» ثبات قدم«خطي از شاه شيخ طي دست. خودداري ورزد و بـه او اميـد داد را است

و فريـاد وا اسـالم بلنـد شـود«،»غلبه با شماست هيچ از اين بادها نلرزند«كه  و،»بايد اجتماع ملي بشود
و جواب سخت بدهند«تأكيد كرد كه ، شيخ نه تنها سر سـازش نداشـت.]18[» اعليحضرت تمكين نكند

و با ايماني راسخ مقابله ميوطهي مسلحانه با مشر بلكه مصمم بود و خـود تـا پايـان خواهان را ترغيب كرد
و بهبهاني دو روحاني متنفذ تهران در بـرگ ضديت دشمنانه، ضمناً. ايستاده بود هـايي شيخ با طباطبائي

و عتبـات شيخ فضل. تاريخ ثبت است و روحـانيون، اهللا بارها ارسال تلگراف بـه اقصـي نقـاط ايـران آن دو
و المذهب مـورد حملـه قـرار داده بـود حامي مشروطه را با اتهامات بي پـردازان برخـي تـاريخ]19[. دين

و كتبـاً بـه تهـران اعتـراض كردنـد ساز وانمود كردهكتاب . اند كه مجتهدين عتبات از اعدام شيخ برآشفته
و شنيده، البته اينان به جاي ارائه سند كتبي و آن بياز قول اين و ادعاهاي و مĤخذ را عرضه مـي ها - سند

و نامه طبق مجموعه. ند كه اعتبار تاريخي نداردكن و تلگرافي فتاوي آخـرين بـار، آخوند خراسانيهاي ها
و، اهللا كتباً نام برده شده استكه از شيخ فضل و مفسـد خوانـده سخن از فساد است؛ او را مخل آسـايش
اهللام تبعيد شيخ فضـلحك«اين حكمي بود كه علماي عتبات در پاسخ. دانسته شد حرامتصرفش در امور 

و طباطبائي .]20[صادر كرده بودند» نوري به پيشنهاد سيدين بهبهاني

 نقش مجتهدين عتبات در اعدام شيخ
بيپردازيرغم قصهعلي و ماخذهاي و يا سـند كتبـي مسـتندي پيرامـون، سند تاكنون شاهد معتبر

و عبداهللا، واكنش مجتهدين عتبات بـه اعـدام شـيخ نـوري بـه دسـت، مازندرانيبه ويژه آخوند خراساني
و فتاوي اين مرجع تقليـد آن روزگـار تلگراف،هاكه دربرگيرنده نامه، نامه خراسانيسياست. نيامده است ها

و مازندراني، مراجع تقليد. شاهدي مسلم بر اين ادعاست، است از همان نخستين روزهـاي فـتح، خراساني
مي اي منظم بر آنچهتهران به گونه و مشروطه و بـا ارسـال تلگـراف در تهران هـاي گذشت نظارت داشتند

و عدم. سريع بر روند رويدادها تأثير نهادند و كتبـي مراجـع معنـايي جـز تأييـد واكـنش سكوت رسـمي
شـيخ ابـراهيم، العموم دادگاه كه خواستار اعدام شـيخ شـده بـود مدعي. تواند باشدضمني اعدام شيخ نمي

و دوم مـورد حمايـت كه آمد زنجاني به عنوان وكيل زنجـان در مجلـس طورنهما. زنجاني بود هـاي اول
و دشمن او مالقربان علي زنجانياصلي. جانبه مراجع عتبات بودهمه مجتهـد ضـد مشـروطه، ترين مخالف

و خطاب خصمانه قرار گرفته بود، آن شهر در اسـناد آخونـد خراسـاني ضـمن. از سوي مراجع مورد عتاب
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و كتبي شفاف عليه مالقربان علي پس از فتح تهرانوجود و توصـيه نامـه، يك فتواي رسمي اي در تأييـد
. در دست است» ترويج شيخ ابراهيم زنجاني«ضرورت 

و شريعت مداران ضد مشروطه با شـيخ ابـراهيم زنجـاني مجتهد خراساني در زماني كه مالقربان علي
و طي يك نامه كتبي ضمن اظهـار خرسـنديب، اي دست يازيدندجانبهبه مخالفت همه ه تأييد او پرداخت

مثـل، القدر نمانداميدواريم آن وجود محترم در تهران مجهول«:از وكالت او در مجلس شوراي ملي نوشت
و متقي را قدر بشناسند ».جناب عالي سالم

. توصيه جناب عالي را مخصوصاً خدمت حضرت مستطاب«:و افزود كه . دامـت]طباطبائي[د سيد محم.
و تـرويج جنـاب، آن انشااهللا عالوه بر مقتضاي رب النوعي.امبركاته نوشته خودشان عوض حقير هم در تشهير

».مجاري اوقات خودتان را با هرگونه مهمات وقت براي احقر بنويسيد. عالي خودداري نخواهند فرمود
از،ي رسمي اين نامه ن تـري بـزرگ، نـوري از سـوي خراسـاني مدعي عموم دادگـاه شـيخ تأييدحاكي

دو.]21[رغم مخالفـت مجتهـد بـانفوذي چـون قربـان علـي زنجـاني اسـت علي، مرجع تقليد آن روزگار
و مجتهد عتبات در نامه هـاي انجمـن«ي مشتركي به تهران در ضديت با مالقربان علي زنجاني به مجلس

و قاطبه ملت ايران و علماي روحاني و واليتي : اطالع دادند كه به دليل» ايالتي
و مفاسـد« و عالم نبودن جناب آخوند قربان علي زنجـاني بـه مصـالح و عدم معاشرت كثرت سن

و  و مفسدين وطن فـروش در اطـراف ايشـان موجـب اغتشـاش مملكـت و اجتماع اشرار مملكت
و اعالم اسـالم اسـت  و مداخله اجانب راو تفريـق تمـام مفتريـان كـه دور. اختالل اساس ايشـان

و آرا منسـوب بـه ايشـان گرفته و اتبـاع احكـام و قاطبه مسلمين واجب فوري اند بر اولياي دولت
و اعتنا به آنها دشمن به دين اسالم است حراممطلقاً  ]22[».است

و مازندراني پس از قتل شيخ هيچ اشـاره اي مبنـي بـر محكوميـت الزم به تكرار است اينكه خراساني
و يا و توافق ويـا حـداقل رضـايت آنهـا، اندنكوهش مسئولين آن ابراز نكرده اعدام شيخ نشان از جانبداري

و مخالف سرسخت او را نفي كردنـد دادگاهالعموم در حالي كه مدعي. دارد - در ضـمن مـي. شيخ را تأييد
را، دانيم كه اين مجتهدين چندي پيش و او و«حكم صـريح بـه فسـاد شـيخ نـوري داده مخـل آسـايش

و تصرفش در امورم ]23[.و متابعتش را حرام دانسته بودند» حرامفسد
و تـاريخ، ها هم اگر بگذريماز اين اشاره پـردازان مورد مهم ديگري كه از چشم مورخـان پنهـان مانـده

و عامدانه از كنار آن بي و طباطبـايي سكوت كامل، انداعتنا گذشتهمكتبي نيز آگاهانه سيدعبداهللا بهبهـاني
و كتبي در دست نيست كـه نشـان دهـد. مجتهد برجسته تهران در اين زمينه استدو  هيچ شاهد معتبر

و يـا،ي جنبش مشـروطه در برهه، اين دو مجتهد مؤثر آن زمان كشور مخـالف اعـدام شـيخ نـوري بـوده
رانـ مـذهبي تهـ با توجه به اينكه اينـان در همـه امـور جزئـي سياسـي. آن را نكوهش كرده باشندها بعد

و نظر داشتند و ابراز راي و، دخالت ناچاريم اين سكوت جانبدارانه را نوعي موافقت ضمني بـا اعـدام شـيخ
و اشاره. يا حداقل عدم مخالفت آنان تلقي كنيم و همراهي يـا سـكوت،هااين شواهد نقش مؤثر مجتهدين

ميياري س اول بـه عنـوان هـاي مجلـ دهد كسـي كـه در كشـاكش گرشان را در حذف شيخ نوري نشان
و انسجام روحانيون دانسته شد و برهم زننده آرامش ي رابطه شيخ نوري بـا مجتهـدين در پيشينه. مخالف

ديگـري هـم وجـود دارد كـه حـاكي از تـالش اوليـه آخونـد تأمـل نكات قابل، عتبات در زمان مشروطه
و مطيع كردن شيخ نوري است؛ اين تالش آگـاهي ايـن. دلخـواه نرسـيد ها به نتيجه خراساني براي همراه

و فتواهـاي شـرعي ونقـش انكارناپـذير مراجـع  موارد بيانگر كشاكش مهمي است كه ضرورت طرح احكام
. كندوروحانيون آن روزگار در حذف شيخ نوري را مطرح مي

و مخالفت صريح او با مجلـس و اسـاس مشـروطه، در زمان تحصن شيخ نوري طلبـي قـانون اساسـي
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خ، ايران و،اهللانصـيحت دوسـتانه بـه شـيخ فضـل«راساني تحت عنوان آخوند و توصـيه مسـامحه نـوري
، كه در پاسخ نامه استفتاء شيخ علي مدرس مدرسه معيرالممالك مخـابره شـد،]24[»اغماض در حق وي

و مخالفت با مشـروطه[،»تفرد شيخ نوري«: نوشت و طباطبائي و اختالف نظر او با بهبهاني منظور جدايي
و متهـور كـرد«موجب،]است و عوام را جـري را. صدمه براي سلسله علما شد اعتبـار شـخص خودشـان

به.»برداشتند و حفـظ مقـام«آخوند با لحني تهديدآميز اظهار اميدواري كرد نوري مقـام موافقـت بيايـد
بر تالش اوليه».خود را بكند و مطيع كردن شـيخ نـوري بـو» اصالح«ي مجتهد و همراه كـه،دو سر براه

اي از آخوند به شيخ نوري خبـري منتشر نشده حدود ده صفحه در ضمن از وجود نامه. آميز نبودموفقيت
و اخطارگونـه اسـت كـه خراسـاني در همـين» نصايح دوسـتانه«اي كه احتماالً بيانگر همان نامه.اند داده

ببي.]25[جوابيه خطاب به شيخ علي مدرس عنوان كرده بود ميترديد اسناد شـود كـه سيار ديگري يافت
و تاريخخانهاگر از نهان ، پندارنـد هـاي سفارشـي خـود مـي پردازيهايي كه اطالع عمومي را مضر به ادعاها

و بي و سالم مي، دستكاري عرضه عمومي شودصحيح آن ابعاد ديگر اين ادعا را روشن كند كـه مجتهـدين
وو خواسته روزگار ابتدا تالش كردند شيخ نوري را مطيع آرا و وقتي موفق نشدند بـه نفـي هاي خود كنند

و دست . كم با سكوت جانبدارانه خود حذف فيزيكي شيخ نوري را ممكن كردند حذف او روي آوردند
و، خراسـاني، ميـرزا خليـل، مجتهـد اصـلي عتبـات3حكمـي بـه امضـاي، نگـاري چندي بعد از آن نامه

به«تحت عنوان، مازندراني ويخ فضلش افسادحكم . اهللا نوري و طباطبـائي در تهـران».. خطاب بـه بهبهـاني
و تصرفش در امور را  و مفسد خواندند .]26[اعالم كردند حراممخابره شد كه در آن شيخ را مخل آسايش

در تلگـراف،ي مخالفت نـوري در تهـران گسـترش يافـت كه دامنه، 1325ذيقعده28، چند روز بعد
ي مفسـد آنچـه دربـاره«سخن از مخـابره، هر سه مجتهد به روحانيون در تهران مفصل ديگري با امضاي

طـي، گانـه شيخ خليل از مجتهـدين سـه، زمانهم.]27[از نجف اشرف آمد،»تكليف شرعي مقتضي بود
بـه روشـني شـيخ نـوري را تكفيـر » مخالفت مخالفين كه مخالفت با شرع انور است«: تلگرافي اظهار مالمت از

شدعن. كرد و اغاثـه«تمام كوشش خود را مصروف، در حالي كه وكالي مجلس شورا، وان و رفع ظلم دفع
و واجب است، مظلومان كرده و عقالً حتم و معاندت با آنها، كه شرعاً  مخالفـت بـا شـريعت مطهـره مخالفت

و تبعيد مخالف الزم است و دفع .]28[» خداوند تعالي هم نصرت خواهند فرمود. است
و سياسي فوق صراحت كامل به ضرورت واژه و رفع«هاي فقهي مخالفـت او بـا. شيخ نوري دارد» دفع

شد» مطهرهشريعت«مشروطه عين ضديت با  . دانسته
و يـارانش در از سيدعبداهللا مازندراني مجتهد ديگر هم نامه اي در ضـديت تكفيـر ماننـد شـيخ نـوري

در. همان روزها در دست داريم پاسخ استفتاء يكي از حجج اسالم درون كشـور نوشـته در متن نوشته كه
مي» هاي متعددهتلگراف«آمد كه اين روزها، شده بود كهاز درون كشور و حاكي از آن است  رسد

و يـا بـه تحريـك بعضـي از مسـتبدين جماعتي از اهل علم به مالحظه« علـم،ي تعنيـات خـود
و زاويه حضرت عبدالعظيم را محل و فرياد وادينا وا اسالما بلنـد مخالفت برافراشته اعتكاف ساخته

و تـرويج، زعماً منهم خوف الفتنه اال في الفتنه سقوطوا. نمايندمي به تبلـيس اينكـه حفـظ ديـن
و عـرض. نماينـد شريعت حضرت سيد المرسلين صلي اهللا عليه وآله مـي  و مـال يـا اينكـه جـان

.»آورندمسلمانان را در معرض تلف در مي

و اقدامات شيخ فضل،ي در ادامه حكممازندران و آن » صـاحب شـريعت مخالفـت بـا«اهللا را آرا دانسـت
مجتهد مازندراني در نامـه ديگـري كـه در همـين جلسـه.]29[االرض بودتداعي مفهوم فقهي مفسد في

و نظريات شيخ نوري و«:مجلس قرائت شد به روشني ادعا كرد عملكرد و ربطي بـه مخالفـت ديـن دخلي
و مـذهب مـردم مشـروطه باشـد«: خواهندو افزود كه اينان نمي»ب نداردمذه لـذا بـه تحريـك،».ديـن



و تبعيد دوباره: مجلس دوم  599 زخم تكفير

و ظالمين« و بن عاص«همچون» مستبدين و حيله» عمر مصاحف بر سر نيزه شد تـا دسـت«كه با مكر
]30[. اندبه ميدان آمده،»از حق بردارند
و طباطبـائي نماينـدگان تـامي اين گـزارش الزم بـه يـادآوري اسـت كـه بهبهـ در ادامه االختيـار اني

و وقتـي، مجتهدين عتبات در درون ايران و تحصـن بـاز دارنـد ابتدا تالش كردند شيخ نوري را از مخالفت
مـتن ايـن تلگـراف گويـاي. را خواسـتند» حكم تبعيد شيخ«صدور، موفق نشدند طي تلگرافي به عتبات

و گستره نو عمق و. ري استي اختالف ميان آنان با شيخ در اين نوشته آمده كه با وجـود اغمـاض بسـيار
و ضد شيخ، تالش در مسامحه و اقدامات مخالف دسـتي دشـمن بـه هـم«او. يافتـه اسـت ادامـه حركات

و امداد معاندين اسالم . مجلس . و» مشغول كار. و« بود و بـا جمعـي قـاطرچي چند روز است علناً شروع
و الواط در ميدان توپ و مجلسساربانان و حكم به قتل علما و، خواهان نمودهخانه مقيم محركين بـه هـرج
و نهب مشغول و قتل و بالد در هيجان، مرج چـاره فـوري صـدور، اقدامات مجدانه فوري الزم، عامه مردم

]31[».تكليف بالد را مستقيماً به خودشان اطالع فرمائيد. حكم به تبعيد او از آن ناحيه مقدسه است
و طي تلگرافي بـه دو روحـاني در تهـران، اين درخواستدر پاسخ رفـع«مجتهدين عتبات با ذكر نام
و.]32[كردند»و تبعيد نوري را عاجالً اعالم حادثهاغتشاشات  و بـراي رفـع در تأييد تكميل اين تلگـراف

 بـه خطـاب، نـوري بـود مجتهدين متن دومي را كه حاوي همه احكام پيشين عليـه شـيخ، هر نوع شبهه
.]33[كشور ارسال داشتندروحانيون داخل

و ناگفته گذاردهاين مستندات را كه غالب مورخان مكتبي دهه آورديـم تـا، اندهاي اخير آنها را ناديده
و نايبان داخلي آنهـا پيشينه و عمق ضديت مجتهدين عتبات و طباطبـائي،ي ريشه را بـا شـيخ، بهبهـاني
بيفضل و آن. پرده ايشان در آن روزها دريابيماهللا در احكام صريح و چنان كـه تـاريخ بر مبناي اين شواهد

و اعدام شگفت همتايتاكنون، دهدمعاصر ايران نشان مي ، انگيز مجتهد پرنفـوذ روزگـار دومي بر محاكمه
و، بي اين پيشينه كه برشمرديم. همراهي خود روحانيون روي نداده استبي و همراهي مجتهدين عتبـات
و روح و علني شيخ را به محاكمـه انيون درون كشور امكان نداشت تني چند بتوانند به اين صورت رسمي

زاده با كشاندن پاي او در اعدام شيخ نوري در واقـع گران كارنامه تقيغالب اتهام. اعدام تحقيرآميز بكشانند
و تأثير تعيين تالش مي عت كنندهكنند نقش و احكام شرعي مجتهدين و ديـن يـاران دروني فتاوي بـات

. رنگ كنندكشور را در اين رويداد شگفت محو يا كم

 زاده به تهرانورود تقي
اسـتقبال«زاده به تهـران در گزارشـي تحـت عنـوان قفقازي به فاصله چند روز پس از ورود تقي خبرنگار

و سـيد محمدرضـا مسـاوات نوشته است كه ورود تقي» ملي رجـب بـا20به تهـران در روز شـن بـه زاده
و مشروطه شد خواهان روبهاستقبالي شكوهمند از سوي مردم تهران :رو

ي تجسـم اين وجود محترم را كه ماده، العاده پيشواز كردهتهران جناب ايشان را به صورتي فوق«
و وطـن مـي و اميد آينـده ايـران و مشروطيت است بـه شايسـتگي تجليـل، باشـد انديشه آزادي

]34[».كرد

و قتل آنانمحل دسيسه عليه مشروطه، زاده در باغ شاهتقي و سـپس از دروازه خواهان ي حضور يافت
و به سوي در، نماينده تبريز، ميرزا ابراهيم آقا آرامگاهباغ شاه وارد تهران شد كه پـس از بمبـاران مجلـس

بهباغ امين شد، دست عوامل حكومتي به قتل رسيدالدوله جماعـت بسـياري گـرد، در مسير حركت. روان
و در دو سوي كوچه و خيابانآمده و با فريادهاي زنده باد آقاي تقـي با كف زدن«ها ها بـا» زادههاي مداوم
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مييحيي دولت. نزديك به رويداد را وارسيم زاده پـس تقـي: نويسدآبادي از شاهدان رويدادهاي آن روزگار
را، از ورود به تهران به دستياري چند نفر از هم مسلكان دموكرات خود و ناكارآمـد مجلس عالي پر تعـداد

و فعالي تشكيل داد؛ دولت. به هيئت مديره تبديل كرد ميآمجلس مقتدر و يـارانش افزايد تقـي بادي زاده
.« را متهم كردند كه . ي هيئـت خـود را بـه وسـيله، خواهد از روي نقشه ناپلئون بناپارت رفتار كنـدمي.

و هـم مسـلكانش در مقابـل تقـي: همـو مـي افزايـد.»مديره شاخص مملكت قرار بدهد جمعيـت«زاده
و» مخالف . انـد قـرار گرفتـه، كنـد سردار اسعد آنها را همراهي مـي كه دو سردار فاتح تهران يعني سپهدار

بهتقي« و فرقه اجتماعيون عاميون زاده نفـوذ كلمـه خـود را زيـاد) دموكراتسوسيال(نام مجاهدين قفقاز
و خود را بر ديگران مقدم مي از طـرف مركـز اجتمـاعيون عـاميون«همزمـان از سـوي ديگـر» داندكرده

آم بادكوبه ميبر عمليات تقي،دهاشخاص به تهران بـه ايـن عامـل دوم در فصـل]40[».كنندزاده اعتراض
. سوسيال دمكراسي پرداخته ايم

و امور را اداره مـي هيئتآبادي مدعي است اين دولت كـرد ولـي تا افتتاح مجلس دوم موقتاً برقرار بود
تضديت تقي«: تنها چيزي كه موجب نگراني بود و و رفقايش با سپهدار ميزاده .]41[باشدابعينش

و همه جانبه تقي و جريان پيشرو هيئت مديره موقت بـا سپهدار هم در خاطراتش مخالفت صريح زاده
و اقداماتش را تأييد مي . وزراء معين شـدند، بعد از اينكه دربار را معين كرديم«: كندخود . نظميـه را بـه.

. اسـت مـذهبي كه اسباب رنجش اهالي به واسـطه من گفتم. من راضي نبودم. خان دادنداصرار به يفرم . .
.]بـود[ديگر اختيار آن دست مجلس عـالي . و مـن گفـتم حـاال زود اسـت تقـي. زاده را احضـار كردنـد

شد. نشنيدند زد، ده مطلب براي ما سوغات آورد. زود وارد هيـأت مـديره تشـكيل، مجلـس عـالي را بهـم
]42[».داد

عرسول اي بـا مصـاحبه، قفقاز در تهـران حضـور داشـت ترقيي نوان مخبر نشريهزاده در اين زمان به
شدتقي :زاده انجام داد كه چند روز بعد در آن روزنامه منتشر

در، زاده داشتيمي هيئت مديره با آقاي تقي در مالقاتي كه درباره« ايـن يگانـه سياسـتمدار ايـران
كارهايي را كه هيئت مـديره: گارتان گفتندهيئت مديره چه خواهد كرد؟ به خبرن: پاسخ به سوآل

از، به زودي انجام خواهد داد و: عبارتند اتخاذ تدابير الزم جهـت محـو كـردن پنـدارهاي ارتجـاع
و آرامش و جوي راه، آمادگي براي جلوگيري از هر حركت مخل نظم هاي به دسـت آوردن جست

و توجه به تربي، كه امروزه نياز فراوان به آن داريم، پول و تصـفيه دربـار از افـراد مشـكوك ت شـاه
و آوردن آن بـه، آوردن افراد قابل اعتماد به جاي ايشان توجه بيشتر به نيـروي انتظـامي مملكـت

و انجـام اقـدامات، حالي كه داراي نيروي الزم براي محافظت ايـران نـو باشـد  اتخـاذ تـدابير الزم
وا. سنجيده براي اخراج نيروهاي روس از قلمرو ايران نجام امور زياد ديگري نيز در مـدنظر اسـت

]43[».ما در اينجا تنها به ذكر آنهايي كه فوريت دارند بسنده كرديم

- العاده پس از تشكيل هيئت مديره استعفا مـي زاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا كميسيون فوقتقي
مالدهد يا خير؟ گفت كه آري الزم بود استعفا كند اما به علت پاره مياي مانـد ولـي در امـور حظات باقي

ميكماكان هفته. كنداجرائي دخالتي نمي و از اقدامات هيئت مـديره كسـب اي يكبار تشكيل جلسه دهد
هايي خواهد بود كه در صورت لـزوم از اعضـاي كميسـيون ضمناً هيئت مديره داراي شعبه. كنداطالع مي

انالعاده نيز براي شركت در اين كميسيونفوق شدها ]44[. تخاب خواهد
ميتقي و: نويسدزاده خود هيأت اجرائي مركب از بيست نفر انتخـاب شـد كـه هـر روز گـردهم آينـد
دو جريان مشـخص. مركز كار هيئت را در كاخ گلستان گذاشتند. هاي مهم مملكتي را اتخاذ كنندتصميم

و رجال طيف محافظه. در اعضاي هيئت مديره قابل تشخيص است ي دوران قاجـار بـه تربيت شـده كاران
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و با حضور افرادي چـون وثـوق و تا حدي سردار اسعد در ايـن طيـف افـرادي كـه. الدولـه رهبري سپهدار
چندي بعد هسته اوليه مؤسس حزب اعتـداليون در مجلـس دوم را تشـكيل دادنـد بـا يـاري دو مجتهـد 

هم» مشروطه خواه« و طباطبائي ــ با و ياري برخيبهبهاني از سـران اردوي شـمال چـون سـردار سويي
و طيف دوم به ويژه با آمدن تقيمحي در يك همسو و سويي كساني كـه مـدتي بعـد رسـماً زاده به تهران

و، با وجود نفـوذ گسـترده طيـف اول. شكل گرفت، گردانندگان حزب دموكرات شدند بـا حضـور كارآمـد
اينـان ميرزاعلـي. بـرد مـديره را پـيش مـي هاي هيئـت گيريزاده طيف دوم برخي تصميمكاريزماي تقي

سـپهدار. زاده ــ را به فرماندهي كل مجاهدين مسلح كشـور برگزيدنـد محمدخان تربيت ــ يار جوان تقي
ميدر خاطراتش از مخالفت تقي گويد اما هيچ سـندي بـراي تأييـد ايـن زاده با برپايي مجلس دوم سخن

مي. رويكرد در دست نيست و دمـوكرات هد كـه تقـيدهمه شواهد نشان جملگـي، هـاي هواخـواه او زاده
: نويسـد يكي از محققين تاريخ مشـروطه مـي. خواهان تشكيل هرچه زودتر مجلس دوم شوراي ملي بودند

ي برگـزاري تر مجلس بلكه بر سـر نحـوه زاده نه بر اساس تأسيس هرچه سريعشايد مخالفت مقطعي تقي
طبـق. را به مخالفت با برگزاري خود انتخابـات وانمـود كـرده اسـتو سپهدار اين امر]45[انتخابات بوده

و تقي در. زاده در يك راستاي فكري نبودندشواهد تاريخي شكي نيست كه سپهدار شركت فعال سـپهدار
و خونين مقاومت تبريز پيش از آنكه ميانه الدوله فرمانده قشون دربـار بـه هـم اش با عينمحاصره دردناك

م، خورد اوحافظهمواضع و اشرافي و حتـي همـاهنگي ايـن دو را نـاممكن هـم، امكان نزديكي، كار سـويي
تن، اسناد تاريخي. كرده بود طبيعـي اسـت كـه. حكايت از اين ضـديت دارد، از جمله خاطرات اين هر دو

و نكوهش تقي ]46[. زاده سخن گويدسپهدار هر جا فرصت يابد در وارونه گويي
ميگزارشگر ديگري در روا دهد كه در مجلس عالي اوليـه تشـكيل شـده پـس از فـتح يت خود شرح

و نحوهعمالً امكان راي، به دليل كثرت افراد حاضر، تهران و توافق بر سر امور ي پيشبرد آنهـا سـلب گيري
و آسان كردن تصميمرو تقي از اين، شده بود و معضـالت زاده براي باال بردن كارآيي گيري بر سـر مسـائل

و انقالبـيشمبي طـرح تشـكيل هيئـت مـديره متشـكل از افـراد، ار پيش پاي دولت در شـرايط بحرانـي
از21اين هيئت بـا شـركت قريـب.ي محدودتري را ارائه داد برگزيده روز بعـد از ورود5، رجـب25نفـر

و مخـالفين همين گزارشگر كه در اين زمان در كنار اعتـداليون بعـدي. آغاز به كار كرد، زاده به تهرانتقي
: افزايدمي، زاده قرار داشتتقي

». . و اعضا. و مديره را جناب تقي]هيئت[انتخاب اجزاء زاده مرتب داشته كه بيشتر از معاشـرين
و خلقتاً جناب تقي، دوستان معزي اليه منتخب شده و هواي عـالي در چون ذاتاً زاده خياالت بلند

و دارد كه در ولـي، رفـت كميسـيون عـالي از پـيش نمـي]و نامنسجمجمع پر تعداد[سر داشته
و هـم، از بيست نفر منتخبين هيأت مديره. هيئت مديره بيست نفر معين گرديد بيشترش موافق

مي، اندزاده شدهخيال تقي و خيال معزي اليه و آنچه به نظر را، رسـيد لذا هرچه از هيـأت همـان
مي، خواستگار شده ]47[».گرددممضي

:1327رجب25در روز]48[»ر هيئت مديره به والياتاخطا«طبق
و روساي مجاهدين تشـكيل يافتـه« و كفات مملكت و عقال مجلس عالي مركب از علماي اسالم

و ايـن، العادهو به اتفاق آرا تصويب شد كه اعضاي كميسيون فوق هيئتي را از خود انتخاب كننـد
و مستقل كه حقيقتاً  و جـامع تمـام قـواي مملكـت باشـد جمع با يك حاكميت كلي رشـته، دارا

و حكومـت با نفوذي كه بر تمام وزارت خانه، مهمات امور را به دست گرفته و ادارات يـد عليـا هـا
و تسويه معضالت امور را تا انعقاد پارلمـان بـر عهـده بگيـرد، مطلقه داشته باشد . حل . از تـاريخ.
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و زمـام مهمـات رت شـمس همـه روزه در عمـا، مزبور به نام هيأت مديره العمـاره تشـكيل يافتـه
و اداره مي ».نمايدمملكت را احاطه

و برخي اسناد تاريخي ديگر مبني بر غالب بودن آراي يـاران تقـي علي زاده در هيئـت رغم مطالب باال
و متنفذي از اعتداليون، مديره موقت ازلـي، آبـادي متشـكل از ميرزاعلـي محمـد دولـت، از حضور توانمند

و مؤسسين بعدي حزب اعتداليون و از رهبران فرزنـد روحـاني بـا، سيدمحمد صـادق طباطبـائي، مسلك
و مدير روزنامه معروف  و همـراه كه در اين زمان هـم، معاضدالسلطنه، مجلسنفوذ دوران مجلس اول سـو

و سـپهدار تنكـابني، زاده نبودتقي د،و چند تن ديگر چون سـردار اسـعد ، اشـتند كـه دولـت را در دسـت
و يـارانش در تقـي. را بنياد نهادنـد، زادهغالب اينان چندي بعد حزب اعتداليون مخالف تقي. باخبريم زاده

و پيشروتر به برخي از اقـدامات ايـن جمـع داشـتند  ، عليـرغم اوضـاع بحرانـي. مجموع رويكردي راديكال
و كاستي و خطاهاي ناگزير آن روزهاتركيب ناهمگون هيئت و هيئت مـد، ها يره توانسـت تـا حـدي نظـم

و نسبتاً متمركز محمدعلي شاه . برقرار كند، حداقل در تهران، ترتيب را در فقدان حكومت خودكامه
و مسـئول آنهـاعلي هيئت مديره با انتشار اطالعيه اي به همه مجاهدين اعالم كرد كه از آن پـس فرمانـده

و مـدعي مـيحسردار محي كه خود را صال. محمد خان تربيت خواهد بود و، انگاشـت تر بالفاصـله اسـتعفا داد
مي.]49[ها اعالم كرداعتراض خود را از مسئوليت :نويسدشريف كاشاني

و محمـدعلي شـاه از ميـان، سو با سپهدار وزير جنگهم، سردار محي پيشنهاد داد حاال كه اسـتبداد
و وجود مجاهدين مسلح ديگر به روال سابق ضروري نيست ومج، رفته اهدين اسلحه خود را تحويـل داده

مي. مرخص شوند يا به استخدام دولت درآيند اما سپهدار در ايـن. رسيددر ظاهر پيشنهاد مطلوبي به نظر
و هدف ديگري داشت و گردنكشـي، اوضاع بحراني. زمان انگيزه و خودسري حضور نيروهاي مخالف بسيار

دان قـواي منسـجم نظـامي حكـومتي ضـرورت حضـورو ناامني در سراسر كشور از جملـه تهـران در فقـ 
حتـي، زاده كـه خـود بارهـا تقي. متشكل نيروهاي مسلح انقالب تحت رهبري واحدي را پيش گذارده بود

و بـي، در اوج توان مجاهدين تبريز و خودسـري نيروهـاي مسـلح غيرمتمركـز برنامـه به لجام گسيختگي
و موا، اعتراض داشت و خلع سالح آنهـا در اين زمان هنوز خواهان فق مرخص شدن مجاهدين مسلح نبود

و لرزان مشروطه را كه با دشمنان متعدد روبه رو بـود مناسـب نمـي  . دانسـت را در زماني كه حكومت نوپا
و خلـع سـالح، گرچه كماكان بر ضرورت هماهنگي و انسجام نيروهاي مسلح انقالب تأكيد داشـت كنترل

دت كه به يكباره پس از خلع يد محمدعلي شاه خـود را وارد معركـهي مجاهبسياري از مدعيانِ يك شبه
و از آنجا كه خود را مـدعي. نموده بودند را ضروري اعالم كرده بود و هدايت سپهدار سردار محي به تأسي

و. شناخت اين پيشنهاد را به هيئت مديره داده بـودو اليق رهبري مجاهدين مي سـپهدار هـم بنـابر بـاور
و مالكي محافظهخاستگاه اع اش حضور جنگجويان مسلح راديكال را براي تحكيم قـدرت خـود كارانهياني

، هاي هيئـت مـديره متأسفانه به دليل برگزاري سري جلسات وعدم ثبت غالب تصميم. يافتخطرناك مي
و شواهد زيادي از رويدادهاي تاريخي آن زمان در دست نيست ن زاده پيرامـو روايـت مختصـر تقـي. اسناد

و قابل .]50[است تأملسير وقايع پس از فتح تهران خواندني
و تصميمات عاجل چند روزه پس از فتح تهـران مـي تقي - زاده پس از شرحي بر تشكيل مجلس عالي
شد20نويسد در . كميسيون عـالي موقـت اقـدامات متعـددي را انجـام داده بـود، رجب كه او وارد تهران

مح، ترين كار هيئتمهم : مدعلي شاه از ايران بوداخراج
، براي اين منظور هيئتي مركب از چهار پنج نفر معين كرد كه با مذاكره بـا دو سـفارت خـارجي«

او. امور مربوط به شاه مخلوع را تصفيه كنند اين امور عبارت بود از گرفتن جـواهرات سـلطنتي از
و گرفتن امالك شخصي او براي دولت در مقابل و تا ديه قروض او به بانـك كه با خود برده بود هـا
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و بعضي امور ديگـر و تعيين مستمري جهت او براي زندگي در خارجه ايـن هيـأت كـه. اشخاص
و وثوق و مركب بود از مرحوم مستشارالدوله و گـاهي هـم]حسـينقلي[الدولـه و اينجانـب نـواب

در زرگنـده]محل استقرار محمدعلي ميـرزا[چندين بار به سفارت روس، مرحوم صديق حضرت
و معاون او و نايب او شارژ دافروس سابلين و با حضور سفير انگليس سر جورج باركلي مـواد، رفته

و بعضـي كتـب ديگـر چـاپ شـده، قراردادي را و، كه پروتكل خوانده شده در كتاب آبي مـذاكره
و امضاء شد و به پايان رسانيدند ».مباحثه نموده

ازتقي ايـن هيـات بـه واسـطه: افزايـد كارنامـه هيئـت مـديره موقـت مـي زاده در دنباله گزارش خود
و خالي بودن خزانه اي جريمـه، اي از مسـتبدين بـا ثـروت حكم كرد از عـده«:ي به ارث رسيده تنگدستي

و اين پول و گرفته شد و براي بودجه دولت گرفته شود و به حكـم ها پيش وكيل الرعايا همداني جمع شد
».شدمي دستور هيئت مديره خرج

ظل، از جمله امور مهم انجام شده هيئت مديره موقت السلطان بـود كـه از اروپـا بـه فرمان دستگيري
اخـراج معلـم روس وليعهـد. مبلغ نسبتاً كالني از او براي صندوق حكـومتي اخـذ كردنـد. ايران آمده بود

جم، كه يك نظامي روسي همسان شاپشال معلم محمدعلي شاه بود) اسميرنوف( . له اقدامات بعدي بـود از
ميتقي. هيئت مديره حكيم الملك را مأمور اصالح دربار كرد وقتي كه ما تسلط پيدا كـرديم«:نويسدزاده

. الملك ريشه همه اينها را كندحكيم،و محمدعلي شاه را بركنار كرديم . الملـك آن معلـم يعنـي حكـيم.
]141ص[».ها خيلي برآشفتندروس، اسميرنوف را بيرون كرد

دولت نوپا را به اعزام قواي روس مستقر در قزوين به پايتخـت، دولت روس در اعتراض به اين اقدامات
و ضـد روس ترديـدي نيسـت در نقش مؤثر تقي. تهديد كرد و ملي گـرا بـه. زاده در اين اقدامات راديكال

و رويـه هيئـت مـديره موقـت، بـه روس، همچـون سـپهدار، رغم وابستگي برخي عناصر دولت اي پيشـرو
براي تأثيرگـذاري، ها وقتي نتوانستند جلوي اقدامات هيئت مديره را بگيرندروس. راديكال اتخاذ كرده بود

و فشار در تحميل خواسته و قروض سنگين بـه بانـك، خودهاي در فضاي زمانه به دولت مرداني كه با وام
هر،و منابع مالي روسي وابسته بودند در ايـن ميـان. چه زودتـر بـدهي خـود را بپردازنـد اعالم كردند كه

هـزار 350و سردار منصور ديگر وزيـر كابينـه، هشتصد هزار تومان، روشن شد كه سپهدار فرد اول دولت
در: نويسـد زاده مـي تقي.]51[تومان به بانك استقراضي روس بدهكارند بانـك استقراضـي روس در ايـران

و وام اي از وزارت ماليه روسيهواقع شعبه و اربـاب نفـوذ بود كه با اعتبار و اعيـان هاي هنگفت بـه بزرگـان
:افسار آنها را در دست گرفته تا مطيع مطلق خود كند، مملكت به ويژه در دربار

». . و رشـوه غيرقابـل اسـترداد بـود. و مؤثرتر از بذل ،و به واسطه اين زنجير بند كه خيلي بهتر
و تقاضاي روسمديونين مجبور بودند دائماً و نفسـي بـرخالف آنهـا نمـي به ميل - ها كـار بكننـد

و هر وقت حركتي برخالف ميل آنها مي - كردند فوراً طلب بانـك را مطالبـه مـي توانستند بكشند
و به وسيله دادن اين قروض سياسي به مردم متنفذين را در تار عنكبـوت خـود پيچيـده، نمودند

]52[».بودند

و برنامهزامخالفان اصلي با تقي و هواخواهان او بودند،اشهاي مترقيده اينـان بـا. در اين برهه سپهدار
و توزيع شب و تـوهين زدنـد هاي بسياري عليه تقينامهنشر و كارآمـدي. زاده دست به تبليـغ توانمنـدي

و گسترده دموكرات و عصبيت آنان را برانگيخته بودها به رهبري تقيفعاليت متمركز قـول بـه. زاده خشم
و گزارشگران آن برهه و تعـداد زيـاد ايـن اعالميـه«:يكي از شاهدان و هـا نشـانه شدت حمالت ي قـدرت

ها كه سابقه طوالني داشت اوايل جنبه حزبـي اين گونه دشمني. ها يافته بودنداهميتي است كه دموكرات
و فقط تدريجاً حزب اجتماعيون اعتداليون عناصر ضد دموكرات را  و آغاز به مخالفـت نيافته بود جمع كرد
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و حمايت از سپهدار كردبا دموكرات ]53[».ها
و گسترش حزب دمـوكرات بـه تقي،هانامهدر اين شب » بـازي پـارتي«زاده به دليل تالش در تأسيس

و فتح تهران را به نام سپهدار ثبت كردند و قيام رشت زاده كه روزي مدير يـك نوشته بودند تقي. نكوهش
و ميصاحب يك كتاب روزنامه ولـي بـا، شمرندفروشي بود به مقام عالي رسيده كه مردم او را مرجع خود

مي]هيئت مديره موقت[» دايراكتور«تبديل كميسيون عالي به  ، هـا در اين اعالميه. كندفعال مايشاء رفتار
و اغتشاش مسـتبدان و معضالت مالي درمـاند بـيدر«بلكـه، معضل اصلي مملكت نه حضور قواي بيگانه

شد» زادهوجود تقي و جمهوري«زاده را تقي.]54[دانسته اقـدام بـه تشـكيل.]55[ناميدنـد» طلبمخرب
و ضديت با عرق مسلماني دانسـتند  زاده را بـه تـدريج بـه دشـمني بـا تقـي.]56[حزب دموكرات را ننگ

و خواهـان موضوعي كه سرانجام به حكم فساد مسلك سياسي، هاي مذهبي هم كشاندندعرصه او كشـيد
و كشور شدند . اخراج او از مجلس

وي قابل ذكر تاريخي ديگر از اين قرار است كه در تركيب هيئت مـديره نكته ي موقـت نـه تنهـا نـام
، علمـاي نجـف. مجتهـدين را ناديـده مـي گرفتنـد هاي بل برخي خواسته، اي از روحانيون نيستنماينده

و عبـداهللا مازنـدران در،يآخوند خراسـاني طـي تلگرافـي بـه،ق1327ذيقعـده25پـس از فـتح تهـران
تـر هرچـه سـريع، اظهار اميدواري كردند كه در كنـار مجلـس شـورا» مجلس عالي«مستشارالدوله رئيس 

همچنان كه تاكيـد آنهـا در تحقـق فـوري اصـل، اين خواسته تحقق نيافت.]57[مجلس سنا افتتاح شود
و دوم متمم قانون اساسي را ناديده  و بسياري امور را خالف دستور علماي عتبـات پـيش بردنـد انگاشتند
. به تلگراف مجتهدان وقعي ننهادند

 انتخابات مجلس دوم
شد، نامه انتخاباتي مجلس اولبراساس نخستين نظام بنياني كه نـه بـر. نحوه انتخابات صنفي تعيين

و تقسـيم جامعـه بـه گـروه بلكه بيشتر بر بنيادهاي سنت، ورزي جديدمبناي سياست هـاي ايران باستان
و رأي، ترديدبي.ـ طبقاتي استوار شده بود صنفي و نـو بـود انتخابات جـز، در مجمـوع. گيري روشي جديد

و يكي دو حوزه انتخاباتي ديگر و وكـالي بسـياري بـر همين نظام، تهران نامه انتخاباتي هم مراعـات نشـد
ا و و مناسبات سنتي و متنفذين حكـومتي تعيـين شـد، عمال نفوذ علمامبناي روابط و. مالكين از تهـران

در، يكي دو شهر ديگر چون تبريز كه بگذريم و شـركت عمالً مفهوم انتخابات در چارچوب نظام پارلمـاني
و يا مقتـدرين محلـي يـا  و متنفذين ديني و اين ريش سفيدان سرنوشت سياسي براي مردم روشن نبود

و تأييد خود را به مجلس فرستادندصنفي بودند كه اف زاده از طريـق قفقـاز زمـاني كـه تقـي. راد مورد نظر
]58[. در مسير سفر به رشت شاهد تالش انتخاباتي مردم آن شهر بود، روانه تهران شده بود

و مشروطه جـز ظـاهر صـنفي، طلبي چند دهه سـابقه ذهنـي داشـت حتي در تبريز كه تجددخواهي
و مسـئوالن انجمـن تبريـز بودنـد كـه يند آن بر اساس نظامانتخابات مابقي فرا و در عمل فعاالن نامه نبود

.]59[وكال را انتخاب كردند
و نظام قدرت مـانع، ورزي نـوي سياسـت هاي عرضه شـده رغم روشعلي، استمرار بافت سنتي جامعه

و روش و جان سخت نهادينه شدن مفاهيم باصلي تغييـر ايـن وضـعيت بـا.ودهاي نظام پارلماني در ايران
نهضـت، رغم تالش بسيار ايـن افـراد علي. به سهولت ممكن نبود، ضميرخواه روشنحضور قليلي مشروطه

و متنفـذ را تغييـر دهـد  و طبقات حاكمـه و امتيازات اقشار و نفوذ نظـام. مشروطه نتوانست موازنه قدرت
و كهن زمين و ايلياتيديرپا و روش، داري - سـنتي كـه مشـروعيت خـود را از آن بـر مـي هايو مناسبات

مي. كماكان برقرار ماند، گرفت هـاي توان ادعا كرد كه نمايندگان اين مناسـبات بـا ورود بـه مجلـس حتي
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و مانع تغييـرات بنيـادي شـوند و دوم توانستند مواضع خود را بعضا بهتر پيش برند وكـالي. مشروطه اول
و كنتـرل متنفذ اين افراد هر تالشي را براي به  و امكانـات خطر افكنـدن قـدرت صـاحبان سـنتي ثـروت

و با اتهامات تندروي جامعه خنثي مي مي، افراط، كردند و فرنگ مابي به آن گرچه نظـام. تاختند المذهبي
و مناسبات نو امـا ايـن صـاحبان، نحوه فعاليت سياسي را تا حد زيادي تغيير داد، جديد با افزودن مفاهيم

ازد كه خود را به سرعت با شـرايط جديـد سياسـت متنفذ قدرت بودن و و همـراه كردنـد ورزي هماهنـگ
و قدرت خود بهره بردند . بستر آن براي تحكيم منافع

هـاي صغير محمدعلي شاه در تهران در هراس از گستره روزافـزون كـانون در ماههاي پاياني استبداد
و در زير فشار سفراي مشروطه خارجي در احياي مشروطه دستور داد كـه هيئتـي طلبي در سراسر ايران

در. نامه انتخابات مجلس دوم بپردازدبه تدوين نظام در 1327االول ربيـع29نخسـتين جلسـه هيـات ق
و زماني كـه اردوي قانون جديدي متفاوت با آئين. تهران تشكيل شد نامه انتخاباتي مجلس اول تنظيم شد

كمشروطه . آن را براي توشيح به شاه عرضه داشتند،ردطلبان شمال قزوين را فتح
مستشارالدوله از مسـئولين. زاده قرار گرفتپيش نويس قانون جديد در همان زمان مورد اعتراض تقي

مي، هيئت ياد شده زاده از تبريـز بـه او در تهـران مخـابره كند كه تقـي در خاطرات خود به تلگرافي اشاره
مـادام:آئين نامه جديد با برخي مواد قانون اساسي مشروطه نوشـت هايرتزاده در اشاره به مغايتقي. كرد

و قانون يا حكمـي بـر خـالف آن صـادر  كه رسماً مشروطه برقرار است بايد از قوانين اساسي تخلف نشود
نامه انتخابات پيشين مطلوب است ولـي بهتـر اسـت در گرچه برخي تغييرات قانون متفاوت با آئين، نشود

و زمـاني كـه مجلـس برقـرار. زيرا مخالف قانون اساسي است، نامه انتخابات قيد نشوددر نظام حال حاضر
هر حال متن تهيه شده بـهبه. قانوني به اين تغييرات اقدام شود، توسط خود مجلس رسمي مشروطه، شد

و كسب نظر ارسال شد نامـه آئـين انجمن تبريز بـه برخـي مـواد. واليات به ويژه انجمن تبريز براي اطالع
و انجمن تبريز به تفاوتاعتراض تقي.]60[اعتراض كرد نامـه جديـد بـا هاي ميان برخـي مـواد نظـام زاده

]61[. مواردي بود كه قانون اساسي مشروطه بر آنها تصريح كرده بود
و انتخابات دو مرحله، نامه جديدبراساس نظام از. اي شـد مبناي صنفي انتخابات لغو  156تعـداد وكـال

به. تن تقليل يافت 120به از15وكالي تهران و سـهم آذربايجـان نفـر افـزايش19بـه12نفـر كـاهش
. يافت

ـ ارمني اقليت و نيـز ايـل، هاي ديني و يهـودي و تـركمن، هـاي بختيـاري زردشتي امكـان، قشـقايي
كسـاني كـه،5ه از مـاد4بنـد، نامـه در ايـن نظـام. برخورداري از كرسي نمايندگي در مجلس را يافتنـد 

از حق شركت در انتخابات محـروم، خروجشان از دين اسالم در حضور يكي از حكام شرع ثابت شده باشد
و همچنين بند يكم از ماده هفـتم  از شـرايط انتخـاب شـوندگان دانسـته، اعتقـاد بـه ديـن اسـالم، شدند

سهتصريح شد كه نمايندگان اقليت، ضمناً.]62[شد و، مسـيحي، لمانگانـه دينـي غيرمسـ هاي زردشـتي
نامه تأكيد شد كه گـزينش صـنفي پيشـين بـه در متن نظام. بايد در دين خود ثابت عقيده باشند، يهودي

ميانتخاباتي دو درجه اي آن اسـت مراد از گزينش دو درجه: نامه آمدنظام» توضيح اول«در. يابداي تغيير
و از ميـان خـود،ه انتخابـاتي هاي يك شهر يا در شهرهاي يك حـوز كه نخست در محله گـرد هـم آينـد

مي» منتخب«نمايندگاني برگزينند كه  در مركـز حـوزه، سـپس ايـن منتخبـين. شـوند آن حوزه شمرده
و از ميان خود وكيل اعزامي به مجلس را انتخاب مـي انتخابيه گرد مي شـدگان انتخـاب، مـثالً. كننـد آيند

و،ي اول آذربايجان درجه و هفت تن نامـه نيـز در ايـن نظـام. تن بودنـد19ي آنان وكالي برگزيدهپنجاه
و با وجود كاهش شرط دارايي مالي ، اكثريت مردم كشور به علت فقـر شـديد، زنان كماكان محروم شدند

و متنفذين با خريدن آرا. از چرخه انتخابات بركنار ماندند كـه بعـدها، به خصوص آنكه بسياري از مالكين
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و عمومي شد . افراد مورد نظر خود را به مجلس فرستادند،مرسوم
و مناسبات سنتي قدرت، در فرايند انتخابات مجلس و تقلـب، به دليل استمرار رابطه هـاي اعمال نفوذ

فقـدان، فقدان نهادهاي ضـروري پيشـبرد صـحيح انتخابـات همچنـين نظـارتي. بسياري ثبت شده است
و اطالع از نظام جديد انتخابات در ميان و حتي برخي خواص دانش و، عوام اعمال نفـوذ صـاحبان ثـروت

و دسته و فرقهقدرت اغتشـاش. جملگي موجب شد كه يك انتخابات مطلوب پيش نرود، گرايي رايجبندي
و ضعف دولت نوپا در واليات نيز مزيد بر علـتها به ويژه آشفته سري،و لگام گسيختگي در سراسر كشور

در. در برخي مناطق نيـز انتخابـات را تحـت شـعاع قـرار داد،و انگليس روس، هاي خارجيان مداخله. شد
و فشارهاي عوامل محليتبريز وبرخي مناطق شمالي انتخابات با حضور سالدات اشـان در شـهر هاي روسي

. مواجه بود
شدتقي و هم از تهران به عنوان وكيل مجلس دوم برگزيده بـ، زاده هم از تبريز ه اما او ترجيح داد كـه

و انتقـاداتي را برخي انتخاب تقـي. عنوان نماينده زادگاهش در مجلس شركت كند زاده را تقلـب دانسـته
ثقـه. اي بـه خويشـاوندش اسـت االسالم تبريزي در نامهي آنها اظهار ثقه استناد همه.]63[اندمطرح كرده
و دموكرا: نويسداالسالم مي و دسيسه برگزار شد وي. ها را متهم بـه تقلـب كـردتانتخابات تبريز با تقلب
و حسن تقيتصريح مي و. انـد زاده از اين طريق انتخاب شـده كند كه محمدرضا مساوات اسـتناد يكسـويه

و شرايط ديگر، اعتنايي به مجموعه اسنادبي و عقيـدتاً در صـف شخصـاً آن هم به نظر فـردي كـه، عوامل
و تقيمخالفان دموكرات چ نمي، زاده بودها ي مـورد اما ببينيم كه در همين نامـه. ندان قابل اتكا باشدتواند
:االسالم چه گفته استثقه، زادهگران تقياستناد نكوهش
و تقلبات، اشخاصي كه انتخاب شدند: راستش را به شما بگويم« ثانيـاً بـه چـه، اوالً با چه دسيسه
بيبي و بيلياقتي و صاحب ورقـه ابـداً حـق عضـويت آن رفيق معهود. علمي تشريف دارندكفايتي

نـه ملـك داشـت نـه، زيرا كه داراي شرايط انتخـاب نبـود. كرده بود نداشتانجمن را كه تحصيل
و اسم گذاشتند كه حيـات ملكـي. ماليات بده بود و مقصدي اول او را داخل انجمن كردند با نيتي
و حال آنكه بالمره دروغ بودرا به او بخشيده اسـم، معين كميته ترتيـب داده بعد اعضا يك نفر. اند

و شـيخ رضـا  و مـدير نجـات و مدير پاره اشخاص را به مردم نويساندند كه از جمله مدير مساوات
و امثال او بودند از، اوالً معروفيت ندارند، كه دو نفر اول. دهخوار قاني و بصـيرت ثانياً ابـدا خبـرت

، در دوره ثانيـه انتخـاب. را محكم نماينـد بالجمله سعي كردند پارتي خود. وضع آذربايجان ندارند
و همياران خودشان برآمد ]64[».تقلبات كردند تا قرعه به اسم خواهان

و اعضـاي آن كـه نـامةثق،تربه بيان روشن االسالم كه در اين زمان در جناح مخالف حـزب دمـوكرات
سوكه اينان با فعاليت همهاز اين، برد قرار داردمي و -ي انتخـاب يـاران حزبـي خـود مـي جانبه در سمت

و طبق ذهنيت سنتي مرسوم و علمـاي منتفـذ كه انتخابات را جمع ريش، كوشند به فرياد است سـفيدان
به، كندمنتصب مي مي» پارتي بازي«آنها را متهم مـي. كنـدو تبليغات حزبي مغاير با رويه مرسوم سنتي

و ملي در فهم دينمدار ثقه و تعلقات ديني نـاظر بـود صرفاً االسالمدانيم مليت - ثقـه. به معناي همبستگي
و بستاالسالم هيچ اشاره و گستردهاي به بند و علمـا بـراي انتخـاب افـراد هاي متعدد و اعيـان ي مالك
ي نماينده آذربايجان در مجلـس برگزيـدگان اينـان نفره19در حالي كه اكثريت، كند مورد نظر شان نمي

رااين. بودند و، خبـرت، كنـد كـه معروفيـت زاده بـه عنـوان افـرادي معرفـي مـي در كنار تقي كه مساوات
و آراي حـزب دمـوكرات در ايـن صرفاً،بصيرتي از اوضاع آذربايجان ندارند به دليل مخالف بودن او با نظـر

او، كنـد به رمـز خطـاب مـي» رفيق معهود«زاده كه او را تحت نام در مورد تقي، اما. مرحله است اشـارات
شـوندگان بايـد صـاحبي انتخابات كه بنـابر آن انتخـاب نامهصالحيت او را براساس نظام. است تأملابلق
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مي، باشند ملك و اينكه كسي از هواخواهان او رد را به نامش كرده تا اين مـانع از پـيش پـا» حياتي«كند
و دسيسه مي و آن را تقلب كه او عضـو انجمـن تبريـز نويسدمي، ضمناً. خواندبرداشته شود معترض است

و 204زاده قريب دانيم كه تقيمي. نبوده است روز تا ورود به تهران در تبريز محاصره شـده حضـور فعـال
مي، كه اشاره كرديم، االسالم بارها در خاطراتشكمااينكه خود ثقه، مؤثر داشت . كنـد به اين موضوع اذعان

و عضو انجمن ايالتي مي او همواره وكيل آذربايجان غـرض االسالم بـه ثقه.شدو از رهبران نهضت شناخته
بهزادهتقي،و از موضع مخالف ميعنوان يك مشروطهاي را كه بارها و متعهد و متفكر ، شـناخته خواه مطلع

ميبي، كفايتيبي، لياقتيبه بي و ناآشنايي با آذربايجان متهم و به اين استناد كه صاحب ملكـي علمي كند
. نيست او را فاقد صالحيت شركت در انتخابات مي خوانددر تبريز 

زاده بـه تقلـب در انتخابـات زنان مشروطه به اين سـخنان بـراي مـتهم كـردن تقـي استناد برخي قلم
او. مجلس از اعتبار چنداني برخوردار نيست و هـم در تبريـز، انتخاب و، هم در تهـران و معروفيـت اعتبـار

رامحبوبيت كتمان و شواهد آمده است، ناپذيرش مي، چنان كه در اسناد و بيـان مـي نشان دارد كـه دهـد
و دسيسه در اخذ راي نبـوده اسـت  از سـوي مـردم، خواسـت از هـر شـهر ايـران كـه مـي. نيازمند تقلب

مي هيچبي، قدرشناس انجمـن نظـارت،ق1327شـعبان20در تاريخ. توانست انتخاب شودگونه دشواري
از، بر انتخابات و بزرگان مشروطه مركب زاده طي تلگرامي از تبريز به تهران بـه تقـي، خواه آذربايجانسران

جنابان عالي به اكثريت تام به نمايندگي دارلشوراي كبري شـيداهللا اركانـه«و مستشارالدوله اعالم كرد كه
و انشـااهللا چنـد روزه اسـامي سـاير منتخبـين  و از اين حسن انتخاب عرض تبريك نموده ي دوره منتخب

و استحصال راي خواهد شد ]65[».اولي را اظهار
و رهبرانش همراهـان تقـي صـادر شـده، زاده نبودنـد اين سند از سوي انجمن تبريز كه اكثريت اعضا

ميزناني كه تقيقلم، در نتيجه. است يا به اسناد اصـلي دسترسـي، كنندزاده را به تقلب در انتخابات متهم
يا نداشته و مياز روي غرض صرفاً اند و نظري چنين مطلبي را مطرح از اسـتقبال بـا. كننـد ورزي شخصي

انتخـاب او از پايتخـت نشـان قدرشناسـي. زاده هم در جاي خود سـخن گفتـيم شكوه مردم تهران از تقي
. مردم بود

 افتتاح مجلس دوم
در. گشايش يافت 1327مجلس دوم در غره ذيقعده و بيشترين دل نگراني پيشرو كناربحران مـالي

و انگلـيس، خزانه خالي و حضور مداخلـه گـر دول روس و نفوذ سياست بازان سنتي قاجار مداخلـه، توان
و امر قانون گذاري بود و آغاز فعاليت گسـترده تقي. سران ديني در امور سياسي زاده پس از ورود به تهران

و عرصه سياسي جديد و مجموعـه،يعالوه بر مقتـدرين سـنت، در رهبري نهضت اي كـه چـون سـپهدار
و قـوس، چندي بعد حزب اعتداليون را تأسيس كردند از همان آغاز همچون دوران مجلـس اول در كـش

و مشروطه از مقابله. گرايان مذهبي قرار گرفتناگزيري با سنت خواهـان طلب او با مشـروعهي آراي الئيك
و در ايـن. سخن به ميان آورديـم، در دوران مجلس اول برهـه هـم وي كماكـان بـر مسـاوات شـهروندي

و دخالت روحانيون در عرصه مخالفت و حق نظارت و، گـذاري قـانون هـاي اش با مداخله دين اجتمـاعي
و برجسته مشروطه اول، بهبهاني. سياسي تأكيد داشت را، روحاني متنفذ چندي پس از فتح تهـران خـود

و هـم اطالعيهجريان الئيك با انتشار. به پايتخت رساند فكـرانش در امـور هايي ضـرورت عـدم مداخلـه او
:از معتمدان سيد عبداهللا به نقل از اين اطالعيه نوشت، شريف كاشاني. سياسي را مطرح كرد

و اسـتيالي مشـروطيت« و تغيير سلطنت بعضـي مـردم عجلـه در آمـدن، بعد از ورود سرداران فاتح
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و مشروطهجمعي از فرنگي، دارنداالسالم بهبهاني از نجف به تهران حجت خواهان زمزمـه دارنـد كـه مĤبان
همـه بـه واسـطه، چون اين ترتيباتي كه پيش آمد. اصالً نبايد مداخله در امور داشته باشند، اگر آقا بيايند

اصالً نخواهند گذاشت كه آقاي بهبهاني مداخلـه در امـور، در افتتاح ثانوي مجلس. عدم رفتار به قانون بود
شد1327بهبهاني در پايان شوال]66[».ته باشندداش .ق وارد تهران

و شخصاً زاده تقيدر آغازو بنا بر تصريح خود و انگلـيس را مهمتـرين عامـل و مداخلـه روس حضور
مجلس شوراي دوم از ابتدا از يك طـرف دچـار«:مي نويسد. مانع ايجاد يك نظام استوار ملي مي شناخت

خ و تنگدسـتي يك سلسله اشكاالت و از طرف ديگر مبـتالي بحـران مـالي ارجي از بدترين اقسام آن بود
ن موقـع تـري ايـن مجلـس در باريـك. هاي دول خارجه پيش آمـد گيريالعاده بود كه آن نيز از سختفوق

و خوفناكن بحرانتري تاريخي ايران خطرناك در.ن زماني واقع شـده بـود تري هاي مملكتي هـيچ مجلسـي
.. ايران و هولناك نداشته. و تاريك . اين قدر موقع مشكل . اين مجلس كـه شـايد هـم از حيـث اجـزاي.

و عالم و تهديـدات متولـد، ترين مجالس ملي ما بودپرمايه، تربيت شده در زيـر تنـدباد حـوادث خـارجي
و در زير صـاعقه در زير يادداشت، شده و دسايس گوناگون خارجي به سر برد ي اتمـام هـا هاي جان ستان
]67[».هاي التيماتومي درگذشتحجت

، نخسـتين اقـدام در ششـم ذيقعـده.ق آغـاز كـرد 1327مجلس كار رسمي خـود را از دوم ذيقعـده
نيابـت عضـدالملك بـا اكثريـت مطلـق آرا بـه، سه روز بعـد. انتخاب مستشارالدوله به رياست مجلس بود

از. سپهدار تنكابني را تأييد كـرد دومين كابينه، ذيقعده16روز. سلطنت برگزيده شد مجتهـدين عتبـات
و تلگـراف  و تـدارك اجـراي اصـل دوم مـتمم در حـق نظـارت، همان آغاز با ارسـال نامـه تشـكيل سـنا

عجالتـاً همـان عـدد«تأكيد مجتهـدين ايـن بـود كـه، ابتدا. را در دستوركار مجلس قرار دادند، روحانيون
و تماماً قبول عامه دارند را از آقايان مجتهدين]نفر5[مبارك  موقتاً براي اقامه اين وظيفـه، عظام كه علماً

نتيجه تحقيقـات خـود را در معرفـي بيسـت نفـر معـروض، مهمه انتخاب فرمايند تا پس از تحقيق كامل
و بـه ويـژه، ايمكه در شرح مفصل آن آورده طور هماناما».داريم و وكـالي مترقـي مجلس زير بار نرفـت
و ابهامات نهفته در اصـل يـاد شـده،و يارانشزاده تقي اجـراي نظـارت شـرعي بـر، با اتكا به موارد قانوني

و همراهان دمـوكراتش تـا پايـان تأسيس مجلس سنا هم با پافشاري تقي. قوانين را به تأخير انداختند زاده
. كار مجلس شورا مشمول مرور زمان شد

و،ي مجلس اول همچون دوره آن موضوع حفظ امنيت نظم كشور از اهم مسـايلي بـود كـه وكـال بـر
و اصرار مي و مداخله. ورزيدند تأكيد و نافرمانيحضور قشون متجاوز و شمال هـاي گر روسيه در آذربايجان

و بي و، براي تدارك قشون ملي مطلـوب. مورد توجه نمايندگان بود، گاه بريگاد قزاق در تهرانگاه بودجـه
آن. پول الزم بود هـا بـه به كوشـش دمـوكرات. از طريق استقراض داخلي در دستور كار قرار گرفتتأمين
و شـركت نفـر از سـوي مجلـس بـا حضـور فعـال تقـي12زاده كميسـيوني مركـب از هدايت تقـي  زاده

و نحوه استفاده از منابع داخلي مالي تشكيل شـد، نمايندگاني از هر دو جناح حزبي ايـن.]68[براي تامين
و چگـونگي تـأمين منـابع مـالي تقي، كميسيون و پيرامون نحوه زاده را به اتفاق آرا به رياست انتخاب كرد

. داخلي در چند جلسه بحث كرد
و، كميسيون و آن را تحميـل بـه ملـت خوانـد گرفتن وجه اجباري از منابع داخلي را صالح ندانسـت

و نظـارت نحـوه. طي هشت جلسه در پنج مورد به تفاهم رسيد بـر آن را در زمـره وظـايفي مصـرف آن
و عايـدي خالصـه  و فـرع اسـتقراض و بازپرداخـت اصـل و براي تأمين محل وجـوه جـات مجلس قرار داد

و تصميم در قامـت قـانون اسـتقراض 1328هايي گرفت كه در جلسه ششم جمـادي الثـاني تحقيق كرد
دق. داخلي در يازده ماده با اكثريت آراي مجلس تصويب شد و انگيزهاين قانون از گرايانـه هاي ملـيت نظر
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ميتدوين پيشنهادي به مجلس دوم توسـط كابينـه دوم،»پروگرام دولت«در.]69[كردكنندگانش حكايت
برخـي وكـال از ايـن پيشـنهاد حمايـت. تأمين مالي از استقراض خارجي پيشـنهاد شـد، سپهدار تنكابني

و آن را در دستوركار مجلس قرار دادند و انگلـيس بـه شـرحي كـه استقرا. كردند ض از منابع مـالي روس
و ، كه در تأسيس بانك ملي در مجلـس اول موانـع بسـيار ايجـاد شـد طور همانخواهيم آورد پيش رفت

ميبار هم قروض ضد ملي كه گمركاين سـپهدار بـا حمايـت. گذاشت به صحنه آمـد هاي كشور را وثيقه
و اكثريت اعتدالي خواسته و كسـب. دولت تحميل كردهاي خود را بر مجلس و انگلـيس نزديكي به روس

و رويكـرد ملـي، رضايتمندي آنها موردنظرشان بود گرايانـه بـه در حالي كه وكالي دموكرات بـر خواسـته
. كردندعنوان اقليت پافشاري مي

و اعتـدالي را بـه اوج جديـدي رسـانيد، درهم آميختگي چند عامل در اين مرحله . كشاكش دموكرات
و نظم دلخواه خود مـي دموكرات،و اعضاي كابينه سپهدار و پافشـاري ملـي ها را مخل آرامش - پنداشـتند

و افشاگري نو«هاي گرايانه در مجلس -و برخي جرايـد هواخـواه آنـان را در ضـديت بـا خـود مـي» ايران
و توقيف نشـريات و با انواع ترفندها به توقف و بـه ويـژه متشـر، تحريـك نيروهـاي مخـالف، دانستند عين

حتـي، مجلـس نيز حمايت از نشـريات متعـدد بـه ويـژه روزنامـه، هاي متعددنامهشب انتشار، روحانيون
و سوي خود و باقرخان به سمت زاده را پـيش ها به رهبري تقـي مبارزه عليه دموكرات، كشاندن ستارخان

. بردند مي
و نمـك، همه چيزدولت به تدريج تحت عنوان كنترل مالي كشور درصدد انحصاري كردن از گوشـت

و روده و چرخ،ي گوسفندو كبريت و االغ و قاطر . دسـتي بـه شـهرها برآمـدو بستن ماليات بر ورود اسب
و بعضـاً بـا اعمـال نفـوذ مخـالفين لوايح پيشنهادي دولت كه عمدتاً توسط قوام السلطنه به مجلس عرضه

ميدموكرات .جملگي حاكي از اين امر است،شدها تصويب
و قشون بيگانه در امور داخلي ايران از جملـه مداخله اصـلي مجلـس هـاي بحـثي عوامل ديپلماتيك
زد، دوم بود و دمـوكرات مقابلـه بـا تقـي. كه اين موضوع سرانجام پايان كـار آن را رقـم هـا در سـطح زاده
و را بارها به جرم انتشار مقاالت انتقا ايران نوروزنامه. مجلس محدود نشد هاي بحث دي بر عملكـرد دولـت

و. ها توقيف كردندنسبت به مداخله روس كشاكش را به جايي رساندند كـه باقرخـان را در انجمـن احـرار
و دموكراتسپس مجلس به سخن عليه تقي و او به نام ملت به آنهـا اعـالم كـرد زاده يـا: ها ترغيب كردند

و اكا  مجلـسي روزنامـه.]70[مالً نابودشان خواهند كردخود از مجلس بروند يا آنها را بيرون خواهند راند
و از زبان باقرخان نوشت اگر امور به روالي كـه دولـت تحـت رياسـت: هم پژواك صداي ضد دموكرات شد

و مقتضي شود باز در ايـن راه جانبـازي خـواهيم كـرد، خواهدسپهدار مي تهديـد بـه مداخلـه. پيش نرود
بلكه از زبان يكـي از سـرداران تبريـز، از سوي مجتهدين صورت نگرفتآشكار در امر پارلمان اين بار تنها 

و حساب آن چند نماينده شخصاً اعالم شد كه خودش را كـف دستشـان» خاطي«به مجلس خواهد آمد
.]71[خواهد نهاد

و وحشيانه صحنههاي انتقامنكوهش مجازات و، ايران نـو هاي اعدام توسط فاتحان تهران از سوي گونه
و نشريهو ضد اسالم خواندن دموكرات، در دفاع از قصاص مجلسروزنامه پاسخ پي، ايران نوي ها جـوييو

و قصاص سرشت سياسي رويدادها را بـا لبـاس شـرعي بـه، مجتهدين عتبات در توهين به احكام شريعت
و غيرقانوني روحان، زاده صادرآنجا كشاند كه حكم فساد مسلك سياسي تقي يون بيـرونو دخالت مستقيم

و، خواهـان زاده بـا مشـروعهي تقـيي كشـمكش سرسـختانه تجربـه. از مجلس در قوه مقننه آشكار شـد 
و حذف او را پيش بردنـد پافشاري بر خواسته پـس از صـدور. هاي الئيك اين بار به ياري مخالفان شتافت

متقي، اين حكم كه به عنوان يك تكليف ديني صادر شده بود جلس خارج شد بلكـه تحـت زاده نه تنها از
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، اعتـداليون، سـپهدار. خوابيـد حفاظت كامل چند تن از هواخواهان خود هر شب در محلـي متفـاوت مـي
به، سيدعبداهللا بهبهاني گراي دمـوكرات ترين اصولخرسند از حذف سرسخت،هاروس المتينحبلقولو

و پيش بردن خواسته . كردند هاي خود فعاليتمجلس در تضعيف حزب دموكرات
، روز بعـد.ق سيدعبداهللا بهبهاني در خانه خود توسط چهار مرد مسلح ترور شـد 1328در نهم رجب

و بازاريان بـه عـزاداري پرداختنـد و طالب و دمـوكرات مخالفـان تقـي. بازار تعطيل شد هـا فرصـت را زاده
و عــوام را عليــه  و او را بــه شــركت در قتــل مجتهــد مــتهم كردنــد و همراهــانش غنيمــت شــمردند او

و تقـي. برانگيختند زاده را بـه امكاني دست داد تا حكم چند ماه پيش مجتهـدين عتبـات را علنـي كننـد
و به مجلس بازگردد زاده تقي. خروج از كشور وا دارند . ناچار به تبريز رفت تا اوضاع آرامتر شود

و وقتـي بـه او هاي مسلح هوادار اعتداليون درصدد تـرور حيـدرعمو دسته، از آن سو اوغلـي برآمدنـد
همـراه عبـدالرزاق بـه، ها پيش عمالً منفعل شده بـود كه از مدت، دست نيافتند علي محمدخان تربيت را

ي سياسي بـه تـرور كشـانده مقابله. رجب به قتل رساندند25در، از اعضاي فعال حزب دموكرات، حكاك
و نامنسجم در تهران اوضاع را و حضور افراد مسلح از رهبـران اردوي، سـردار محـي. تـر كـرد بحرانـي شد

دليـل زمـان بـه وي در ايـن. اي داشتبراي خود دارودسته، شمال كه در قدرت سهمي مطلوب نيافته بود
و باقرخـان مسـتقر در پـارك اتابـك تمايالت حزب اعتدالي به دسته هاي مسلح تحت رهبـري سـتارخان

. نزديك شد
ا26در و دولت طي خواسـت كـه. عالني از عموم كساني كه اسـلحه در دسـت داشـتند رجب نظميه
و وجهـي دريافـت دارنـد48ظرف  البتـه ايـن حكـم شـامل.]72[ساعت آن را به مقامات تحويل دهنـد

و فرمان يپرم خـان نمـي  و مجاهدين تحت سلطه شـد؛ از ايـن رو مجاهـدين مسـتقر در سواران بختياري
س باقرخـان بـا دسـته، آبـادي به روايت دولـت. الح خود امتناع ورزيدندپارك اتابك به اين بهانه از تحويل

همخود به نشيمنگاه ستارخان در پارك اتابك مي و مجاهدين ميرود او. آوردسو با خود را هم گرد تصـور
و روحانيون هم بـه آنهـا اين بود كه با حضور سردار ملي كسي به آن محل دست درازي نمي كند؛ بازاريان

ميدلگرمي  و سپهدار تنكابني هم با آنها مساعدت و در زرگنـده شخصاً گرچه خود، كرددادند جلو نيامـد
و بختياري، از سوي ديگر. كنار سفارت روس منتظر سير وقايع نشست بيننـد تـا ها هم تـدارك مـي دولت

، رانجامسـ.]73[پس از انقضاي مهلت اگر آنان تسليم نشدند از طريق قواي قهريه خلـع سالحشـان كننـد 
و بختياري به سركردگي يپرم .ي تهـران پـارك اتابـك را محاصـره كردنـد خان رئيس نظميهقواي دولتي

و عثماني كه نزد ستارخان رفته بودندعلي ، آبـادي به روايـت دولـت، ستارخان، رغم وساطت سفراي آلمان
و تحويل آنـان را شـرط كه آنها به او پنايكي اين. به دو دليل حاضر به تسليم سالح مجاهدين نشد ه آورده

كرد دولتيـان جسـارت حملـه بـه حـريم او را داشـته كه هرگز گمان نميدوم اين، دانستجوانمردي نمي
و اعتداليونفتنه:اما درهم آميزي جند عامل. باشند هـاو خواست تصفيه حسـاب بختيـاري، گري سپهدار

م،و مجاهدين تحت رهبري يپرم و و در بسـتر سـاده لـوحي و انظبـاط ناپـذيري مجاهـدين ركزگريـزي
و اعمال نفوذ برخي ديپلمات و انگلـيس هاي ستارخان روز يكـم شـعبان. اي را بـه بـار آورد فاجعـه، روس

و قشـون تحـت فرمـان دولتيـان، 1328 جنگي نابرابر ميان قواي مجاهدين گـرد آمـده در پـارك اتابـك
خواهـان هـر دو از دولت جديد زهر خود را به مشروطه گر كه به جهت بيرون ماندنسپهدار فتنه. درگرفت

و دهات خود در تنكابن بازگشت، سوي وارد آورده بود از. به واليت سـتارخان سـردار نهضـت مشـروطيت
و زمين شدپاي مجروح .و تعدادي از افراد مسلح هر دو طرف كشته شدند. گير

در نـزد غالـب نيروهـاي مسـلح تهـران مقـام كسي كـه، زاده در تهران به زمان اين رويدادغيبت تقي
او. است تأملقابل، مرجعيت داشت و توطئه، در فقدان مقتدرين سـنتي چـون سـپهدار ومركـز گريـزي
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. اي دردناك آفريدو عدم تحمل دولتيان فاجعه، تدبيرملعبه دست شدن مجاهدين پرشور اما بي
ي هيئت نظار مجتهدين بر قـوانين مجلـس در جلسه مجلس سرانجام اعضاي پنج نفره، يك هفته بعد

، نـاامني. گرچه تا پايان مجلس تنها دو تن از فهرست نهايي آنان در مجلس حضـور يافتنـد. انتخاب شدند
و دولت عاجز از تأمين امنيت كشور بود، شورش ها با مراكـز روس.و اغتشاش سراسر كشور را در بر گرفته
خ، سياسي و حضور قشون نظامي و عمـق نفوذشـان ادامـه مـي اقتصادي و بسـط و ود به مداخلـه دادنـد

و طي اتمام حجتي در  بـه دولـت) 1910اكتبـر14( 1328شوال10انگليس هم فرصت را مناسب ديد
و روند شرارت ها در كشور كه مـانع پيشـبرد امـر تجـارت انگلـيس در ايران پس از نكوهش شرايط ناامني

و عاري از شـرارت شـود كه راه مهلتي سه ماهه داد، ايران شده بود و اصفهان امن در، هاي بوشهر يا شيراز
از، غير اين صورت نفـر نظـامي را وارد 1200تا 1000دولت انگليس براي حفظ منافع خود قوايي مركب
شرمي در اين متن تا آن آنجا رسيد كه تـأمين هزينـه ايـن قشـون را از محـل اخـذبي. ايران خواهد كرد

ا ماليات و افزايش ده درصدي حق گمركي بنادر جنوب قرار داده بودهاي .]74[يالت فارس
و قشون تزاري حاضر در ايران، انگليس به دنبال بهانـه بـود تـا پلـيس جنـوب، به اقتباس بريگاد قزاق

و اعتراض روزنامه. ايران را تشكيل دهد و مجلس درو دموكرات ايران نوها به ويژه پاسخ مستدل دولت هـا
و دولت انگليس هدف اصلي خود را تحقق عملي بخشيد،لسمج » ايـران نـو«روزنامه. مثمرثمر واقع نشد

: گر روس نوشـت هاي شديداللحن در اعتراض به تجاوز دو ساله قشون مداخلهها طي مقالهارگان دموكرات
و غيـرت ملـي دوسـتانه بـه ترغيـب روح حاال انگليس در پي همان مقاصد است؛ اين نشريه با لحني وطن

.]75[و افكار عمومي پرداخت، دولت، مجلس
در نشريه در جمـع. ذيقعـده در ميـدان توپخانـه شـد14ي ياد شده خواستار فراخوان تجمع عمومي

و انگليس در امور داخلي كشور معتـرض، چندهزار نفري آن گردهمايي سخنرانان به افشاي مداخله روس
و چند تني ديگر از فعـالين سياسـي پايتخـتو يحيي دولتهازاده از دموكراتمهدي ملك. شدند ، آبادي

و دولتمـردان هواخـواه دمـوكرات، با بيرون رفتن سپهدار از صحنه. التيماتوم انگليس را محكوم كردند هـا
در. آنان تا حدي نفوذ خود را گسترش دادند ق ناصـرالملك را 1329صـفر8اعتداليون براي مقابله با آنان

آ شد. وردندبه كشور و جبهه مخالفين دموكرات . ورود او موجب منسجم شدن اعتداليون
و مداخله خارجي دموكراتدر اوج، از سوي ديگر كميتـه نجـات«ها طرح تشكيل گيري بحران داخلي

و ارامنـه داشناكيسـون،»ملي ي راديكـالو جنـاح جـدا شـده، متشكل از احزاب سياسـي درون مجلـس
و ايالت مش سياسـتمدار تربيـت شـده انگلوفيـل همـين، ناصرالملك. خواه را مطرح كردندروطهاعتداليون
و جبهه ائتالفي عليه دمـوكرات نقشه را از دموكرات و با تغييراتي آن را از آنِ خود كرد هـا تشـكيل ها ربود

-يعصـن.ق توسط دو نفر از اتباع روس تـرور شـد 1329الدوله در چهارم صفر صنيع، در همين فاصله. داد
و برادرش مخبرالسلطنه را طرف و گسترش منـافع اقتصـادي الدوله هاي درگير براي تأسيس بانك آلماني

و طالبان ورود آلمان مي، آلمان و انگليس به ايران . شناختند براي تضعيف روس
بهناصرالملك با دموكرات و اصـوالً از منظـري نخبـه ها مـردم ايـران را شايسـته، گـرا غايت دشمن بود

و آن هم ايـن بـود كـه در او با تربيت. شناختمشروطيت نمي شدگان دستگاه قاجار تفاوتي ماهوي داشت
و فعاليـت، كاران انگليسوي به پيروي از سياست محافظه. آكسفورد تحصيل كرده بود مخالف هر تحـرك

و حضور مردم در صحنه سياست بود ريشه الممالـك كـه انتخابش به نيابت سلطنت در مقابل مستوفي. اي
و حمايت جناح راسـت اعتـداليون صـورت پـذيرفت، ها بودمورد حمايت دموكرات . با اعمال نفوذ خارجي

و نهان به مقابله با ناصرالملك برآمددر شماره» ايران نو« ،ايدر مقالـه، بـه خصـوص. هاي متعددي آشكار
و نـه آلمـان اي خصوصي ابراز داشته بود كـه دولـت نظر ناصرالملك را كه در نامه ايـران نـه هـوادار روس
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و معاونت انگليس است، بلكه خواهان دوستي، است و نوشت، توجه : به شدت نكوهيد
و دشـمن، رسميت تمام در صفحات مطبوعات كه سند شده است«السلطنه با نايب ، به تمـام دوسـت
ميانگليس و در اين پرستش خود به اندازهپرستي ايران را اعالن غدارد مياي رود كه اعـالن لو كرده پيش

المللـي بيانات مذكور ممكن است سياست بـين:و در ادامه افزود» نمايدخصومت بر دول معظمه ديگر مي
و مشكالت ايران را دو چندان نمايد .]76[ما را پيچيده

را» اكثريـت اعتـدالي مجلـس تحـت حمايـت ناصـرالملك«بـا نكـوهش ايران نوروزنامه اتحـاد«آن
 1815اي از اتحاد دول متفق اروپا به رهبري مترنيخ عليـه حكومـت فرانسـه در كه كنايه. خواند» مقدس

و فرقه سياسـي، نويسنده. بود و ائتالف جديد را تالش طبقات ممتاز عليه دموكراسي نوپاي ايران - تحرك
و تشكيل كميتهاين نشريه قتل صنيع.]77[ناميد، حزب دموكرات، اش نجـات مجـازات« اي به نـام الدوله
و فارس» ايران مالقـات، تحريك شيخ خزعـل درخوزسـتان، را در كنار سر برآوردن اغتشاش در مازندران

و اتهام كشف نارنجك در خانـه دمـوكرات، سفير روس در منزل عالءالدوله و مـداخالت روزافـزون ادعا هـا
و انگليس را نشانه نويسنده در پايـان. كراسي معرفي كردهاي بارز اين توطئه سازمان يافته عليه دموروس

و پيمودن مسير دموكراسي شد كه در مهلكه و تاريخي خواستار بيداري ملت ايران گير افتـاده، اي بحراني
. بود

و سياست تهراندهد كه در خأل تقيواقعيت شرايط سياسي آن روزگار نشان مي كـه، زاده در مجلس
و مداخلـه عوا، فشردهمواره بر مصالح ملي پاي مي و نابسـاماني در كشـور كـه حضـور مـل ايجـاد بحـران

و گسترش آن بـود  و انگليس بستر جلوه از. تـري نهادنـد در تشـنج فضـا تـأثير گسـترده، روزافزون روس
و بـيش از همـه مخالفـان دمـوكرات، ترورهايي چون كشتن سـيدعبداهللا بهبهـاني و وابسـتگان روس هـا

و خيـل،و تا حدي سردار اسـعد، چون سپهدارحضور عناصري. انگليس بهره بردند و سـپس ناصـرالملك
و آشـفته در دولت، شدگان قاجارانبوه تربيت تـر كـرد تـا خواسـته هاي پس از فتح تهران اوضـاع را درهـم

و نهان انگليسي. ها در حذف دستاوردهاي مشروطه تحقق يابدروس و عوامـل ها با روسهمراهي آشكار ها
و جانبـداري از مـداخالت روسـيه بـروز كه در قامت، آنها و استقراض خـارجي طرح تشكل پليس جنوب
و عملـي دمـوكرات. تر شدن اوضاع مؤثر افتاد در متشنج، يافت و ثبات نظري و عدم انسجام ، هـا ناكارآمدي

و حـذف فيزيكـي رقبـا از كشانيدن جدل، زاده شدت گرفتكه پس از خروج تقي هاي سياسـي بـه تـرور
از، حودسـر ديگـر هـاي همچنين گـروه، هان دو حزب اصلي اين زمانسوي هواخوا تـوان وامكـان خـروج

. بحران را فروكاهيد
سپهدار تنكابني مجدد بـه،هاو تنگ شدن عرصه بر دموكرات، با حضور ناصرالملك در نيابت سلطنت

و پنجمـين كابينـه خـود را در نهـم ربيـع  پروگـرام«.ق تشـكيل داد 1329االول صحنه سياست بازگشت
و تروريسم«رفع، جديد» دولت ،»اجراي قانون مطبوعـات«،»تأمين انتظامات«،»اعمال مجازات«،»فساد

و تشـييد روابـط حسـنه بـا دول«،»تعقيـب اسـتقراض«،»جلوگيري از تجاوز نشريات از حـدود« حفـظ
با14در،»متحابه ي دولـت برنامـه.]78[رأي اكثريت اعتدالي به تصـويب مجلـس رسـيد47ربيع االول

و امنيت كشور باشد، كه پيرامون اصالحات اداريبيش از اين و سياسي و حـذف، مالي نقشه بـراي مقابلـه
و انگلـيس مـي، ها به عنوان عناصر مزاحمدموكرات و روس و ناصـرالملك - يعني پيشـبرد آنچـه سـپهدار
و رسـول، انشاهييارمحمدخان مجاهد كرم، كمااينكه در نخستين اقدام. بود، خواستند - حيدرعمو اوغلـي

و ايران تبعيد شدند ايران نوزاده سردبير روزنامه و ماليـه را از افـراد دمـوكرات تصـفيه، از تهران و، عدليه
و راديكـال را توقيـف كردنـد روزنامه آن، يـاد شـده » پروگـرام«. هاي مترقي و بـيش از كـه اوضـاع را آرام

و فصل كند بر تقابل حز و مشكالت را حل و هدف اصلي را حذف عنصـر دموكراتيسـم و گروهي افزود بي
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و تعطيلـي نهـايي مجلـس بحراني را دامن زد كه تنها خواسته روس. راديكال نهضت قرار داد ها در نابودي
و مشروطه با التيماتوم روسيه به قلب مشـروطه شـليك. كردمشروطه را تسهيل مي تير خالص به مجلس

. شد

ن در مجلس دومكشاكش با روحانيو

 اصل دوم متمم قانون اساسي
و الئيـك، انستيم كه اصل دوم متمم قانون اساسيد بـا چهـار تغييـر در مـتن، به كوشش جريان راديكال

و معـدود يـارانش زاده تقـي در واقـع وقتـي. به تصويب مجلس اول رسيد، اهللا نوريشيخ فضل پيشنهادي
در كميسـيون هـا كوشش كردنـد تـا بـا ايـن دسـتكاري، نمايند نتوانستند اين ماده را ازمتن قانون حذف

و زاده تقـي سـه راي مخـالف مجلـس هـم نشـان داد كـه. تدوين متمم از برنـدگي آن بكاهنـد  وفرشـي
.اند مستشارالدوله همچنان بر تقابل خود با موجوديت اين ماده ايستاده

د، پس از افتتاح مجلس دوم و برخـي روحـانيون و مجتهدين عتبـات رون كشـور كـه قصـد كنتـرل
و كمال بر قانون و محدوديت آن را در چـارچوب احكـام شـريعت داشـتند نظارت تمام را، گذاري مسـئله

و خواستار اجراي آن اصل شدند اي نامـه عدم توفيق روحانيون مخـالف مشـروطه در تصـويب نظـام. طرح
و مطابق فقه شيعه و، كامالً اسالمي اجـراي، پيشرو در مـتمم قـانون اساسـيو حضور برخي اصول الئيك

و موازين ديني را در اولويت خواسـته  و تطبيق مصوبات مجلس با مباني و نظارت شرع هـاي اصل حق وتو
و مالعبـداهللا مازنـدراني. مجلس دوم در دوم ذيقعده آغاز به كار كرد. روحانيون قرار داد آخونـد خراسـاني

اجـراي اصـل، ضمن تأكيد بر ضرورت افتتاح مجلس سنا،لذيقعده طي دستورالعملي مفص23در تاريخ 
آن دو سـال پـيش، دو مجتهد ياد شده. دوم متمم را خواستار شدند جمـادي7در تلگـراف مـورخ، تـر از

و» ابديه«ماده دوم متمم را اصل،ق1325االولي  اجـراي احكـام«ناميدند كه با اجـراي آن زنادقـه دفـع
و عدم شيوع مذاكرات و موجب ياس» الهيه شد» فرقه ضاله«ممكن اهللا همان زمـان شـيخ فضـل. خواهد

و چهار مورد اصالحي كميسيون متمم مجلس و كه تقي، به متن تصويب شده اصل دوم زاده عضـو فعـال
و به گاليه ازبدفهمي هم كسوتان خود نوشت، مؤثر آن بود علماي عتبات اهميت اصـالحات: اعتراض كرد
مو دستكاري وهاي اين  اده را درك نكرده

و مراقبت هيأت نوعيـه از عـدول مجتهـدين هـر چنين تصور فرموده« اند كه فصل داير بر نظارت
و درجي مخصوصه كه مالحظـه فرمـوده عصر به همان نهج مطبوع در صفحه انـد قبـول مجلـس

]79[».نامه شده استنظام

اي روحاني توسـط مجتهـدين پيشـنهاد اي از علمنفره20قرار شد كه فهرست،ي ياد شده طبق ماده
و مجلس از ميان آنها براي هيئت نظار  در. نفر را با اكثريت آرا انتخاب كنـد5شود و مازنـدراني خراسـاني

، نفره مزبـور بـه نتيجـه نرسـيده20نامه به مجلس نوشتند كه چون تحقيقات ضروري در تعيين فهرست 
موقتـاً بـراي انجـام ايـن، تهران كه مورد قبول عامه هستند اي از روحانيونتر عدهبهتر است هر چه سريع

خواسـته شـد، در واقـع. وظيفه انتخاب شوند تا ما هم پس از تحقيق كامل نظر نهايي خود را اعالم داريـم 
و امكان يافته نظـر نهـايي را  كه فهرست از سوي روحانيون تهران انتخاب شود تا مجتهدين عتبات فرصت

آخونـد. هـاي علنـي خوانـده نشـد در جلسـه، به مĤخذ مـذاكرات مجلـس، مجتهدينتلگراف. صادر كنند
9در جلسـه، دو روز بعـد. خراساني تلگراف دومي را در هفتم ماه بعد ــ ذيحجه ــ به مجلس مخابره كرد
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و تعيين نـام20اي به فهرست در تلگراف دوم هم اشاره.]80[ذيحجه هر دو متن قرائت شد هـا نفره نشد
مي. ران خواسته شده بوددر ته رسد كه در جمع خود مجتهدين عتبات هم اتفـاق رأي در انتخـاب به نظر

و بـا انـواع شـيوه. مجتهدين ناظر بر مجلس وجود نداشت هـاي اين موضوع از چشم مخالفين پنهان نماند
و جدلي در مذاكرات مجلس زيركانه و،ي قانوني فراموشـي عمالً اجراي اصل دوم را مشـمول مـرور زمـان
. كردند

.ي دوم مـتمم بـود پيشنهاد مجتهدين مبني بر انتخاب ناظرين از سوي مجلس در تعارض با نص ماده
و گفت كه طبق قانون آيات عظام خود بايد بيست نفـر را كمااينكه يكي از نمايندگان بر آن انگشت نهاد

و مجلس نمي نماينـده. آيـد وجـود مـي محظـوراتي بـه تواند اين وظيفه را برعهده گيرد زيراانتخاب كنند
و افزود و خـود علمـا هـم در حاال كه ما هنوز مشـغول وضـع قـوانين نشـده: ديگري هم به ياري آمد ايـم

اي از اقليـت دمـوكرات نماينـده. وقت زياد است تا آقايان انتخاب خود را انجام دهند، مجلس حضور دارند
د«: زاده گفتتحت رهبري تقي لكـن در امـور،ر غير مسـائل ضـروريه مقلـد آنهـا هسـتيم معلوم است ما

هم» كنيمسياسي ملكيه تقليد نمي ».ربطي به مسـايل شـرعيه نـدارد«و برخي از موارد در دست تدوين
ي اوليه نبايد تنها از نجف انتخاب شود بلكه به سراسـر ايـران تعلـق نفره20ضمناً تأكيد كرد كه فهرست
دري نهفتـه يكي از وكال بـه نكتـه، ذيحجه9ي در همان جلسه. اسي استدارد وگرنه خالف قانون اس اي

و گفت اسـامي،ي دوم متمم اين است كه حجج اسالم مفهوم ماده: متن تلگراف مجتهد عتبات اشاره كرد
و نمايندگان از بين آنها 20 چنانچه بخواهنـد خودشـان«:نفر را انتخاب كنند5نفر را به مجلس پيشنهاد
پ ]81[».نج نفر را انتخاب كنند اقدام به يك امر غيرقانوني استهم

اين در واقع اشاره به متن تلگراف بود كه وعده داده در اولين فرصت پس از تحقيقات نظـر نهـايي خـود را
مي. در انتخاب هيئت پنج نفره اعالم خواهند كرد هفتـه5دهد كه در ايـن مكالمات آن روز مجلس نشان

و هاي متعددي از سراسـر كشـور دربـاره گرافتشكيل مجلس تل ي اجـراي مـاده دوم از سـوي روحـانيون
و نه در صورتجلسهبرخي انجمن شدهاي دين يار به مجلس رسيد كه نه در مذاكرات مطرح . ها ثبت
و زنجـاني در عـدم همخـواني پيشـنهاد، در اين روز غالب وكالي عضو حزب دموكرات چون اردبيلـي

و عملي نبودن آن سخن گفتندمجتهدين عتبات  مجلس تا دو هفته بعد به كار خـود ادامـه. با نص قانون
و در  و22داد و مازندراني خطـاب بـه روحـانيون تهـران رسـيد ذيحجه تلگراف ديگري از سوي خراساني

.]82[نفره مجلس به ايشان معرفي شود20مجدد خواسته شد كه افراد واجد شرايط فهرست 
،ق1328محـرم13، سـه هفتـه بعـد. بـردا به اين تأكيدات كـار خـود را پـيش مـي اعتنبي، مجلس

روز قبل در جلسه مجلـس عرضـه10ذكاءالملك فروغي جوابيه مجلس به تلگراف آخوند خراساني را كه
ي جالب اينجاست كه در آن حلسات به همه چيز پرداختـه شـد جـز اصـل قرائت كرد؛ اما نكته، شده بود
و اطاعت از مجلسيان نديدندمجت. دوم متمم ق 1328االول سرانجام در سـوم جمـادي، هدين كه همراهي
و برخي شـهرهاي ايـران را بـراي انتخـاب طي نامه نفـر5اي مفصل فهرست تعدادي از روحانيون عتبات

و نيم بعد نـه در مـذاكرات مجلـس.]83[نهايي به مجلس پيشنهاد كردند نامه مجتهدين عتبات تا دو ماه
شدمط و نه علني و روزنامه. رح هـا هاي آن روزها همه حاكي است كه غالب تلگـراف متن مذاكرات مجلس

و يا در اولين فرصت ممكـن بـه صـورتو نامه و ساير مجتهدين هواخواه مشروطه بالفاصله هاي خراساني
و، تأمـل اينكه با گذشت قريب ده هفته هنوز ايـن نامـه مطـرح نشـده بـود قابـل.شدعمومي منتشر مي

و همراهي برخي ميانه نشانه و راديكال امـا مجتهـدين هـم. روهـا اسـتي اعمال نفوذ مؤثر جريان الئيك
تلگراف ديگـري بـه،ي ياد شده يك هفته بعد از نامه، وقتي خبري از واكنش مجلس نشد. بيكار ننشستند

هم. است تأملمجلس مخابره شد كه شايان  عل80آن متن در. ني مجلس قرائـت شـد روز بعد در جلسه



و نقش تقي 616  زاده نهضت مشروطيت

و حتـي توصـيه كردنـد كـه ايـن، اين تلگراف عالوه بر تأييد فهرست ارسالي نام ديگـري را هـم افزودنـد
]84[».افزودني عدد منتخبين بر پنج نفر صادر شودبه«روحاني 

و سـختي جريـان نهان نمايندگان مجلس جدلهاي رسد در اين فاصله در جمعبه نظر مي هاي بسيار
و جلسهداش و در همان كميسيون پـس، سـرانجام. هاي سري نهان مانـد ته كه به جلسات علني راه نيافت

و اختالفـات بـه، 1328الثاني جمادي17در جلسه، از چند ماه تأخير يكـي از نماينـدگان از ايـن جـدل
و عنوان كرد در«: نحوي تلطيف شده پرده برداشت اينجـا شـيوع اين اختالفي كه بالنسبه بـه نماينـدگان

و بعضي لوايح در ايـن خصـوص آمـده اسـت داده و نجف سرايت كرده است نايـب،»اند كم كم به عتبات
و گفت مي«: رئيس مجلس هم به سرعت موضوع را درز گرفت طـور شـويم ايـن وقتي كه از موضوع خارج

را. شودمي مي]كتباً[شما مطلب خودتان ]صـحبت[چـه اجـازه بـدانم بـه، دهمبنويسيد كه وقتي اجازه
بي،».دهممي از قـرار معلـوم بيسـت«: تر گفتپردهمعمم ديگري در مجلس در ادامه سخن نماينده قبلي

و تا به حال جـزو دسـتور نفر از علماي عتبات به مجلس معرفي كرده و ايـن]مجلـس منظـور[اند نشـده
.»را بگيـرد خيلـي الزم اسـت مطلب هر قدر زودتر به مجلس بيايد براي اينكـه جلـو تعرضـات مخـالفين 

اليحـه علمـا«مجدد به موضوع اشاره كرد كه خـوب اسـت، الثانيجمادي20، همين نماينده سه روز بعد
و توزيع شود كه وكال مسبوق شوند نفـر5نفري علما اعالم شود تا وكـال20فهرست:و افزود» قبالً طبع

مجلـس«، دو روز بعـد، كـرد كـه روز پنجشـنبه مستشارالدوله رئـيس مجلـس عنـوان. را انتخاب نمايند
در» خصوصي و آن وقت مجلس علنـي«برگزار خواهد شد كه در اين مورد غيرعلني مذاكره خواهيم كرد

. خواهيم گرفت» رأي
آن موضوع را به جلسه ، هاي غيرعلنـي ديگـر همچون بسياري جلسه،ي غيرعلني بردند كه از جزئيات

ددر اين ، يـابيمي آنچه به ماخذ مذاكرات ثبت شده روزهاي بعد مـي درباره. ست نيستباره هم اطالعي در
، بـه خصـوص سيدحسـين اردبيلـي، تنها بايد اشاره كرد كه در آن جلسه وكالي عضـو حـزب دمـوكرات

گيـري مجلـس رأي، اينكه قرار بود پس از آن جلسه. مواردي را در انتقاد به اجراي اصل دوم مطرح كردند
و سخني در اينكند كماكان مس 29،»جلسه خصوصـي«يك هفته پس از اين. باره عنوان نشدكوت ماند

]مجتهـدين عتبـات[يك ماه يا چهل روز است كه اليحـه«:اي معترض عنوان كردنماينده، الثانيجمادي
و مجلس باالتفاق يا به حكـم قرعـه 5آمده است درخصوص بيست نفري كه بايد به مجلس معرفي كنند

و يكـي از اسـراري نيسـت نفر از و اسامي آنها هنوز در مجلس علني خوانده نشده بين آنها انتخاب نمايند
و مي و در روزنامهكه بايد مخفي كرد جـات درج شـود بايستي هر چه زودتر در مجلس علني خوانده شده

».و زودتر پنج نفر معين شود
چ«همين وكيل برمال كرد كه در آن مجلس خصوصي و به دست ما بدهنـد بنا بود معلـوم.»اپ كنند

. انداختندشد كه قرار گذارده بودند كه فهرست ارسالي علما انتشار عمومي يابد ولي كماكان به تأخير مي
و اسـتدالل از متن صورتجلسه و چون جدل هـاي دو طـرف مطلـعي مذاكرات مجلس چندان از چند

و ساير شواهدشويم؛ لذا بايد به روزنامهنمي و به خصـوص اعضـاي عرف، اوالً. مكمل رجوع كنيم ها گرايان
و طرح علني آن در مجلس بودند مي، حزب دموكرات در تالش براي تعويق انداختن كار دانسـتند چرا كه

و هيـات روحـاني نظـار بـر5هيچ ترديدي انتخـاببي، اگر موضوع مطرح شود نفـر پـيش خواهـد رفـت
و  امكان پيشبرد كار قانونگذاري غيرشـرعي بـا مـانع بزرگـي مواجـه عملكرد مجلس به صحنه خواهد آمد

. خواهد شد
و ايرادهاي خود در جرايدي چون، ثانياً افكـار عمـومي را بـه آراي خـود ايران نوآنان با طرح انتقادات
بـه يـاد داريـم كـه. زاده در مجلـس اول تعيـين كـرده بـود هدف نهايي همان بود كه تقي. كردندمتوجه 



و تبعيد دوباره: مجلس دوم  617 زخم تكفير

نوشـته مترقـي اوليـه كميسـيون تـدوين در اوج كشاكش متمم قانون اساسي متن دست» علما انجمن«
و تغييرات بسيار به صورت يك قـانون هـم قانون با حضور تقي سـاز بـا شـرع اسـالمي زاده را با دستكاري

و خواستار طرح آن در جلسه شددرآورده مي.ي علني مجلس اول شـك بـي، يافتاگر اين خواست تحقق
زاده مانع طـرح آن تقي. كامالً متفاوت با آنچه صورت گرفت حاصل كار بود»ي اسالمينامهنظام«تصويب 

و برخـي از دسـتكاري  و موضوع را مجدد در كميسيون مطـرح كـرد هـاي روحـانيون در جلسه علني شد
و اصل هشتم در مساوات حقوقي اهالي ايران به متن متمم افزوده شد و اصالح . حذف

شد بار هم چارهاين، يي اين روش در مجلس اولكارآ و مقاومـت دمـوكرات. ساز و عـدم گذر زمـان هـا
ابـزار، هـاي مخـالف ايـن مـاده در نشـريات ضمن عرضه عمومي استدالل، طرح موضوع در جلسات علني

و يارانش در مقابله با حق وتوي روحانيون بـود تقي و بيرونـي اي بـه انعكـاس اشـاره. زاده  حـثبآن جـدل
مي موضوع را روشن، مطرح شده در جلسات خصوصي . كند تر

و، اي از سيدحسـين اردبيلـي نوشته]85[ق1328در دوم رجب مجلسي روزنامه نماينـده خراسـان
و رفع اشـتباهات«تحت عنوان، عضو حزب دموكرات و» نظرات در اصل دويم متمم قانون اساسي منتشـر

و شبها، در پايان .ت اردبيلي را به شماره بعد موكول كردپاسخ به ايرادها
نظـر منتقـدانِ اصـل دوم را بيـان، اردبيلي كه به عنوان نماينده دموكرات در آن جلسـات خصوصـي

، الثـاني جمـادي22پنجشـنبه،»جلسه موضوعي«هايي كه در آن در اين متن با اشاره به صحبت، كرد مي
مي: نوشت، كرده و غالبـاً«ي رسد در خارج از جلسهبه نظر و انتقاد موجب سؤتفاهم گرديـد موضوع بحث

به دليل پراكنده شدن ايـن شـايعه.»چنان وانمود شده كه يك نفر از وكال قانون اساسي را رد كرده است
و تبرئـه از تهمـت يـاد شـده  ، اوالً. الزم ديـديم آراي خـود را بـه نظـر عامـه برسـانيم،و براي رفع شـبهه

در«ي است كه مسئوليت امر متوجه كسان و سـليقه آنهاسـت در مقابل هر اظهار قانوني كـه خـالف ميـل
و بيانات كافيه علمي بالفاصـله اظهاركننـده را بـا حربـه  .»كننـد تهديـد مـي تكفيـر عوضِ رفع اشتباهات

او: اردبيلي افزود و در اين راه اگر هم صرفاً تالش ي شمشير تكفيـر هـم طعمه«در پيشبرد امر قانون است
از همه اينكـه اول: من به اصل دومهاي اما اساس ايراد. هراسي نيست» اهللا نوري بشومان شيخ فضلمسلك

الشـرايط را بـه مجلـس معرفـي كنـد منظـور نفر روحاني جـامع20بايد» مرجع تقليد شيعه«گفته شده 
ديگـر در در كـربال چنـد تـن، در نجف چهار پـنج نفرنـد. كيست؟ مراجع تقليد شيعه يكي دو تا نيستند

و در بالد ايران هم حجج اسالمي هستند كه از مراجع تقليد محسوب مي قرار است اينان بـه. شوندسامره
و يا هر كدام دو سـه نفـر معرفـي نماينـد  و اتفاق آرا اين فهرست را برگزينند تـازه بعـد كـه. حكم هيئت

شد20فهرست  ف واجب كفـايي از سـاير مراجـع آيا اين تكلي، نفره از سوي برخي از اين مجتهدين اعالم
و ساير مراجع اعتراضي به اين انتخاب نخواهند كرد؟  تقليد ساقط خواهد شد

و خصوصيات الزم اين بيست نفـر بـه، دوم و اطـالع بـه، فقاهـت«تشخيص كيفيت و تـدين اجتهـاد
اگـري مجلـس؟ي فهرست است يـا برعهـده برعهده كيست؟ با حضرات پيشنهاد دهنده» مقتضيات زمان

اگر چند نفر از آنها نزد مجلس فاقد يكي از شروط مقـرره باشـند آيـا بايـد، حق تشخيص با مجلس است
و مابقي انتخاب خود را پيش برند يـا مجـدد حضـرات عـده  ي جديـدي را بـراي تكميـل آنها را كنار نهاد

20و اگر در فهرسـت در متن ماده شرط تابعيت افراد نيامده، سومنفره معرفي خواهند كرد؟20فهرست
و از آنجا كه عضـويت در مجلـس طبـق قـانون،و قفقازي، ترك، هندو، عرب، نفره اتباع دول خارجه باشد

 بايد چكار كرد؟، اساسي مشروطيت تابعيت ايران است
ده، خالصه و بـر ضـد اصـل اردبيلي ايرادهاي و غالبا مستدلي از درون ماده قانوني بيـرون كشـيد گانه

و حق و دقيـق حـزب دمـوكرات بـراي. وتو برشمرد نظارت اين موضوع حـاكي از حركـت حسـاب شـده
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در. تراشي در اجراي اصل ياد شده است مانع اردبيلي در پايان متن توضـيحي خـود بـه دو موضـوع ديگـر
و مشروعيت اين اصلجهت سست شدن پايه شـيخ«اول اينكـه در مـوقعي كـه: اشـاره كـرد، هاي اعتبار

او اهللا نوريفضل اين ماده را مبناي تحريك اغتشاشات خـود، در عبدالعظيم متحصن شده بودند»و اعوان
. عبارت اين اصل به تصـويب عاجـل مجلـس رسـيد،»از آن مفاسد«از اين رو براي جلوگيري، قرار دادند
و اجبار شرايط براي پيشـگيري از ادامـه بحـران، در واقع موجـب اردبيلي به روشني بيان كرد كه اضطرار

و مطلوبيت آن با قانون و حاال كـه شتاب، شد تا اصل شيخ نوري بدون روشن شدن ابعاد زده تصويب شود
و اصالح قرار گيرد، آن شرايط برقرار نيست نامـه نظـام«بايـد طـي يـك،رو از اين. بايد اين جوانب مدنظر

و نحوه» عليحده و فروع افكار عمومي را بـه ايـن نكتـه او ضمناً توجه.ي اجراي آن مشخص شود جزئيات
در«جلب كرد كه طبق اصل سوم قانون اساسي  درون[مجلس شوراي ملي مركـب اسـت از اعضـايي كـه

مي]ايران و اياالت انتخاب ها در فهرسـت مجتهـدين عتبـات بـود از حضور برخي نامكه كنايه،»شوندتهران
و سامرا را پيشنهاد كرده بود و كربال .ندكه افرادي از نجف

به پاسـخگويي ايرادهـاي]86[مجلسي بعد روزنامه بالفاصله در شماره، جريان مقابل حزب دموكرات
و. برآمـد» اي سـاده قلبـان را مشـوب سـازد اذهان پاره«گانه اردبيلي كه ممكن است ده منتقـد اعتـدالي

و ناروشن بودن اجزاي ماده دوم را پذيرفت، مدارشريعت اما در مقام توجيه بـه،استدالل منطقي درمبهم
مي. رد آراي وكيل دموكرات پرداخت دانست توضيحي در معناي مرجـع تقليـد در نـص قـانون او با اينكه

و خطاب آن در حضور پرتعداد مراجع تقليد روشن نيست و مفهوم و مازنـدراني: نوشـت، نيامده خراسـاني
و  رياسـت روحانيـت حاليـه راجـع بـه همـين تكاليف راجعه به مقام«در راس مجتهدين شيعه قرار دارند

و معرفي آنها به مجلس است نويسنده مغلطـه.»هيئت فوق است كه يكي از آن وظايف تعيين بيست نفر
و. كرد؛ زيرا بسياري ديگر چنين باوري نداشتندمي و هنـوز اسـالم سياسـي مراجع تقليد پر تعداد بودنـد

گـري سطحي،ي نويسنده در ايراد دوم اردبيلي مغلطه.تحميل يك رهبر مشخص بر صحنه گام ننهاده بود
و اطـالع، اجتهـاد، فقاهت«: هاي چهارگانه مجتهدين فهرستمالك خصلت. او را بيشتر آشكار كرد تـدين

و الئيـك،»به مقتضيات زمان از سوي مجلس چه بايد باشد به ويژه امر مهمي كه به فشار وكالي مترقـي
بها«: در متن اصل وارد شده بود و پاسخ ماند» مقتضيات زمانطالع . بال اشاره

و معين شـود؛ امـا از آنجـا و تأكيد كرد كه شرايط منتخبين بايد روشن نويسنده ايراد سوم را پذيرفت
در مورد ايراد چهـارم هـم كـه. نوشت كه آنها در اين امر بصيرند، كنندگان حجج اسالم هستندكه انتخاب

و متبع خواهـد بـوددر» هيئت علما«صالحيت رأي  ي اردبيلـي بـاو اشـاره، اين خصوص مشخص مطاع
تشـخيص مخالفـت مـواد صـرفاً توان نتيجه گرفت كه رأي هيئت نظار پنج نفرهمي» در اين باب«عبارت

رأي اعتمـاد يـا، تصويب بودجه كشور،و در موارد ديگر چون صحت انتخابات، قوانين با احكام اسالم است
مي.و غيره چنين نيست،اسلب اعتماد به وزر شوند بـا مسـئوليت از آنجا كه اين علما عضو مجلس شمرده

منتقد اعتدالي مدعي شده بود كه اعضاي اين هيئت در ساير موارد تـابع. آيدنمايندگي متنافي به نظر مي
مي. اكثريت هستند ـ دانست نميامري كه خود او و باز هـم مغلطـه ب .ودتوانست اساس شرعي داشته باشد

و حقانيـت شـرعي خـود را از تعـداد آرا نمـي - رأي هيئت نظار علماي شيعه ربطي به اكثريت آرا نداشت
.]87[گرفت

و تالش نشريات دموكرات و مقابلـه اسـتداللي در جلسـات غيرعلنـي و پيگيـري در خارج از مجلـس
از خصوصي كه به گوشه م، اشاره كردمها بحثهايي و گيتي دار با متشـرع را بـه كشمكش جريان الئيك
و حمايت روحانيون روند جريـان بـه، با وجود اكثريت موافق. شرايطي بحراني رسانيد اصل دوم در مجلس

و در عمل نتوانستند انتخاب هيئت  اي نوشتن مقالـه. نفره را به سرانجامي برسانند5سود آنان پيش نرفت



و تبعيد دوباره: مجلس دوم  619 زخم تكفير

ب» ايران نو«زاده در روزنامه به قلم رسول و،ي اعدام علني موقرالسلطنهه نحوه وحشيانهدر اعتراض بهانـه
و وسيله وجه جديدي به كشمكش و القيد خوانـدن آنهـا اي شد براي تكفير دموكراتها داد و المذهب . ها

و مازندراني، دو مجتهد عتبات : السـلطنه اعتـراض كردنـد اي مفصل به ناصرالملك نايبطي نامه، خراساني
- پـارتيو غيره هم بـه ايران نوو شرقي جريدتينه از اين خادمان شرع انور دربارهاز انتشار احكام صادر«

امري كه حاكي از مداخله اشكار مجتهدين در تقابل حزبي برعليه حـزب]88[كنندمي» جلوگيري بازي
ميتأمل. دمكرات داشت  انجامد كه به حكم فسـاد مسـلك سياسـيي در اين موضوع به شناخت فضايي

. زاده انجاميده بودتقي

 ايران نو حكم قصاصو روزنامه
و يارانش بودكه در واقع بيانگر صداي تقي ايران نوروزنامه اي منتشـر پيرامون مجازات اعـدام نوشـته، زاده

و نحوه وحشيانه اعدام فرصـتي فـراهم. هاي پس از فتح تهران انتقاد شده بودكرد كه در آن به نفس اعدام
و نيروهاي الئيك بهره گيرند آمد تا غوغا . خبر را به عتبـات رسـاندند. آفرينان عليه سكوالريسم روبه رشد
از، خراساني مجتهد عتبات طي تلگرافي به سـيدعبداهللا بهبهـاني خواسـتار پيگيـري امـر وارسـال اطـالع

و دقيق شدجزئيات بيشتر . تر

مج، بهبهاني اين تلگـراف را از طريـق آقـاميرزا محسـن و دامـاد خـود وكيـل بـه، لـس شـوراي اول
:در متن تلگراف از جمله آمد. مستشارالدوله رئيس مجلس رساند

». . نو 121ي داخله در شماره موجب مكاتيب متكثره. حكم قصاص را خالف سياسـت، جريده ايران
و به آيه فالي مباركه ولكم فـي القصـاص حيـوهو حكمت شمرده و سـفهي يـا اولـي االلبـاب كـه حكمـاً

اسـتحقار،ي مباركه اقرار به فهم آن افتخـار دارنـد هاي مودوعه در آن كريمهغيرمسلمين همه به حكمت
حكـم الهـي، البته چگونگي را اعالم بلكه همين شماره را عاجالً ارسال فرمايند تا در صورت صـدق، نموده

]89[».عزاسمه به عموم مسلمين اعالم شود
زاده كه نام مسـتعار رسـول» نيش«به امضاي»ي سنگين اعدام خاطره«ي ياد شده تحت عنوان مقاله

نو، بود اشـاره بـهي يـاد شـده بـدون واقعيت اين بود كه در نوشـته. انتشار يافته بود]90[در نشريه ايران
و شـكنجه، حكم قصاص اسـالمي ضـمن نكـوهش در پـرده اعـدام  و انتقـام ي بـه تبـديل اعـدام بـه آزار

را. شده بودمحكومين اعتراض و ناعادالنـه بـا محكـومين در دوران مشـروطه نويسنده رفتـار غيرانسـاني
و آن را همسان مظالم استبداد سابق دانسته بود . نكوهش

نوش شـيرين در دفـع نـيش«اي از محمدتقي نراقي تحت عنوان مقاله، چاپ همدان سعادتروزنامه
و در آن را با آيه» زهرآگين علمـي يـا بـي«و نكـوهش» صحت قصـاص«به موضوع اي قرآني منتشر كرد

روزنامـه. به امضاي نيش در روزنامه ايران نو پرداخت» خاطره سنگين اعدام«ي مقاله نويسنده» ديانتي بي
.]91[ي مقاله را بازچـاپ كـردي تعديل شده فرصت را غنيمت شمرد وخالصه، وابسته به اعتداليون مجلس
نو«نوشته، نويسنده بارا» ايران و ردي«در ضديت و تكذيب نص صريحي از نصـوص قرآنيـه احكام الهيه

و رسول او و عنوان كرد بنابر تكليف مـذهبي ناچـار بـه پاسـخگويي شـده اسـت» آشكار بر خدا . دانست
و مـا«: در توصيف چكيده نظر او آورد. را مطرح كرد» نيش«با ادبيات فقهي ابتدا استدالل، منتقد ملحض

را است كه ما با عقيده حصل مطلب اين و قصـاص و اعدام هسـتيم و مسلكي اساساً منكر قصاص ي قلبي
و آن را قـانون كـرده. دانيمباعث حيات مردم نمي هر كس قصـاص را باعـث حيـات مـردم تصـور نمـوده

و مسلكش از نيكوترين مسالك انسانيت خارج است ».خودش از جرگه بهترين نمايندگان بشريت
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ا مينراقي در رد و مـا طرفـدار ايـن]قصـاص[ايـن مسـلك«: نويسـد ستدالل ياد شده صـحيح اسـت
و هـم رد بـر  و مسلمين اسـت و پس عرضه داريم كه اين كلمات برخالف ضرورت مذهب اسالم مسلكيم

را» نيش«عقيده».اندآن انبيايي است كه قصاص را قانون كرده و چـون آن مخالف مذهب مسلمين است
و«انتشار عمومي داده است ايران نودر نشريه  و متنبـه و ملزوم به عقايد اسالمي ندانسـته خود را محكوم

هـم(و در جـائي) الكـافرونو من لم يحكـم بمـا انـزل اهللا فاولئـك هـم(مفيد نيستند كه مصداق شريفه 
ايـرانه نويسـنده مقالـ، به عبارت روشن نراقي».اندشايد واقع شده) همدالعاسقون(و در مقامي) الظالمون

و شايسته حكم كافران در اسالم دانست نو و فاسد عقيده .]92[را كافر
و سـؤتفاهم«مطلبي با عنوان،]زادهرسول[»نيش« ايـراندر» خاطره سنگين اعدام ـــ رفـع اشـتباه

و مجازات منتشر كرد]93[نو اشخاصـي، بنا بر اين نوشته. در مقام پاسخگويي به منقدان پيرامون قصاص
ه گلكه ميميشه آب را و درصدد ماهيآلود در، اند گيري خود بودهخواهند و نـه هرگز نـه در فكـر ملـت

و تكفير مخالف خـود اسـت صرفاً قصدشان، فكر شرف نوع بشر هستند ي روزنامـه، طـرف سـخن. تخطئه
و تهمت]94[»وقت« و افترا ميبود كه هميشه به انواع اقسام ح ها و عريـان بـه و خواست در خفـا يثيـت

و مجـازات 121شـماره، ايران نومقاله توضيح داد كه نوشته. ها لطمه زندمقام دموكرات پـس از دار زدن
و لذت دستجمعي جماعت حاضر در ميدان بـه  و آن فضاحت رنج بار پاره شدن طناب اعدام موقرالسلطنه

و انتقام بود و قصدش روشن كردن تفاوت ميان مجازات در شـيوه اولـي. قلم آمده بود ي جوامـع متمـدن
و غيرانساني و دومي رفتاري وحشيانه و روح. مقابله با جرايم است اينكه انتقام جويانه ميرغضب بـه جسـم

و نـه در قـاموس فرد مستحق مجازات حمله  ور شود نه از منظر معيارهاي جامعه مطلوب انساني پذيرفته
گـوئيم كـه رضـا نخـواهيم داد دي امروز هم مـي اما بدون هيچ تردي«: اخالقيات شخصي قابل توجيه است

و مجازات را بـه صـورت ترين جنايتجاني كاران مستحق اعدام را هم گرفتار تحمل مشقات انتقامي كرده
».انتقام نمايش دهيم

 قصاص مالباقر در نيشابور
حـق كشمكش بر سر اصل هشتم متمم قـانون اساسـي را كـه بـر، رويدادي در يكي از دهات نيشابور

زد، مساوات شهروندي در مقابل قانون تأكيد كرده بود زاده خـود شـرحي گـذرا از ايـن تقـي. مجدد دامن
در. رويداد به دست داده است :نويسدمي خاطراتوي

ده، كردنـد در نزديكي شهر نيشابور در يك دهي كه جمعي از اسـماعيليه زنـدگي مـي« ، آخونـد
ط، شيخ باقر و اموال آنها و از معين. مع نمودبر دارايي الغرباء نامي فتـوا گرفتـه ابتدا به مشهد رفته

را. اندبود كه اينان خارج از دين و مـردم پس از بازگشـت بـه ده در مسـجد غوغـايي برپـا كـرده
و اسماعيليه مزبور را واجب و. القتل خواندتحريك نموده دو تن از اسماعيليه را به ميـدان ده آورد

حـاكم. براي اجراي حكم ميرغضب از حاكم شهر نيشابور خواست. كشته شوندگفت كه اينها بايد 
زد. به اين امر تن نداد  زاده مـي تقـي. مالباقر هم اين دو تن اسماعيليه را بـا دسـت خـود گـردن

او: افزايد سردار اسعد از سران دولت با نشان دادن تلگرافـي كـه ايـن مـاجرا را شـرح داده بـود از
- چه بكنيم براي اين كارهاي ناشايسته كه آبـروي مملكـت را مـي«: پرسيد. كسب مصلحت نمود

. برند . پـس تلگـراف كـرد. اند بايد تنبيـه بشـوند من گفتم البته اينها كه مرتكب اين كارها شده.
و آن آخوند مشهدي و روانه طهران كردند را هم به عتبـات، الغربا معين، شيخ محمدباقر را گرفتند

]154ص[».تبعيد كردند

و خواهان مجازات مسئولين اين جنايت براساس اصـول مـتمم تقي زاده قضيه را درمجلس مطرح كرد
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كسـروي نيـز اشـاره.]95[السلطنه هم روايتي از اين رويداد را عنوان كـرده اسـت عين. قانون اساسي شد
.]96[مختصري به اين قضيه دارد

او با نهايت«زاده در مجلسي در خانه سپهدار تقي و حاميـان شديت بر ضـد اعمـال شـيخ محمـدباقر
: خود مي نويسد،شدشيخ باقر اگر چند نفر مسلمان را كشته بود قصاصمي:و گفت» حرف زد

مرحوم آقا سيدعبداهللا بهبهاني كه در آن مجلـس حاضـر. اين حرف بر آخوندها خيلي گران آمد«
. شيخ محمدحسين يزدي، بود . هر. هم حاضر بود. شـود چه باشد نـوع آخونـد را كـه نمـي گفت

آن وقـت بـيش از انـدازه مـن تنـد. مـن بسـيار متغيـر شـدم. او هرچه باشد از علماسـت. كشت
]155ص[».بودم

خـان رئـيس يپـرم، توان مالي مسلمان را زير دسـت يـك نفـر ارمنـي روحانيون در اينكه چگونه مي
ر. حبس كرد به شدت معترض شدند، نظميه تهران : وحـاني متشـرع در همـان جلسـه گفـت شيخ يزدي

زاده هـم تأكيـد داشـت كـه مـالي مجـرم تقـي. آن وقت آخوند را بكشـيد، خانه را ببنديدشما اول شراب
شداين تأكيدها موجب عميق. بايستي به سزايش برسد امري كه سـرانجام بـه. تر شدن اختالف روزافزون

و مداخله مجتهدين عتبات در ام و اخـراج حكم فساد مسلك سياسي و داخلي مجلس انجاميـد ور سياسي
و كشور را طلب كردندتقي . زاده از مجلس

 حكم فساد مسلك سياسي
و علل صدور حكم فساد مسلك سياسي تأمل ]حكم تفسيق[ي در پيشينه

و كنش تقي يكاختالف بينش و اعتدالي از و،سوزاده با طيف راست سياسي و روحانيون خواهان نظـارت
و سياسي از سوي ديگرمداخله - اتحـاد همـه. سرانجام به نقطـه انفجـاري رسـيد،و كنترل امور اجتماعي

و هماهنگي سيدعبداهللا بهبهاني نماينـده، جانبه اعتداليون و روحانيون تحت رهبري و اشراف قاجار اعيان
و پافشـاري تقـي، مجتهدين عتبات اده بـرزدر هراس از گسترش روزافزون حزب تازه تأسـيس دمـوكرات

و حقوق قانوني ايرانيان غيـر شـيعه اماميـه كـه در دفـاع از حقـوق اسـماعيليان  حق مساوات شهروندي
سرانجام به درخواست مستقيم از مجتهدين بـراي،و حق نمايندگي ارامنه تبلور يافت، زردشتيان، نيشابور

و حكم اخراج او از عرصه سياسي ايران انجاميد در زادهوقتي تقـي. صدور فتوا قـدمي از درخواسـت خـود
را، مجازات روحاني قاتل دو تبعه اسـماعيلي ايـران عقـب ننشسـت  و نماينـدگان اعتـدالي فرصـت علمـا

و تسويه . حساب نهايي را در حذف او عملي كردندغنيمت شمرده
و مجازات قاتلين فريدون فارسي زاده در دورهتقي زردشتي مشـهور،ي مجلس اول نيز بر سر محاكمه

و متوليان اصول فقهي شـرعي در افتـاده بـودو حقوق ايرانيان غير مسلمان با سنت،ن روزگارآ آن. گرايان
و آنهـا خـاطره خوشـي از او و قضايي شـرعي نينجاميـد موضوع به نتيجه دلخواه هواخواهان احكام فقهي

و حذف او برآمدند، باراما اين. نداشتند ي هشـتم حـق تصـويب مـاده رغـم علـي.]97[با تمام قوا به مقابله
و مذهب در متمم قـانون اساسـي بدون، مساوي قانوني اهالي ايران كماكـان ايـن، ذكر وابستگي اعتقادي
قتل فريـدون پارسـي درآن زمـان دسـتاويزي شـد بـراي. هاي مشروطه بودگاه تساوي حقوق يكي از گره

زمـاني كـه ضـرورت. شـده اسـت كشته]زردشتي[» گبر«طرفين مباحثه؛ برخي خرسند شدند كه يك 
و مجازات قاتل مسلمان مطرح شد در، دفاع از حقوق مقتول غيرمسلمان عنوان كردنـد كـه جـايز نيسـت

تساوي حقـوق غيرمشـروع«و تأكيد ورزيدند كه اصوالً، مسلماني قصاص شود، ازاي كشته شدن يك گبر
]98[».است
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مجاين بار هم تقي، هرحال به و دفـاع از مظلوميـت زاده در جلسات متعدد لس بر مجازات شـيخ قاتـل
- علماي روحاني براي از صحنه بيـرون رانـدن تقـي. وحقوق مدني دو مقتول اسماعيلي مذهب پاي فشرد

جـدل،ها بحثزمان با اينهم.]99[زاده به واسطه سيدعبداهللا بهبهاني از مجتهدين عتبات مدد خواستند
در. در جريـان بـود، حق وتـوي روحـانيون بـر قـوانين مجلـس، اي بر سر اصل دومجانبهو كشاكش همه

و مؤثر تقي، جناح مخالف، مجموع و خطرنـاك حضور توانمند زاده الئيك را براي پيشبرد نظر خـود مضـر
و غيرقانوني از خارج مجلسمي و از اين رو با دخالت مستقيم و تبعيد تقي، دانست زاده صـادر حكم اخراج
. شد

شد1328تلگرافي كه در جلسه علني مجلس در سوم محرم آخوند خراساني طي نشان داد كـه،ق قرائت
ايـن نوشـته كـه تحـت عنـوان. اند كه مانع پيشرفت عنصر الئيك مشروطه شوندروحانيون اين بار مصمم

اداره، وضـعيت مطبوعـات، قـانون اساسـي]ماده دوم متمم[ي عدم تخلف از فصل دوم تذاكراتي درباره«
و  شد به ناصرالملك نايب» قانون عدليهمعارف تأكيـد داشـت كـه مـذهب رسـمي ايـران، السلطنه ارسال

و مجلس شورا حافظ قوام اصول آن به شمار مي از اين رو ضروري اسـت كـه، رودشيعه اثني عشري است
و مشغول به كار شود كه. هيأت مجتهدين نظار هر چه زودتر تشكيل  به خصوص در اين زمان

راد معتبرهبعضي جراي« ي مملكت به جاي اينكه قـوانين بـراي منـع ارتكـاب منكـرات اسـالميه
و اين اساس سعادت را استوار نمايند و ماليـات بسـتن بـر افتتاح قمارخانه، اشاعه و شـراء و بيع ها

و نحو ذلك را اعالن بي، مسكرات لهـذا الزم اسـت بـه، اندازه تقويت شدهو از معاندين مشروطيت
م و،ي اين قبيل شنايع اغماضو از اندك عايده، فاسد مبادرتدفع اين و قـوانين ممنوعيـت آنهـا

».ي عزاسميه بر مرتكب را در تمام ممالك سريعاً منتشر فرمايند اجراي حدود الهيه

و مطبوعات از مواد مخالفه با شريعت«آخوند خراساني سپس خواهان و مسـدود» تهذيب كليه جرايد
و افساد ابواب«كردن كامل  المتـين حبـلي ضمناً به عنوان نمونه يادآور دو مقاله شـد؛ مقالـه.شد» فساد

و مهم6يوميه تهران شماره كه بر برخي موانع حضـور زنـان جريده مطبوعه تبريزتر از آن عليه روحانيون
ك زبـان در نشـريه تـر»اكـج قبـرق«ي او بـه مقالـه اشـاره. عمومي نقدي روا داشته بودهاي در عرصه
و حجـاب يارِ تجددخواه تقي، خان عدالتتبريز به مديريت ميرزا حسين صحبت زاده بـود كـه پوشـيدگي

و سنت و پاگير مرسوم را به طنز نكوهيده بود هاي زنان ايران ]100[. دست
و گماشتن معممين بـراي و تهذيب مدارس از منافيات اسالمي آخوند همچنين اسالمي شدن معارف

شدتدريس اص و فروع مذهبي را خواستار مقـام قضـاوت«: هـم تـذكر داد» قـانون عدليـه«در مـورد. ول
. مطابق اصول مذهب مقدس جعفري، شرعيه كه منصب الهي عزّاسمه است . و رعايـت» كـامالً محفـوظ.

.]101[شود
و در جلسه، اين متن و ارسا در مذاكرات علني مجلس قرائت .ل شـدي ده روز بعد پاسخ مجلس آماده

و و گماشتن معلمين مـذهبي در مـدارس مجلس با اكثريت آرا تعهد كرد كه اوامر آخوند در منع منكرات
چنـد روز بعـد آخونـد خراسـاني، كه آمد طور همان. جلوگيري از نشر مقاالت مضره در نشريات اجرا شود

و حج اسالم خواستار پيگيري نكوهش قصاص اسـالمي در  نوشـته اي در نشـريه طي تلگرافي به بهبهاني
شد» ايران نو« و پافشاري. ارگان حزب دمكرات در مجـازات مـالي قاتـل دو اسـماعيلي زاده تقـي با طرح

و چاره را در صدور فتواي نهايي ديدند . نيشابور تقابل به مراحل حساس كشيد
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 زادهنگاري حكم فساد مسلك سياسي عليه تقيوقايع
خ و يا به قول حكـم- زاده ويـا واژه فقهـي آن تقـي» فساد مسلك سياسي«ود مجتهدين حكم تكفيرمانند

و سيدعبداهللا مازنـدراني) 1910آوريل23(ق 1328الثاني ربيع12در- تفسيق ، با امضاي آخوند خراساني
و طي نامه شدرضا خان عضدالملك نايباي به عليدو مجتهد عتبات صادر .]102[السلطنه اعالم

و:ددر متن آن حكم آم و سـالمت مملكـت شـوقش بـه اينكـه«ضـديت مسـلك او بـا ديـن اسـالم
به» همچنانكه مملكت پاريس و معـروف آفـاق«در سرزمين نصاري و مـذهب تنصـر مسـلم الغـاء قيـود

و حدود اسالميه«ايران اسالمي نيزبه پيروي،»است و الغاء قيود اختيـار» همين مسلك ملعون المذهبي
و همچنان كه پاري بـه همـين لكـه«ايران نيز ميان ملل اسالمي،س در ميان ملل مسيحي جلوه داردكند

و عار و ممتاز شود انگشت» ننگ و نصايح مسـلمانان صـحت عقيـده او كـه در راسـتاي. نما به رغم تالش
و اغماض بيش از ايـن دربـاره. دارد از آراي خود برنگشتمنافع خارجه قدم برمي يو اكنون چون سكوت

و حكم قطعي صـادر» اده فاسده شقاقلوسيهم«اين منافي تكليف اسالمي است وظيفه الهي خود دانستيم
و، هيئت دولت، السلطنهنايب، مجتهدين در پايان.]103[نموديم و سرداران عظام را مؤظـف مجلس شورا

اده بـهزالسـلطنه بـه صـراحت خواسـته شـد كـه از ورود تقـي از نايب. مكلف به اجراي اين حكم دانستند
و مملكت منع شود و او از هرگونه مداخله در امور ملت ، مجتهدين وظيفـه احـاد ملـت. مجلس جلوگيري

و آحـاد عسـاكر را جلـوگيري از دخالـت ايـن عامـل، علماي اعالم، اولياي امور و فاسـد«سرداران مفسـد
ر كس هم بـا او همراهـيه» اين حكم الهي«ضمناً اخطار دادند كه بنابر.و حذف او اعالم كردند» مملكت

. شودكند مشمول همين حكم مي
السلطنه خواست كه از ابالغ حكم آيـات تـا او از نايب. عضدالملك حكم را به اطالع سردار اسعد رساند

ميتقي، پس از اطالع از صدور اين حكم، سردار اسعد. مدتي پرهيز كند زاده تقـي. كنـد زاده را از آن مطلع
ميدر جلسه، جوييو يارانش براي چاره شـود زاده پيشـنهاد مـي به تقي. آينداي در خانه سردار اسعد گرد

و وعده دهد خدمتشان خواهـد رسـيد كه طي نامه زاده تقـي. اي به نجف اعالم تبعيت از آيات عظام كند
و در من التماس نمي، گويدمي سـيدعبداهللا بهبهـاني هـم مشـابه همـين: افزايـد خـود مـي خاطرات كنم
و محرمانـه. يشنهاد را به او داده استپ مجتهـد. اي بـا حضـور هـردو طـرف برگـزار كردنـد نشست ديگر

ميبهبهاني به تقي بهتر است تلگرافي به آيات عظام در عتبـات بفرسـتيد، گويد فالني كار ناجور شدهزاده
ميو بگوييد به نجف مي و هر چه شما بگوييد اطاعت مي. كنمآيم پسما هم ر آخونـد خراسـاني تـا گوييم

و شما را با احترام بپذيرند و كربال به استقبال شما بيايد ميتقي. بغداد » من خيلـي تنـد بـودم«افزايد زاده
ص[. زاده مسـافرتي بكنـد بهتـر اسـت تقـي: سردار اسعد پيشنهاد كـرد. لذا پيشنهاد بهبهاني را نپذيرفتم

ميبعضي حاضرين جلسه از تقي]350 و تلگرافزاده طرفداري هايي هم به عتبات فرستادند كـه بـه كنند
.»درست نيست وكيل مجلس را تكفير بكنند«: زاده در آنها آمده بودروايت خود تقي
و آخوند مشهدي زاده تقيبه پافشاري كـه بـا صـدور، معين الغربـا، شيخ محمدباقر قاتل دو اسماعيلي

سردار اسـعد دسـتور داد كـه شـيخ را بـه تهـران، بودفتواي قتل وقوع جنايت را توجيه شرعي نموده 
و آن آخوند مشهدي را هم به عتبات تبعيد كردند زاده در خـاطرات رويدادي كه به باور خود تقي. آوردند

. شده بود» منشأ بغض«]155ص[اش طوفاني
و خواسته تواقعيت اين بود كه در ترغيب صادركنندگان حكم عالوه بر آرا زاده به ويـژهقيهاي الئيك

و فقه از قانون مدني آرايـي نيروهـاي درونو صـف سياسيهاي كشاكش، در تأكيد بر جدايي دين از دولت
و ابعـاد، در ايـن زمـان.و بيرون مجلس نيز به ميزان زيادي سهيم بود و دمـوكرات اوج تعـارض اعتـدالي

مي. نويني يافته بود و ايـران نـو عاتي بـه ويـژه ميـان نشـريات هاي مطبوتوان از وراي جدلاين موضوع را
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شب، مجلس مينامهو نيز محتواي - بـه تـالش. دريافـت، شـد هايي كه به نحوي گسترده در تهران توزيع
و كشاكش تقي و يارانش با روحانيونهاي الئيك بي، زاده ترديد تـأثير بسـيار در صـدور حكـم داشـت كه

و كوش تأملاما. اشاره كرديم جانبه اعتداليون در ترغيب آيات عتبـات بـه صـدورش همهبر عامل سياسي
و درك بهتـر شـرايط آن زمـان، حكم و دامادش محسن آقا به فهم به ويژه از طريق سيدعبداهللا بهبهاني

. كند كمك مي
شب، ايمي اين كتاب بود پرداخته تا آنجا كه در حوصله، به نشريات ها كه از همان آغاز فعاليـت نامهاما

و به گونه، اده در هيئت مديره موقتزتقي و در شمار بسيار و تـوهين بـه او و نكـوهش اي مـنظم در نقـد
حـاكي از تـالش گسـترده بـراي، شـد مخفيانه توزيع مـي، به ويژه سپهدار تنكابني، جانبداري از مخالفين

و يا مذهبي است  شـب، حكـم مـدتي بعـد از صـدور، الثاني جمادي29در. حذف او به هر ترفند سياسي
و توزيع شد كه در آن با اتهام بـه،»زادهانگليسي بودن تقـي«نامه ژالتيني بدون امضايي در تهران منتشر

.]104[پنهان كردن حكم ياد شده توسط سردار اسعد اعتراض شد
شب، شريف كاشاني در كتاب خود » وطـن فريـاد«ي مفصل را كـه بـا عنـوان نامهقريب سيزده برگ

و ضـديت بـا تقـي، امضا شده زاده منتشـر از آغاز انتخابات مجلس دوم تا مدتي بعد در هواخواهي سپهدار
شب.]105[كرده است و بـي نامهلحن همين دينـي ها به تدريج از مسائل سياسـي بـه اتهامـات مـذهبي

ميتقي و برمي زاده هدايت و حـذف تقـي، گونه كه در مجلس اول همان. گردد شود اوتصفيه لويـت زاده در
و نظري با او بودنـد  و، كار مخالفيني قرار گرفت كه ناتوان از تقابل سياسي ايـن بـار هـم همـين سياسـت

مي. ترفند را پي گرفتند و دور كردن تقيآنها و عرصـه سياسـي ايـران دانستند كه با حذف ، زاده از مجلس
و در نتيجه آنها كار خود را سهلها ضربهدموكرات . طـور هـم شـد همـين. برنـد مـي تر پـيش پذيرتر شده
و آراي الئيك تقيتجربه هـا زاده در مجلس اول هم نشان داده بـود كـه او را بـه ايـن آسـاني هاي سياسي
و حذف كردنمي فسـاد مسـلك اينجا بود كه حكم تكفيـر ماننـد بـا نـام. توان در تقابل سياسي عقب راند

در. به ميدان آمد، سياسي و رزم آن از توان هر كسي در ايران اسـالمي خـارج بـوده ميداني كه ايستادگي
. است

و اجراي حكم تا پايان جمادي الثاني ادامه داشـت جدل در بيسـت. هاي پنهان پيرامون نحوه برخورد
پنهان كردن حكـم علمـاي عتبـات توسـط،»فرياد وطن«اي ژالتيني با امضاي طي اعالميه،و نهم آن ماه

حـاجي سيدنصـراهللا از رهبـران،ي يـاد شـده نامـه عـالوه بـر شـب.]106[سردار اسعد نكوهش شده بود
و مخالف سرسخت تقي زاده را منتشـر هـاي رسـول ها مقالـه روزنامه: زاده در مجلس عنوان كرداعتداليون

. دهندكنند ولي حكم علما را بروز نميمي
و مسائل سياسي گونـه مسـئوليته هيچبدون اينك، دخالت مستقيم روحانيون در امور داخلي مجلس

و اداره سياسي كشور داشته باشند اي كـه بارهـا در داد كـه مشـروطه نشان مـي، قانوني در نظام مشروطه
ميمقابل محمدعلي شاه از آن حمايت مي - آنها كه بارها بر بـي. تواند به آساني ناديده انگاشته شودكردند

و استبداد رأي حكومت فردي شاه نكوهش روا داش اين بار خـود بـا نقـض صـريح قـانون، ته بودندقانوني
و متمم آن و رقيـب. بـه صـحنه آمدنـد، زماني كه مصلحت خودشان اقتضا كـرد، اساسي حـذف مخـالف

و شايد مذهبي خود را بر رعايت مواد قانون ارجح دانستند نه تنها حكم بر فساد مسـلك سياسـي. سياسي
و عضـوي را كـه اعتبارنامـهي منتخـب نماينده، بلكه خالف رأي قانون، دادند اش توسـط مجلـس مـردم

آن. به تبعيد از سرزمين خـود وادار كردنـد، شوراي ملي تأييد شده بود : بـه صـراحت آوردنـد، عـالوه بـر
، ايـن تهديـد تحقـق عملـي نيافـت امـا در واقـع. شودهركس با او همراهي كند مشمول همين حكم مي

. خطاب آن با كل جريان دموكرات مجلس بود
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و مجلس شورا ي انتخابي مـردم آذربايجـان بـا حكم اخراج نماينده، مداخله روحانيون در امور سياسي
و حـق وتـوي ترازاالول در معرفي علماي اي در سوم جماديارسال نامه اول براي هيئت نظار بـر مجلـس

شد، قوانين مصوب يـ، در حالي كه طبـق مـاده مصـوب. به مرحله جديدي وارد اد شـده انتخـاب هيئـت
و احكـام شـرعي در همين نامه. پذيرفتبايستي توسط مجلس صورت مي ي مفصل تأكيد شد كه قـوانين

و صدور حكم در و حدود جـز«و هيئت دولت،»وظيفه خاص حكام شرع انور است«قضايي چون قصاص
و تصـرفي  و اجراي حكم صادر در كائنا ما كـان مداخلـه .»نيسـت ارجاع به مجتهدين عدول نافذالحكومه

و نظارت روحانيون تعيـين شـده،تربه بيان روشن]107[ مجلـس، توسـط مجتهـدين، عالوه بر حق وتو
و پيروي از حكم شرعي روحانيون هستند، شورا و هيئت دولت نيز مقيد به ارجاع . قواي قضايي

د نفـر چنـ«ي مجـددي بـه دولـت ايـران از اينكـه طي نامه، االول آخوند خراساني در اواسط جمادي
و مزدوران اجنبي و مجازات«در اجراي» المذهب مي» منكرات اسالميه .]108[هشـدار داد، كننـد اخالل

و مجـازات.شدتر فشارها افزون و مازندراني در نامه مفصل ديگري به عدم باوربه احكام قصـاص - خراساني
و نكوهش آنها در روزنامه كـه اشـاره بـه وجـود حـزب،»بـازي پارتي«و شرقو ايران نوهاي هاي اسالمي

كه، دموكرات بود ي آنهـا تكليف الهي عز اسـمه دربـاره«قبل از آنكه» عشاق آزادي پاريس«خواستار شد
و ملتي را آسوده و خود و ايـن مملكـت ويرانـه را بـه، طور ديگر اقتضا كند به سمت معشوق خود رهسپار

- اجراي حكم فساد مسلك سياسـي عليـه تقـي اشاره واضح مجتهدين به ضرورت.»غمخوارانش واگذارند
. زاده واخراج او از كشور بود

تر به معشـوق خـود در خـارج از او را از جمله عشاق آزادي نوع پاريسي خواندند كه بايد هر چه سريع
شد، ايران بپيوندد و، وگرنه تكليف الهي به گونه ديگري اجرا خواهد كه حاكي از تهديـد مشـخص جـاني
و در تهران حضور داشـت زاده تا مدتتقي. بود حذف فيزيكي مخـالفين. ها به حكم مجتهدين وقعي ننهاد

و توزيع شب و تأكيـد بـر اجـراي حكـم روحـانيون، هاي متعددنامهكماكان بدون امضا با نشر حمله بـه او
شب. ادامه دادند  :اي ژالتيني نوشتند نامهازجمله در

و چـه در مجلـس، شهر شده تا امروز زاده وارد ايناز روزي كه تقي و فساد كـرده تمامش توليد نفاق
در، عالي در، چه در افتتاح مجلس، چه در انتخاب وكال، چه در دايركتوار،]هيئت مديره[» ديره«چه چـه

- مـردم مـي. اي كوتـاهي نكـرد االسالم بهبهاني ذرهي حجتدرباره، چه در مجلس، تشكيل چندين پارتي
و اسم آزاديزاگويند تقي و هر فقره، ده طالب جمهوري است و هر لواطي، كه هر قسم هـر كـار، هر زنايي

. كسي حق مواخذه نداشته باشد، خالف شرعي بخواهد بكند . حضـرتين، هـا اعتـدالي با وجـود همـه بـي.
.]109[زاده از مجلس خارج شوداند كه تقيحجتين اين قدر فرموده

، حدود سه مـاهي پـس از حكـم مجتهـدين، 1328در نهم رجب.تچند ماهي به همين منوال گذش
و اعتداليون فرصـت را غنيمـت شـمردند زاده را بـه تقـي، سيدعبداهللا بهبهاني را چند قفقازي ترور كردند

زاده در يكسـره اين ترور بيش از هر كس به نفع مخـالفين تقـي. قتل مجتهد برجسته تهران متهم كردند
و يا شدكردن كار حضور او و دموكراتش تمام از، در مراسم خاكسپاري بهبهاني. ران راديكال عده كثيـري

و مجاهدين و باقرخان، هيات وزرا تا وكالي مجلس و سـلطنهو انواع دولـه، چون ستارخان و مـردم هـا هـا
و بازار شركت كردند و اي از اعتـدال ائتالف گسـترده، برداري همه جانبه از قتل بهبهانيدر بهره. كوچه يون

و محافظه شدكاران اعيان قاجار عليه تقيروحانيون و حزب دموكرات تشكيل با اينكه برخـي نـاظران. زاده
و زننده رجب قفقازي بوده«گفتند  سـه روز. زاده خواندنـد اما مخالفين متهم اصـلي را تقـي]110[»عامل

بي اطالعيه، بعد از قتل دراي و بازار پراكنده شد كه و حزب دموكرات را مقصـر آن تقي امضا در كوچه زاده
و  را«: در كاغذ ديگري نوشـتند.]111[زاده دانسترا به رفتن تقي»ي منحصر چاره«معرفي كرده قـاتلين
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به واسـطه ايـن كـه از عتبـات حكـم. بعضي گفتند خودش هم بوده. زاده استگويند از پارتي تقيهم مي
]112[».دتبعيد او به توسط آقا سيدعبداهللا آمده بو

سه در جلسه يكـي، زادهچند ماه پس از صدور حكم مجتهدين عليه تقـي،ق1328رجب12شنبهي
از: مطرح كرد، از نمايندگان به نام كاشف طبق كاغذي كه از هيئت اتحاديـه اصـناف آمـده گويـا حكمـي

و بنده كه يكي از نمايندگان ملـت هسـتم آن را نديـده  مĤخـذ مـذاكرات بـه.امعلماي نجف رسيده است
و مسئله مسكوت ماند، مجلس اسـداهللا خـان، رجـب16، چهار روز بعد. كسي پاسخي به اين مطلب نداد
مي«گفت  و در مجلس او را مخفـي موكلين من گويند حكمي از مقام رياست روحاني اسالمي صادر شده
ميداشته و پـس از آن مـن يكـي بـه اهللا قرائت شـود كنم مقرر شود حكم حضرت آيتاند؛ بنابراين تقاضا

. اين مكالمه هم بالجواب ماند.»وظيفه مقدس اسالميت خود رفتار نمايم
خواهـان، السـلطنه اي بـه نايـب طـي اطالعيـه، كه باقرخان در آن عضـو بـود» هيئت اتحاديه احرار«

و اجراي حكم فساد مسلك سياسـي در مـورد تقـي  و سـتارخا، در ايـن زمـان. زاده شـد مجازات قاتلين ن
و تقـي و جريـان مـذهبي در مخالفـت بـا حـزب دمـوكرات در. سـو بودنـد زاده هـم باقرخان با اعتداليون

در اطالعيه شد21ي ديگري مي: رجب تأكيد و روز بـه، خواهندچند نفر خائن كه خرابي مملكت را شب
و چـه خـط سـير مـي«، انتظام امور را مخل هستند، خيال حزب بازي ر احـديبـ، كننـد در چه مـذهب
و«شدند؛» اين چند نفر«امضاءكنندگان خواستار تبعيد».پوشيده نيست واال از طـرف چـاكران بـر طـرد

شد» نفي اين چند نفر و، باقرخان، در متن اين اطالعيه هم با امضاي ستارخان. اقدام خواهد عبدالحسـين
شد ابراهيم بختياري اخراج تقي .]113[زاده خواسته

مشتقي 25در، روز بعـد.]114[رجب از تهران خارج شـد24در، ورت با ياران دموكراتشزاده پس از
و عبدالرزاق خان حكاك از ياران نزديك تقي، رجب ، زاده توسط افراد معزالسـلطان علي محمدخان تربيت

اهـد زاده ناچار به تبريز رفت تا ببيند اوضاع به چـه منـوال خو تقي. ترور شدند، مجاهدين هوادار اعتداليون
در تبريز اقامـت داشـت، بيش از چهار ماه، تا اول ذيحجه. خواست صحنه را به آساني ترك كندنمي. رفت

و سپس به اروپا رفت زاده بـه خـروج در اين فاصله فشار مجتهدين براي مجبور كردن تقي. تا به استانبول
بيهواخوا. دستگاه ترور مخالفين نيز مترصد فرصت بود. از كشور ادامه داشت . كار ننشستند هان هم

و اعضاي حزب دموكرات هم به حمايت تقـي حـاجي محمـدعلي. زاده بـه صـحنه آمدنـد برخي تجار
و چيستي حكم صـادره عليـه تقـي درباره،و حاجي ميرزا ابوالحسن انگجي، بادامچي بازرگان -ي چگونگي

ي سـيدعبداهللا جوابيـه، شـده ضـمن انتشـار اسـتفتاء يـاد]115[المتين كلكتـه حبل. زاده استفتاء كردند
و آراي جانبدارانه خود از تقي و علـت. زاده را هم چـاپ كـرد مازندراني آن مجتهـد در توضـيح چگـونگي

و استوار داشتن اساس قويم مشـروطيت يـك دسـته در قلع شجره« صدور حكم نوشت ي خبيثه استبداد
و با ما مساعد بو و».دنـد مواد فاسده مملكت هم به اغراض ديگري داخل غـرض مـا حفـظ بيضـه اسـالم

و خياالت مضره داشـتند، صيانت دين بود در مقـام«آنهـا. لـذا اخـتالف بـروز كـرد، اما آنها فساد مسلك
انجمـن«از. نشـد، كه كنار بياينـد» هر چه التماس كرديم، تحصيل مراودات خودشان به تمام قوا برآمدند

و نشـر شـد كـه جلـوگي  و يكسـري.»ري كـرديم سري تهران بعضي مطالب طبع در ايـن انجمـن ارامنـه
. هم شـركت دارنـد» انداز مسلك فاسده فرنگيان تقليد كرده«نمايان غيرمقيد به احكام اسالم كه مسلمان

منظـور(راي دادند كه مـا دو نفـر آيـات. اي هم در نجف بر پا كردندچنان باال گرفت كه شعبهكارشان آن
و مازندراني ا) خراساني مفيـد بـوده ولـي از ايـن بـه بعـد مضـر،ز اين كه مقابله با اسـتبداد بـوده تا پيش

و ذكر كردشيخ پس از اين مقدمات به قضيه تقي. هستيم : زاده پرداخت
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هـر. زاده از ماها دو نفر صادر شده كه متفقاً حكم كرديم اوالً تكفير نبودهحكمي كه در باب تقي«
و منافات مسـلكش كس نسبت تكفير داده كذب محض است بلكه  حكم به فساد مسلك سياسي

]116[».با اسالميت مملكت بود

ميشيخ در تأييد فتوا عليه تقي گواهي فساد مرام او را هم نه يك يا دو نفر بلكـه بسـياري: افزايدزاده
و اساس ابراز كرده و مدرك و مسلمان با سند و ملت خواه دهـد امري كه نشـان مـي. انداز اعضاي مجلس

و مداركز مدتي پيشتر مخالفان تقيا و باورهاي سوسـيال دمـوكرات او بـه ويـژه، زاده با ارسال شواهد آرا
و بيرون و عملكرد الئيك در مجلس و آنهـا، باور به جدايي دين از حكومت آن را به مجتهـدين شناسـانده

آنهـا كـه روي كاغـذ زرد يازده فصـل از مقاصـد«: شيخ نمونه هم آورد. اندرا در صدور حكم ترغيب كرده
ـ چون جلوگيري كرديم جمع كردنـد كه احتماالً منظور مرام» طبع شده شـيخ. نامه فرقه دموكرات است

خيلـي از ايـن، اگر ديده بوديـد«: افزود، زادهدر نكوهش از جانبداري ضمني متن استفتاء بادامچي از تقي
دندو ورقي كه مرقوم فرموده و انگشت عبرت به ميايد نادم او».گرفتيـد دان و اظهـار اميـدواري كـرد كـه

اوخيانت«هم پس از مالحظه و عموم ملت آذربايجان دربـاره» هاي و امثـال او متنبـه به اشتباه خود ي او
و شالوده را بر قـوايم مـذهبي«ايم ما علما ايستاده:متن با قاطعيت افزود. خواهيد شد كه اساس را صحيح

كه» است استوار داريم ناپذير كه ابدالدهر خلل ي مملكت هم بـه اغـراض يك دسته مواد فاسده«و از آنجا
و مـوازين، اندخواهي شده مدعي مشروطه» ديگر و معتقـد بـه احكـام ما مكلفيم ميـان مسـلمين مـؤمن

و تفاوت را برقرار كنيمشرعي در مشروطه و اين عناصر فاسد تميز .]117[. خواهي
زاده در نظـر خـود را در شـرحي جانبدارانـه از تقـي، پس از نشر اين نامه]118[المتين حبلروزنامه

كه. ذيل نوشته عنوان كرد حاصـلِ» است]عوامل روس[تمام اين دسايس از روسيان«اين روزنامه نوشت
و برخي شهرهاي ايران پراكندنـد اسكناس بارهـاي اسـكناس كـه«. هايي است كه چند ماه قبل در تهران

و به جاهايي كه بايد برسد رسيد چند ماه قبل را«: روزنامه تأكيد كرد.»وارد تهران شد تمام ايـن واقعـات
.»اهللا بهبهاني مدلل گرديدهاي خودمان پيش آوردند چنانچه در قتل آيتروسيان با دست

و مرج در مملكـت شـدند كه برخي عوامل با قتل آيت طور همان روسـيان«. اهللا بهبهاني خواستار هرج
و تاكنون هم هستندن دشمن تقيتري زرگب ، زاده از مجلـس چنانچه هـر كـس در اخـراج تقـي. زاده بوده

و مي زاده مسـرور گرديـده كـه از انهـدام اي از اخراج تقيداند كه روسيان به اندازهجرايد روسيه را خوانده
از».وقت شده بودندمجلس به دست لياخوف خوش زاده از اخـراج تقـي ايناند كه بيش از هـركس ديگـر

. كنندمجلس شادماني مي
و مجلـس اول زاده در مراحل اوليهروزنامه از خدمات نمايان تقي در،ي جنـبش مشـروطه همچنـين

و افزود و پس از آن سخن راند زاده را با وجود اينكـه روزنامـه هـم مسـلك سياسـي تقـي، استبداد صغير
و هيچ موقع هم آن را تأييد نكردنمي و فداكارانه او در راه تحقـقه اما نميپسندد تواند از خدمات صادقانه

و جسـارت آميـز هـم بـه آيـات عتبـات داد. پوشي كندمشروطه چشم از آنجـا كـه: يك گوشزد ضـمني
و بيانات ديگران«مجتهدين حكم خود را براساس  و مراسالت بهتـر اسـت بـدانيم، اندصادر كرده» خطوط

: كه
و آنان نيز بنا بـه آنهارا چنان فراهم آوردند كه امر را بر دشمنان ايران اسباب«  اشـتباه مشتبه ساخته
:زادهو اما مسلك تقي».اندكرده مشتبهامر را مقام منيع رياست روحاني اسالم، خود

و غير راشيآنچه ما در حق او عقيده داريم اين است كه تقي و بسيار بـا]فساد ناپذير[زاده محب وطن
اش با اين همه تفكـرات سياسـيه. زاده داراي معلومات سياسيه به ترتيبات علميه نيستتقي.تحرارت اس

و خدمات نمايان چه در دوره و چـه در اسـتبداد از بسياري از وكالي مجلس بيش است مشـروطه اوليـه
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و چه در اين دوره به مشروطيت نموده . جاي انكار براي احدي نيست، صغير
و سياسـت ايـران خرسندشـان كـرد يان نبودند كه حذف تقياما اين تنها روس اسـناد. زاده از مجلـس

بـه، مارلينگ ديپلمات انگليس در تهـران. ها هم از اين رويداد استباقي مانده حاكي از شادماني انگليسي
روز پـيش از قتـل) 1328هشـتم رجـب( 1910ژوئيه15در، ادوارد گري، مافوق خود وزير امور خارجه

و پيشـروانه، زاده از سياست به نفع ايران اسـت گيري تقيكناره: اني نوشتبهبه در اقـدامات راديكـال ي او
محافـل سياسـي انگلـيس.]120[نهضت مشروطه با خلع يد از محمدعلي شاه ديگر به پايان رسيده است

و هم ميآميز با روسزيستي مسالمتكه در اين زمان در خط مشي همراهي -ه خـوبي مـيب، كوشيدندها
و فضاي سياسي جامعـه را تضـعيف، زاده هم حزب دموكراتدانستند خروج تقي بعد راديكال مجلس ، هم

و مبارز پايـدارش محـروم مـي بـه دنبـال ايـن. كنـدو هم خواست اصالحات اساسي در كشور را از حامي
ب، اخراج و و فراري دادن ديگر عناصر راديكال نهضت را پي گرفتند و تبعيد كردن ه تدريج جريـان راسـت
و بر حزب مسلط شـد ميانه و مذهبي حزب دموكرات تقويت و، ايـران نـو. رو نشـريه سوسـيال دمـوكرات

و حسـينقلي نـواب. پيشرو آن روزها از روشنگري بازماند مناصـب، افرادي چون سليمان ميرزا اسـكندري
و مهم حزب دموكرات را به كنترل خود در آوردند پـس، از فعاالن دموكرات آن روزگـار به قول يكي. مؤثر

و، قانون از كار افتاده، روح مجلس رفته«: زادهاز خروج تقي و انتخـاب و قـال همه اوقات مجلـس بـا قيـل
]121[».گذردمعارضات مي

و كـم بسيار ضعيف، حزب دموكرات به استثناي شعبه تبريز، در اين برهه و عملكـرد رنـگ تـر تـر از آرا
و الئيك  و بـه. خود حضور داشتراديكال حزبي كه توانسته بود با اقتدار سپهدار را وادار بـه اسـتعفا كنـد

و حتي پس از قتل سيد عبـداهللا بهبهـاني  و ضديت علماي روحاني ، دوام آورد، رغم تمامي فشار اعتداليون
و فتور نهاد خو. رو به ضعف و مناصب قدرت را به كنترل .د درآوردنداعتداليون هر روز توانمندتر منابع

و تقليـدي از طبيعـي مشـربان فرنگـي اعتداليون در مجلس دوم آراي تقـي زاده را اعـراض از ديـن
و پايه نظام سياسي، آنها به باطن يا به تظاهر. خواندند مي مي اسالم را مبنا . كردنـدـ اجتماعي ايران معرفي

و اساسـي مـي تـرين سـخنگويان عمـده،ر واقـعد. شـمردند احكام ديني را براي حفظ مشروطه ضـروري
و يـا حـاجي آقـا شـيرازي، اعتدالي در مجلس ليـدر پارلمـاني، همچون شيخ حسين يزدي رهبر معنـوي

و با تكيه بر فتواهاي مجتهدين عتبات، اشان و تقـي بر دموكرات، با تلقي ديني از مشروطيت - زاده مـي هـا
احضور كساني چون تقي، به گمان اينان. تاختند و تعالي جامعه اسـت زاده با ، ين باور كه اسالم مانع ترقي

و در ضديت با هويت اسالمي ايرانيان و همخوان با فرنگ شـيخ. بـه حـال مملكـت زيانبـار اسـت، همراه
و باطل مـي هر قانوني را كه با احكام ديني سازگار نباشد بايسته قانونيت نمي، يزدي شـرط. خوانـد دانست
آوقانون و ديني اكثريت ملت«ازي كامل با گذاري براي او هم .]122[بود» مذهب رسمي

هايي كه جـدايي عنوان كرد دموكرات، زادهتقي» فساد مسلك سياسي«يزدي در اوج كشمكش بر سر
و دولت را مطرح مي مي، كننددين و مقلد بـاور آنهـا در جـدايي حـوزه از آراي اروپاييان تقليد هـاي كنند

و سياست و ياران شريعتبه.]123[انددين » عقايـد مـذهبي«قوانين ايران بايـد بـر، خواهش گمان يزدي
در.]124[مبتني باشد بـا، حـق وتـوي روحـانيون، بر سر اصل دوم متمم قانون اساسـي هاي بحثيزدي

و دمـوكرات كرد؛ تقـي استناد به تلگراف علماي عتبات بر اجراي آن پافشاري بسيار مي هـا بـه انحـاي زاده
و تأكيـد.ع تحقق اين امر بودندمختلف مان در مباحثه بر سر كيفر شيخ قاتل در واقعه اسماعيليان نيشابور

آن تقي زاده در مجلس در روزهاي منتهي به صـدور حكـم يزدي از مخالفين سرسخت تقي، زاده بر اجراي
ت تقي. رفت فساد مسلك سياسي به شمار مي وسـط زاده در خـاطرات خـود در شـرح قتـل دو اسـماعيلي

و كشمكش بر سر آن در مجلس نويسد كه پس از تأكيد او بـر ضـرورت مجـازات مـالمي، آخوند مسلمان
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مـن گفـتم. هـا را ببنديـد آن وقـت آخونـد را بكشـيد خانهشما اول شراب«: شيخ يزدي گفت، محمدباقر
ميخانههم شراب، الجمع نيست مانعه ميها را و هم آخوند مجرم را به سزايش ]154ص[» سـانيمربنديم

و توصيه به مجتهدين توانست حكم تكفيرش را به دست آوردو به باور تقي . زاده هم او بود كه با فشار

 پردازي رائينافسانه
از پـس:نويسـد اسماعيل رائـين مـي از تـرور مرحـوم بهبهـاني آخونـد مـال كـاظم خراسـاني كـه خـود

و كتابي نيز درباره مشروط مشروطه اهللا عبداهللا مازنـدراني حكـم به اتفاق آيت، يت نوشته استخواهان بود
و به مجلس ابالغ كردندتكفير تقي .]125[زاده را صادر

و مرجع آنها را هم به دست نمي از ادعاهاي بي و هرگز ماخذ و متعارف رائين كه بگذريم ، دهـد اساس
و عامدانـه، مانند ادعاي تأليف كتابي پيرامون مشروطه به قلم آخوند خراسـاني بـا جابجـايي، وي آگاهانـه

مي زمان از تـرور بهبهـاني صـادر پـسو، كند كه حكم فساد مسلك سياسي سه ماه بعـد رويدادها وانمود
زاده را به هر نحوي بـه مـاجراي تـرور بهبهـاني او آگاهانه در پي آن است كه پاي تقي، در واقع. شده است
و شاهد معتبـري در نقـش تقـي نويسان بعد همچون ساير تاريخ. بكشاند آني كه نتوانستند سند زاده در

. قتل آن مجتهد را دليل صدور اين حكم برمي شمرد، سرايي كاذباو با داستان، ترور بيابند
و به ويژه در دو سه دهه اخيربسياري از كتاب - نيز به تاسي از اين رويه نـامطلوب تـاريخ، سازان بعدي

ك، پردازي ميبا وجود اسنادي آن، كنده دقيقاً زمان صدور حكم را اثبات و بـر كماكان ايـن ادعـا را تكـرار
.]126[اندتأكيد كرده

 پس گرفتن حكم تكفير مانند
بـه ادوارد بـراون مستشـرق) 1911ژوئـن30(ق 1329رجب3اي به تاريخ آخوند خراساني در نامه

ت، دوست ايران :نوشت، اش در استانبول زاده از عزلتقيدر پاسخ به درخواست او در خارج كردن
و ساير دوستان صميمي ايـران از بابت آقاي تقي« و، زاده رياسـت روحـاني كـامالً مطلـع اسـت

و خدمات آنها را مسبوق است و اما بدبختانه اين تغييرات الزمه، خيرخواهي ي قهـري زمـان ثـور
مقـام روحانيـت هـم كـه، شـود تبه مـي انقالب است به واسطه آنكه خادم خيلي زود با خائن مش

مع ذلك اميد است كه به زودي تمـام امـورات تـدارك، مداخله در اين جزئيات را در عهده ندارد
».]127[شده كارها به اشخاص اليق سپرده شوند

مي، يك سالي پس از صدور آن فتوا، به بياني ديگر و توصـيه: كندمجتهد به صراحت اعتراف به فشار
م و انقالب«زاده چنين حكمي در اوج تالطمات خالفين تقيو خواست و خـائن«و جابجايي» ثور » خـادم

و او را صادر شده است؛ او از خدمات تقي و بـه آنهـا معتـرف اسـت دوسـت صـميمي«زاده به ايران مطلع
باه صـدور پردازان كه وجود چنين متني از آخوند را مبني بر تأييـد اشـت اما برخي تاريخ. شناسدمي» ايران

و، يابندبا ادعاهاي خود همخوان نمي، حكم فساد مسلك سياسي و بدون ارائه سـند ، مĤخـذي به صراحت
و امضاي اين مجتهد را هم مشكوك مي خواهنـد بپذيرنـد كـه حكـم صـادر اينان نمي.]128[خوانندنامه

و تأكيد تقيشده بيش از هر چيز حاصل كشمكش و تقابـل بـا زاده بر جدايي دين هاي سياسي از دولـت
و تقـي توانمندي روز افزون دمـوكرات. اعتداليون بود و اتهـام زدن علـي، زادههـا و ائـتالف رغـم تـالش هـا

كمااينكـه خـود آخونـد. راهي ديگر جز ورود مجتهدين عتبات بـه صـحنه بـاقي نگذاشـته بـود، مخالفان
.]129[خراساني غيرمستقيم به اين امر اعتراف كرده است

ميتقي توانست تمامي نيروهـايمي، خواست مصالح كشور را قرباني پافشاري حفظ خود كندزاده اگر
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و ترقي و به صحنه آورد؛ اما او تا مدتپيشرو و مـدتي خواه را بسيج كند ها در خلوت به مـذاكره ادامـه داد
ي مانـدنش آوردن زمينـه هايش را در فـراهم هم در تبريز به انتظار آرامش نشست؛ اما ترور بهبهاني برنامه

و مجلس برهم زد . در كشور
و بـه قـول خـودشي دوري تقي درباره و جنجال اي از پيلوسـيان از بـه نامـه،»ازدحـام«زاده از جار

و نظريه پيلوسـيان. كنـيم به زبان فرانسه اشاره مـي، پردازان ارمني شعبه آذربايجان حزب دموكرات فعاالن
زاده از تقـي. به دليل فشار روحانيون ناچار به ترك تهـران شـده ناخرسـند اسـت زاده از اينكه تقي: نوشت

او افسـوس دارد كـه چـرا.ي تبريز حزب را از اين ماجرا مطلع نكرده بـود شاكي است كه چرا زودتر شعبه
و بـه مجلـس  پيـام زودتر متوجه وقايع تهران نشده تا با انجام تظاهرات در پشتيباني از او به اقدام بپردازند

و مـوكالنش اخـراج  برسانند كه حـق نـدارد نماينـده قـانوني آذربايجـان را بـدون تأييـد حـوزه انتخـابي
مي، بنابراين سند.]130[كند تـازه شـعبه آذربايجـان، بريم كه بيشتر از يك ماه پـس از صـدور حكـم پي

و مشـروطه را مهـم، زادهتقي. حزب متوجه حكم شده بود  از امـور شخصـي تـر مصالح پيش روي مجلس
. دانستخود مي

و آنان كه صدور آن را بـه دليـل صدور حكم علما عليه تقي زاده هيچ ارتباطي با ترور بهبهاني نداشت
مي، انددر قتل مجتهد بهبهاني وانمود كرده» دست داشتن« از. كنندمغلطه ضمناً در قتل بهبهـاني بـيش

و سپس حزب دموكرات لطمههمه بر شخص تقي و ترورهـاي پيـاپي كـه. وارد آمـد زاده ايـن رويـدادها
و به نام دموكرات يا اعتدالي نوشته شـد پيشتر گريبان دموكرات - بـيش از هـر چيـز تسـهيل، ها را گرفت

و حـذف جريـان راديكـال حـزبي روس آفريني براي مداخله گستردهكننده بستر تشنج ها در امور ايران
. دموكرات شد

 مجلس سنا
مـورد ديگـري از اخـتالف نظـر، حانيون مجتهد عتبات بر تشكيل هر چه زودتر مجلس سناتأكيد رو

ميتقي و اعيان دست راستي به شمار طـرح تشـكيل مجلـس سـنا در مـتن قـانون. آمد زاده با روحانيون
و شخص تقي، اساسي مشروطه آمده بود زاده در تقـي. زاده با برپـايي آن مخـالف بـود ولي جريان راديكال

و بـه خصـوص دو و آن را ابـزار جريـان راسـت ران مجلس اول هم با تشكيل مجلس سنا مخالفـت كـرده
و تضعيف مجلس شوراي ملي مي شناخت او در اين زمان هم ضـمن. خودمداري شخص شاه براي مقابله

را، پذيرش قانوني بودن طرح تشكيل مجلس سنا .]131[ي پـيش روي دانسـت»اسباب لنگي كارها«آن
ميوي هواخ شناخت كه تاكنون هيچ اقدامي براي پيشبرد مشـروطيت انجـام واهان تشكيل سنا را افرادي

و نخبـه گرايانـه خـود پـيش نداده و توجيهي را براي امـر اشـرافي و حاال به استناد قانون اساسي بهانه اند
خاو به صراحت اين مجلس را ابزاري براي قدرت.اند كشيده و اشراف قاجار و گفـت اينـان گيري اعيان واند

. خواهند استبداد گذشته را در لواي قانون جديد به پيش برندمي
و مازندراني دو مجتهد عتبات طي تلگرافي به مجلس شورا صريحاً خواستار افتتـاح مجلـس، خراساني

و نيز تشكيل  مراقبـت عـدم«به موجب ماده دوم متمم قانون اساسي براي» هيئت مجتهدين عظام«سنا
.]132[شدند»ت آراء صادره با قوانين شرعيمخالف

مبني بر تأكيد بـر ضـرورت تشـكيل هـر، به تلگراف آخوند خراساني در آغاز كار مجلس دوم،تر پيش
مجلس نمايندگان پـس از قرائـت، 1327ي نهم ذيحجه در جلسه. اشاره كرديم، تر مجلس سناچه سريع

در ضـرورت تشـكيل، چنـد تـن از معممـين.ا پرداختمتن تلگراف آخوند خراساني به بحث پيرامون سن
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و پيروي از حكم مجتهدين سخن گفتند در. سنا اردبيلي به عنوان عضو حزب دموكرات بـراي بـار چنـدم
و غيرشـرعي  و آن را از جمله امور سياسي اين گونه موارد اطاعت امر مجتهدين در تشكيل سنا را رد كرد

خا كه به گمان وي حوزه، دانست رواي : رج از اختيار روحانيون است؛ از اين
. در امور سياست ملك نبايد اطاعت بكنيم« . طوري كه در قانون اساسي نوشته شده است بايـد.

و حـدود اعضـاي  اطاعت كنيم يعني مجلس وقتي كه از كارهاي فوري خودش فراغت پيـدا كـرد
كآن وقت شروع به نوشتن نظام، مجلس معين شد زاده هـم بعد از آن كه تقي.ندنامه مجلس سنا

، اسـت]منظور شـده[تشكيل مجلس سنا در قانون اساسي: در حمايت هم حزبي خود تأكيد كرد
و عالوه بر اينهيچ مجلس يك وقت مناسب بـراي. اش با مجلس استنامهنظام، كس منكر نيست

و آن گاه اين مجلس تشكيل شود نامهتنظيم نظام ».ي سنا بيابد

س و رئيس مجلس با اين نظر كه هنوز زمـان مناسـب تشـكيل، زادهخنان تقيپس از غالب نمايندگان
و عمالً مخالف حكم مراجع عمل كردند . سنا نرسيده بحث را خاتمه دادند

و هـر بـار بـا تأكيـد نماينـدگان حـزب، در موارد متعددي موضوع تشكيل مجلس سنا به ميـان آمـد
مي، يا مناسب نبودن زمانو، ضروري، دموكرات مبني بر فوري در جلسـه اول صـفر، مـثالً.شدپس رانده

و«اي مبني بر درخواست مشـترك نامه، رئيس الوزرا،ق از سوي سپهساالر تنكابني1328 و اعيـان تجـار
و بنـابر گـزارش روزنامـه» افراد ايل بختياري نماينـدگان، مجلـس در لزوم تشكيل مجلس سنا قرائت شد
نكه كسي منكر اين موضوع نيست وحضرت آخوند خراساني هم در اين باب به مجلـس ضمن اعتراف به اي
:اخطار داده است

و حاضـر به ايشان جواب داده شد به واسطه« و احتياج حاليه مملكت سرعت عمل ي تراكم امور
انشـاءاهللا پـس از مرتـب، نامه مجلس سنا تاكنون شروع به تشكيل اين مجلس نشـده نبودن نظام

عن شدن و برطرف شدن اين مواقع شدامور ».]133[قريب شروع به اين كار خواهد

و شخص تقيبنابر باور دموكرات و، زادهها و اشـراف در ايـن برهـه تشـكيل سـنا كـه مجلـس اعيـان
و موقعيت طبقات،شدروحانيون دانسته مي و تضعيف موقعيت مجلـس، ممتاز جامعه موجب تقويت دربار
تر سنا هم بيش از آنكه مربـوط تأكيد مجتهدين بر ضرورت تشكيل هرچه سريع. بود منتخب ملت خواهد

آنچنـان كـه بعـدها مجلـس خبرگـان، هاي خود بودمربوط به خواسته، به اجراي نص قانون اساسي باشد
و راه. خويش را بر پا كردند و خواسته، هاي قانونيهر دو سوي جريان با توسل هاي خـود را مـدنظر اهداف

مي. اشتندد و دوم نشان و يارانش توانسـتند مـانع از تشـكيل دهد كه تقيروند جريان در مجلس اول زاده
. مجلس سنا شوند

و سنا ايران نو
و مجريه«اي تحت عنوان ارگان حزب دموكرات در سرمقاله به منظور فراهم آوردن بسـتري،»قواي مقننه

و استداللي براي آراي دموكرات : روزنامـه نوشـت. به صحنه تقابل گام نهاد، امون مجلس سناها پيرنظري
ه انـد كـه اي امروز هم خود را مصرف كردهعده و دليل هم آن عنوان كرد اند كه مجلس سنا داشته باشيم

مي. چون در اروپا مجلس سنا دارند ما هم داشته باشيم افزايند كـه مجلـس بعضي هم استدالل ديگري را
او زاده تقـي نويسنده هم انديش، در رد استدالل اول. پارلمان خواهد بودي مقابل قوه، سنا و شـايد خـود
امـان لذا ما هم بايد در تأسيس مشـروطه» اندها براي تكامل زحمت كشيدهملل مغرب قرن«اينكه: افزود
و كاست از آنها تقليد كنيمبي و خصوصيات درونـي كشـو. درست نيست، كم و ملـت ما بايد بنابر ويژگي ر
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و بد آنها را تشخيص دهيم و نقطـه بـه نقطـه هـر«: خودمان خوب مرض تقليدي كه بر ما مستولي شـده
و تا زود اسـت بايـد درصـدد معالجـهكم، خواهيم تقليد كنيمچيز را مي كم براي ما از امراض دماغي شده
:هـم هسـت كـه مـي گويـدو اما اسـتدالل دومـي. ما بايد در آينه مملكت خود نظر افكنيم.»آن برآمد

بينـيم در لذا مـي، در واقع كاستن نفوذ كامل قوه مقننه است، مقصود از تقسيم هيات مقننه به دو مجلس
و در عمـلمي، پشت اين پرده كه به اسم سنا مرسوم است خواهند حضور ملت در نظام را محـدود كننـد

هـاي خـود را بـه به نام ملـت خواسـته» گانكنندستم«و» جباران«اش اي كنند تا به واسطهآن را وسيله
هاي پارلماني اروپـا در واقـع ميـانجي ميـان در نظام» شغل مجلس سنا«. تحميل كنند» كشيدگانستم«

و مقننه است تا نگذارد هيچ يـك از ايـن دو مغلـوب شـوند  و در واقـع نقشـي منفـي بـراي، قواي مجريه
. مجلس ايفا خواهد كرد

پ نويسنده نمونه راي نظام از ارلماني فرانسه و ميـل عامـه آورد كه در آن قاعده بر سلطنت ملي اسـت
و پارلمان بر قوه مجريه آمريت دارد طريق قوه در. قوه مجريه هميشه تابع قوه مقننـه اسـت.ي مقننه امـا

و مستبد غلبه كردنـد  و تضـعيف پارلمـان همـت، همين فرانسه هم وقتي طبقات اعيان بـه تقويـت سـنا
و 1876اش هم سال نمونه.دگماشتن بود كه دولت به رأي پارلمان مبنـي بـر عفـو عمـومي راضـي نبـود

و تعديل اين حكم را به سنا واگذار كند بلكـه، سنا هم نه تنها قانون را تعـديل نكـرد. خواست كه تصحيح
مي، هرحالبه. خود را در ضديت با پارلمان قرار داد پادهد كه در نظامتاريخ نشان رلماني اروپـا موقـع هاي

و مقننه با وجود اين بروز مشاجره ميان دو قوه كه ظاهراً سـنا اصـالح فيمـابين دو قـوه را پـيشي مجريه
: گيرد

و همواره براي طبقـات خودخـواه كـه« هميشه كار حقيقي او خدمت به مقصد استبداديان بوده
م،و سنا نماينده آنهاست، مستولي بر ساير طبقات هستند ».كنديكار

و آيـا درسـت اسـت: پرسـيد، بود زاده تقينويسنده با اين مقدمات كه بيانگر كنه نظر حزب دموكرات
و ميانجي و سـتم را مدافعـه«گري دو قوه را به مجلسي محول كرد كه كه اصالح و ظلـم منـافع اسـتبداد

ط، در حالي كه وقتي يك مجلس منتخب ملت باشد.»نمايدمي و بقـات اعيـان هـم حتي مالكين بـزرگ
و، نويسـنده. ناچارند در يك رديف كنار نمايندگان مردم بنشينند و اشـراف مجلـس سـنا را مركـز اعيـان

و منافع طبقـاتي خـود بـه ضـد عامـه  و مالكين دانست كه بنابر خاستگاه ي مـردم اقـدام خواهنـد كـرد
در ايـن.ن را تقليد محـض كـردو نبايد اين شيوه غلط مغربيا، اي از وجود آن نخواهد بردمشروطيت بهره

مي: آيد مقاله در ادامه مي به چهـار چيـز) سنا(دهد كه در صد سال گذشته مجالس عالي تاريخ آنها نشان
آن.»و خدمت به طبقه اعيان، ظلم به ملت، تمول، فئوداليته«: اندخدمت كرده پس خوب اسـت آنچـه در

.]134[ما مرتكب نشويم، جاها باعث گريستن مردم شده

 زاده در تبريزتقي: زخم تكفير
و فشار1328رجب24زاده در تقي و بـه هايق به اجبار ناشي از حكم مجتهـدين از تهـران خـارج شـد

و تا اول ذيحجه در.ي همان سـال در آن شـهر مانـد تبريز رفت و هواخواهـان آنهـا پافشـاري روحـانيون
و دولت موجب شد وي تبريز را نيز ترك كند  او در زمـان اقامـت.و به سوي استانبول روانه شـود مجلس

و زندگي نيمه مخفي در تبريز و گسترش تشـكيالت حـزب دمـوكرات تـالش بسـيار، چهار ماهه در قوام
مي تقي. كرد و دانست مخالفانش پس از خـروج او بـه سـراغ زاده قصد عزيمت به خارج از كشور را نداشت

و ساير عناصر راديكال نهضت مي ميروند كمااينكه چنين هـم. كننديكي يكي آنها را هم از صحنه بيرون
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و حاج ميرزا ابوالحسن انگچي از حاميان تبريزي حزب دمكرات بـا ارسـال. شد حاج محمدعلي بادامچي
و تاييـد بـر فسـاد اما پاسخ قاطعانـه، هايي تالش كردند نظر آيات عظام را تعديل كنندنامه ي آنهـا اصـرار

،ي مبـارزه بـه عنـوان يـك شـيوه، رواج تـرور.]135[زاده بـودو ضـرورت خـروج تقـي مسلك سياسي
و تقي زاده را سرانجام به اين نتيجه رسـاند كـه بهتـر اسـت بـراي رويدادهاي خونيني را در كشور رقم زد
و به استانبول برود بـه، حزب دموكرات هم در بستر اوجگيـري خفقـان داخـل. مدتي از كشور خارج شود

و كارآمدي در استانبول پي برده بود كه حامي تشكيالت داخل باشـد ورت وجود شعبهضر - تقـي.ي فعال
تصميم نهايي خـود را پيرامـون مانـدن در ايـران يـا، زاده با نوشتن نامه به كميته مركزي حزب دموكرات

و رأي جمعي آنها واگذار كرد كـه هنـوزي مركزي موقـت حـزب كميته، در همين زمان. ترك آن به نظر
و تبريزهايي در حوزهطي نشست، علني نبود و تشـكيل، هاي تهران كميته مركزي دائمي حزب را برگزيد

و اي محرمانه به تقيطي نامه،ي مركزي جديد كميته. داد زاده نوشت طي دو جلسه مسـئله مـورد بحـث
 : مذاكره قرار گرفت

و مذاكره شده« و نظـر، در موقعي كه اين مسئله مطرح بـه داليـل چنـدي كـه در دسـت بـود
در:ي اطالعاتي كه از مدلول مكاتيب آن رفيق محترم استنباط شده بـود كـه همچنين به واسطه

و ماندن آن دوست محتـرم بـا آن حـال كـه نمـي تـوان اطمينـان تبريز قواي ارتجاعيه جلو آمده
و مفسـدين روز  و از طرفي چنانچه در طهران ديديم محـركين و حاصل نمود بـه روز بـر شـقاق

و ضرورتاً جنابعالي از تبريز بايد بيرون برويد كه رفته رفتـه مغرضـين، افزايندفساد خود مي حتماً
».]136[دستاويز ديگري پيدا ننمايند

زاده بـراي حفـظ جـان وخـاموش كـردن مخـالفين به رأي كميته مركزي صالح دانسته شد كه تقي
آ. حزب به استانبول برود ،ي كثيري از ايرانيان مهاجر در آنجـا اقامـت داشـتندن شهر كه عدهحضور او در

و مفيد تشخيص داده شد در خصـوص روانـه«،ي مركـزي هاي پيشينش به كميتهزاده در نامهتقي. الزم
در«:ي حزبي آمد در متن نوشته. از سران حزبي به آنجا تأكيد كرده بود» داشتن يك نفر وجود جنابعـالي
و قدرت بزرگي به فرقه خواهد بخشيداسالمبول يك  و تماميت كشـور بـه، از سوي ديگر».قوت استقالل

و گسترش مداخالت روس با بحران پردامنـه  و بـراي فعاليـت اي مواجـه مـي ويژه در ارتباط با عمق شـد
و معتبر احسـاس مـي، المللي براي دفاع از حقوق حقه مردم ايرانبين . شـد نياز به حضوري چنين پرتوان

زاده در مسير سفرش در شهرهاي ديگـر آذربايجـان مركزي همچنين اظهار اميدواري كرد كه تقي كميته
و جلب طرفـدار فرقـه«ايجاد يا احياي شعب ديگر حزب دموكرات را در  . موجـب شـود» بسط دموكراسي

مبا دستورالعمل«در پايان افزودند كه پيش از حركت از تبريز . نمايد» نظمهاي خود كميته تبريز را
زاده در در اواسـط زمـان اقامـت اجبـاري تقـي) 1910اكتبر13( 1328رمضان28اي به تاريخ نامه

آنتبريز خطاب به يكي از دموكرات و توصـيه، ها در دست است كه در هـايي پيرامـون اقـدامات دستورها
و نحوه و عملكـرد حـزب اين نامه هم از نظر.ي پيشبرد امور سياسي آمده است حزب دموكرات تاريخچـه

و ذهني تقي، دموكرات .]137[زاده در آن برهه حاوي نكات مهمي اسـتو هم در شناخت وضعيت روحي
و، اسـت 1328رجـب25، زاده از تهـران تاريخ نوشته روز بعد از خـروج تقـي علـي محمـدخان تربيـت

ش - در ايـن نامـه مـي زاده تقي.انددهعبدالرزاق حكاك توسط افراد معزالسلطان وابسته به اعتداليون ترور
و«: نويسد و غصه تا مدتي دستش به قلم نرفته در فراق آن جوان معصوم مظلوم شهيد كـه«از شدت غم

و درستكاري بود و تقوي و به همـين دليـل اش تا مدتحيات،»مظهر فضايل اخالق و تلخ شده ها تاريك
د4اي را كه در نتوانسته بود جواب نامه - كنـد علـي سعي مـي».ارسال دارد،ر تبريز دريافت داشتهشوال

و شكايت خود مي، رغم دل پر درد در اين تنگنا كـه مخالفـان«: نويسددوست دموكراتش را دلداري دهد؛
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».آورند نبايد نااميد شويمو دشمنان از هر سو فشار مي
يـ نايـب، ها آغاز شده بودي غريبي براي دموكرات زمانه اري اعتـداليون در تـالش بيـرون السـلطنه بـا

و سازمان و هواداران حزبي از ادارات گويا رفيق مزبور هم از اداره محاسـبات. هاي دولتي بودندكردن اعضا
و نمي و تذكرات مشخصـي هـم تقي. توانست در تهران كار مناسبي بيابدرانده شده زاده دراين نامه هشدار

م. دهدارائه مي و، الملك درگير است اليه كه حكيمدرباره اصالحات وزارت بـه رفقـاي ديگـر بـا ذكـر نـام
و تأكيد دارد كه نشان اشاره مي و«كند و اصـالح نـواقص آن جـد و رفـع معايـب با تمام قوا در نگاهداري

و فعاليـت اسـباب خرابـي ادارات آن  و جـديت و مواظبت و با كمال حراست و جانفشاني فرمائيد كوشش
خواهـد كـه بـيش از از همه مـي.»برسانيد]الملك حكيم[مستقيماً به خودش، كردهوزارتخانه را تفتيش 

و كوشا باشند و مسئول . پيش در كارهاي دولتي خودرا پيگير
در عمده مشكالت آن وزارتخانه تحت هدايت وزيـر دمـوكرات كابينـه مسـتوفي 17الممالـك را كـه

و معاون حاليه باالخص وزير ماليه«ناشي از تحريكات، رجب تشكيل شده بود و معاونش دانـد مـي» سابق
الدوله وزيـر اشاره مستقيمي به ميرزاحسن وثوق. كندكه به تحريك دوستان قديم خودشان كارشكني مي

و هواخواهان اعتدالي او دارد مي. ماليه پيشين و گربـه دهد كـه از مـوش تذكر رقصـاني مسـتوفيان دوانـي
وكهنه غفلت نكنند؛ چرا كـه هـدف اصـلي آنهـا، اندتحول نوين در امور مالي پرستي كه مخالف هر تجدد

و ثابت كنند : اين است كه وانمود
و ترقي عنصر جوان« و رونق كار نسـل جديـد بـه زمـين خـورده تـا همـه، اصالً عقيده ليبراليزم

».تواند كاري بكندتصديق كنند كه بلي در وزارت ماليه جز مستوفي كسي نمي

و تخصص در امور مالي ارباب كيخسرو پارسيپيشنهاد مي در، دهد كه از توانايي نماينده زردتشـتيان
و تـوان صـديق حضـرت مـدرس مجلس كه همراه دموكرات و عالوه بـر آن از تـدبير ها بود استفاده كنند

و فهيم در. الملك فعال ديگـر حزبـي يـاري گرفتـه شـود حقوقدان مدرسه عالي سياسي صـديق حضـرت
و جريـان پيشـرو الئيـك مم قانون اساسي به عنوان مدرس با دانش ياري بسياري بـه تقـي تدوين مت زاده
مي تقي. كرده بود و]دمـوكرات[محض خاطر فرقـه«: نويسد كه به آقايان برسانيدزاده و اسـتظهار عقيـده

و عملـي از دستشـان برآيـد بـه رفيـق و معاونت فكـري مسـلك]هـم[حفظ عنصر تجدد هر نوع كمك
و رأي صواب در مشورت پيشنهاد كنندبي]وحيدالملك[دشان خو ».مضايقه بدهند

مياز همه دموكرات و با تمام وجود هـر كـاري بـه يـك هـم ها خواهد رقابت شخصي را كنار بگذارند
و كيفيت را به بهتـرين وجـه بـه سـرانجام مطلـوب حزبي واگذار مي شود مجموعه حزب را مسئول بدانند
و موجب و فرقه« برسانند و» روسفيدي خود و رونق امور و پيشرفت و تعـالي«در نجات و قوت » نيكنامي

. كشور شوند
ميتقي و واالتـرين وجـه هر كار دولتي كه به دست گرفته: كندزاده مكرر تأكيد ايد بايـد بـه بهتـرين

و حـس مسـئوليت دمـوكر  و فـداكاري و اتحاد عمومي پيش رود تا صـالحيت و با ياري در، هـااتممكنه
و اعتبـار دمـوكرات و. هـا را ارتقـا دهـد وظايف ميهني را نشان دهد و شـور سـازندگي را ترغيـب ارشـاد
و كاستي را توصيه مي و تعهد تقي. كندبازداشتن مسئولين از خطا و ترقـي حس مسئوليت زاده به اصـالح

و مـي دوله را هشدار مـيال چندين بار حضور وثوق. زندامور دولتي در عبارات اين نامه موج مي گويـد دهـد
و بـر مبنـاي آرمـان» اشخاص خوب«: نويسدمي. بايد مواظب او بود هـاي را به تدريج بايد بر سر كار آورد

و ترقي را مدنظر قرار داد، حزبي و جان نثاري ارامنه در پيشبرد امور را به عنوان نمونـه. پيشرفت فداكاري
و اتحاد مثال  هم توصيه. زندميو سرمشقي براي جديت دگـران ـــ منظـور، مسلك ارمنـي خـودي رفيق



و تبعيد دوباره: مجلس دوم  635 زخم تكفير

نوشـت كـه او عـازم. تيگران هاكوپيان سوسيال دموكرات فعال حزب دموكرات ــ را نيز به تهرانيـان كـرد
و اقتصادي خود را در سويس تمام كرده كار مناسبي در امـور  و براي او كه تحصيالت سياسي تهران است

. مالي فراهم آوريد
و مصالح مملكتتقي و ابعاد كار سياسي حزبي و، زاده همچون رهبري كه همه جوانب و نيز مواظبـت

مياصالح وضعيت اعضاي حزب دموكرات را مدنظر دارد توصيه ارگـان، ايـران نـوبه. دهد هاي الزم را ارائه
كهحزب هم كه توقيف شده بود اشاره مي و تأكيد دارد چـ:كند و انتشـار هـر  ايـران نـوه زودتـر در طبع

تربيـت،»دو جوان شـهيد«پيگيري مجازات قاتلين، ضمناً. ارگان نماندخيلي كوشش فرمائيد كه فرقه بي
شد،و حكاك . را خواستار
ميتقي و تجـار. نويسد كه در تبريز دوستان زيادي داشتزاده مخبرالسلطنه هدايت والـي آذربايجـان
و حمـايتي در زاده، تقيو مخالفت مسلكي خود با دشمني متشرعين رغمبهخواه مشروطه از هيچ كوشش

- هاي روسي كماكان عليـه تقـي روزنامه، در مدت توقف چند ماهه در تبريز.]138[حق او فروگذار نكردند
ميزاده مطلب منتشر مي و مدعي ]157ص[.»فالني در تبريز مشغول تحريكات اسـت«شدند كه كردند

اقبا اوج و و حضور پـر تعـداد سـالدات،هادامات روسگيري توطئه هـايو با توجه به تسلط كنسول روس
و با اوج، مسلح روس در شهر گيري ترورها كه بعضاً توسط افرادي از اتباع روسي انجـام احساس خطر كرد

. تصميم قطعي به عزيمت از ايران گرفت،شدمي
در، سـلماس، اي اروميهاز شهره، زاده در مسير سفر از تبريز به استانبولتقي و سـرانجام مـاكو خـوي

و در هر كدام مدتي اقامت كرد مي. ايران گذر از نويسد كه در اروميه اجاللخودش الملـك حـاكم منطقـه
و دسـتيار حـاكم. او استقبال شاياني به عمل آورد و مشاور پـدر، حـاجي ميـرزا علينقـي، دوست صميمي

آمدنـد زاده مـي مردم مرتب به محل اقامت تقي. را مالقات كرد،اي معروف به بابا شملمهندس رضا گنجه
ميو او را به خانه . كردندي خود دعوت

و همـه جـا مـردم از او اسـتقبال، پس از چند روز توقف در اروميه و از آنجا به خوي رفت به سلماس
و سـوي اهـداف، با حضور در انجمن واليتي مترقي شهر، در شهر خوي. كردند خـود اقـداماتي در سـمت

و سپس رهسپار ماكو شـد  و بزرگـان شـهر خـوي در از او بيانيـه. كرد ذيحجـه16اي خطـاب بـه مـردم
.]139[اش در خوي سپاسگزاري كرده است آنها در مدت اقامت» مراحم«ق در دست داريم كه از 1328

و دوره خان ماكو در زمان مشروطه و مردم تبريز اصـراري استبداد صغير در مقابله با مجاهديي اول ن
و تبريزيرو دشمني شديدي ميان ماكوييو از اين، فراوان داشت خواهـاني مشـروطه. ها بروز كرده بـود ها

و ميرزاجعفر قفقازي و مدتي هم حيدر عمواوغلي و فعـالي در شـهر، چون ميرزا جواد ناطق انجمن مترقي
و گسترانده بودند و اطراف ماكو برپا كرده . خوي

و خان ماكو در دوره ورش گستردهش السـلطنه موجب فرار اقبال،ي مجلس اولي دهقاني عليه مالكان
ميتقي. حاكم منطقه به خارج از ايران شد و يارانزاده و دل نويسد كه در خوي مجاهدين اش انديشـناك

و اقبال، نگران بودند رود او بـه قلمـرو السلطنه كه مجدد كنترل منطقـه را بـه دسـت گرفتـه بـود مـانع از
و بيم آن مي و، از اين جهت. اي به او برساندرفت صدمه حكومتي شده ده نفر از مجاهدين رشـيد سـواره

زاده همـراه ايـن دسـته از وسـط قلمـرو تقـي. ده نفر نظامي ايراني همه سواره همراه او عازم ماكو شـدند 
و به سرحدات عثماني رسيد اقبال و دهقانانشرح فالكت. السلطنه رد شد و تعـدي، روستاييان از اجحـاف

. زاده در مسير مسافرت خود نوشته استحاكم حريص آن ناحيه را تقي
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 تبريزهاي نامه
پيرامون حضـورش در تبريـز بـه، زاده در استانبول بپردازيمكه به اقامت نسبتاً طوالني تقي پيش از آن
و دوسـتانش هاي در تبريز نامه زادهيتقدر زمان اقامت چند ماهه. كنيمنكاتي اشاره مي متعددي ميـان او

و تـري بـراي شـناخت دقيـق تـأملو برخي اعضاي حزب دمكرات مبادله شد كه حاوي نكـات قابـل  بينش
و فهم تاريخي اين زمان رويدادهاي ايران است زاده در نامه به يك دمـوكرات توصـيه كـرده تقي. كنش او

. ياري بخواهنـد، هاي زردتشتيان ايران در مجلسي هواخواه دموكراتهنمايند، بود كه از كيخسرو شاهرخ
اش در آغـاز مجلـس ماهـه8و سپس در مدت حضور، رابطه تنگاتنگ او با كيخسرو در دوران مجلس اول

و سپس حزب دموكرات انجاميد، دوم هـاي در هفتـه. به جلب بسياري از زردتشتيان در انجمن آذربايجان
- اي از كيخسـرو شـاهرخ بـه او مـي نامـه، شـوال15در تـاريخ، زاده در تبريز يدگونه تقيپاياني اقامت تبع

مي زندگي مخفيانه تقي.]140[رسد اطالعـي دوسـت موجـب بـي، خوابيد زاده در تبريز كه هر شب جايي
مي. اش شده بودزردتشتي از. نويسد كه تا سه روز بيشتر بر اين تصور بـود كـه او در فرنگسـتان اسـت وي

ميخبر سالمتي او اظهار شادماني مي و اميدوارم خاطر عـالي بـه هـيچ وجـه از پيشـامدهاي«: افزايدكند
و اهـالي. غيرمترقبه ناگوار آزرده نشود و ترقـي ايـن مملكـت به نحوي كه از ابتداي تصدي جز رسـتگاري

و باز به قصد اولي خويش استوار باشيد تـا شـايد بـه يـاري بـازوي آه  و خـرد آئـين آن نيتي نداشته نـين
و حسد بسي ويرانـي. بزرگوار رواني تازه به اين جانب پژمرده باز رسد هـاي زايـد وليـك چـون بلي رشك

.»همواره كامراني با حقيقت است بايد دست از دامن حقيقت برنداشته منتظر كامراني بود
و اظهافقدان تقي: نويسدكيخسرو در ادامه مي ميزاده در تهران محسوس است كنـد هـرر اميدواري

و عين حسودان را كور سـازد]منظور حزب دمكرات[مقدم مبارك محفل تيره«چه زودتر  در» را روشن و
مي» جوان ناكام]تربيت[فاجعه شهادت مرحوم ميرزا علي محمدخان«پايان . گويدرا تسليت
از تهـران ارسـال شـده) تهراني( سه نامه از حسين پرويز، زاده در تبريزي پاياني اقامت تقي هفته6در

و پذيرش رهبريت او بر حـزب دمـوكرات اسـت كه حاكي از ارتباط منظم تقي و ادامه نامـه. زاده با تهران
و بازسازي حوزه)ق1328(شوال18در، اول و حاوي گزارش سازماندهي جديد ، هـاي حزبـي نوشته شده

و تشكيل كميته مركزي است در شـعبه» اي محلـي جلسـه«اده خواستار تشـكيلزتقي. به ويژه در تهران
و روال مطلوبي يابد زاده تقـي، بنابر مفاد همين نامـه.]141[تهران حزب شده بود تا در غيبت او امور نظم

. طي تلگرافي از تبريز تصميم تشكيل جلسه را روز پيش از انعقاد تبريك گفته بود
د - پرويـز مـي.ر منزل حسين پرويز برگـزار شـد كنفرانس شعبه تهران حزب طي جلسه اي مخفيانه

و اينكه برخي كمـر بسـته: نويسد انـد كـه سليمان ميرزا خواسته بود كه به دليل شرايط نامطلوب پايتخت
و. بهتر است كنفرانس حزبي سري برگزار شود، ها را از مجلس بيرون كننددموكرات جلسه با حضور صـد

و سران حزبي توسسي عضو منتخب حوزه شدط رسولها مجمع بـه اتفـاق آرا شـيخ ابـراهيم. زاده افتتاح
و سليمان ميـرزا را بـه عنـوان منشـي برگزيـد  گـزارش فعاليـت حـزب. زنجاني را به رياست سني جلسه

و قرائـت شـد  .]142[دموكرات شعبه تبريز كه توسط تيگران هاكوپيان به فرانسه نوشته شده بود ترجمـه
كه تأملي قابل نكته عرضـه، مسيو آرشـاك، گزارش حوزه حزبي قزوين را نماينده قزوين حزباين است
و در مـي زاده هم خبـر داده مـي به قلم رسول» تنفيذ فرقه اعتداليون«از نشر رساله. كرد يـابيم كـه شـود

و عده پاسخگويي به محتويات رساله را داده است]143[ميرزا ابراهيم قمي نامي . از جبهه مخالفين
و تـالش بـراي ورود وزراي مخـالف: دهدمي پرويز گزارش اوضاع در تهـران چنـدان مناسـب نيسـت

و ممتازالدوله را بـه كابينـه در نظـر گنجاندن كساني چون وثوق. ها در كابينه افزايش يافته دموكرات الدوله
آك«. السـلطنگي برگزيـده بودنـد اعتداليون ناصرالملك را به نايب، ضمناً. دارند اذيـب در شـهر هـم همـان
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و بازار داشتكه اشاره به اتهامات وارده بر تقي،»منتشر است از روز ايـران نـو انتشار مجدد. زاده در كوچه
. دهدبعد را نويد مي

در. رسـد نامه ديگري از پرويـز مـي، زاده از تبريزروز پيش از خروج اجباري تقي25، در پنجم ذيقعده
مي]شوال[وم ماه پيشس23زاده در اين نامه به نامه قبلي تقي اي خبـر داده از نامـه، ضـمناً. شـود اشاره

مي. زاده به دمكراتي درنجف نوشته شده استشود كه توسط تقي مي - دهد كـه تقـي محتويات نامه نشان
و تشكيل كنفرانس آن در تهران و دستورالعمل، زاده پس از اطالع از اقدامات حزبي هاي مشخصي نوشـته

و بـا آن كـه حـاال كـم كـم«: ارسال داشته بود اظهار فرموديد كه بايد سردار اسـعد را در دسـت داشـت
و آن نقطه نظري كه هميشه در اين جـا مطـرح بـود كـه بـه جانـب ديگـري فهميده مي شود كه تلون او

مي]اعتداليون[ مي، اي نداشتنتيجه، كندحركت توان خود را قانع ساخت كـه شـايد ادامـه ايـن كـار باز
و خواسـتند ... يد بودتاحدي مف و سپهدار در اوايل شوال با هم شروع به ائتالف ظاهري كـرده سردار اسعد

و ممتازالدوله و سپهدار را بـه قـولي داخـل، كابينه قديم را به عنوان اصالح از ميان برداشته مستشارالدوله
و رفيق مهمل خود ناصرالملك را صاف كنند جاده، كابينه كرده ».ي خياالت خود

و ضديت بين آنهاتالش دموكرات و سردار اسعد به دليـل خاسـتگاه، ها در استفاده از اختالف سپهدار
و تلون مزاج سردار اسعد به جز در برخي موارد تاكتيكي مؤثر نبود مي.و باورها افزايـد سـردار اسـعد پرويز

و كرامولي واداشـته«به  و خياالت ناپلئون د، خيال ديكتاتوري ر ضـمن اظهـارات خـود بـه چنانچـه وزيـر
و حفظ كرده، سليمان ميرزا گفته اي از وكـال را چنانچه كرامول عـده.امشبها مكرر اين دو تاريخ را خوانده

و بـه ايـن قسـم. از مجلس بيرون كرد كه معلوم نيست كجا رفتند مـن هـم همـين كـار را خـواهم كـرد
».كندتهديدات مي

از،»قـواي بختياريـه«و» ارتجـاع قاجاريـه«از يكسو.ه بودبه روايت پرويز اوضاع دشواري پيش آمد و
و يادداشت انگليس«سوي ديگر مي» حركات روس زاده را در ايـن برهـهي تقي وي عقيده. آوردفشار وارد

و تالش آنها به ويژه. پرسدمي و ابهام از فعالين دموكرات عتبات مـورد نظـري كـه» مسـافر«پرويز به رمز
مي. گويدآشناست سخن مي بـه. كند كـه در آن زمـان در نجـف بـود احتماالً به محمدرضا مساوات اشاره

ميتقي و كند كه ارتباطات خود با عتبات را فعالزاده توصيه » با رعايـت نزاكـت الزمـه بـه نجـف«تر كند
و رويه خود را اصالح كنند. بنويسد بي. قرار شده آنها هم رفتار ي نامـه،ربـط هـم نبـود سخني كه چندان

حكم فساد مسلك سياسـي، چندي بعد آخوند خراساني به ادوارد براون را در دست داريم كه غيرمستقيم
. گيردرا پس مي
زاده در تبريز در دسـت اسـت خطاب به تقي 1328) رمضان(صيام26اي از نجف اشرف به تاريخ نامه
و اقدامات تقيتأملي قابل كه اشاره ايي به رابطه ميزاده در كـه مجتهـدين عتبـات طور همان. كندن برهه

و دورانديشي شعبهتقي، در حكم خود اشاره كرده بودند اي مخفـي از حـزب دمـوكرات را در زاده با تدبير
و مكتوبي از جزئيات اين اقدام در دست نيست. عتبات داير كرده بود هـاي گـاه فقط اشاره، اطالعات دقيق

و پراكنده  و گاه مبهم ميدر نامهمستقيم و اسناد يافت مي ها زاده از زمان مجلـس دهد تقيشود كه نشان
و مصـالح  و يا مطـابق نظـر و حتي كساني را براي دادن اطالعات صحيح اول با آن مناطق در مراوده بوده

گرايـان مـذهبي در دور كـردن مجتهـديني سـنتو مقابله با تبليغـات گسـترده، خود به علماي روحاني
شهرسـتاني بـه،]144[ي يـاد شـده در همين نامه. به آن نواحي فرستاده است، روطه از نهضتهوادار مش

ميتقي در» شـايعاتي«. كه اشاره به مجتهدين عتبات اسـت.» اين ناحيه محترمه«دهد كه از زاده اطالع
ميمنتشر شده كه نسخه مجله العلم صـدور حكـم منظـور مـتن، احتمـاالً. فرستداي از آن را براي اطالع

نويسنده همچنين خبـر سـالمتي سيدمحمدرضـا. زاده در آن نشريه استفساد مسلك سياسي عليه تقي
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اي بـا كنـد ارتباطـات مكاتبـه در لفافه توصيه مـي، ضمناً. كندمساوات را كه در آنجا اقامت دارد عنوان مي
دمي» بعض از خلص احرار نجف اشرف« و روابط بهتري بـا .ي روحانيـه برقـرار شـود ايـره تواند مفيد باشد

و سنتداد كه در اين زمان مخالفين تقياين امر نشان مي گرايان ـــ اطـراف مجتهـدين زاده ــ اعتداليون
و به تبليغات وسيعي بر ضد وي مشغول بودند به. را گرفته همين دليل بر ضـرورت رابطـه بـا نويسنده هم

و مشـروطه برخي آزادي تأ خواهان و توصـيه مـي كيـد مـي طلبـان عتبـات از، اينكـه مسـاوات. كنـد ورزد
. حاكي از تحركات اين زمان حزب دموكرات است، به نجف رفته بود، مسئولين حزب دموكرات

- زاده در دسـت اسـت كـه مـيي ديگري از شيخ ابراهيم زنجاني به تاريخ چندي بعد خطاب به تقي نامه
چ«: نويسد و حيران كردهافكار نجف را ديگر نفرماييد كه به بلكـه بـه، ها متحيـر واقعاً بيچاره. انده درجه فاسد
كـه مـن]مسـاوات[بعـد از ورود آقـاي سيدمحمدرضـا. انداي متهم در عثماني به تمايل روس هم شدهدرجه

و مي ميرفتن او را نپسنديده و دسيسه در كار او مسـتقيماً. خبري به من رسـيد، كننددانستم هزار قسم افترا
غ ]145[».امي او سفارش كرده ها دربارهيرمستقيم به بعضي معاونتو

و عضو فعال حـزب،ي احمد استوار نامه قابل ذكر مهم ديگر نوشته از خويشان نزديك محمود محمود
هـا ايـن نامـه.]146[زاده از تبريـز نوشـته شـد دموكرات در تهران بود كه يك هفته پيش از خـروج تقـي 

د ميموكراتهمچون ساير مكاتبات و تقـي دهد كه قتل بهبهـاني بـه موقعيـت دمـوكرات ها نشان زاده هـا
و آنها را تحت فشار همه و اعيـان قاجـار هـم كـه. جانبه قرار دادآسيب بسيار وارد آورد مخالفين اعتـدالي

و حمالت اسالم و ايمان نداشتند با اتهامات رده هـا تنـگ كـ نمايانـه عرصـه را بـر دمـوكرات غالباً درد دين
و رويه. بودند و مراعات شعاير مذهبي كـه در سـخنان تـرس خـورده وكـالي هاي محتاطانهاتحاد روش تر

و يا نشريات آنها مالحظه مي 23ي اسـتوار در نامـه. در همـين چـارچوب قابـل فهـم اسـت، شـد مجلس
كمورد دستورالعمل از متن نامه پيشين تقي28نويسد كه ذيقعده خود مي رده كه برخـي را زاده استخراج

و مـابقي را خـود او پيگيـري خواهـد]محمود محمود بعدي[ميرزا محمودخان پهلوي  انجام خواهـد داد
نوشـت، كه به شكايت تيگران هاكوپيان در سستي اعضاي شعبه تهـران، زادهي تقي در پاسخ به نامه. كرد

و محسـن نجـم اما حاال، ما زير فشار قدري عقب مانديم، تا حد زيادي حق با اوست - كه سيدمحمد كمره
و بيشـتر بـه امـور حزبـي و حسين پرويز از استخدام ديـوان محاسـبات وزارت ماليـه اسـتعفا داده آبادي

شد، خواهند پرداخت و رابطـه ميرزاعلـي جـويي تقـي در مـورد پـي. وضعيت بهتر خواهد - زاده از شـرايط
ضـمناً از ضـديت فرمانفرمـا.ي دموكرات استجواب داد كه او از جمله اعضا]داور بعدي[اكبرخان عدليه

و كساني را كه با او همراه نيستند اخراج كرده، وزير . شكايت كرد، كه برخي هواخوان حزب دموكرات
يكي از مسـائلي كـه او پيگيـري، زاده در تبريزهاي متعدد اعضاي حزب دموكرات خطاب به تقيبنابر نامه

والكرد گسترش شعبهمي . حزب دموكرات شـعبه توانمنـدي در رشـت نداشـت، مثالً. يات استهاي حزبي در
و سوسيال دموكراتداشناك و بر جريانها بـه توصـيه. هاي سياسي شهر مؤثر بودنـد هاي گيالن در آنجا فعال

و نظام«زاده تقي و از چنـد هـوادار خـود خواسـتار تشـكيل شـعبه » نامه فرقهپروگرام را به رشـت فرسـتادند
هـاي متأسـفانه نامـه. قرار بر اين شد كه يكي از اعضاي باالي كميته مركزي به گيالن اعزام شود.]147[شدند
در، هاي برشمرده شده در باال آمدزاده به مخاطبين كه در پاسختقي و ما ناچاريم بـا كنكـاش در دست نيست
و زاده در زمان اقامت در تبريز به چه امـوري هاي موجود بپذيريم كه تقيپاسخ نگـران چـه كارهـايي مشـغول
و خواست تقي،هابه راهنماي همين نوشته. بود و فعاليـت كـردن زاده به يافتن چارهبا روحيات اي براي ماندن

. بريمدر ايران پي مي
و دغدغه خود از احتمال آسيب و هـاي جـاني بـه او را پنهـان نمـي رفقاي دموكرات او نگراني كردنـد

خ : اي بـه او نوشـت كـه زنجـاني در نامـه. يال آمدن به تهران را از فكر خود خارج كنداصرار داشتند كه او
بنده از معارضت اشـخاص بـزرگ بـا. توانم صالح بدانم كه حضرت عالي قدم به طهران گذاريدبنده نمي«
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. شرافت . و. ابداً خائف نيستم. و اوباش بـبي]مردم[اما با اراذل و و عـالف و بنكـدار ازاري شـرف مفتـري
و مقاولت ابداً صحيح نيست دانـد كـه در ايـن افزايـد خوشـبختي او را در ايـن مـيو مـي.]148[مقاومت

بيبي«شرايط دشوار  و و اوالد قـدر«متأسفانه شدت افترائات به جـايي رسـيده كـه. است» قيد آزادعيال
كه» آن وجود عزيز جم«دانسته نيست در حالي و تقليل بهمان از و مقـام تكفير فالن له داليل بزرگـواري

. عالي است . . بگذاريد مردم ديگر را پيدا كرده خود را به او مشغول سازند.
و قتل سيدعبداهللا مي فعالً بنـده تـا چيـزي از نجـف«: نويسدوي در ادامه در اشاره به وضعيت عتبات

و ميان اشتباه خودشان نشر شود و، در تكذيب تلگراف سابق اتبـاع شـيطان لعـين يـا ايـن مجمـع كـين
. دانممتفرق نشود صالح در آمدن حضرت عالي نمي . و به نام حضرت عالي تمام خواهنـد. افسادات كرده

و. آدم كشته به حضرت عالي خواهند بست. كرد ـ و حسـد موجـود آخر مالحظه مقتضي يعنـي عـداوت
ختي قاتل سيدعبداهللا هم كشـف از بدب. يعني ديانت يعني اخالق حسنه مفقود بفرمائيد، مانع يعني شرف

و اسداهللا خان از وقـايع اتفاقيـه اسـتفاده اعمـال غـرض]فعالين اعتـداليون[ها نشد؛ امثال معاضدالسلطنه
را، كردند و افعـال معاضدالسـلطنه . اگرچه بنده تمام اقوال . صـبر فرمائيـد. دانـم القـايي از ديگـران مـي.

و عالم كهنه است و وزيـر اعتـدالي[ل ممتازها جزاي اعما. خداوند قديم و]اسـماعيل ممتازالدولـه وكيـل
و اين اشخاص اگـر هـوش. خواهد داد]منظورحاجي سيدنصراهللا تقوي[ها مستشارها را با اخوي اين ملت

و بيكـاري هـزار درجـه يا انصاف داشتند در اين سه ماه به فكر مي و مفسـده افتادند چگونـه شـد خرابـي
]زادهتقـي[اي علماء سوء شما گفتيد اصالح مملكت به نبودن ايـن شـخص، ابراراي، پس اي اشرار. افزود

مي، فهمنداست يا اقالً خود نمي ».شنيدندحرف گوينده را
و در جمـع زنجاني در همـين نامـه بـه تـالش ميرزااسـماعيل نـوبري وكيـل آذربايجـان در مجلـس

و بـدل شـده ها كه همان زمانن نوشتهاي. كند روحانيون نجف براي تغيير نظر مجتهدين اشاره مي ، هـا رد
و اصرار تقي و بازگشت به تهران داردجملگي حاكي از خواست . زاده به ماندن در ايران

و يارانشبه رغم تالش بسيار تقي و حضـورش در تبريـز پـس از عرصه را بـر او تنـگ، زاده تـر كردنـد
بـه قـول مهـدي. ان خواهان اخراج او از ايـران بودنـد مخالفان همچن. تر نكردقريب چهارماه اوضاع را آرام

:زاده كه آن روزها خود جوان فعالي از اعضاي حوزه تهران حزب دموكرات بودملك
خط، زاده از ايرانپس از مسافرت تقي« و بـه مشيحزب دموكرات از اي كه داشت منحرف شـد

».]149[ها پيوند كردپرستقول معروف با كهنه

و پافشـاري محمـدعلي. وي براي بار دوم ناگزير كشور را ترك كرد،يببه اين ترت بار اول به خواسـت
و اسـتحكام.و اين بار به اصرار مدعيان متشرع مشروطه، شاه دشمن قسم خورده مشروطه استواري قـدم

شدروحي تقي و هـم نامه. زاده در اين برهه به آزمايشي تاريخي نهاده او گـاه فكـران حزبـي بـه هاي ياران
و هولهراس در. كردنـد تر از كشـور ترغيـب مـي غالباً او را به خروج هر چه سريع. آور بودانگيز جـانش را

و نانوشته شكل گرفتـه بـود. ديدندمعرض خطر مي و ريشـه. ائتالفي توانمند و عملكـرد الئيـك او آرا نگـر
و پا كرده بود و سـاير متنفـذين عرصـه سياسـت،ناعتـداليو، سپهدار. دشمنان ثابت قدمي برايش دست

و فشار همه و تبريزي ديپلمات جانبهتهران با مداخله - در كنـار باورمنـدان شـريعت، هاي روسي در تهران
و بهره و حكم علماخواه و يكسره كـردن ائتالف هيبت، وري از تعصب مذهبي عمومي آوري را براي حذف

ا. زاده به وجود آورده بودندكار تقي در.ز همه سوي بـر او تنـگ كردنـد عرصه را هواخواهـان ايـن ائـتالف
و، در بدو ورود به تبريز. عوامل ترور هم فعال شدند. تافتندتبريز نيز حضور او را در شهر برنمي خبـر تـرور

بـه، محمدخان تربيت جوان كه مدتي هم فرمانده كل مجاهدين مسلح در تهران شده بـود قتل ميرزا علي
بتقي مي.ودزاده رسيده زيرا كه او مثل اوالد من بـود، العاده در من كرداين واقعه تأثير فوق: نويسداو خود
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و مخالفين دموكرات، حزب دموكرات هم و تحت فشـار روس كه از جانب اعتداليون هـا از ايـران خـارج ها
و هم منزل شدند، شده بود رو بـراي گـذران زنـدگي بـه هر دو در مضيقه مالي بودند؛ از اين. به او پيوست

و با جزئي عايدي بعضي طالبين درس فارسي مي ميدادند و نميري را . گذراندندآن زندگي بخور
هـاي ناشـي از جنـبشي التهـاب به دليل تجاوزات مكرر نيروهاي عثمـاني بـه سـرحدات ايـران در دوره

و ضعف دولت مركزي شد، مشروطه و عثماني چندين بار تشكيل زاده بـه اعضـاي تقي. كميسيون مرزي ايران
طرف مذاكره ميرزا جعفـر، اي از كتاب درويش پاشانسخه.ي رساندايراني كميسيون در مذاكره با عثمانيان يار

و عثماني زمان ناصرالدين شاه بـه تركـي بدسـت آورده بودنـد، مشيرالدوله در كميسيون اسبق سرحدي ايران
.]151[زاده آن را برايشان به فارسي ترجمه كردكه تقي
و رسانيدن صداي مردم اسير ايـران بـهي افشاگرانه عليه هاي گستردهزاده در كنار فعاليتتقي روسيه

و عثماني و آن را منسـجم) كميته(شعبه، افكار عمومي اروپاييان استانبول حزب دموكرات را هم تأسيس
و نيز خواست روس، در اين زمان. كرد و فشار ناصرالملك ها بـه تعداد زيادي دموكرات كه توسط حكومت

در،ي بهزاد كه عضو حـزب بـود حسين طاهرزاده. استانبول وارد شدندبه، خارج از ايران تبعيد شده بودند
شد 1329ذيقعده 25 مي. وارد استانبول زاده همچون هميشـه تقي: نويسداو در گزارش خود از آن روزها

و از ايرانيان مهاجر جمعيتي به نام نشر معـارف كـه  و فرهيختگان را دور خود جمع كرده بود روشنفكران
ه جمعيت ياد شده هر هفته جلسـات خـود را برگـزار.]152[مان حزب دموكرات بود تشكيل داددر واقع

. كردمي
و رسول، زادهتقي، در اين زمان ميمحمدعلي تربيت نويسـد كـه بهـزاد مـي. زيستندزاده در يك خانه

و متأثركننده و مرتب خبرهاي دردناك ورهاي دربـا غالب جلسات پيرامون رويدادهاي تبريز بود ي تعـدي
ميجنايات روس و عوامل محلي آنها و روح«چنـدي بعـد بـه» فراريـان تبريـز«. رسـيد ها حـال پريشـان

و وضعيت رقت و]153[».آور وارد استانبول شدندافسرده افرادي كه روزگاري شخصيت ممتازي داشـتند
پـ، از وكالي مجلس يا سران انجمن تبريز بودند و بـا ده بـه ده راه، اي پيـاده يكي يكي با كمـال سـختي

و پس از تحمل مرارت بسيار خود را به استانبول رسانده بودند ، اميـر حشـمت، نوراله خان يكـاني. پيموده
و بسياري ديگر بي، اسماعيل امير خيزي و و گرسنه و حكايتناالن - هاي غـم پول به اين شهر وارد شدند

و ستمي روايت مي و جانگداز از رنج ك انگيز اين ماجراهـا آتشـي بـر جـان.ه بر مردم تبريز رفته بودكردند
و مقاله زاده افكند كه در نامه تقي در هاي تبريز به ادوارد براون و بسـط آن بـه المتين حبلهايش دروصـف

.]154[قلم جاري كرده بود
بيتقي و يارانش با ميزاده و افالس روزگار پناهنـده دريـغ اما از ياري به تـازه وارديـن، گذراندندپولي
- همزمان بـا ورود نخسـتين دسـته، شيخ اسداهللا ممقاني رئيس پيشين انجمن سعادت استانبول. نداشتند

خواهـان چـون اي از آزاديوقتـي اميرحشـمت بـا عـده: گويـد هاي ايرانيان فراري به خاك عثمـاني مـي
ك تلگرافـاً از دولـت خـود مرزداران تـر، اسماعيل اميرخيزي به عنوان پناهنده به سرحدات تركيه رسيدند

و تلقين برخي اشخاص مخالف دستور توقيـف آنهـا را و دولت عثماني هم به تحريك كسب تكليف كردند
و من بدون فوت وقت بـه اتفـاق آقـاي:صادر كرد پـيش، زادهسيدحسـن تقـي چون اين خبر به من رسيد

د  و نتايج شوم ايـن اقـدام را شـرح و محمـود پاشـا از ايـن اقـدام محمود شوكت پاشا وزير جنگ رفته ادم
و با احترام به سمت اسـتانبول روانـه  و تلگرافاً دستور داد كه مجاهدين ايران را فوراً آزاد سخت متأثر شده

.]155[كنند
سرحدداران عثماني مزاحم مهـاجرين، پس از صدور دستور ياد شده، به گواهي فراريان تبعيدي بعدي

غالـب آنهـا. وارد خود حكايت مفصـلي اسـت شرح مصيبت تبعيديان تازه.ندشدو فراريان آذربايجاني نمي



و نقش تقي 642  زاده نهضت مشروطيت

و با لباسي مندرس خويش را به استانبول رسانده بودند حمايت زباني برخي تركـان جـوان نيـز. تهيدست
سخنگوي انجمـن تبريـز در يـك دكـان بقـالي بـه كـار، ميرزا حسين واعظ. كردمشكلي از آنها حل نمي

و ميرزاعلي شبستري با يـاري چنـد نفـر اسد آقا در قهوه، خانهي ناطق در قهوهمحمدعل. مشغول شد خانه
. برخي از اينها به انجام كارهاي ناهمخواني مجبور شدند تا گرسنه نمانند. خانه باز كردندقهوه

و رابطه دگان براي ياري رساندن به پناهنـ، زاده در ميان تركان جوانهاي پيشين تقيدر اين زمان شهرت
و نوشتن شدند، واردانبرخي از تازه. به كار آمد زاده پشتيبان آنـان نفوذ معنوي تقي. به تدريج مشغول تحصيل

: از زبان يكي از شاهدان حاضر آن روزگار مي خوانيم. بود

و بـا ايجـاد محضر آقاي سيدحسن تقي« و الهام بود زاده در اسالمبول براي مجاهدين منبع فيض
م و وسـيله انجمن نشر اي شـد كـه عارف افكار متشتت ايرانيان اسالمبول را در يكجـا تمركـز داد

».]156[اطالعات جديدي به دست آورند

و توان سازماندهي تقي و جريـان شخصيت كاريزما . هـاي حاضـر در آن شـهر آمـد زاده به ياري افـراد
و زندگي تبعيـدي فعاليت و نيز بهبودي وضع معيشت و سياسي انجمـن. تـر كـرد ان را سـهل هاي فرهنگي

ي بسـياري بـه عـده، به تدريج. كردي صرف حزب دموكرات در استانبول اقدام نشر معارف فراتر از شعبه
: آن پيوستند

و بعد به مـرور زمـان عـده زيـادي، جمعيت مذكور در شب اول با حضور پنج« شش نفر تشكيل شد
. عضويت اين جمعيت را پذيرفتند . . جم. و استفاده از جريانات سياسي عـالم در اين عيت عالوه بر مطالبه

ميهر هفته كنفرانس و تاريخي ترتيب و اجتماعي و هاي علمي و اعضـاي را بـه جهـان علـوم جديـد شد
و در نتيجه همين راهنمائيافكار تازه آشنا مي ها بعضي از اعضـاي جـوان جمعيـت مـورد بحـث وارد كرد

و پس از پايادانشگاه ذيها شده و مهمي براي كشور ايران انجـام دادنـدن تحصيل خدمات محضـر. قيمت
ميآقاي سيدحسن تقي و پندهاي حكيمانه ايشان غالباً مؤثر او از مـدح گفـتن. افتادزاده قابل استفاده بود

بيو مدح شنيدن پرهيز مي و هر كسي را كه ميكرد و بدون اغراق سخن ميپيرايه . داشـت گفت دوست .
و در نتيجـه رنـجت خاطر دارم عدهدرس. و فراريان كه وارد استانبول شده و اي از مجاهدين هـاي فـراوان

و بـه هـر چيـز تحمل فشارهاي و به هر كس و مريض شده و بالتكليفي اعصابشان سخت و مالي سياسي
و محاورات با تقي و در مذاكرات و گاهي نزاكـت را هـم از دسـت مـي بدبين شده ولـي. دادنـد زاده اعتدال

ميتقي و شكيبايي دعوت زاده هـم زاده بـا آقـاي رسـول تقـي. كردزاده با پندهاي پدرانه آنان را به تحمل
. گذشـت با وجود اينكه هر دو داراي شخصيت ممتازي بودنـد زندگيشـان بـه سـختي مـي. منزل بودند . .

آ]سفير ايران در عثماني[السلطنه بارها از مرحوم احتشام زاده از استفاده كمـك مـالي قاي تقيشنيدم كه
]157[».كرددولت ايران خودداري مي

و تقابـل. ديگري هم داشتهاي اقامت در استانبول دل نگراني اخباري كه از تحركات سياسي تهـران
ميبا دموكرات چهار اسبه با تمام قوا هجوم بـه فرقـه«با ورود ناصرالملك. چندان خوشايند نبود، رسيدها

و برچيدن بساط«و»كرده و مصـطفيو تبعيد رسول ايران نونقداً يگانه منظور اكثريت كابينه و زاده خـان
]158[».و بعد يكي يكي رفقاي ما را محترماً تبعيد تا چه پيش آيد، حاجي ميرباقر آقا است

جرهنوز تبليغات وسيعي عليه تقي: دادنددوستان تهران خبر مي : يان اسـت زاده به وسيله مخالفين در
مي« مياز اين جا تشبثات زياد بر عليه حضرت عالي به اسالمبول و هر چه زور دارند . زنندكنند . تا كـي.

و از آداب كهـن دسـت نخواهنـد كشـيد  ، بـادامچي]159[»افكار اين ملت بيچاره تقليد به اشخاص كرده
و، فعال دموكرات تبريز نوشت بهتـر اسـت كـه در همـان در تبريـز هـم اوضـاع چنـدان مناسـب نيسـت
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او را بـا زور مجبـور بـه بيـرون رفـتن از ايـران، نوبت حيدرخان هم رسـيد. خروج از ايران وادارش كردند
ش«: كردند هرهاي سر راه كرد كه در هر شـهريو چون از تهران بيرون رفت سپهدار تلگراف به حكمرانان

و بـا كسـي نگذارنـد ديـدار كنـد   ايـران نـو]165[»حيدرخان چراغ برقي را بيش از دو ساعت نگه ندارند
و بيدارگر دموكرات را به توقف و توقيـف نشريه پيشرو و سـردبير روشـن ضـمير آن هـا ، هـا گرفتـار كـرده

و همراهي روس، زادهرسول مهر خيارا با فشار و مجبور به خـروج از ايـران كردنـد ها از. نت زدند عرصـه را
و مجلـس را يكسـره. ها تنگ كردندهمه سو بر دموكرات و كـار مشـروطه اما روسيان هنوز راضي نبودنـد

و هـر جـا دسـت: خواستندمي و ديپلماسـي و مداخلـه قشـون نظـامي هر جا توانستند مستقيم به مـدد
و ضد و اغتشاش و سنگ نداشتند عوامل آشوب بـه هـر. انـدازي بـه ميـدان آوردنـد ملي را بر كار دسيسه

و مالي جلو گرفتند و ترفندي از اصالحات اساسي و. بهانه و اصالحات شوستر را برنتافتنـد سرانجام حضور
و مشـروطه را بـا سـرانجام دردآوري مواجـه  و مجلس و متعدد التيماتوم را مطرح با دستاويزهاي متفاوت

. كردند
و ايراني را بيشتر از هر جـاي ديگـري نثـار رشـت روسي و نفرت خود از ايران و تبريـز،ه خشم انزلـي

و چپـاول خـود را در بـاغ شـمال تبريـز آمـاده چنـين. كرد و آماده غارت چهار پنج هزار سالدات جنگجو
و آزادي. روزي نگاه داشته بود و طعم مقابلـه بـا آنان كه به غيرت ملي آن را چشـيده طلبي تبريزيان آگاه

از، اي را براي يكسره كردن نهضتي وقوع فاجعه عامدانه زمينه، بودند بيرون رانـدن هميشـگي مجاهـدان
و بازار فراهم آوردند و زهر چشم گرفتن از مردم كوچه كه. صحنه در ميان دو آتـش«از اين سو هم مردم

و نمي و آسوگير كرده بودند و يـارايي، ده كننددانستند چگونه خود را كنار بكشند نه خود چنان بيـداري
و نه پيشرو خردمند دلسوزي را در برابر خود مي ميداشتند - شد؟ آيا ايران مـي ديدند؛ اين گره چگونه باز

يكتوانست با روس بجنگد؟ يا مي و و آزادي خـود دسـت توانست آن زورگويي را بپذيرد باره از سـرزمين
و هشت سا دانيم داوري كنيم كه ايران در آن روز چـه كـار بايسـتي ما نمي،لبردارد؟ هنوز پس از بيست

]166[».كند
و، مجاهدين و مردم هوادارشان تصميم گرفتنـد بـه يـوغ زورگـويي روس گـردن ننهنـد انجمن تبريز

در روزگاري كه تهران در كنترل مرداني بود كه كمر به نـابودي نهضـت مشـروطه بسـته. ايستادگي كنند
و تبري و نظامي حكومتي نداشتندزيان بهرهبودند و حمايت مالي و قابـل پـيش، اي از امكان - نبردي نابرابر

گونه كه شوستر در پاسخ شور ايرانيان گفته بـود كـه همان. چهار روز تبريز در خون غلطيد. بيني آغاز شد
آخـرين، آينـد پنجـاه هـزار قـزاق روس بـه ايـران مـي«:و اگر چنين شـد» بايد كار را به جنگ نرسانيد«

و استقالل كشور را پايمال مي ]167[».سازندروشنايي آزادي
و تبريزيـان فـرود آمـد، مانند موارد بسياري ديگر . بار سنگين راه بـردن نهضـت بـر دوش آذربايجـان

يـا مـرگ يـا«،»يـا مـرگ يـا آزادي«سـرود خوانـان، شاگردان مدارس دسـته دسـته بيـرق بـه دسـت
و»استقالل و گـزاف. بازار به گردش درآمدند گويان در كوچه و الف و واليـات و آنجـا تهـران هـاي اينجـا

و استقالل را بر دوش خود گرفتـه بودنـد عتبات در حمايت مردم بي پناه تبريز كه بار گران دفاع از آزادي
و اندوه ما را ورق زنند در، تا فصل ديگري از تاريخ پر اشك و حمايـت لفظـي كفـن عمالً از ارسال تلگراف

و مشاركت حرفي در نبرد و در صحنه نبرد خبري از آنها نبـود. فراتر نرفت، پوشي امـا مخالفـان. در عمل
و آزادي طلبـان بـا تمـام نيـرو ايسـتاده كه در كشاكش مقاومت استبداد صغير در مقابل مشروطه خواهان

اناين، بودند و هر چه توانستند در مقابله با نهضت همانهـا بودنـد كـه بـا. جام دادنـد بار هم بيكار ننشستند
و سران شهر و ناداني مردم و جهل را، ياري روسيان صمد خان پيشكار پيشين محمدعلي ميرزا در تبريـز

و مشـروطه اي كـه او از آزادي ها در برابر كشتار وحشيانهجنايات روس. به شهر آوردند طلبـان بـه خواهـان
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و22نبرد را مورخ مشروطه كه خود در سن حكايت روزهاي پاياني. رنگ باخت، عمل آورد سالگي شـاهد
مي، ناظر آن هنگامه بود : كندبا لحني دردآلود چنين ترسيم

و انـدوه خـواب« و چه نام دهم؟ شبي كـه كمتـر كسـي از تـرس شب چهارشنبه را چه ستايم
و[ بار سرپرست خـود را بـه سـفر هاي اشكشبي كه هزارها خاندان با ديده. كرد آرامي اجبـاري
و يا از خود دور ساخته به نهانگاهي سپردند]تبعيد اين شب تبريزيان دشـمنان چيـره. فرستادند

و چون نگاه كرد كسي از سرپرستان غيرتمند نديد ديروز انجمـن. را از هر سو به خود نزديك ديد
و نمايندگان آن هر كدام به جايي گريختند رو]مردم[. تاراج گرديده سيان نيرنگ بـه دانستند كه

و تبريز را آينده بيمناكي در پيش استكار زده مي، اند »]168[توانستن كردن؟ولي چه

كه دشمنان ديرينه، از سوي ديگر و آزادي در شهر هم دست به اقدام زدند؛ آنان ي مشروطه
مي« ميخود توده نيرومندي و خروش از خود آ بودند از ديروز جوش و يك دسـته از نـان نمودند

و بـي سخناني مـي، در مسجد صادقيه گرد آمده هـايي ميانـه ايشـان بـا گمـان پيوسـتگي راندنـد
ميكونسول و بيشتر ماليـان شـهر. بودهخانه روس اين روز را اينان دسته بس انبوهي پديد آورده

و كنـون رو بـه سـوي را با يك تن از مجتهدان به نام كه تا چندي هواداري از مشروطه مي نمـود
و صمدخان را به شهر آورند بـا غوغـا، يگري داشت جلو انداختهد به دستاويز آنكه به باسمنج روند

و چنانكه نوشته ايم انجمن ايالتي را كه در آن هنگام يگانـه پناهگـاهي بـرايو خروش راه افتادند
و بيرق سه رنگ آذربايجان به شمار مي و نمايندگان را از هم پراكندند ايـران را از رفت تاراج كرده

و بدين در. سان بنياد مشروطه را از آذربايجان برانداختنـد هم دريدند ايـن نخسـتين سـياهكاري
و افسوس كه ننگين كارهاي ديگري را در پي خود مي ]169[».داشتتاريخ آذربايجان بود

و برخـي ديگـر سـران شـهر را در كنـار پسـران شـانزد، حاصل كار اينكه ثقه االسالم و شيخ سـليم ه
و گردن فرازي تبريز به دار كشـيدند و به مجازات ايستادگي روزي رقـم. هيجده ساله علي مسيو دستگير

و شايد مشروطه خوانـد» ترين روزپر اندوه«ريزان زده شد كه مورخ مشروطه آن را اشك . تاريخ آذربايجان
و نبرد اسـتبداد صـغير فرزنـد راسـتين آذر اين بار هم چون ماه و مشـروطه پـژواك هاي مقاومت بايجـان

و ستم مردمي  و اندوه ميصداي رنج داشت وهمـه تـوان خـود را در راه آن شد كه عاشقانه آنها را دوست
از زاده كـه در تبعيـد ناخواسـته تقي. گذارده بود و هـم و تلفـن ي اسـتانبول بـود؛ هـم از طريـق تلگـراف
از، رمق خود را به آن سوي مرزها بكشـانند نيمهي انبوه تبعيديان تبريزي كه توانسته بودند جان مشاهده

و جنايات روس و صمدخان مطلع شده بودرويدادهاي شهر را. ها و دسـت اول آن روزهـا او سـند مسـتند
و صداي مردم را در افكار عمومي جهانيان منعكس كرد در برگ و ايـران. هاي تاريخ ثبت متـرجم دانشـور

ميدوست نامه :دنويسهايي از تبريز
ولي با دقت زيـاد بـه ذكـر، گيردهايي از تبريز مدت زيادي از تاريخ مشروطيت را در برنمينامه«

ميجزئيات وقايع يكي از بحراني را. پردازدترين ادوار مشروطيت در تبريز شايد بيشتر ايـن وقـايع
و نااميـدي هـا در بحبوحـه ولي چون اين نامـه، اندتواريخ ديگر بازگو كرده و در روزهـايي يـاس

و محـيط آزادي، ها نوشته شده استتاريك اشغال روس به بهترين وجهـي احساسـات نويسـنده
و بـراون در در ضمن سند جالبي است از همكاري تقي. سازدخواه تبريز را براي ما مجسم مي زاده

]170[».پيشرفت مشروطيت ايران

دنامه، گونه كه افشار نوشته ها هماناين نامه  : هايي از تبريزي تبريز است نه نامه ربارههايي
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و تنـدخود زاده به هنگام نگارش آن نامهتقي« و به وسيله قلم مسـئول در، ها مقيم استانبول بوده
نوشـته مخصوصاً آنچه او به بـراون مـي. كوشيده استجلب كمك جهانيان به مردم آذربايجان مي
و ايجاد جلسات صـحبت مـردم دنيـا به منظور تهييج براون بوده است تا از طريق  جرايد انگليسي

».]171[را به تظلم ايرانيان مطلع كند

ميزاده در اين نامهتقي و اندوه جانگداز تبريزيان از زبـان. گريانـد ها قلم رساي خود را در حكايت درد
و اخباري كه از خويشان به دستشان تبعيدياني كه هر روزه موج موج از تبريز مي داد«رسـيد مـي رسيدند

ميمي و استغاثه شد]172[».كنندكشند و افكار عمومي جهانيان متوسل : نوشت. به براون
و هيچ هـاي گـري كنسـول. تواند شهر را تـرك گويـد كس نميتبريز به صورت زنداني بزرگ درآمده است

و  بي. پذيرنداي را نميهيچ پناهنده» متمدن«اروپايي بيمردم و يابنـد تـا بتواننـد پناهي نمي لباس هيچسالح
انـد دچـار اغلب كساني كه از اعدام جان به سـالمت بـرده. هاي صمدخان ايستادگي كنندگريدر برابر وحشي

و نهب شده و برخي ديگر در انتظـار مـرگ، محروم از دارايي خود، يعني. اندغارت هر روز در انتظار مرگ برادر
تن. فرزند هستند بيهمه به مي. اندبدل گشتهروح هاي و زاري حتـي. كنندبسياري ديگر در مرگ عزيزان ناله

نـوا اين بـدبختان بـي. ها پر از اسيراني است كه در بند گرانندزندان. توانند بكننداين كارها را نيز به آزادي نمي
و خواري چشم انتظار ساعتي هستند كه قرباني  .]173[شوند» اروپاييان متمدن«با هزاران توهين

مياگر تمدن چنين مي و به نام تمدن چنين جناياتي را مرتكب و شما متمدن هستيد شويد مـا از خواهد
.]174[خير چنين تمدن گذشتيم

مي، زادهتقي و از براون مـي در عين حال توجه عمومي را به سرنوشت مشروطه جلب خواهـد كـه كند
و ضرورت تشكيل مجلس را كه مورد مخال و جرايـد اروپـايي، هاستفت روسانتخابات در افكار عمـومي

و دار كشيدن مشروطه.]175[انعكاس دهد و دالوري ضمناً صحنه اعدام خواهان را به نشـانه عـزت نفـس
و بـا ثقه. كند آنها توصيف مي و دو ركعـت نمـاز گـزارده و اراده اول تـيمم كـرد االسالم كه با كمال قـوت

و جسارت مثال پامتانت شيخ سليم هم در پي آن روحـاني وطـن دوسـت شـيخي بـه.ي دار آمدزدني به
بـا سـري افراشـته بـه» ياشاسون مشـروطه«پسران نوجوان كرباليي مسيو با فريادهاي. مسلخ مرگ رفت
شد جسـد برخـي آزادگـان را همچـون گوسـفندي از خويي روسيان اما ارضاء نميدرنده. باالي دار رفتند

و بر دو سوي  و يا از درون آنها تيري بـه دفـاع. شهر آويختندميان دو شقه خانه كساني كه مقاومت كرده
عرصه را چندان بر مردم آزاده تبريـز تنـگ كردنـد كـه ورد.]176[برخاسته بود با ديناميت خراب كردند

و خواندن كي بود مانند ديدن».اي مرگ بيا كه زندگي ما را كشت«: زبان آنها اين است . گرچه شنيدن
بههاي روس زاده گزارش جنايتتقي و انزلي را هم  حرمتـي آنـان در مشـهد تفصـيل آورد؛ بـي ها در رشت

و پارلمان گويد تا رذالت روسشهر مورد احترام اهل تشيع را بازمي  . افكن شودهاي اروپايي طنينها در نشريات
و مرگ دالورانهتقي و براي ثقه زاده شرح حالي بر زندگي ي مجله فرانسوي زبان جهـان االسالم نوشت

زاده ضـمن نوشـتن تقـي. اي از اين مـاجرا خبـردار ميكنـد محمد قزويني طي نامه. اسالم پاريس فرستاد
زمان براي دوستش محمـد قزوينـي هـم در پـاريسهم، يابدهرگونه خبري به براون كه از درون ايران مي

را آن را مي و هم براي براون به انگلـيس فرسـتد تـا اگـر» دادههاي پاريس به روزنامه«فرستد تا او هم آن
و قربانيـان تقي.]177[نسخه دوم را دريافت كند، هاي او نرسيدنامه زاده خالصه شرح حـالي از مبـارزين

و صمدخان كشته شدندتبريز را كه به دست روس ميبراي نشر به صورت جزوه، ها و بـراي اي تهيه كنـد
و دالوري اي حـاوي ايـن شـرح حـال جـزوه 1912در اكتبر براون نيز. فرستدبراون مي هـا كـه فـداكاري

و رفتار سبعانه روس ميآزادگان تبريز هـا در حكومـت وحشـت روس«تحـت عنـوان، كـرد ها را منعكس
و منتشر كرد» تبريز .]178[در انگليس چاپ
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ر پـاريس ارسـال شـدهد جهان اسـالمي االسالم كه براي انتشار در نشريه متن فارسي شرح حال ثقه
شد 1912سپتامبر9به تاريخ، المتين كلكته در حبل، بود رغـم اخـتالف زاده عليتقي.]179[هم منتشر

ماجراي او را بـراي جهانيـان،ي زمانيي اين برهه انديشي بسيار الزمهمسلك با آن مجتهد تبريزي با فراخ
را سالم حريتاال مرحوم ثقه: حتي در شرح مسلك او نوشت. عنوان كرد پـرور بـود ولـي مسـلك اعتـدال

و به اقدام برحسب مقتضـيات وقـت مي و تماميت خواهي پرهيز داده و همواره ملت را از تندروي پسنديد
و نپـذيرفتن بـه دليـل عـدم كـرنش بـه روس صـرفاً،جوييرغم صلحو علي]180[فرمودنصيحت مي هـا

شددر، هايشاني آنها در تأييد تجاوز خواسته . تبريز به دار آويخته

 روزنامه فكاهي شيدا در استانبول
هـا به همت تعدادي از جوانان محصل ايرانـي هواخـواه دمـوكرات، زاده در استانبولزمان با حضور تقيهم

مـدير ايـن. اي طنز در آن شهر شروع به انتشـار كـرد روزنامه،ق 1329شوال29از تاريخ زاده، تقياطراف 
. تـوان برشـمرد زاده را مـيي آن مظفرخـان اسـماعيلو از اعضاي تحريريـه،د ضياءالدين بودروزنامه محم

ي اول در صـفحه. كـرد كه امضا هـم نمـي، غالب كاريكاتورهاي آن روزنامه كار حسين طاهرزاده بهزاد بود
و تركـي روزنامـه«: اين روزنامه آمد ي كاريكاتورهـا.»اش بيـان حقيقـت اسـت مسـلك، اي اسـت فارسـي

و التيماتوم آن كشور در آن مشهود است در. افشاگرانه عليه روسيه محمدعلي تربيت كه در همـان روزهـا
مي، استانبول بود - نامـه. كنـد شيدا را دو هفته نامه هزل به مديريت حاج حسن جعفرزاده تبريزي معرفي

در دست است كـه،)1329 شوال25( 1911نوامبر18به تاريخ، زادهزاده به تقياي از محمدامين رسول
و درخواست همكاري آنها از او براي نوشتن مقاله اشاره مي : كنددر آن به شيدا

در]كميتـه اسـتانبول حـزب دمـوكرات[در جلسه ديروز. رفقاي مسلكي همه سالم دارند« رفقـا
ر كميتـه مقصود شايد اين بود كـه مـرا بـه امـ. روزنامه شيدا را قطع كردند]ادامه انتشار[مسئله 

مي. شيدا كنند]مقاله براي[مجبور به نوشتن گفت مثل يك نفر پولدار كـه بـه آقاي رضا پرورش
نويس هم معنا مسئول است اگر بـه يـك روزنامـه محتـاج چيـز كند يك روزنامهفقير كمك نمي

و جـديمي.ها عجبا گير كرديم در دست اين بچه. ننويسد  گويم كـه روزنامـه شـما هـزل اسـت
]181[».كنندمن مسلكم نوشتن مقاالت جدي است قبول نمي. نيست

مي زاده به عنوان جوانان دستاز رضا پرورش كه رسول 8اي بـه تـاريخ نامه، كنددركار نشريه معرفي
و مرجـع زاده در آمريكا در دست است كه حاكي از احترام فوقق به تقي 1332جمادي الثاني  گونـه العاده

ااي به تقي در. نويسد احوال او را از رضا تربيت پرساستمي.ستزاده پـرورش از جملـه كسـاني بـود كـه
و گويا مديريت دبسـتاني در آن شـهر را بـه زمان حضور تقي زاده در استانبول مورد حمايت او قرار گرفته

از پرسـد كـه پـس زاده مـي او كه در دارالفنون استانبول به تحصيل هم مشغول بـود از تقـي. عهده داشت
]182[پايان تحصيل به تهران بروم يا در استانبول بمانم؟

و نيمي كه در استانبول اقامت داشتتقي كميته استانبول حزب دمـوكرات را بنيـاد، زاده در يك سال
و ميرزا رضاخان تربيت از ياران پيشين تقـي، در اين برهه. نهاد ، زادهعالوه بر ميرزا محمدعلي خان تربيت

ميـرزا غفـار، ميرزا آقا ناله ملت، اسمعيل اميرخيزي،ن نامداري چون ميرزا اسماعيل نوبريخواهامشروطه
و برخي ديگر در استانبول به سـر مـي محمود غني، زنوزي و الئيـك. بردنـد زاده مخالفـان جريـان تنـدرو

رو، عرصه فعاليت در درون كشور را براي اينـان تنـگ كـرد، مشروطه انـهو نـاگزير يكـي پـس از ديگـري
و اسمعيل اميرخيزي. استانبول شده بودند - تقـي، در هنگام ترك استانبول به مقصد اروپا، اسمعيل يكاني



و نقش تقي 648  زاده نهضت مشروطيت

زاده بعدها هم ارتباط خود را بـا ايـن محفـل تقي. زاده را در اسكله تا سوار شدن بر كشتي مشايعت كردند
و خيزهايي به فعاليت خود ادامه داد ت. حفظ كرد، كه با افت ، زاده از آمريكـا بـه بـرلن رفـت قـي زماني كه

شد، اي به مجمعطي نامه و مشاركت آنها را در كميته مليون ايرانيان برلن خواستار .]183[همكاري

و التيماتوم روستقي  زاده
و معضالت حكومت نوپاي مشروطه از آغاز ترين گرفتارييكي از عمده تامين منابع مالي براي پيشـبرد، ها

و توسعه و ناكارآمد مسـتوفي.و اصالح امور بود امنيت وي جمـعو نحـوه، گـري روش كهنه آوري ماليـات
و برنامه، منابع مالي حكومت در، ريزي دقيقفقدان بودجه و نهادهـاي اجرايـي فقدان قوانين مـدرن مـالي

خـو يكه تازي بانك، شرايط جديد از يكسو و نهادهاي مالي بيگانه كه هدفي جز تـأمين منـافع و بـه ها ود
و دسـته گستردگي سوءاسـتفاده، يغما بردن امكانات اين سرزمين نداشتند و دار هـاي هـاي مـالي عناصـر

و حكـام محلـي  و درباريان تـا وزرا در عصـر مشـروطه،و سـاير متنفـذين، مالكـان، قدرت از شخص شاه
و اوضاع پيچيده پهيواليي وحشتناك و تـداوم ايهاي را براي تأمين منابع مالي براي استحكام هاي نظام نـو

و نظام درهم. آن آفريده بود و فقـدان نهادهـاي، ريختـه مـالي واقعيت اين بود كه كار دولت با خزانه خالي
پس، در آغاز جنبش مشروطه. رفتديگر پيش نمي، كارآمد نو انـداز خزانه كشور كماكان در حكم صندوق

ميو منبع هزينه و متنفذين قدرت دانسته يكـي از نخسـتين كارهـاي مهـم، به همين دليـل.شدي شاه
و ريخت خالي بودن خزانه. باره بودانديشي در اينمجلس اول مشروطه نيز چاره - هاي بـي پاشوي مملكت

و مصيبتو حساب و اعيان قاجار كتاب كشـاكش بـر. هاي مجلس مطرح شـد بارها در جلسه، آفرين دربار
و حدود براي هزين و تحريـك سـاير جانبـهي همه به مقابله، هاي دربارهسر قرار دادن حد ي شـخص شـاه

و انصـار او برپـا. عوامل ذينفع انجاميد و عوامـل و تدارك مستقيم شاه رويداد ميدان توپخانه كه با تحريك
و حسابرسي در نظام كهـن، شده بود و اصالح مالي حاكي از مقاومت سرسختانه در مقابل هرگونه نوآوري
.و مالي ايران بود گريمستوفي
و فروش نوع سلف خري ماليات واليات تيول و ابزارهـاي سوءاسـتفاده همـه، داري - وسيله تأمين مالي

و روسـتا بـه شـمار مـي جانبه قدرتمندان با هزينه مسـتوفيان. رفـتي سنگين بر دوش تنگدستان شهر
از، انصاف، هركدام بر مبناي رابطه، واليات و سطح زنـدگي خـويش - زده ماليـات مـي مـردم فالكـت نوع
و اطاعت از قانون در تنظيم روابط مالي تن نمـي اينان نيز به هيچ. ستادند و. دادنـد گونه حسابرسي نقـش

كننده بود كه به يكي از اهـداف مهر امور مالي در سرنوشت سياسي دوران نهضت مشروطه چندان تعيين
و پايه و تكيهو، خواهان تأسيس بانك ملياي مشروطهاصلي گاهي براي پيشـبرد تعيين منبع مالي داخلي

و استواري پـيش نرفـت، اين موضوع به داليل بسيار. امور تبديل شد ي گرچـه اساسـنامه. به نحو مطلوب
به، آن را نوشتند و گره خوردن قرضه اما منبع مالي الزم و در بستر نامني مالكيت هاي مـالي دست نيامد

. بزرگي در اين راه به شمار آمد دولت با سرنوشت آن مانع
و بانك شاهنشاهي انگليس و توانمند استقراضي روسي و برخي نهادهـاي وابسـته بـه، دو بانك بزرگ

و عمـالً امـور مـالي خـارج از آنان چون حضور تاجرباشي هاي روسيه در شهرهاي بزرگ ايران به تـدريج
و ناكارآمد مستوفي و فـروش.و نظـارت خـود در آورده بودنـد گري را به كنترل چرخه نظام كهن ، خريـد

و صادرات و دولـت، انتقال پول، تجارت واردات در جملگـي بـه، پرداخت وام به اشخاص و تاحـدي نـوعي
و. حيطه قدرت آنان قرار داشت حتي درآمد گمركي ايران را كه با حضور مستشاران بلژيكي تاحدي نظـام

و ساماني يافته بود به گرو وام فعاليت پيگيـر. در آورده بودند،و اعتبارات متعددي كه پرداخته بودندها سر
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همجانبه تقيو همه و بـراي جلـب حمايـت افكـار، به ويژه در اروپـا، فكرانش در دوران استبداد صغيرزاده
و محافل سياسي اروپايي در جلـوگيري از پرداخـت وام بـه محمـدعلي شـاه  ي بـارز نشـانه، عمومي مردم

و تقابـل بـا اسـتبداد بـود اهميت من شـاه بـراي تـدارك مقابلـه بـا. بع مالي در سرنوشت نهضت مشروطه
و قيام به ويژه مقاومت سرسختانه، خواهانمشروطه و بختياري هاي به پاخاستهي تبريز بـه پـول،ي شمال

. نياز مبرمي داشت
و ناپايدار مشروطه بـا خزانـه پس از فتح تهران هم دولت و فقـدان منـابع مـاليي خـا هاي متعدد ، لي

و توانمندان دست زدنـد ناگزير به اقداماتي چند به منظور اخذ پول از ثروت به امـا ايـن كـار هـم. دستان
و كافي را فراهم نياورد و برخـي با پافشاري تقـي» كميسيون استقراض داخلي«، سرانجام. بودجه الزم زاده

به. ديگر از وكال تشكيل شد دولـت را بـه، گانـه توانست با تدوين مواد يازده زادهتقي رياستاين كميسيون
و مؤظف كند هم. استفاده از منابع داخلي ترغيب و و مجلس بر بستر مـداخالت سپهدار فكرانش در دولت

از بي و حتي وام گـرفتن و نهادهاي ذينفع آنها كه با تأمين مالي از درون و انگليس و روزافزون روس پايان
مي، خالف بودندم» غير«منابع  و عـدم، از سوي ديگر. آمدند مانع بزرگي در اين راه به شمار عـدم اعتمـاد

. فكر استقراض خارجي را مجدداً به عنوان منبع اصلي مـالي بـه صـحنه آورد، همراهي منابع داخلي مالي
و مصوبات آن كميسيون كه حاصل چند هفته تالش بود شد، دستاورد سـر كشـمكش بـر. ناديده انگاشته

و هزينه، نحوه استقراضي و صـداي مباحثـه، ها در مجلس دومكنترل بر اجرا و پر سـر از جمله موارد مهم
ميميان دموكرات و اعتداليون به شمار و انگليس نيـز در ايـن راه. آمد ها و اقتصادي روس عوامل سياسي

و كارشكني با هر حربه و التيماتوم و ارعاب م،ي ممكني از تهديد دانسـتند كـه بـا آنـان مـي. بردنديبهره
و ايرانيـان، آمد كارشكني در اين زمينه كه پاشنه آشيل نظام جديد به شمار مي اوضاع بـه سـود آنهاسـت

و تن دادن به شرايط ضد ملي قرضه و در غيـر ايـن ناگزير به گدايي در محضر آنان هايشان خواهنـد بـود
م، صورت و مشروطه دولت و نابودي مجلس .جري اوامر خود را بر سر كار خواهند آوردبا حذف

و كهن پيشـين لزوم سرو و تغيير مناسبات ناكارآمد هـاي پـيش از اولويـت، سامان دادن به امور مالي
يك. آمد روي مشروطه به حساب مي و اهداف ملي،سواز مجلسـيان را بـه پرهيـز از حضـور، گرايانه آرمان

و اداره كشـور بـيو از سوي ديگ، كردبيگانگان دعوت مي و پيشبرد اصـالحات ور لزوم تأمين امنيت پـول
و ممكن نبود و خرج كشور توازن نداشت. مناسبات موجود ميسر استخدام مستشار خـارجي يكـي. دخل

و نهادهـاي الزم آن بـه شـمار  از مواد كميسيون استقراض داخلي ياد شده در باال براي تأسيس اين نظام
و همراهي بـا،عدو دولت ذينف. آمد مي و منابعي بودند كه تحت كنترل مخالف استخدام مستشار از كشور

. آنان نباشد
و انگلـيس بيـرون بودنـد كه تاحدي از حوزه، وقتي استخدام از كشورهاي ديگر اروپايي ،ي نفوذ روس

و اقتصـادي مهمـ تصميم گرفته شد به كشوري دورتر روي، به جايي نرسيد ي در آورند كه منافع سياسـي
و چندان هم دستخوش مخالفت دو دولت ياد شده نبود تا بتوانند ضمن تنظيم امـور مـالي، ايران نداشت

و انگليس بركنار نگه دارند و پيشـرفته آمريكا تداعي. تاحدي كشور را از مداخله روس گر كشوري ثروتمند
و توانسته بود با تدوين ، نخسـتين قـانون اساسـي پيشـرفته بود كه از تقابل با استعمار انگليس خارج شده

و توسعه را براي سرزمين خود به ارمغان آورد و آزادي تـوان از به ايـن ذهنيـت خـوش بينانـه مـي. ترقي
و مشاهدات ايرانيان فرهيختهوراي نخستين سفرنامه  فشـار طاقـت.ي عصر جنبش مشـروطه پـي بـرد ها

و و انگليس براي كنترل امور مالي ايران و دانش كارشناسـي درونـي فرساي روس اسـتخدام، عدم توانايي
و پـيش كه عمدتاً از سوي دموكرات، مورگان شوستر آمريكايي را به عنوان آخرين راه چاره ها مطرح شـد

شد طور همان. در دستوركار قرار داد، رفت اسـتخدام مستشـار مـالي خـارجي از همـان اولـين، كه اشاره
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و سپس گرايـان اسـتخدام مستشـار خواست ملي. مجلس دوم مطرح بود روزهاي كار هيئت مديره موقت
و انگليس بود دو. مالي غيروابسته به روس وقتي اسـتخدام از برخـي كشـورهاي اروپـايي بـا مخالفـت آن

و مـالي، استخدام مستشار آمريكايي، بست رسيددولت به بن و هم مصالح سياسـي كه هم اروپايي نبودند
شد، نداشتند مستقيمي در ايران آن زمان شد. پيش كشيده وزير امـور. توافق دو دولت ياد شده هم جلب

داري از آمريكـا تقاضاي استخدام كارشناس خزانـه) 1910دسامبر(ق 1328ذيحجه22خارجه ايران در 
مورگـان. الدوله ــ شارژدافر ايران در واشـنگتن را بـه دولـت آمريكـا عرضـه كـرد خان نبيلتوسط عليقلي

شدشوستر بر . اي اين وظيفه معرفي
و چهار روز بعـد بـه تهـران، از طريق انزلي وارد ايران) 1911مه6( 1329االول جمادي7شوستر در

و كارشكني كساني كه منافع. رسيد و فعاليت او از همان آغاز با مخالفت و يـا حضور شان به خطـر افتـاده
و نظـارت هـا كـه بلژيكـي. مشمول حسابرسي مالي بودند مواجه شد عمـدتاً بـر گمـرك ايـران مـديريت

و. از اقدامات شوستر خرسند نبودند، كردند مي تصويب قانون جوزا در مجلس قدرت بسيار به شوسـتر داد
و.ي مصروف وجوه استقراضي خارجي را تأييد كـرد نظارت او بر نحوه شوسـتر در مجمـوع آدمـي مـنظم

بـه حـدي بـا شـدت عمـل همـراه بـود كـه موجـب سابقه كاري او در گمـرك فيليپـين، گير بودسخت
و بازگشت او به آمريكا شده بود شوستر از همان هنگام كه در آمريكا مطلـع شـد بـه. ناخرسندي عمومي

و مناسباتي سياسـي برآمـد كـه در جهـت، ايران خواهد آمد - درصدد يافتن اطالعاتي از اوضاع اين كشور
ب و ارتباطات و برنامه اصالحات كتـاب انقـالب ايـران ادوارد، اول از همـه. عدي او مؤثر افتادگيري سياسي

نويسـد كـه بالفاصـله پـس از خـود او مـي. مطالعه كرد، زاده نوشته شده بودبراون را كه با هماهنگي تقي
و،ي ايران براي يافتن اطالعات درباره، امضاي قرارداد استخدام سفارت ايران در آمريكا اين كتـاب را يافتـه

.]184[بودخوانده 
و در مسير سـفر چنـد روزه او با تقي . در اسـتانبول توقـف كـرد،ي خـود زاده آشنايي دوري يافته بود

ميتقي و آن دو با هم مالقاتي كردندزاده در آن زمان در آن شهر به سر مي. برد نويسـد كـه آنـان شوستر
و ذهنيـت دربـارهو نخسـتي.]185[وگو كردندقريب يك ساعت پيرامون مشكالت ايران گفت ن اطالعـات

مياوضاع داخلي ايران را كه تاحدي مرعوب هـاي دوسـتانه را نخستين توصـيه. به دست آورد، نمودكننده
و مهم و افكار عمومي مردم بـه دريافت داشت تر اينكه اهميت مجلس شوراي ملي را در مناسبات سياسي

و آزادي. او گوشزد شد گفتـه شـد كـه بهتـرين.ي به او شناسـانده شـد خواه مجلس به عنوان نماد مليت
و جلب حمايت عمومي وسيله و حسن رأي مجلس است،ي پيشرفت كار مي. كسب اعتماد افزايـد شوستر

و صحت اين توصيه ثابت شد . كه زمان كوتاهي پس از ورود به ايران درستي
كاري كه با اوضـاعو انضباط، سرسختي، استقالل شخصي. شوستر در كار خود جديت بسياري داشت

و، اعتنايي او به مراكز قدرتبي، ايران در آن روزگار همخواني نداشت و سـفرا به ويژه محافـل ديپلماتيـك
و حقوقي قائل بودنـد هاي سفارتخانهكنسول و، هاي خارجي كه هر كدام براي خود حق موجـب مخالفـت

و انگلـيس. ضديت گسترده اي عليه او شد ف، عـالوه بـر روس و ايتاليـا هـم بـه مخالفـان او حتـي رانسـه
و مليون دموكرات برگرفتـه بـود اي كه از تقيشوستر به توصيه. پيوستند خـود را بـه مجلـس شـورا، زاده

همچنين دگرانديشان ديني به دليـل دانسـتن، برخي از جوانان عضو حزب دموكرات. دانست پاسخگو مي
و اينكه ورود اين مستشار آمريكايي روزنه اميدي بـراي اصـالح ماليـه كشـور بـه روي آنـان زبان انگليسي

مي. در اطراف شوستر حلقه زدند، گشوده بود بيشـتر بـه مواضـع، گذشت بـا ارزيـابي اوضـاع او هر روز كه
ميدموكرات و همراهي او با دموكرات.شدها نزديك و جهتهمخواني اش كـه بـه گيري سياسي خـاص ها

يكي از اشتباهاتش در محاسبه اوضاع سياسي ايران به شـمار، آمده بودمنظور اصالح امور اقتصادي كشور 
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و بـه اصالحات اقتصادي مستقل خود را پيش مـي، گيري سياسي بهتر بود كه به جاي جهت. آمد مي بـرد
و دسته .شدهاي سياسي كشور وارد نمي بندي تعارضات

و كنترل بودجه گ، نظارت موجـب، رو بانك استقراضـي روس بـود به ويژه درآمد گمركات كه غالباً در
و روستقابل روزافزون او با بلژيكي شدها - رئيس بلژيكي گمرك تنها به بانك روس پـول نمـي، مرنارد. ها

و. كردنـد حقوق خود را از او دريافت مـي، داد بلكه اكثر اروپاييان كه در خدمت دولت ايران بودند كنتـرل
و تصميم نهايي را بـه خزانـه. گرفت ها صورت نمي نظارتي هم بر اين پرداخت - قانون جوزا كه حق نظارت

وقتـي شوسـتر درخواسـت. ها را نگران كرده بودي سفارتخانه همه، دادداري كل تحت رياست شوستر مي
. مرنـارد امتنـاع كـرد، داري كـل واريـز شـود كرد كه تمامي درآمدهاي گمرك مستقيماً به حساب خزانـه 

و انگليسيها علناً در سمت مرن روس . ها با سكوت جانبدارانه ناظر رويدادها شدندارد قرار گرفتند
و خواهـان اخـذ وام از منـابع مسـتقل از دولـت، هـاي دموكرات شوستر به توصيه هـاي ذينفـع روس

اصـالح امـور مـالي بـه. آهن شدندها مانع اخذ وام او از منابع غيردولتي براي احداث راهروس. انگليس بود
و اقدامات شوستر قرار گرفت؛ روس جديت در بياولويت برنامه هـر چـه. پرده پوشي با آن مخالف بودندها

ميامور مالي ايران نابسامان بود روس و عمل خـود را در مقابـل. بردندها بيشتر بهره شوستر استقالل رأي
بـا امضـاي صـرفاًهاتمامي پرداخت: بانك شاهنشاهي انگليس هم نشان داد؛ در مقابل خواست آنها نوشت

. داري كل معتبر استخزانه
و دشمنان داخلي هم براي خود آفريد - او تصـور مـي، به قول مخبرالسلطنه هـدايت. شوستر مخالفان

و مي و متنفذين سياسـي.]186[تواند هر اقدام قانوني را صورت دهدكرد ايران هم نيويورك است مالكين
همتمول را براي پرداخت ماليات عالءالدولـه حـاكم، مـثالً. شان تحت فشار نهـاد مواره پرداخت نشدههاي

و بــرادر احتشــام و بــدنام تهــران هــوادار روس بــود، الســلطنه پيشــين هــدف حكــم صــريح او قــرار، كــه
بـا ايـن، الحمايـه خـود از جملـه او بـود اي براي افراد تحتروسيه كه خواهان معافيت ويژه.]187[گرفت

و سياست ماليا بي. تي شوستر به شدت مخالفت كردعملكرد از عالءالدولـه، توجه به اين مخالفـت شوستر
السلطنه برادر محمدعلي ميرزا شاه سابق را كه در كشـمكش بـازپس گـرفتن او اموال شعاع. ماليات ستاند

به دستور دولت ضبط كرد؛ همين امـر بـه التيمـاتوم اول روسـيه، سلطنت با قواي دولتي درگير شده بود
. اميدانج

و حتـي مقابلـه، ستاني توسط مستوفيانديرين مالياتي منسوخ كردن رويه موجب اعتراض گسترده
خـان ابـراهيم، بـه گـزارش كتـاب خـود شوسـتر،ي برجسـته ايـن تقابـل نمونـه. برخي از متنفذين شـد 

و قوام السلطنهپدر وثوق) ابوالوزرا(معتضدالسلطنه  -ه بود كه بـا مسـتوفي دولتمردان با نفوذ آن بره، الدوله
و سوءاستفاده مسـتوفي الممالـك هـم سـخن. هاي كالن ثـروت هنگفتـي اندوختـه بـود گري آذربايجان

ميشوستر را تأييد مي و ميكند خواست حكم احضـار او را صـادر نويسد در يكي از محاسباتي كه شوستر
و گفتم، كند و جلويش را گرفتم و پـدر، الدولهوثوقپدر، اين پيشكار«: به او تذكر دادم وزيـر ماليـه سـابق

دو: گفـت، در ضمن نوشتن نام خودش، قلمش را روي كاغذ گذاشته. قوام السلطنه است چـون پـدر ايـن
مي، نفر است از بقيه]188[».كنمزودتر امضاء و حـاكي ي مكالمه اين دو به روايت خود مستوفي خواندني
و جديت شوستر است، صراحت و زاري شوستر حكاي. صداقت ت دولتمردان ايراني بسياري را كه بـا گريـه

و اتهام سعي در چشم و دشمني در كتـاب، شـان را داشـته پوشـي او از ماليـات معوقـهو التماس يا تهديد
. خود ثبت كرده است

مامور رسيدگي به امـور مـالي آذربايجـان كـرد، ها شهرت داشتشوستر لكفر را كه به ضديت با روس
م ميكه عمالً از و هـم قـوام شد؛ اين اقدام هم خشم روسناطق تحت نفوذ آنها شمرده - هـا را برانگيخـت
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و پدرش را با او مخالف كرد و برادر السـلطنه بـا شوسـتري ناصـرالملك نايـب ميانـه، در آغاز كار. السلطنه
ك نمود اما زماني كه او بودجهمطلوب مي او نيز بـه، استي دربار را كاهش داد كه از درآمد ناصرالملك هم

. صف مخالفان پيوست
و بـابي بهـائي اي از ورود شوستر گذشته بود كه به او خبر دادند برخي مردم اطرافيـان او را چند هفته

وزير ماليه به صراحت از او خواست بهتر است كاركنان خود را اخراج كند چـون آنهـا مـتهم بـه. دانند مي
مي شوستر با فضاي ايران. گري هستند بابي و نوآوري را بابي و حضـور، خواندند آشنا نبـود كه هر مخالف

و دموكراتبهائيتني چند از و ازليان مي. دانستها در اطراف خود را عجيب نميان نويسد كـه از ايـن وي
و حساسيت ايرانيان در تعجب است و بـه، مسأله براي استخدام افراد چه كار با عقيده مذهبي آنها دارنـد

م و آمريكايي: اليه گفته بودوزير و باور مـذهبي كاركنـان مـا هـم بـه مـردم و ضمناً عقيده ها بابي نيستند
زمان با ايـن تبليغـاتهم.]189[دولت بهتر است براي اصالحات مملكت فكري بكند. دولت مربوط نيست

. كردندشوستر را به يهودي بودن متهم، هاي روسي براي تحريك تعصب عامه روزنامه، در درون
و برادرش ساالرالدوله از دو سوي كشور بـا، محمدعلي ميرزا، زمان با اصالحات شوسترهم شاه مخلوع
و كمك غيرمستقيم روس، تاييد ي شوسـتر بـا تـأمين مدبرانـه. ها به خاك ايـران تجـاوز كردنـد همراهي
و قاطعيت خود را نشان داد،ي جنگ قشون ايران عليه آنها هزينه بـه دسـتور، عد از اين شكستب. توانايي

و روس شجاع. هاي معوقه توقيف كردالسلطنه را بابت ماليات مجلس اموال شعاع - السلطنه تبعه روس بـود
و جعل سند وانمود كردند امالك او در گرو بانك استقراضـي اسـت شوسـتر. ها براي بهانه سازي به دروغ

و مقاومـت قزاقـان روس رغـم نيرويـي نظـامي تحـت عنـوان ژانــدارم خزانـه را علـي  بـه امــالك، حضــور
و مهم. السلطنه فرستاد شجاع و بهترين فرصت براي اتمام حجت با هر نوع اصالح مالي تـر از آن مشـروطه

و روسيه با اخطار كتبي ، خواسـتار عـزل شوسـتر، خطاب به دولت ايران، التيماتوم، مجلس دوم فراهم آمد
ر و تعهد ايران شد كه بدون رضايت و ضـمناً خواهـان لكفر و انگليس مستشار خارجي استخدام نكند وس

و مخارج لشكر روسيه به ايران شد در. پرداخت هزينه سـاعت آينـده48روسيه تهديد كرد كه اگر ايـران
و آن را تسخير خواهند كرد بـراي. اين تقاضاها را نپذيرد قواي روس از رشت به سوي تهران حركت كرده

و ذهن . گوييم ها در التيماتوم نكاتي چند را بازمييت روسفهم بهتر زمينه

 محور سياست روس در ايران؛ دوران مجلس دوم
و كنتـرل نفـوذ هـاي بعضـاً نسـنجيده آميز بر سياستبرخي مورخان با تأكيد اغراق ي شوسـتر در قطـع

و دادن التيما،هاروس و روسيه انـد كـه توم معرفي كـرده اين موارد را عامل اصلي ايجاد بحران ميان ايران
و فرجام مشروطه دوم انجاميد اثبـات ايـن موضـوع كـه روسـيه خواسـتار تغييـر. به تعطيلي مجلس دوم

و ترفندي دست زد و در اين راستا به هر وسيله با توجه بـه انبـوه، وضعيت سياسي ايران به سود خود بود
و شواهد معتبر چندان دشوار نيست . اسناد

و يـا حـداقل تـا در سياست محوري و دستيابي به آن را در سراسر عمـر مجلـس دوم روس كه اجرا
كنكـاش در اسـناد. بازگشت محمدعلي ميرزا به سلطنت جاي خاصي داشـت، زمان انحالل آن كنار ننهاد

و روسيه نشان مي دهد كه دولت روسـيه بـا نظـارت مسـتقيم شـخص رسمي دستگاه ديپلماسي انگليس
و پافشا، تزار ، رشـت، هـاي روس در تبريـزو اجـراي آن توسـط كنسـول،ي قفقـاز السلطنه ري نايبتأكيد

و بعضاً سفارت آن كشور در تهران و، استرآباد و حفـظ و نظارت كامـل بـر حكومـت تهـران در پي كنترل
و شمال ايـران بـود گسترش منطقه و اگـر در برهـه.ي نفوذ خود در آذربايجان هـايي هـم ظـاهراً ماليـم
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شدترمعتدل و بلكه كشمكش، ناشي از برتافتن از اين سياست محوري نبود، با برخي رويدادها روبه رو هـا
و مالقـات سـران دو دولـت، به ويژه در قبال آلمان، منافع اروپايي او كه عمـدتاً در قالـب بحـران مـراكش

و آلمان در پتسدام بروز كرد و كسـب هرگـاه كـه لـزوم، روسـيه. در اين موارد دخيل بود، روس نزديكـي
ي رويـه، هـاي رو بـه رشـد رقيـب ضـروري بـود رضايت انگليس به عنوان يك متحد اروپايي عليه قـدرت 

و تأكيد بر منافع خود اتخاذ مـي ماليم و هرگـاه بـه آلمـان نزديـك تري در رقابت با انگليس وتر كـرد شـد
و پافشاري بيشتري، خرسندي سران بريتانيا چندان اولويت نداشت سياست ايران خـود را پـيش به شدت

و آلمـان در هيئـت حاكمـه. بردمي و تحركـات محافـل سياسـي تأثير محافل طرفدار انگليس ي روسـيه
. انگليس در اين راستا را نبايد نديده انگاشت

و آنچـه تحـت نـام متأسفانه دسترسي به تمامي اسناد روسيه پيرامون مشروطه تاكنون ميسـر نشـده
د همـين، امـا. اي از چيـزي را بـه مـا رسـانده كـه گذشـته اسـت تنها گرتـه، اريمكتاب نارنجي در دست

بـه خصـوص مـذاكرات، همچنين اسناد دسـتگاه ديپلماسـي انگلـيس، اي كه در دسترس داريممحدوده
و نهان ميان اين دو دولت مي، آشكار هـايي دهد كه روسيه از رويدادهاي درون ايران در حكـم بهانـه نشان

و  و آذربايجان بهـره مـي براي گسترش و عمق نفوذ خود در شمال و بسط . بـرده اسـت تداوم اشغال ايران
و دومدر زمان پافشاري روس، مثالً كه سرانجام به بسـته شـدن اجبـاري مجلـس دوم، ها بر التيماتوم اول

ـ ها ابتدا مقابله شوستر با مرنارد رئيس بلژيكي گمرك را كه تحت حمايت روسروس. انجاميد ود بهانـه ها ب
كلكردند؛ بعد استخدام رئيس قواي ژاندارمي خزانه و سپس خواست اخراج خـود، ميجر استوكس، داري

و مشـورت و نظارت شوستر را پيش آوردند؛ چندي بعد تحميل حق انتخاب مستشاران خارجي براي آنها
و سرانجام خواست تعطيلي مجلس را كه بـه هـيچ وجـه ديپلمات و انگليس؛ هـا كنـار بـا روس هاي روس

ها به عوامـل خـود در تمام مراحل اين كشمكش. آمد وسيله قرار دادند تا كار مشروطه را يكسره كنندنمي
: مخفيانه دستور اكيد داده بودند

و، حتي اگر دولت ايران همه شرايط التيماتوم را قبول كـرد« مـا بايـد از اوضـاع اسـتفاده نمـوده
ا از.ز منافع خود حفاظت كنيمقشون خود را به جلو رانيم تا و رژيـم فعلـي بـا مخالفـت مجلـس

و با بدبيني خود حركت قشـون مـا همـه. اميدي براي ما نگذارده است، طرح استقراض از روسيه
ي حكومـت بايـد پس از اخراج آقـاي شوسـتر نحـوه. دشمنان اين رژيم منفور را شاد خواهد كرد

]190[».تغيير كند

بيآنكه قصد داشته باشيبي چـه در مجلـس، چه در ميان دولتمردان ايران، هاي آن روزگارتدبيريم از
و نسـنجيده شوسـتر در ژرفـاي بحـران بـي، هاي رقيبو جناح و بعضاً نابهنگام اعتنـاو يا اقدامات مستقل
مي، بگذريم توان نشان داد روسـيه بـه چيـزي كمتـر از نـابودي با چند نمونه از انبوه اسناد رسمي موجود

همك و و سر كار آوردن حاكميت مطيع و مجلس و مقاصـد خـود رضـايت امل نظام مشروطه سو با منافع
-ي روسيه به پاكلوسـكي سـفير آن دولـت در تهـران مـي از زبان نراتوف معاون وزير امور خارجه. داد نمي

: خوانيم
- تا با درخواسـت اگر وزير امور خارجه ايران درخواست كند كه شما او را به حضور خود بپذيريد«

تـا، از قبيل لزوم كسب دستورات بيشتر از روسـيه: خوبي بتراشيد بهانهلطفاً، هاي ما موافقت كند
و هنگ ساليانسكي به انزلـي برسـد  . با اين ترتيب مالقات او را به تأخير افكنده باشيد . ايـن كـار.

ام كـه اظهار كرده]انگليسيسرجوج بيوكنن ديپلمات[الزم است با توجه به اينكه من به بيوكنن 
هـاي ما درخواسـت، چنانچه تقاضاهاي قبلي ما پيش از ورود سربازان ما به ايران مورد قبول نشود

».مطرح خواهيم كرد كه شايد از جمله آنها اخراج شوستر از خدمت در دولت باشدايتازه
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و پشتيباني مستقيم تزار را با خود داشـت، در واقع در هـراس بـود كـه دولـت ايـران نراتوف كه تأييد
هاي التيماتوم روسيه را پيش از ورود قشون تازه نفس روسيه در فتح احتمـالي تهـران بـه انزلـي خواست

و بهانه در. اي براي همتاي انگليسي خـود در توجيـه كـردن اقـدام تجاوزگرانـه نداشـته باشـد بپذيرد وي
و محرمانه خود به پاكلوسكي به صراحت  : نوشتتلگراف فوري

و يا بگويد كه اجراي آنها بـه علـت مخالفـت. ها را قبول نكندچنانچه دولت ايران اين درخواست«
اي از قـواي خـود را بـه ما ناگزير دسته، قابل اجرا نيست)هاراديكال(طرفداران اصالحات اساسي

و به نايب خـ طرف تهران حركت خواهيم داد ود را السلطنه پيشـنهاد خـواهيم كـرد كـه وزيـران
و كابينه اي جديد تشكيل دهد تا مقدم بـر هـر كـاري مجلـس غيرقـانوني كنـوني را معزول كند

و كامالً قانوني را هم و دستور اجراي انتخابات جديد زمان با تشكيل مجلس سنا صـادر منحل كند
و بقيه درخواست، نمايد . هاي ما را اجرا كندو سپس شوستر را معزول . ا. عـالم اگر مجلس پس از
حاضر به انحالل نشود ما بايد او را به بهترين وجهي كه ممكن اسـت موافـق بـا مقتضـيات، دولت

به محلي جلوه كند به  يـا اقـدامات، السـلطنه اسـتعفا كنـد چنانچه نايـب. كنيم انحالل زور مجبور
]191[».الذكر را رأساً انجام خواهيم داد سابق

م و مطيـع كـردن، حـوري روسـيه اين سند رسمي حاكي از خط مشـي سياسـي يعنـي تغييـر دادن
و ترفندي اسـت، السلطنه نايب و مجلس ايران به هر شكل و واكـنش ايرانيـان تـأثير. دولت شـايد پاسـخ

و دقيقاً طراحـي شـده  و جوانب سنجيده و فاحشي بر اهداف كمااينكـه روز ورود.ي آن نداشـت چشمگير
هـاي جديـدي بـه نراتوف درخواسـت) 1329ذيقعده30معادل 1911نوامبر22(قشون روس به رشت 
و تأكيـد كـرد كـهي قشون حتي هزينه. شرايط پيشين افزود كشي روسيه را هم از دولت ايران درخواست

و تأييـد دولـت دولت ايران بايد تضمين دهد كه من و انگلـيس بعـد بـدون مشـاوره مستشـار، هـاي روس
. خارجي استخدام نكند

بر،هاروس و، رشـت،و اشـغال كامـل تبريـز، اعزام قشون پانزده هزار نفري مجهز به سوي ايران عالوه
و پـا،و تكيه بر بريگاد قزاق در تهران، قزوين و همراهان داخلي متعددي هم بـراي خـود دسـت متحدين

و دموكرات. كرده بودند و محافل ذينفعي كه منافعشان با اصالحات شوستر بهعناصر ،دخطـر افتـاده بـو ها
ايـن امـر. صبرانه چشم انتظار بازگشت مناسبات پيشين بودنـد در كنار خيل هواخواهان شاه سابق هم بي

شدبنابر محتواي اسناد رسمي موجب دلگرمي بيشتر روس . ها
و احمـد قـوام وثوق، السلطنه بختياري صمصام، سران دولت، در صدر اين عوامل السـلطنه قـرار الدولـه

و خانالسلط صمصام. داشتند و سـهيم بـودن، هاي بختياري ضمن حفظ منافع درازمدتشان در جنـوب نه
و برخورداري از روابط تنگاتنگ با انگليس كه در اين زمان همراهي با روسـيه را توصـيه، در استخراج نفت

و علناً با دموكرات، كردو ترغيب مي ميمستقيماً و شوستر مخالفت و مخفيانـه هـم تمـاس بـا ها  ورزيدند
و قمع كردن دموكراتروس و قلع و براي برپايي كودتاي بختياري . ها اعالم آمادگي كـرده بودنـد ها را آغاز
و اصـالحات،و احمد قوام وزير ماليـه، الدوله وزير امور خارجهوثوق بـا وجـود همراهـي اوليـه بـا شوسـتر

انتصاب لكفـر از جانـب، كه گفتيم طور همان. به تدريج به صف مخالفان پيگير او پيوستند، اساسي مالي او
از طريق منابع خود پـي، شوستر در خاطراتش.ي آذربايجان دليل اصلي مخالفت آنها بود شوستر در ماليه

و، بگيـر اصـلي آذربايجـان بـود هـا ماليـات برده بود كه پدر اين دو وزيـر كابينـه كـه سـال  بـا اخـتالس
وكاري خالف و خزانه هاي بسيار ثروت هنگفتي به هم زده . داري كل كشور خنديـده اسـت به ريش دولت

و افزايد كه اين سوءاستفادهشوستر مي و حمايت دو پسر بـانفوذش صـورت پذيرفتـه اسـت ها به دلگرمي
و رابطه قابل فهم است،»ناگهان اين دو با من مخالف شدند«اينكه  .]192[به دليل اين نسبت
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و تالش گسترده و خواهان اصالحات اساسـيو فداكارانهشوستر به نهضت مشروطه ي فعاالن راديكال
و تحرك دمـوكرات، رويكرد ضد روسي براون در كتاب انقالب ايران. شده بود مند عالقهآن ي هـاو ترغيب

و اسـتانبول بـه، كه گفتيم طور همان. ترديد بر او تأثير بسيار نهاده بوداطرافش بي او پيش از ورود به ايران
بـه، از حضـور اقليـت پرشـمار ايرانـي در آن شـهر. ها رفتـه بـود زاده رهبر تبعيدي دموكراتيمالقات تق

ي اخير زير فشار مخالفين مجبور به ترك كشـور شـده خصوص تبعيديان جديدالورودي كه در چند ماهه
و متأثر شده بود، بودند نويسـد كـه وقتـي شوسـتر بـه مـي]169ص[زاده در خـاطرات خـود تقي. باخبر

و صـورتي بـه وضـع. مرا ديده در ايران تمام دوستان ما دور او جمع شدند«: استانبول آمد او خواست سـر
».مالي كشور بدهد

ده، السلطنه توسط شوستر ضبط امالك شجاع هـا بـراي اي بـود كـه روس هـا بهانـه در واقـع يكـي از
در. بودند پيشبرد سياست محوري خود در تغيير نظام سياسي ايران در پي گردآوريش برخي بر تـأثير آن

و يـك جانبـه كرده اند كـه از سـاده اي تأكيد ها به نحو گزافه روند جريان گـري تـاريخي حكايـت انگـاري
و دستاوردهاي آن چون مجلس، خالصه. كند مي و حضـور، دولت روسيه براي نابودي مشروطه مطبوعات

و  و دموكرات را كه به حفظ منافع مردم پيشبرد اصالحات اساسـي در كشـور كمـر بسـته عناصر راديكال
و آذربايجان مطلـوب، شرايط زمانه را براي دستيابي كامل به اهداف خود در ايران، بودند به ويژه در شمال
و دخالت. ديدنمي و همراهـي،ي ديپلماتيك هاي گستردهوقتي با كارشكني و عوامل محلي قشون نظامي

ه و نيز و بعضـاً سـكوت جانبدارانـهممخالفان اصالحات راديكال و،ي انگلـيس در ظـاهر سويي و تحريـك
و نتوانست مقاومت سرسختانه، همراهي در باطن و دموكرات مشروطه را درهـم شـكند ي جريان راديكال

و اشـغال نظـامي روي آورد، مجلس را به تعطيلي بكشاند ابتـدا بازگشـت شـاه. آشكارا به تغيير حكومـت
هرچند علناً آن را ابراز نكـرد ولـي از هـر تالشـي در ايـن راسـتا دسـت، كشيد مخلوع به قدرت را پيش

و جز آنهـا نيـز مـانع از ابـراز. داشت برنمي و آلمان و پاسخگويي به انگليس مالحظات ديپلماتيك اروپايي
.شدعلني اين قصد مي

م پيشـين را پيرامـون برخـي از هواخواهـان نظـا، برد محمدعلي ميرزا كه در ادسا در تبعيد به سر مي
چينـي بـراي بازگشـت بـهي دسيسـه دامنـه،)1910مارس(ق 1328در بهار سال. خود گرد آورده بود

و محافل سياسي بـه ايران نوبه ويژه، هاي ايراندر روزنامه. با حمايت ميزبانان روسي افزايش يافت، قدرت
و تحركات خطرناك بودتأكيد دموكرات بي. ها سخن از اين جنبش و و مرج بـه، نظمي سراسر ايـران هرج

راي اصلي توانمندي بالقوه زمينه، خصوص در ميان عشاير ي هرگونه تالش شاه سابق براي بازيابي قـدرت
و قـدرت دموكرات. آوردفراهم مي و نفوذ عشاير در واليات به سود تقويـت تـوان ها خواهان كاهش قدرت

ا ، آوري ماليـات داري كل كه عالوه بر جمـع يجاد ژاندارمري خزانهدولت مركزي بودند؛ اقدامات شوستر در
ميامنيت راه و مقابلـه از جمله، كردهاي تجاري را در مقابل حمالت عشاير حفظ ي حركات تمركزگرايـي

و ساالرالدوله برادرش در بازگشـت فعاليت.شد با تحركات مركز گريزي محسوب مي هاي محمدعلي ميرزا
و مؤثر دموكرات. متكي بود به قدرت بر عشاير و شوستر در مقابله بـا آنـان شركت قاطعانه ناخرسـندي، ها

و موافقـت دولـت) اكتبـر31( 1328شاه سابق در روزهاي پاياني شـوال. مخالفان را برانگيخت بـا اجـازه
كـ. ادسا را به مقصد وين ترك گفت، روس و مستمري او را قطع .رددولت ايران از اين تحركات مطلع شد

و زور وزير امور خارجه ايران را وادار كردند پرداخت ايـن مسـتمري را از سـرگيرد . عوامل روسيه با ارعاب
و پشتيباني آن دولت از وي پنهان كردني نبود؛ اسناد آن روزگار جملگي بـر ايـن هماهنگي روسيه با شاه

.]193[تحركات حكايت دارند
از) 1911ژوئيه( 1329محمدعلي ميرزا در رجب و مهمـات فـراوان و اسـلحه با يك كشـتي روسـي
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از اعالم رسمي حمايـت از شـاه سـابق پرهيـز، روسيه براي حفظ ظاهر. طريق سواحل خزر وارد ايران شد
از، نظـامي، تجـاري، كرد اما از تمامي امكانـات ديپلماتيـك  و جلـوگيري و محلـي خـود در حمايـت از او

و تبريزب، تشكيل قواي مقاومت در برابر او و نيز از نفوذ خود در بريگاد قزاق تهـران بهـره،ه ويژه در شمال
و مراكش با روسـيه انگليس كه در كشمكش، زمانهم. گرفت و هـم، هاي اروپا سـويي سياسـت همراهـي

و جانبدارانهدر ايران نيز با سكوت معني، اختيار كرده بود اي به سهولت در پيشروي ضد انقالب يـاري دار
او. رساند و روسيه احتمـال نـابودي نظـام را از طريـق وقتي نيروي حامي محمدعلي ميرزا شكست خورد

و فشار همه جانبه سرانجام آنچـه را از مـدت، ممكن نديد و با التيماتوم هـا خود مستقيماً وارد صحنه شد
و رادي پيش در سر مي و هرگونه دستاوردهاي علني و مجلس را تعطيل كرد كال مشـروطه پروراند محقق

و دولت همراه خود را بر سر كار آورد . را محو كرد
و قلـمو سرانجام نافرجام مجلـس دوم برخـي از تحليـل، در تحليل رويداد التيماتوم روس زنـان گـران

و دموكرات . انـد ساز نهـاده به عنوان عامل بحران،هاتاريخي بار بحران را بر دوش مورگان شوستر آمريكايي
و روابـط مرسـوم سياسـت، تار مستقلرف، گمان بي و بعضاً نامطلوب با مناسـك و قاطع ورزي درون ايـران

و تأثير سياست و انگليسنقش امـا عامـل اصـلي بحـران، موجب ناخرسندي بسياري شده بود، هاي روس
و مالي مليون ايران و دخالت دو دولت ياد شـده در امـور ايـران، در كنار استقالل طلبي سياسي و حضور

و محاكمـه برخـورداري از حـق قضـاوت كنسـولي، مصونيت كاپيتوالسيوني اتباع بيگانه از هرگونه تعقيب
را، در خاك ايران) كاپيتوالسيون( غالبـاً ناديـده،و حمايت قضايي بيگانگان از اتباع داخلي هواخـواه خـود
و ژرفاي بحران آن را كم رنگ جلوه  و يا در ايجاد و كمـالر. اندداده انگاشته وسـيه عمـالً وابسـتگي تمـام

و مالي را،هاحذف دموكرات، انحالل مجلس، سياسي و روي كار آوردن دولت مطيع خـود اخراج شوستر
و برخي ديگر اقدامات شوستر بهانه بـود موضوع ضبط امالك شجاع. خواست مي آن. السلطنه تـازه تصـرف

كلو خزانه، امالك در هيات وزيران تصويب شده آن داري تحـت رياسـت شوسـتر تنهـا مجـري توقيـف
و محبـوس شـدند، مأموران دولتي مجري حكم. امالك به نفع دولت شد . به دست عوامل روسيه دستگير

و ساالرالدوله رعيت دولت روس بودند به اين اقـدام مبـادرت كردنـد اينكه گفته شد چون شجاع ، السلطنه
ظاقضيه. اي بيش نبودتنها بهانه اشـغال،ي التيمـاتوم هري اهداف اصـلي روسـيه در قضـيه اي كه پوشش

و سرانجام تعطيل مجلس شد . نظامي

و التيماتومتقي  زاده
و چنـد يادداشـت. زمان با اعالم التيماتوم در لندن اقامت داشتهم، زادهتقي هفت تلگراف ارسـال شـده
الدولـه وزيـر امـور هـايي كـه بـه وثـوقافتلگر. نويس از او پيرامون التيماتوم روسيه باقي مانده استدست
و، سـليمان ميـرزا،و فراكسيون دموكرات در مجلـس، الملك رئيس وقت مجلس موتمن، خارجه مسـاوات

و تقاضا كرد كه با مذاكره ومعذرت، وحيدالملك و پذيرش برخـي خواسـته فرستاد ، هـاي التيمـاتوم خواهي
ي بلكـه جلـوه، عذرخواهي از روس را نه نشـانه ضـعف.كشور را از خطر روزافزون اشغال كامل حفظ كنند

و مملكت را از خطر اشغال كامل نجـات دهـد» غيرت ملي« . خواند چرا كه شايد بهانه از دشمن برگيرد
و گفـت. تأكيد كرد كه كشور را به خاطر يك عذرخواهي به باد ندهند - خواست كه از امكانات ديپلماسـي

و به ميوگوي مدبرانه بهره گيرند نوشـت كـه، فشـردند دوستان دموكرات خود كه بر مقابله تا به آخر پاي
و لجاجت بردارند واال لعنت ابدي تاريخ نثار يك جمـع خـاص  . خواهـد شـد، هـا دمـوكرات، دست از عناد

و تأكيد كرد نگذاريـد كـار نماد استقالل كشور را مهم، جلوگيري از اشغال پايتخت ترين وظيفه ملي خواند
ا و از دست به استثناي شـيخ ابـراهيم زنجـاني،هااما دموكرات».به دست ازدحام بيفتد«ولياي امور خارج
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و رأي بـه پـذيرش خواسـته كه در كميسيون تصميم هـاي گيري نهايي پيرامون التيمـاتوم شـركت كـرد
زا سـليمان ميـر، مـابقي بـه ويـژه شـيخ محمـد خيابـاني، زادهو وحيدالملك يار ديـرين تقـي، روسيه داد
و، اسكندري . مساوات . و عدم پذيرش رأي دادند. .]194[جملگي بر مقاومت تا به آخر
ر، زاده در اين برههتقي و حس ملي خودأبنابر استقالل و سياسي برخالف جريـان غالـب،ي شخصي

و ضـرورت، اوالً:ي مهـم توجـه داشـت حزب دموكرات در داخل به دو نكته نبـود دولـت مقتـدر مركـزي
و جريان همه جانبه حمايت آني همه آحاد و تقويت مخالفـت خـويش رغـمبههاي سياسي از موجوديت

و استقالل كشور، با آن؛ ثانياً به ويژه خطر اشغال پايتخـت توسـط قـواي روس كـه ادامـه، تماميت ارضي
و انزلي را تداعي مي و رشت . كرد فجايع قشون آنها در تبريز

يي همـه نوشـت كـه در ايـن اوضـاع خطيـر وظيفـه،ا شـيرازي وي طي تلگرافي به سيد محمدرضـ
و باور سياسـي ايـن اسـت كـه همچـون يـك كـل واحـد بـهو ميهنطلبان مشروطه دوستان از هر حزب
و غيرمتزلزل ملي كمر بندند شكل احتراز شديد از اشـغال شـدن پايتخـت«زيرا، گيري اقتدار دولت ثابت

ه. است» اقدم وظايف مي، اول از همه:م تذكر داددو امر مهم را شود مسـئوليت ادامه رويه نادرست موجب
رو پيـروي از امـر ها بيفتد كه تاريخ آن را بر آنها نخواهد بخشـيد؛ از ايـن تقدير مملكت بر دوش دموكرات

و عمل كرد. ملي بايد به جاي تكليف حزبي بنشيند نگذاريد كار از دسـت اوليـاي، ثانياً. بايد ملي انديشيد
و به دست عوام افتدا زاده روز پيش از ارسـال تلگـراف بـه رئـيس تقي.]261- 260صص[مور خارج شود

و سران دموكرات در پارلمان انگليس شاهد نطق ادوارد گري وزيـر امـور خارجـه در بـاب شخصاً،مجلس
ت«به ياران دموكراتش نوشت كه اين نطق. سياست خارجي آن كشور پيرامون ايران بود هديـدآميز بسـيار

و صريحاً مي و بانفوذ در ايران برقرار كنـيم بوده و مستحكم مقتدر ص[».گويد كه بايد يك حكومت ثابت
و تأكيد كرد در شرايط خطير امروزي هر اقـدامي مـي، در اين تلگراف]461 بـه رغـم اينكـه، شـود طلب

. باشد»باالتفاق«بايد» مدارا يا استقامت«
و شخصـي را بايد اختالف،ي مملكت در خطر استدر شرايطي بحراني كه هست و مرامـي هاي حزبـي

و يكپارچه نشان دهيم همه پشت سر دولت حاضـر  و متحد و اسـتوار، تفـاوت هـا رغـمبهكنار نهيم ثابـت
و مقتضـيات روز، عليرغم مخالفت بسيار با دولت مستقر ايران، زاده تقي. هستيم بار ديگـر مصـلحت ملـي

و مذاكره داشـت، او با رويكردي دموكرات. هر چيز دانستكشور را باالتر از  ، با وجود اينكه نظر بر مصالحه
و يكپارچه باشيد تا در مقابل بيگانگان كمتر ضـربه، كنيدنوشت كه هر چه مي پـذير شـويم؛ نوشـت متحد

و، كه در اين شرايط مقاومت مسلح و تهييج پوپوليستي افكار مضر است و تحريم م«شعار قـدر از بـه قـدر
.»نظر نموداش بايد صرفتجربه

. كـنم در خود مسئله اينجانـب هـيج رأيـي اظهـار نمـي«وي افزود كه به دليل دوري از صحنه كشور
و ملت به اتفاق قرار بدهند الزم اسـت كـه احتراز شديد از اشغال پايتختبه هر حال. بهتر است، آنچه دولت

زاده با صراحت تأكيد كرد جانبازي وقتي خوب است كـه رأي تقي».گردددر آن صورت به كلي ورق برمي
و نتيجه و متحداً در پي اقدام فداكارانه بروند رغـم علـي، نوشـت. اي هم در پـي داشـته باشـد جمعي باشد

و  و اخاللي در امور كشور بكـنم كـه بـه قـدر كفايـت آشـفته اينكه در پي آن نيستم كه هيچ نوع مداخله
در پـي، بدون اينكه مسئوليت تاريخي بر عهده يك جمع خـاص بيفتـد، متحداًد گويم بايمي، مختل است

: گيري عاجل باشيمتصميم
و انديشـناكم« و از عاقبـت كـار بسـيار محـزون زاده در تقـي]462ص[» موقع بسـيار باريـك اسـت
بي: ديگري خطاب به رئيس مجلس نوشت]195[تلگراف و و اقدامات تهييجي بشعار ه جـايي پشتوانه راه
و سرنوشت، ندارد و رفـع محـذورات بـا«ساز در اين اوضاع بحراني و احتـراز از درشـتي ماليمت با طـرف
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. بايد در حل مسئله هر چه زودتر عجله كرد».ي ماليم است مذاكره
الملك تأكيد كرد كه مسئوليت عظيم تاريخي سرنوشـت يـك مملكـت در تلگراف مشابهي به موتمن

و تدبير از زوال مملكـت پرهيـز كنيـد كهن در مقابل شما اتحـاد. نمايندگان ملت است؛ بايستي با جرأت
. مجلس در اين امر از واجبات است

و وانمـود كردنـد كـه او هاي تقـي تلگراف، برخي از افراطيون دموكرات، در تهران زاده را تغييـر دادنـد
و تهييجـي ايفـا كـرد شيخ محمد خياباني در اين زمـان نقـ. دستور به مقاومت داده است او بـا.ش مـؤثر
و دموكراتشديدترين لحن مبارزه جويانه و اعالم كرد او و مجلـس هرگـز بـه اي شرايط التيماتوم را رد ها

شد. پذيرش آن تن نخواهد داد در. نبرد تا به آخر تنها راه ممكن خوانده در، 1329ذيحجـه29مجلـس
از، آخرين جلسه ثبت شده رأي بـه تشـكيل39نماينـده در صـحنه بودنـد بـا60در حـالي كـه كمتـر
شـيخ ابـراهيم،هابه رغم غالب دموكرات. گيري نهايي در مقابل التيماتوم رأي داد كميسيوني براي تصميم

و تن دادن به شـرايط التيمـاتوم همـراهو تني چند از دموكرات، وحيدالملك، زنجاني ها با پذيرش مذاكره
و تشـويق كردنـدهااكثريت دموكرات. شدند در حـالي كـه. مردم را به مقاومت در مقابل التيماتوم ترغيب
و مـردان بسـياري بـه به خيابان،»ازدحام«زاده يا به قول تقي، مردم و زنـان و شاگردان مـدارس ها آمدند

و اعتراض پرداختند و قـزوين آمـاده ورود بـه تهـران روس، تظاهرات و انزلـي ها پس از اشغال كامل رشت
. شدند

هـا مـردم را بـه مقاومـتو داشـناك، ترقـي، اتفـاق، اعتـدالي، در حالي كه اكثريت سران دمـوكرات
و آمـاده، خواندند مي و امكان قرار است با قشون تا به دندان مسلح و كسي نبود بپرسد با كدام توان ي رزم

بر. كشتار روسيه بايد مقابله كرد؟ نتيجه دردناك بود ميهمان رهبراني كه از، كوبيدنـد طبل مبارزه پـس
و شـتاب مالحظه اراده و ورود قواي تازه نفس تزاري براي اشغال ايران هراسان زده بـهي مستحكم روسيه

هـاو ايـن خـودي. تن دادند، تر از آنچه پيش از آن حتي حاضر به شنيدن نبودند شرايطي به نهايت وخيم
و پرون غمبودند كه مجلس را با زور نظامي تعطيل .]196[انگيز رقم زدندده عصر مشروطه دوم را با پاياني

و درهم شكستن هر نوع مقاومت آتي - دسـتور قتـل، قشون روس براي پايان دادن به هر نوع مقاومت
و تبريز، در انزلي. عام داد و وابسـته محلـي چه به دست سالدات، رشت و چه عوامـل مـزدور - هاي روسي
و پراشكشتاري بي، شان و قلم خـود تقـي.ك چشم راه انداختندسابقه زاده خـواهيم شرح دردآلود آن را از زبان
 . خواند

مي، براي قضاوت تاريخي نسبت به اين ماجراها اي بـر بـازيگران صـحنه توان به صراحت شـعارگونه آيا
و كـنش آنـان را در آن روزهـاي بحرانـي تـاريخ  و با ذهنيت امـروزي بيـنش سياست آن روز ايران تاخت

مي ارزيابي كرد؟ كسروي در سنجش اين رويداد در تاريخ هجده ساله از«:نويسدي آذربايجان هنـوز پـس
 197[»توانيم داوري كنيم كه ايران در آن روز چه بايستي كند؟سال ما نمي 28

و ذهن كساني چون تقي و از دسـت كه حاصل جنگ، زادهبا توجه به حافظه هاي پيشـين بـا روسـيه
ازهارفتن بخش و بـا توجـه بـه، ايـران بـراي هميشـه را بـه يـاد داشـتند» ممالك محروسـه«ي وسيعي

و امكان اشغال تبريز توسط قشـون تـزار در هفتـه هـاي پايـاني مقاومـت گوشزدهاي مكرر مبني بر خيال
ميآيا هراس تقي، تبريز ، ورزيد در شرف اضمحالل كامل قرار گرفتـه زاده از اينكه كشوري كه به آن عشق
 پايه بود؟ بي

و اسناد خصوصي دولت روسيه تزاري پس از چندين دهه دسترسـي داريـم - مـي، حاال كه ما به نامه
با بهانـه متفـاوتي بـه قصـد يكسـره،شددانيم كه حتي اگر شرايط التيماتوم از سوي ايرانيان پذيرفته مي

و خط مشي سياسي محوري خود را ادامه مـي  و مجلس ملي هدف امـا آن روزهـا. دادنـد كردن مشروطه
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ميتقي. چنين نبود و فرصـت زاده تصور و مـذاكره و برطـرف كـردن، آفرينـي كرد شايد بتوان با ماليمـت
و مشروطهبهانه در، هاي دشمنان كشور و مـردم را از فـرو غلتيـدن و كشـور بار مشكالت مردم را كاهش

و ملـت را مـي،ي خـود او بر مبناي اعتقادهاي خيرخواهانـه. سراشيبي فالكت نجات داد - صـالح كشـور
و و مقاله و بر بستر انباشت تجربه پي برده بود كه با شعار توان بـه مقابلـه نمي» ازدحام خياباني«خواست

اوو ايران ستيز روسيه درآمد؛ اين كار بهاي سـنگين، كارآمد، مجهز، با قشون جرار و تـري را بـه بـار آورد
و كه نتيجه و هيجان حماسي و بازار ديده بود هايي توانسخنوريي شور - گوشـزد مـي، فرسا را در كوچه

و هوشمندي در اين برهه كم كرد كه شايد تدبير و . تر باشد زياني خطير مؤثرتر
و فهيم، سردار اسعد بختياري، سيدحسن مدرس،ي مجلس متشكل از زنجاني هيئت پنج نفره الملـك

اي نمانده بود بـي قيـد زماني كه ديگر چاره، دوم برگزيده شدند االطباء كه در روزهاي پاياني مجلسسعيد
و مذاكره و تسـليم كامـل را پـذيرفت،و شرط امـا تعـدادي از مجلسـيان كماكـان بـه. شرايط التيماتوم

بـا تأييـد ناصـرالملك، السـلطنه بختيـاري نيروهـاي مسـلح دولـت صمصـام. مقاومت خـود ادامـه دادنـد 
و مشـروطه به عمارت، السلطنه نايب مهر زدنـد و و با بيرون راندن نمايندگان بر در آن قفل مجلس آمدند

مي، به دستور ناصرالملك. را پايان دادند غالب نماينـدگان، راندكه در آن روزها همچون ديكتاتوري فرمان
و يا به قم تبعيد شدند و مخالفان يا به خارج و فشـار. هاي كشور توقيف شدندتمامي نشريه. مجلس روس

و اقتصاد ايران به بدترين وضعيت خـود. انگليس مضاعف شد و اغتشاش سراسر كشور را در نورديد ناامني
. از آغاز سده بيستم سقوط كرد

و عوامـل، اي هم از حكايت ما ماندهقصه ناگفته و كشتار در تبريز توسط قشـون روس و رنج و آن درد
و ملـي خواهاي مشروطهمحلي آنهاست كه آخرين رمق حكـايتي كـه. گرايـي آن شـهر را فـرو كشـيد هي

و خود تقي . هاي تاريخ ثبت است بر برگ، فرزندان مسئول تبريز، زادهرساترين شرح آن در قلم كسروي
و توان رزمي روس ميكسروي در سبعيت و هـراس ها كه از هر سو گلوله بر شهر باريدنـد در وحشـت

دل«: كه بر تبريزيان مستولي بود نوشت ولـي مـن، شايد گزاف اسـت، ها از ترس چاك شوداينكه گويند
ميخود ديدم در امروز لب و از تكـان.شدها از ترس چاك مردي را در كوچه ديدم به ديـوار تكيـه كـرده

و لب و تركيدهافتاده اش از دسـتش گرفتـه تـا در خانـه. پاسخي نتوانسـت، آوازش كردم. هايش خشكيده
]198[».رسانيدم

ي تبريزعهفاج
در آن سـامان مانـدگار، ها پس از اشغال شهر تبريز در روزهاي پاياني مقاومت زمان استبداد صـغير روس
. هزار نفر مسلح جنگجو آماده در شهر نگـاه داشـته بودنـد5نيرويي حدود، در كشمكش التيماتوم. شدند

و نيت روسي مشروطه تبريز قلب تپنده كخواهي بود مـي دانـيم اگـر. ار ايـن شـهر بـود ها يكسره كردن
و سپس انقالب اكتبر پيش نيامده بود الحـاق آذربايجـان بـه روسـيه حتمـي، محذورات ديپلماسي نبود

خواهي ايـن شـهر را بـراي هميشـه خفـه اي بودند تا شور آزاديدر اين برهه پي بهانهها روس. شده بود
و دمـوكرات زمان با افزايش فشـارهم، 1329ماه ذيحجه. كنند در تبريـز هـم، هـا در تهـران بـر مجلـس

و آمادگي نظامي سالدات. تحركات ترسناك نيروهاي روسي آغاز شده بود هـاي روسـي مسـتقر در تمرين
و جمع حـاكي از تـدارك، بـه ويـژه اردبيـل، آوري قواي تازه نفس از ساير شهرهاي آذربايجـان باغ شمال

ب ها براي مقابله با آزاديروس و فشـار مـردم.ودخواهان و آزار و بـازار بـه تـوهين قزاقان روسي در كوچـه
و در تحريك مجاهدين شهر مي . مـاه محـرم رسـيد. كوشيدند تا بهانه كشـتار جمعـي را بيابنـد پرداختند

در) 1330(در دوم محـرم. روزهاي شوم تاريخ مشروطه در راه بود مجلـس توسـط قـواي نظـامي دولـت
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ت. تهران تعطيل شد و تهـران بريز در روزهاي پاياني با ارسال تلگرافانجمن هاي پيـاپي بـه سـاير واليـات
مي. خواندهمگان را به حضور در پاسداري استقالل كشور مي و تكـان، نويسدكسروي در آن روزهـا شـور

و شاگردان دبستان و كوچـه مردم افزون شده و آمـد ها با شعار يا مرگ يا اسـتقالل در بـازار هـا بـه رفـت
و دسته. دندبو و بـازار بـه آزار مـي دشمن نيز آماده حمله بود و سالدات در خيابان كوشـيدند تـا هاي قزاق

مي. اي بيافرينندبهانه مي«. رفتهر زمان بيم خونريزي ».دانست يك پرتگاه خونين در پـيش اسـت تبريز
و كنار پل آجي لشگرگاهروس و آماده كردنها در باغ شمال گوشمالي دادن مـردم قصد.دهاي خود را برپا

.]199[ي تبريز در سر داشتند به صحنه آمده
و دردناك تبريز آغـاز شـد از، 1329ذيحجـه29در شـب. سرانجام داستان پرشور روسـيان دو تـن

و آمـاده ايسـتادند  و پيش از طلوع آفتاب مراكز حساس شهر را تصرف كردنـد آن روز. تبريزيان را كشتند
و تيره تار و آزار ديدند، مجروح، يخ معاصر تبريز بسياري كشتهتلخ و سران شهر هنـوز. دستگير مجاهدين

و در پي سازش بودنـد  و بـه روس. فرمان جنگ نداده و مصـالحه از سـر ناچـاري را نپذيرفتـه هـا مـذاكره
مي. ها پاسخ منفي دادندواسطه  هـاي خواست كـه تفنـگ، دانستكنسول روس كه خود را فرمانرواي شهر

و سـران سـرانجام ثقـه. مجاهدين تحويل شود تا سپاه روس دست از تيرانـدازي بـردارد االسـالم تبريـزي
و مجاهدت را دارنـد انجمن چون پي بردند روس ي جنـگ بـراي اجـازه، ها خيال يكسره كردن مشروطه
مي آن روز را كسروي جلوه. دفاع از خود را صادر كردند : خواندي جنگاوري تبريزيان

ميه« مير كس و مردانگي تماشا كند سراسـر. بايست در ايـن روز بـه تبريـز آيـد خواست غيرت
و مجاهدان مي ميشهر شوريده و كشته و گام به گام پيشميكشتند ]200[»رفتندشدند

و كشتن تعـدادي سـالدات روسـي بخـش بزرگـي از و مردم با جنگ خانه به خانه در آغاز مجاهدان
و قـواي روس، 1329ام ذيحجهسي، روز بعد. ها بيرون كشيدندروسشهر را از كنترل  و تفنـگ ها با توپ

و كشـتار دريـغ نداشـتند، در محله ماراالن از مراكز مقاومت. كامل بر شهر حمله بردند و. روسيان از تاراج
ميبه قول كسروي در هر خانه و كوچك را زنده نمـي اي و بزرگ و مرد راو«گذاردنـد آمدند زن بسـياري

و نفت ريخته آتش مي مي».زدنددر تنور انداختند دانسـت جنـگ جنگي نابرابر آغاز شد كه هر آدم عاقل
و با تجهيزات كامل داردبا دولتي كه بزرگ و معادل نصف جمعيت ايران بـا چنـد صـد، ترين ارتش جهان

مي«:مجاهد به جايي نخواهد رسيد و ديدهر كس آينده بيمناكي را با چشم با اين همـه جوشـش خـون
ميدر اين چهار روز حالت. گذاشتغيرت مردم را آسوده نمي شـد كـه بايـد در هاي شگفتي از مردم ديده

]201[».تاريخ يادگار ماند
و چوب به مقابله سالدات و سال با كارد ميجوانان كم سن ميهاي روسي و جان يكـم. باختندرفتند

و جنايت را نشـان دادنـد روس.شتو دوم محرم هم نبرد ادامه دا و. ها نهايت درندگي و چپـاول از غـارت
و محل كسب مردم دريغ نداشتند و دلگداز درگرفـت. آتش زدن خانه برخـي. سراسر شهر را نبردي نابرابر

بـيم درنـدگي روسـيان«: نويسـد هـاي آن روز مـي گر حماسهمجاهدين هنوز سر جنگ داشتند اما روايت
ميمردم را به دور و بيشتر ايشان از جنگ بيزاري نشان ]202[».دادندانديشي واداشته

نتيجه جنگ نابرابر اين شد كه مجاهدين از شـهر بيـرون. روز چهارم تبريزيان دست از جنگ كشيدند
و تـا ثقه. رفتند و انتقام ايستادگي شهر به دار كشيده شـدند و چند تن ديگر به جرم و شيخ سليم االسالم

و حكومت روسـيان قـرار گرفـت جنگ اول  كسـروي كـه جنگـاوري را سـتايش. جهاني تبريز در كنترل
]203[»اي جز جنگ نبوددر آن روز چاره«: نويسدمي، كند مي

ايـم زبـان بـه اينكه امروز پس از قريب يك قرن بعـد چـون حاصـل آن را ديـده، قضاوت دشوار است
. منصفانه نيست، نكوهش بگشاييم
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از، چند روز پس از سـرانجام نافرجـام مجلـس دوم 1330از پنجم محرم و مشـروطه دسـتگاه آزادي
و قلمهاي اما اين سرگذشت تبريز در تاريخنگاري. تبريز هم برچيده شد و مرسوم از زبان هـا پنهـان مانـد

و اندكي از راستي«به قول كسروي  وده ها را بـاز نمـ جز از پرفسور براون كه دفتري در اين باره چاپ كرده
و اين است خود ايرانيان نيز از آن آگاهي درستي نداشتند كسروي زمـان]204[»در اين باره نوشته نشده

اي در انگلـيس پراكنـدهي براون كه بـه صـورت جـزوه نوشتن كتابش اطالع نداشت كه متن انتشار يافته
آهاي تقيحاصل نوشته، شد و كشتار . زادگان آن گريانده بودزاده بود كه قلم را در شرح حماسه تبريز

هـا خطاب به ادوارد براون شرح جانگـداز كشـتار روس، 1912اي مفصل در اول فوريه زاده در نامهتقي
ايـن) 1330چهارم جمـادي االول(آوريل همان سال22در]205[المتين كلكته حبل. را ثبت كرده بود

هـاي متعـددي در زاده مقالـه تقـي. كـرد منتشـر» گداز شـمال حقيقت وقايع جان«نوشته را تحت عنوان 
و جنايات آنان در سالافشاي اقدامات روس و امضـا در روزنامـه 1912و 1911هاي ها در ايران بدون نام

راهاي ارسالي تقيبراون مجموعه نامه. منتشر كرده بودالمتين كلكته حبل ذكـر نـام او در افشـايبي، زاده
. جنايات روس به چاپ رساند

 بندي جمع
و و سازش سران دو اردوي بختيـاري با فتح تهران دولتي به نام مشروطه بر سر كار آمد كه حاصل ائتالف

و سپهدار، شمال بود شد، ولي عمالً حاكميت در دست سردار اسعد و12اي به مدت دوره. قبضه 20مـاه
و بمباران مجلس اول بنشاهد رويدادهايي بود كه سرانجام، روز پس از فترت بست اتمـام حجـت روس با

زد1330در سوم محرم  و تهديد نظامي پايان مشروطه را رقم و تحميل مجلـس، در اين دوره.ق به اجبار
شد1327دوم مشروطه در دوم ذيقعده  و حكم فساد مسلك سياسـي، هشت ماه بعد.ق افتتاح ، با مداخله

و مدتي بعد از كشور مجبور تقي بـار نـه توسـط تبعيدي دوباره كـه ايـن. كردندزاده را به خروج از مجلس
و ديني نظام مشروطه به وقوع پيوست - مجلسي كه در فقدان تقـي. محمدعلي شاه بلكه مدعيان سياسي

و پيشرو خود قرباني اصلي گردانندگان نظـام پـس،هادموكرات، زاده به عنوان مقام رهبري جناح راديكال
و دخالت بيگانگان شد ، كـه مجلـس سـوم برپـا شـد،)ق1333محـرم16(سه سال بعدتا. از فتح تهران

و لگام و جانبهگسيختگي همهكشور در آشوب و مهـاجرت اي به سر بـرد تـا سـرانجام جنـگ جهـاني اول
. رويدادهاي پس از آن به نظام مشروطه فرصتي نداد
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 هاي فصل ششميادداشت

.62ص، تاريخ هيجده ساله آذربايجان.1
رغـم ناصـرالملك علـي،2ص،)1909سـپتامبر25(ق 1327رمضـان15مـورخ،29شـماره، مجلـس روزنامه.2

در تا مدت، انتصاب به وزارت امور خارجه و نـاگزير عالءالسـلطنه را بـه جـاي او ها از آمدن به ايران خوداري كرد
. كابينه مامور كردند

17مـورخ، 163شـماره، روزنامـه ترقـي،ر مخصوص در تهـران فتح تهران؛ به قلم مخب، محمد امين، زاده رسول.3
از،)1909چهارم اوت(ق 1327رجب . 250ص، هايي از انقالب مشروطيتگزارشبه نقل

. 251ص،جاهمان.4
و تدوين مؤسسه فرهنگي قدر واليت، سيد حسن، زاده تقي.5 . 108ص،ش1377، تهران، تحقيق
. 135ص،جاهمان.6
.66ص، ريخ هيجده ساله آذربايجانتا.7
.)1909ژوئيه30(ق 1327رجب16سه شنبه، سال سوم، مجلس،»مجازات«.8
، مجلـس در روزنامـه، العـاده منتخـب مجلـس عـالي جاي كميسيون فوقبه» هيئت مديره موقت«خبر تأسيس.9

.2ص) 1909اوت22(ق 1327شعبان5مورخ14شماره
از حاضـرين هيئـت قضـات.65ص، جلـد اول، روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب اسـالمي،رباق، عاقلي. 10

و: اهللا ندارنداي به اعدام شيخ فضلكدام اشارهدو دفتر خاطرات برجاي مانده كه هيچ، دادگاه شيخ ابراهيم زنجاني
. وحيدالملك شيباني

. 107و 106صص، 1363، انتشارات جام، طلوع مشروطيت. 11
به. 12 و عبداهللا مازندراني و ايـالت«حكم آخوند خراساني و رؤساي عشاير و قزاق و توپخانه عموم برادران لشكري

. 196ص، نامه خراسانيسياستدر،»ي عساكر اسالميهو قاطبه
در. 13 نامـه سياسـت، اهتمام در تشييد مشروطيت در حكم جهـاد در ركـاب امـام زمـان حكم سه مجتهد عتبات

. 196ص، خراساني
. 1259ص، جلد ششم، تاريخ انقالب مشروطيت. 14
و شماره18،)سال سوم(7شماره، مجلس. 15 .)1909اوت7(رجب20مورخ،8رجب
و اعالن جناب آقاي شيخ مهدي مجاهد. 16 اوت10( 1327رجـب23مورخ،9شماره، سال سوم، مجلس، اليحه

.1ص،)1909
و همگرايي او با رهبري آن محفلع. 17 و عملـي، ضويت زنجاني در جامع آدميت و جدايي نظـر حكايت از تفاوت

و شيخ زنجاني در اين برهه داردتقي . زاده
. 1151و 1150صص، جلد پنجم، تاريخ انقالب مشروطيت ايران. 18
،2شـماره، سـال سـوم، يادگـار وان به مجلـهتمي، اهللا نوريهاي شيخ فضلي يكي از تلگراف براي ديدن نمونه. 19

.ش مراجعه كرد كه به روحانيون زنجان مخابره شده بود 1325مهرماه
. 183- 177صص، به كوشش محسن كديور، نامه خراسانيسياست. 20
د. 170ص، نامه خراسانيسياست. 21 و تأييـد شـيخ ابـراهيم زنجـاني اولـين بـار ر توصيه نامه خراساني در ترويج

شد،ص سوم، 1325ربيع االول9مورخ،24شماره، سال اول، نداي وطنروزنامه . منتشر
ذيقعـده14مـورخ،40شـماره، سـال سـوم، مجلـس نيز روزنامه، 1327ذيقعده13جلسه، مذاكرات مجلس. 22

در محضـر مالقربان علي زنجاني از مجتهـدين بـه نـام زنجـان. 245ص، نامه خراسانيسياست،ص سوم، 1327
او در آغاز مشروطه بـا ظفرالسـلطنه حـاكم. شيخ مرتضي انصاري مجتهد برجسته عتبات درجه اجتهاد گرفته بود
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و مشروطه و در ضديت عليه انجمن شهر و ضدمشروطه همراه . خواهـان بـه فعاليـت گسـترده پرداخـت خودكامه
كـه از سـوي حكومـت) 1325االول اديجمـ(قتل فجيع سعدالسلطنه. دستگاه شرعي او در زنجان بالمنازع بود

و لوطيـان، السلطان به حكومت زنجان منصوب شده بودتهران در دوران صدارت امين و تسـلط او نشان توانمندي
و. پيرامونش بر شهر بود و فراشـان حكـومتي همزمـان بـا تحصـن شـيخ نـوري كشاكش طالب مال قربان علـي

زن. خواهـان در تهـران روي داد مشروعه جـاني در زمـره روحـانيون واليـات بـود كـه همراهـي خـود را بـا مـالي
و انجمن واليتـي زنجـان مشـروطه مشروعه و مجلس اعالم و ضديت با مشروطه و قهـر طلبي طلـب را بـه اجبـار

شد. تعطيل كرد و گريز اردوي شـمال بـا قشـونهم. شكايت انجمن در جلسه علني مجلس قرائت زمان با جنگ
مال، اي پاياني استبداد صغيرمحمدعلي شاه در روزه و دسته و مشروطه، دار خواهـان اعزامـي از گـيالن را كشـته

مال پس از فتح تهران هم با مسلح كردن هواخواهان خود روبروي قشـون اعزامـي حكومـت مشـروطه. فراري داد
و دستور تلگرافي آخوند خراساني به عتبات تبعيد شد و سرانجام به واسطه . ايستاد

. 181و 177صص، نامه خراسانيستسيا. 23
.2و1صص، 1325رجب22مورخ، 105شماره، تهران، المتين حبل. 24
ص. 25 شد 1385كه به سال نامه خراسانيسياستكتاب 176محسن كديور در حاشيه : نويسـد مـي،ش منتشر
صـر ايـران ـــ وابسـته بـه بنيـاد يكي از دوستان چند سال قبل در مجموعه اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معا«

اهللا نـوري رويـت كـرده اسـت كـه بـه اي از آخوند خراساني به شيخ فضلاي حدوداً ده صفحهمستضعفان ــ نامه
و پيگيري مكـرر علي. باشد]آخوند خراساني[احتمال قوي بايد همين نامه مورد اشاره  مؤسسـه يـاد، رغم مراجعه

».شده همكاري نكرد
. 1325ذيقعده25مورخ،12شماره، سال دوم،سروزنامه مجل. 26
.2ص، 1325ذيقعده8مورخ،23شماره، سال دوم، روزنامه مجلس. 27
. 1325الثاني جمادي6مورخ، 139شماره، سال دوم، روزنامه مجلس. 28
در، 1325رجب، متن نامه مجتهد مازندراني در مذاكرات مجلس پنجم. 29 و كلكته سـال لمتينا حبلقرائت شد

. هم باز چاپ گرديد 1326رمضان23مورخ،14شماره، 16
. 180ص، نامه خراسانيسياست.30و31
. 1325ذيحجه22مورخ،27شماره،15سال، كلكته المتين حبل. 32
. 181ص، نامه خراسانيسياست. 33
بـه،)1909اوت25(، 1327شـعبان8مـورخ، 180شـماره، روزنامه ترقـي زاده در گزارش محمدامين رسول. 34

. 294ـ299صص، هايي از انقالب مشروطيت ايرانگزارشنقل از 
همين سند شـاهد معتبـر روز) 1909اوت7(ق 1327رجب20مورخ،8شماره، سال سوم، مجلسروزنامه. 35

و كميسـيون زاده را در اقداماتي كه سخنان آناني كه تقي. زاده به تهران استورود تقي پيش از آن مجلـس عـالي
و دادگاه و اعدام شيخ نوري، هاي انقالب انجام دادهعالي مي، از جمله مشاركت دادگاه با ايـن اطـالع، دانندسهيم

ميبي . شوداعتبار
و انقالب ايران، سيد احمد، حسيني تفرشي. 36 ، اميركبيـر، تهران، به كوشش ايرج افشار، روزنامه اخبار مشروطيت

ميپس از اشاره به استقبال باشكوه مردم تهران از تقي 1351 و:نويسدزاده مستقبلين تـا كـرج اسـتقبال نمـوده
و تجمل وارد تهران شد و با موزيك و بعد از صرف نهار عصر حركت كرده . تهيه مفصلي ديده

مياينكه در اين برهه تقي. 37 نزاده كماكان خود را سوسيال دموكرات مي، يستدانست شكي دانيم كـه او بـا ولي
هـاي هاي اوليه براي تأسيس حزب دموكرات با يـاري دمـوكرات هاي دموكراتيك در تالشباور به ضرورت فعاليت

و چندان با اجتماعيون عاميون مركز بـاكو همـراه نبـود وراه مسـتقل خـود، پيگير ارمني تبريز به تهران آمده بود
به تاسي از او عده كثيري از اعضاي اجتماعيون عاميون به حـزب دمـوكرات كمااينكه چندي بعد. راپيش مي برد

و مركز باكوي آن تشكل مجبور به انتشار  شد انتباه نامهپيوستند و اعالم انحالل شعب درون ايران خود . معروف
. اسـت عنـوان شـده، خاطرات يحييجلد سوم، 123تا 118جملگي از صفحات، آباديهاي يحيي دولتاشاره. 38

ميگونههاي خاطرهسپهدار در يادداشت، در همين ارتباط و بـا چنـد در اين موقع تقي«:نويسداش زاده وارد شـد
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و بناي بعضي صحبتنفر مفسد سابق كه مجلس سابق را به باد داده بودند هم من بـا. ها را گذاشتنددست شدند
هر. انداي چيدهسردار اسعد گفتم كه اينها بد تنوه حضرات مثـل حيـدرخان، طرف هم اشخاص به اسم مجاهداز

و ديگران جمع كردند و صادق اوف . چراغ برق . . . كم كم حضرات قوت گرفتند. . » هيئت مديره درست كردنـد.
.)47و46صص» هاي شخصييادداشت«: سپهساالر تنكابني(

شد طور همان و تقي، كه اشاره و رويسپهدار زاده تقـي. كردنـد كرد عملي متفاوت سير مـي زاده در دو جريان فكري
و هم هواخواهي روسي او را بر نمي و در محاصره تبريز و رويه. تافت هم تعديات او در تنكابن و پيشـرو ي راديكال

و اقدامات اعيان منش سياسي سپهدار از يك جنم نبودندمدرن تقي اوف كـه امـا پيرامـون صـادق. زاده با رويكرد
م در(ايـرج افشـار بـه نقـل از ابـراهيم فخرائـي. زاده الزم اسـت اي در ارتباط با تقيكند هم اشارهيسپهدار اشاره

اوف همان احمد قازانچايي اسـت كـه احتماالً صادق: نويسدمي) 262و 114صص، جنبش گيالن در مشروطيت
و بع و با اصرار مجاهدين به تهران رسيد اي بـه مازنـدراند هم با دستهاز طرف مجاهدين قفقاز به رشت آمده بود

و در اقدامات مشروطه در، زاده در انگلـيس هـايي كـه از تبريـز بـه تقـي يكي از تلگـراف. طلبي شركت نمودرفت
و پيوستن به مجاهدين بود، استبداد صغير و عزيمت هرچه زودتر به تبريز و خواستار حضور توسـط، مخابره شده

. اوف ارسال شده بود صادق
هـا در ارتباط با وابستگي سپهدار به روس. 409و 408ص، جلد دوم، واقعات اتفاقيه در روزگار، كاشاني شريف. 39

همراه با ترجمه فارسـي آن موجـود، اي از سفير روس تزاري در تهراندر بايگاني وزارت امور خارجه انگليس نامه
و دارايي سپهسـاالر است كه اشاره مي و او را در كند سفارت روسيه كليه اموال اعظم را تحـت حمايـت خـود دارد

و خـارجي محافظـت مـي  از) FO 248 / 1321, 4 october 1910(. كنـد مقابل هرگونه مزاحمـت داخلـي بـه نقـل
و نقش انگليسي، سيروس غني و بر افتادن قاجار . 429ص،هاايران برآمدن رضاخان

به را آورده كه در هيئت مديره موقـت ايـراد شـده اسـت زاده در تاريخ مشروطيت خود روايتي از اين خطاملك. 40
دانـيم كـه مـي. زاده تاريخ اين خطابه را به اشتباه پنجم رجب نوشـته اسـت ملك.)135- 138صص، جلد ششم(

شد15زاده قريب تقي . روز بعد وارد تهران
ق 1327شـعبان5مـورخ، 177شـماره، چاپ قفقـاز، ترقيزاده خبرنگار روزنامه ترك زبان محمدامين رسول. 41
از)م 1909اوت22( . 289ص، هايي از انقالب مشروطيتگزارشبه نقل
. 290ص،جاهمان. 42
. 302و 301صص،جاهمان. 43
اي بـهي آينـده روزنامـه زاده اعالم كرد كه از هفتهبود كه رسول، 183شماره،ي ترقي نشريه، در همين شماره. 44

و اداره آن مسـئوليت مسـتقيم خواهـدب ايران نونام  و خود او در انتشـار ه شيوه مدرن اروپايي منتشر خواهد شد
شد) 1909اوت24(ق 1327شعبان7در ايران نوي نخستين شماره. داشت . در تهران منتشر

. 293پانويس، 866ص، واقعات اتفاقيه در روزگار، نظام مافي. 45
كه. 46 و مـردم، از او برجاي ماندهسپهدار در خاطراتي در توجيـه اقـدامات خـود در تبريـز در مقابـل مجاهـدين

بي، در تنكابن، خواهمشروطه و دهقانانو حكايات و رفتار مسـتبدانه، شمار از تعدي عليه روستاييان اش در رشـت
و در مسير اردوي شمال تا تهران و تبرئههاي خيالقصه، قزوين سـپهدار بـا صـراحت. جويانه سـاخته اسـت بافانه

و رويكردهاي تقي تأكيد مي و ياران دموكراتش بوده استكند كه مخالف آرا حتي آن زمان كه رأي اكثريـت. زاده
و سردار سعدسو با تقيهيئت مديره موقت هم سـپهدار، هم نـاگزير بـه آن گـردن نهـاد، خان بختياري، زاده بود

و عنوان كرد» طاقت« » رومبه واليت خـودم مـي، من از تهران فرار كرده، ره را به هم نزنيماگر هيأت مدي«:نياورد
.)409ص، جلد دوم، واقعات اتفاقيه در روزگار(
. 421ص، جلد دوم،جاهمان. 47
. 109و 108صص، طلوع مشروطيت، مخبرالسلطنه هدايت. 48
از.ي جريـان مخـالف انجاميـدض گستردهاعالم عنوان فرماندهي كل مجاهد براي علي محمد تربيت به اعترا. 49

و سـپهدار، آنجا كه تعداد بسياري از مجاهدين اردوي شمال حـرف شـنوي، وزيـر جنـگ وقـت، از سردار محـي
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ي قانون اساسي مشروطه تـدوين شـده49و4،5،6اي با اصول مه انتخابات دو درجهنانظام58و1،57مواد. 61
و انجمن تبريزبا اعتراض تقي. مجلس اول مغايرت داشت و نامه را به رأي انجمـن قرار شد نظام، زاده هـاي ايـالتي

انجمـن ايـالتي آذربايجـان.ها هم نظر نهايي اين موضوع را به انجمن تبريز تفويض كردندانجمن. واليتي بگذارند
23انجمن ايالتي آذربايجـان طـي تلگرافـي بـه تـاريخ. پذيرفت، هم اين تغييرات را كه مغاير با قانون اساسي بود

و ششم عقيده ارادتمندان اين است كه تغييـر الزم:به تهران اعالم كرد 1327ربيع الثاني درخصوص ماده چهارم
آ و امضاي و تصويب ، ولي عجالتـاً مثـل عقـد فصـولي.ن را متعلق به شرط تصديق مجلس نمايندصحيح را داده

و يقين است كه مجلس ما براي تغييرات صحيحه مـتن كامـل(.ي مهمه رأي خواهـد داد عمل بدان تغيير كنند
و موارد ديگر مورد اشاره در صص  بـه كوشـش مجموعه چهارم از اسـناد مستشـارالدوله 102و 101اين تلگراف

). افشار آمده استايرج 
و تقي. 62 و مسلك«ي زاده به واژهوكالي عضو حزب دموكرات و لـذا بـه» فساد عقيده و معتـرض بودنـد حساس

نامه انتخاب مجلس اول كساني كه به فساد عقيده شناخته در آيين. نامه مجلس اول مايل بودندتغيير آن در نظام
شدمي زاده كمااينكه هشت ماه از عمر مجلس گذشته بود كـه تقـي.ندشدند از حق انتخاب كردن محروم دانسته

و سپس از ايران تبعيد كردند» فساد مسلك«را به جرم  بـراي » بابي«و » طبيعي مشرب«اتهام. از مجلس اخراج
و الئيك مشروطه از صحنه سياسي بارهـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت  رغـم علـي. بيرون راندن مخالفين راديكال

و«: نامه مجلس دوم هم با تغييراتـي در مـتن پيشـين متـذكر شـد كـه در نظام اعتراضات متجـاهرين بـه فسـق
و خروجشان از دين حنيف اسالم در نزديكي حكام شرع جامع و يـا اشخاصي كه فساد عقيده ديني الشرايط ثابت

در.»بشياع رسيده باشد از52ق در مجلس دوم بـا 1329شوال28قانون اصالح شده انتخابات نفـر رأي موافـق
. نفر حاضر به تصويب مجلس رسيد 64

زاده در مجلس دوم از جانب غالمحسـين ميـرزا صـالح بـه ترين نقد غيرمكتبي به سالمت انتخاب تقيبرجسته. 63
و استناد به  - به اعتبار ضديتي كه با شخص تقـي، آدميت. مطرح شده است» االسالم گواهي ثقه«تاسي از آدميت

و دسـتكاريبي،زاده دارد و اعمال نفـوذ و متنفـذين توجه به مجموع شرايط زمانه از جملـه، هـاي صـاحبان زور
اي به اعمـال نفـوذ مخـالفين در انتخابـات تبريـز او هيچ اشاره. علماي روحاني اين موضوع را برجسته كرده است

. ندارد
و سوسـيال زادهعقيـدتي بـا تقـي عالوه بـر مخالفـت، ثقه االسالم. 344ص، آثار قلمي ثقه االسالم. 64 ي الئيـك

و باور به ضرورت يكپارچگي امت ديني، دموكرات در، بر مبناي ذهنيت سنتي وجـود هـر نـوع حـزب مـدرن را
و زيانبار مي حـزب. پذير نيستامكان]منظورهم دين[حزب ملي:دانست؛ او خود به صراحت نوشتايران ناممكن

دم]غيرهم دين[ غيرملي و رادع براي حقـوق اجتمـاعي مـردم ايجـاد مـي وكراتهم مانند و خود مانع و ها كنـد
و اخالل مي . االسالمنام ثقهزندگاني شهيد نيك(» شودمسبب تفرقه . .)54ص.

ص. 65 بـه كوشـش ايـرج، مجموعه چهارم، اسناد مستشارالدوله، 164متن تلگراف انجمن نظار تبريز به تهران در
ص نام. افشار آمده است . همين منبع ذكر شده است 165اعضاي انجمن نظار نيز در

. واقعات اتفاقيه در روزگار، شريف كاشاني. 66 . . 418ص،2جلد،.
.2ص،)1918آوريل18( 1336سوم رجب،27شماره، سال سوم، مجله كاوهزاده تقي. 67
ص،)1910مـه9(ق 1328اآلخـر ربيع28رخمو، 111شماره، سال سوم، مجلسروزنامه، راپورت كميسيون. 68
2.
.2ص،)1910ژوئن15(ق 1328اآلخر جمادي7مورخ، 127شماره، سال سوم، مجلسروزنامه. 69
. 135و 134صص، جلد چهارم، كتاب نارنجي. 70
،)1910ن ژوئـ8(ق 1328االول جمـادي29مـورخ، 124شماره، سال سوم، مجلسروزنامه،»اخبار شهري«. 71
در.2ص و سـرداران ملـي، در مدرسه طالب حيـات جاويـد،»هيات احرار«دو روز پيشتر و بازاريـان روحـانيون

و به سخنراني پرداختند و چنـد تـن. در اين جلسه مانع سخنراني مخالفـان دولـت شـدند. جمع شدند باقرخـان
كه. مجاهد مسلح ديگر در جلسه ناظر بودند لحـن تهديـدآميز، به زبان تركي ايراد كـرد در سخنان خود باقرخان
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و. محسوس بود» وكالي مجلس«نسبت به روزنامه شرق در همان زمان تهديد باقرخـان را مشـابه نيـت تصـفيه
و الئيك مجلس اول دانست . بيرون راندن برخي وكالي راديكال

.2ص،)1910اوت6( 1328رجب،)سلخ(آخر، 146شماره، سال سوم، مجلس. 72
. 138ص، جلد سوم، حيات يحيي. 73
. 953- 950صص،4جلد، كتاب آبي. 74
. 573و 572صص، جلد دوم، واقعات اتفاقيه در روزگار. 75
.1ص،)1910دسامبر4(ق 1328اول ذيقعده،37شماره، ايران نو. 76
فوريـه11(ق 1329صـفر11مـورخ،91شماره، سال دوم، ايران نو،»اتحاد مقدس بر ضد دموكراسي ايران«. 77

و حـافظ سياسـي دموكراسـي زحمتكشـان، نويسنده سوسياليست اين مقاله.)1911 حـزب دمـوكرات را تبلـور
و ارتجاعي فئودال«دانست كه در مقابل  و طبقات محافظه كار و مسـاوات هاي آزاديخواسته» ها را طلبانه جويانـه

. عليه دموكراسي را نشانه حاد شدن مبارزه طبقاتي خواندحركت سازمان يافته جديد. بردپيش مي
.3و2صص) 1911مارس21(1329االول ربيع74،19شماره، سال چهارم، مجلس. 78
. نامه خراسانيسياست. 79 . ص،. . 171حاشيه
ق 1327ذيحجـه12مـورخ،53شماره، مجلسروزنامه. ها نيامددر صورتجلسه مذاكرات مجلس متن تلگراف. 80

. هم تنها متن تلگراف دوم را منتشر كرده است
بي. 81 از7نفـره خـود نـام20اول از همه مجتهدين عتبات در فهرست ارسـالي. پايه نبوداين سخن چندان نفـر

حا5موقتاً مجلسيان، اينكه آنها در آغاز نوشته بودند. ها درج كردندعلماي نجف را در صدر نام ضـر نفر از علمـاي
، را برگزينند تا مجتهدين در فرصت مناسب سياهه منتخب خود را براي منتخبين دائم هيئت نظار ارسـال دارنـد 
و دوم اينكـه مـي - حاكي از دو نكته بود؛ يكي اينكه مجتهدين خود توافق آرا در ارسال فهرست نهـايي نداشـتند

ا. خواهند پنج نفر دائمي مجلس را خود انتخاب كنند ، نگليس در ايران در گـزارش بـه مـافوق خـود باركلي سفير
ميگزارش:نوشت، وزير امور خارجه ميهايي كه از بغداد و نجف باز هم در امـور رسد نشان دهند كه علماي كربال

و خيال دارند چهار نفر وكيل براي نمايندگي در مجلـس انتخـاب كننـد ولـي گمـان  و مراقبت دارند ايران توجه
مقنمي جلـد، كتـاب آبـي، احمـد، بشـري(صود نايل گردند زيرا كه اتفاق آرا بين خود علما نيست رود كه به اين
.)743ص، سوم

و مالعبداهللا مازندراني. 82 شـماره، سـال اول، ايران نـو ذيحجه در روزنامه22مورخ، متن تلگراف آخوند خراساني
.ق آمده است1328محرم25مورخ، 126

و مجلساسنا، عبدالحسين، حائري. 83 و روحانيت - 259صـص، نامه خراسـاني سياستنيز،22ص، جلد دوم،د
261 .

. 261ص، نامه خراسانيسياست. 84
.2ـ1صص) 1910ژوئيه11( 1328رجب2مورخ، 134شماره، سال سوم، مجلس. 85
13( 1328جـبر4مـورخ، 135شـماره، سـال سـوم، مجلس،»نظرات در نظرات اصل دويم قانون اساسي«. 86

.2ص،)1910ژوئيه
و نشـيب،ي روحانيون ناظر بر مجلس هيئت پنج نفره. 87 شـعبان7ي شـنبه هـاي بسـيار در جلسـه پس از فـراز

شد) 1910اوت13( 1328 عمـالً تنهـا دو تـن از آنـان در مجلـس حضـور، اما تا پايان كار مجلس دوم. انتخاب
و نظارت آنان به صورت هيئت مج . تهدين هرگز عملي نشديافتند

. 265ص، نامه خراسانيسياست. 88
، به كوشش ايـرج افشـار، اسناد مشروطيت مستشارالدولهدر مجموعه دوم، تلگراف آخوند خراساني به بهبهاني. 89

. 307و 306صص
منتشـر » نيش«گرچه مقاله با امضاي.2و1صص،ق 1328محرم19مورخ، 121شماره، سال اول، ايران نو. 90

و ادبيات سياسي مقالهاما يادآور نوشته، شد بـراي. بـود ترقـي قفقـاز زاده به عنـوان مخبـر روزنامـه هاي رسولها
و اينكه نيش نام مستعار رسول مشاهده هـاي مجـازاتي تـوان بـه دو مقالـهمي، زاده استي همخواني اين نوشته
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در روزنامـه، هـاي اعـدام مجـازاتو) 1909اوت18(ق 1327رجـب21، 166شماره، ترقيـ در روزنامه اعدام
. رجب به زبان تركي همان سال مراجعه كرد29مورخ، 172شماره، ترقي

.2ص،)1910مارس7( 1327صفر25مورخ،84شماره، سال سوم، مجلس،»صحت قصاص«. 91
- قي نراقي دسترسي نيافتم ولي به نظـر مـي همدان به مديريت محمدت سعادتبه مقاله مورد اشاره در روزنامه. 92

و متن مقاله اوليه بسيار تندتر از نوشته تلطيف شده روزنامه مجلـس بـوده اسـت كـار بـه دسـتان. رسد كه لحن
اي خـارج از مسـلك تحرير آن مقاله تا اندازه«روزنامه مجلس خود در پيش درآمد مقاله آوردند كه با وجود اينكه 

كرديم ولي عاقبت االمر به مناسبت تكرار يادآوري از طرف نويسنده محترم بـا مختصـري تأملاز درجش، ما بود
.»اصالح تبديل عبارات براي رعايت مالحظات نزاكت لفظي مقاله مزبور را ذيالً درج كرديم

سـال،90شـماره، مجلـس در روزنامـه، قصاص باعث حيات مردم استاز محمدتقي نراقي مقاله ديگري تحت نام
و در سه شماره ديگر ادامـه) 1910مارس20( 1328االول ربيع7مورخ، سوم در حقانيت مجازات قصاص چاپ
، احقـاق الحـق تبليغ كتابي بـه نـام،)1910مارس26( 1328االول ربيع14مورخ،92شماره مجلسدر. يافت
كه نوشته و بهائيه«ي محمدتقي همداني آمد و تأيي. بود» رديه بر طايفه بابيه د عبداهللا مازندراني مجتهـد عتبـات

. به صورت اعالني نصف صفحه اول روزنامه را اشغال كرده است، حاجي آقا نوراهللا اصفهاني بر كتاب
.2ص،)1910مه30(ق 1328جمادي االول21، 218شماره، سال اول، ايران نو. 93
و در رشت پخش مـي، 1328 االولربيع10از، به مديريت حسين كسمائي، وقتروزنامه. 94 . شـد در تهران چاپ

و نكوهش ايران نوبا وقتجدل شدارگان حزب دموكرات چندين بار به نوشتن نقد : نمونـه(. هاي گاه تند كشيده
نو» جعليات وقت«ايران نو تحت عنوان .)1910مـه30( 1328االول جمـادي21مـورخ، 218شماره، در ايران

ا ميعتداليون در مقابل دموكراتروزنامه وقت از مواضع . كردها دفاع
و اسـمعيليه معينالسلطنه تحت عنوان عين. 2948ـ49صص، جلد چهارم، السلطنهروزنامه خاطرات عين. 95 الغربا

حاجي مالبـاقر درودي. ها سكونت دارنداي كه اسمعيليهچند روزي است شهرت دارد در قريه:نويسدمي، نيشابور
معبا هم هميندستي و مالباقرالغربا آخوند مشهدي . بـرد رحمانـه مـي سر دو نفر از آنهـا را بـي شخصاً دست شده
مي خازن ميالملك حاكم نيشابور به قصد دستگيري مالباقر سواراني روانه ده و به شهر و او را دستگير . آورنـد كند
مي معين و اصـرار بـر آزادي مـالي مـردم مسـلمان دكـاكين. شودالغربا در آستانه حرم مشهد متحصن را بسـته

. دستگير شده دارند
در. 96 هم:نويسدمي، 127ص، تاريخ هجده ساله آذربايجانكسروي دسـتي معين الغرباء نامي از ماليان مشهد به

. سه كس را از اسماعيليان بكشت، هاي نيشابوريك مالي ديگر در ديه
شد طور همان. 97 در، كه آورده .ق مـورد حملـه عوامـل اسـتبداد قـرار گرفـت 1325سوم ذيحجه فريدون فارسي

و زنش را مجروح كردند زاده تقـي. جرمش اين بود كه به مجلس شوراي ملي ياري رسانده بـود. فريدون را كشته
و نظميـه را موظـف دانسـت كـه اقـدام  و مجازات مسئولين اين جنايت شـد در مجلس مصراً خواستار شناسائي

قاتل خود از روحـانيون،ي قتل دو اسماعيلي اما اين بار در واقعه، گرچه قاتلين مسلمان بودند.عاجل به عمل آورد
و آنان مجازات او را بر نمي بـا، بـه ويـژه روحـانيون، عدم باور به حقوق مساوي ميان شـيعيان اماميـه. تافتندبود

ر پيرامون تاريخ مشـروطيت در باشـگاه هاي مشهوزاده خود در خطابهتقي. علت اصلي اين پافشاري بود،»دگران«
آيا مساوات همه ايرانيـان در مقابـل قـانون كـه در مـتمم«:ل يكي از حضار كه پرسيده بودسؤامهرگان در پاسخ
و برهان ساطع آن مجـازات شـديد:جواب داد» شامل ايرانيان غيرمسلم نيز بود؟، قانون قيد شده البته شامل بود

و اميد اينها به اينكه مشـروطهي ارباب فريدون زردش قتله خواهـان در تي بود كه با وجود حمايت مستبدين از آنها
و مردد خواهند ماند . علماي پشتيبان مشـروطيت، مجازات مسلم به خاطر زردشتي متحير . حكـم بـه مجـازات.

.)312ـ13صص، جلد اول، زادهمقاالت تقي(آنها دادند 
. 187ص،2جلد، حيات يحيي. 98
. ايمزاده از جانب مجتهدين عتبات را در ضميمه كتاب حاضر آوردهمتن كامل حكم فساد مسلك سياسي تقي. 99

، نوشته ميرزاحسين عدالت موجـب محاكمـه،ق 1327سال،4شماره، صحبتدر روزنامه» كج قبرقا«مقاله. 100
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و تبعيد او از تبريز شد ا، ايران نونشريه، در اين رابطه. آزار 3ص، 1327مورخ سوم ذيقعـده،68شماره،ولسال
،10و8و7هـاي شـماره، سـال اول،ي النجـف درهو همچنـين مجلـه محاكمه ميرزاحسين خـان تحت عنوان

و احتجاب زنان مسلمانعليه 1328ذيقعده و مخالفـت بـا ايـن نوشـته مقاله عدم تستّر مطـالبي را در موافقـت
. منتشر كردند

در. آمده اسـت3ص، 1328محرم6مورخ،63شماره، سال سوم، مجلستلگراف در روزنامه متن كامل اين. 101
و درباره، مجلس دوم 1328مذاكرات سوم محرم شد اين تلگراف قرائت ، محـرم همـان سـال13در.ي آن بحث

و خوانده شد و گماشـتني منك تلگراف مبارك كه در باب منع از اشاعه«:پاسخ مجلس به اين تلگراف تدوين رات
و نشر بعضي مقاالت مضره در روزنامه و در حضـور وزراء، جات امـر شـده بـود معلمين مذهبي در مدارس زيـارت
و قرار شد كه از تمام اين طبقات جلوگيري نمايند اميدواريم موفقيت تامه حاصل آيد كـه بـيش. عظام قرائت شد

.)قمري 1328محرم14مورخ،66 شماره، سال سوم، روزنامه مجلس(» از پيش مراقبت شود
و سند در تاريخ، برخي افراد. 102 زاده را بـه هاي سفارشي دولتي حكم تكفيـر ماننـد تقـي نويسيبدون ارائه مأخذ

و  حكم ياد شـده. اندبسياري هم به تاسي آن را تكرار كرده. اند او در ترور بهبهاني جلوه داده» دخالت«دليل اتهام
ا12بيش از  شد) 1910آوريل23( 1328لثاني ربيع در. صادر ژوئيـه16( 1328رجـب9سيدعبداهللا بهبهاني
شد) 1910 مي. توسط چند قفقازي ترور روز بعـد روي داده علـت صـدور84توان رويدادي را كه قريـب چگونه

و عامدانـه تـاريخي چـه حاصـ ها پيش صادر شده است؟ دروغحكمي وانمود كرد كه مدت لي جـز نويسي آشـكار
و نوشته و شك در ساير كتب ميبدنامي . تواند به ثمر آورد؟هايي از اين قبيل

نخسـتين بـار، حكم قطعي مورد اشاره مجتهدين تا آنجا كه من در كتب تاريخي انتشار يافته معاصـر يـافتم. 103
تلگـراف ايـن. چـاپ شـد 112و 111صـص، هاي سري در انقالب مشـروطيت انجمنتوسط اسماعيل رائين در 

و سرداران عظام ارسال شده بود، مجلس، حجج اسالم، السلطنهخطاب به نايب اين مـتن در برخـي. هيئت دولت
و تقي و اسناد خود نگاهداري كرده بودجرايد آن روزگار منتشر شد اين تلگـراف بـا. زاده عكسي از آن را در اوراق

بـه) 208و 207صـص، اوراق تـازه يـاب مشـروطيت(. هايي نه چنـدان مهـم دارد تفاوت، آنچه رائين نقل كرده
السـلطنه نوشـتهي مجتهدين به نايـبق كه نامه1328ربيع الثاني12عبارتي حكم قطعي يادشده بيش از تاريخ 

و ارسال شده باشد، شده در. بايد نوشته ص، واقعات اتفاقيـه در روزگـار شريف كاشاني هم مـتن، 535جلـد دوم
ا . ثبت كرده است، زاده به دست آمدهسناد تقيمشابه آنچه را در

. جلد دوم 212تا 208صص، 39.538صص، جلد دوم، واقعات اتفاقيه در روزگار. 104
. 505- 480صص، جلد دوم، واقعات اتفاقيه در روزگار. 105
دربر، 539تا 537صص، جلد دوم، واقعات اتفاقيه در روزگاردر5اعالميه ژالتيني نمره. 106 اي كنـدوكاو بيشـتر

و انعكاس بيروني آن مي يـاب اوراق تـازه توان عالوه بـر رويدادهاي آن روزگار پيرامون حكم فساد مسلك سياسي
شـوال13مـورخ،16و شماره، 1328رمضان28مورخ،15شماره، كلكته المتين حبلي به روزنامه مشروطيت

. مراجعه كرد 1329
و عبداهللا مازنـدرانيي امريه مان متن نامه. 107 سـال، مجلـس در روزنامـه، مجتهـدين عتبـات، ند آخوند خراساني
. آمده است3ص، 1328رجب11مورخ، 138شماره، سوم
.ق 1328االول جمادي16مورخ،6شماره، سال اول، نجفروزنامه. 108
شب. 109 و ماز«نامه در دفاع از حكم متن كامل اين و تبعيد تقـي حضرتين حجتين خراساني » زادهندراني در قدح

. آمده است، واقعات اتفاقيه در روزگار، جلد دوم 537- 539در صص
. 543و544صص،جاهمان. 110و111
. 3175ص، جلد چهارم، السلطنهخاطرات عين. 112
تاريخ معاصـريهمركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران به نقل از مجل، 5145و 5146سند شماره. 113
. 249ص، 1378تابستان،10شماره، سال سوم، ايران
و توانمند تقي. 114 و نفوذ گسترده و مريـدان محبوبيت زاده در عرصه سياست به رغم پافشاري مجتهدين عتبـات

شد، آنها در ايران رئـيس مجلـس، 1328لثـانياجمـادي28در. حكم اخراج رسمي مجلس شوراي ملي را مانع
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 زاده دام اقبالـه جنـاب آقـاي تقـي«:زاده نوشتبه تقي 6167الملك طي حكم شماره حسين موتمن، شوراي ملي
و مرخصـي مشروحه ي آن جناب كه اجازه سه ماه مسافرت براي اصالح مزاج خواسته بوديد به كميسيون عرايض
در. رجوع شد و نيز مجلس - شـهر جمـادي24جلسه شـنبه كميسيون ياد شده اين اجازه را به اكثريت تصديق

). زاده چاپ شده استعكس اين سند در جلد نهم مقاالت تقي(».اآلخر تصويب كرد
.ق 1328رمضان28مورخ،15شماره، المتين كلكته حبل. 115
و پيگيري دقيق. 116 سند اصلي آن را كـه بـه، تر حكم فساد مسلك سياسي كه مجتهدين صادر كردندبراي فهم
مكتوب مجتهـد ها همه از نقل قول. ايمها آورده در پايان اين كتاب در پيوست، پراكنده در دسترس استايگونه

. برگرفته شده است عبداهللا مازندراني
المتـين حبـلي عبداهللا مازندراني ابتـدا در روزنامـه اصل نامه. 212تا 208صص، اوراق تازه ياب مشروطيت. 117

.ق چاپ شده است1328رمضان28مورخ، 150شماره، كلكته
.15شماره، المتين حبلجا در همان. 118
.ق 1328رجب23مورخ، 144شماره، مجلسروزنامه. 119

120. Marling to Grey, July 15 th, 1910, No, 129, F O 371 / 962 . 
. 341ص، ياب مشروطيتاوراق تازه، زادهي شيخ ابراهيم زنجاني به تقي نامه. 121
.3ص، 1329الثاني جمادي22مورخ، 102شماره، سال چهارم، مجلسروزنامه. 122
.ق 1328ذيقعده28مورخ، مذاكرات مجلس دوم. 123
.2ص، 1328اآلخر ربيع28مورخ، 111شماره، سال سوم، مجلسروزنامه. 124
. 439ص، بگيران انگليس در ايرانحقوق، اسماعيل، رائين. 125
و زمانـه سيدحسـن تقـي كتابي است كه اخيراً تحـت عنـوان،ي نادرست نمونه متأخر اين رويه. 126 ، زادهزنـدگي

و پژوهش، تهران، تأليف سيدعلي علوي مؤلـف يـاد. به بـازار آمـده اسـت، 1385، هاي سياسيمؤسسه مطالعات
و تأسي از اسماعيل رائين، شده ص، كلمه به كلمه، به تقليد ميه 181در و بـا وجـود مين جمالت را تكرار كنـد

صو در حاشيه، دانداينكه به خوبي مي مي 186ي - آيات عظام به نايـب » حكم تفسيق«كند كه طبق هم اذعان
از، السلطنه روز بعـد روي داده اسـت؛84و ترور بهبهاني، باشد 1328ربيع الثاني12تاريخ صدور حكم بايد قبل

ميباز هم در دو مورد براي  . كند كـه ايـن حكـم پـس از تـرور صـادر شـده اسـت شبهه در افكار خواننده وانمود
. نويسي سفارشي دولتي قرباني شده استدر پيشگاه تاريخ، صداقت قلم

،51ص،ش 1323مهرمـاه،2شماره، سال اول، يادگارمجله،»دكتر قاسم غني، مجموعه خطوط مشاهير«. 127
. 287ص، نامه خراسانيسياستنيز
و زمانه سيدحسن تقيمؤلف كتاب سفارشي. 128 نـه«ي آخونـد خراسـاني نويسـد ايـن نوشـته مـي، زادهزندگي

و نه مبين برائت تقي ي صفحه بر مبنـاي الهـام غيبـيو در حاشيه) 190ص(» زادهگوياي نفي حكم تكفير است
كه. آخوند از قول او نوشته است محررافزايد كه نامه را مي مي اينان و هـر جـا آراي، كنندبا پيشوايان خود چنين

ـ ايدئولوژيك امروزين خود نمي سو با خواستهآنان را هم مي، يابندهاي سياسي و تكذيب و تخطئه پردازنـد به نفي
. دارندكه روانميها با نوشته مخالفان خود چه

و اعضـاي حـزب نويسد كه پس از تأسيس مجلسمي، 349ص، خاطراتدر، زادهتقي. 129 دوم به تـدريج نفـوذ
و تبريز آن قدر زياد شدند كه وقتي در تبريـز انتخابـات دموكرات«:دموكرات در تبريز گسترش يافت ها در تهران

از، براي انجمن ايالتي شد ناصـرالملك. دمـوكرات درآمـد 3200تعرفه 4200همه اسامي كه از صندوق درآمدند
و گفـت اينهـا،ها بودكه دشمن خوني دموكرات را، وقتي اين خبر را شنيد دودسـتي بـر سـرش زد آخـر ايـران

اين كشمكش همچنان ادامه داشت كـه از علمـاي نجـف بـر.ي آنها آب بست آخر هم به ريشه. كنند تسخير مي
ميتقي.»رسيدزورشان نمي. ضد من حكم آوردند دولـهالدهد كه حكم تلگرافي را اول بار قوامزاده در دنباله شرح

و تلگراف بود مي. آورد، وزير پست و بـروز ندادنـد بعد هم چون ترسيدند گفتند فتنه شود حكم را مخفي كردنـد
ميهاي رسولها مقالهگفت هر روز روزنامهــ سيدنصراهللا در مجلس مي كنند اما حكم علما را بـروز زاده را منتشر
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و از من خواستند تا كنار بيايم تـا آنهـا هـم حكـم را پـس بعد هم در منزل سردار اسعد جلسه كردند. دهندنمي
و. كنمگفتم خير من التماس نمي، بگيرند همـه چيـز خـراب«اما متأسفانه قتل سيدعبداهللا بهبهاني اتفاق افتـاد
]350ص، همانجا[».شد
. ياباوراق تازه،)ق1328ربيع الثاني28( 1910مه9، زادهپيلوسيان به تقي. 130 . . 268و 267صص،.
.ق1328محرم6شنبهسه، دوره دوم، مذاكرات مجلس شوراي ملي. 131
. آمده است1ص،ق1327ذيحجه12مورخ،53شماره، سال سوم، مجلسمتن تلگراف در روزنامه. 132
.3ص،)1910فوريه13(ق 1328مورخ شنبه سوم صفر،74شماره، سال سوم، مجلسروزنامه. 133
و مجريهقو. 134 .)1909ژانويه4( 1327ذيحجه21مورخ، 105شماره، سال اول، ايران نو، اي مقننه
و فعاالن سياسي در تهرانمكاتباتي بين تقي. 135 - در زمان اقامت او در تبريز در دست است كـه نشـان مـي، زاده

و از طريق سه ماهه» مرخصي«دهد او قصد تمديد شيخ محمد خيابـاني ايـني استعالجي فرض شده را داشته
زاده نوشـتق از تهـران بـه تبريـز بـه تقـي 1328شـوال25ي خياباني در نامه. درخواست را به مجلس داده بود

دو. مذاكره نمودم]دموكراتي[درخصوص تمديد مرخصي با رفقا« در بدو نظر همه صالح دانستند كه مـدت را
و مالحظه ثانوي كردم.يمعريضه را تقديم مجلس نما، نموده]تمديد[ماه بعضي اشكاالت بـه نظـر. بعد خودم فكر

و خياباني در ادامه نامـه مـي».بعضي از آنها را به طريق اجمال الزم است عرض نمايم. رسيد افزايـد هنـوز كينـه
كرعنوان كرد روزي كه در يكي از كميسيون. زاده بسيار استعداوت به تقي دنـد ها نام شما را طرح كرديم هياهو

ميچرا باز در مجلس اسم تقي«كه  از،»بريدزاده را هـا صـالح كردن بعضـي» پيراهن عثمان«لذا براي جلوگيري
هـايي بـا هـم كـه همراهـي، رئـيس مجلـس، خياباني با ذكاءالملك فروغي. است كه فعالً موضوع مسكوت بماند

و به قول زنجاني دموكرات ما«ها داشت ص، يـاب مشـروطيت اوراق تازههيم زنجاني در نامه شيخ ابرا(بود»از خود
كه) 344 . به آقا بنويسيد كه صالح نيست در مجلس مطرح شـود«پيرامون قضيه صحبت كرد؛ او هم معتقد بود

در(» آيدهمين طور باشند تا ببينيم چه پيش مي صـص، يـاب مشـروطيت اوراق تـازه نامه شيخ محمد خيابـاني
348 .347(.

. 227ص، ياب مشروطيتاوراق تازه،»ي دموكراته مركزي فرقهاز طرف كميت«. 136
در. 137 مخاطـب نامـه كسـي اسـت كـه در ديـوان«: نويسـد مـي 218ص، ياب مشروطيتاوراق تازهايرج افشار

متن نامه در همـين منبـع صـص.»احتمال دارد مرحوم مختارالملك صبا باشد. كرده استمحاسبات خدمت مي
. استآمده 225تا 218

در، مخبرالسلطنه هدايت. 138 و خطراتوالي آذربايجان در آن زمان زاده مقـام تقـي:نويسدمي 211ص، خاطرات
و سـوء نظـر انجمن به او خوش.)رمضان4(در تهران متزلزل شده به تبريز آمد  بـين نبـود بلكـه اكثـر تجـار بـد

ن. داشتند به نظميه سپردم مراقب حـال او باشـد كـه. كرددعوتش كردم كه در منزل من چند روزي بماند قبول
و لطف برخورد حاصل. سوءاتفاقي نيفتد . اندك اندك آن بدبيني اول مبدل شد ..«

ميتقي و شخص خود نظر متفاوتي را روايت و مردم به حزب دموكرات او. كنـد زاده اما پيرامون تمايل انجمن تبريز
د ازر جريان بود دموكراتنوشت وقتي كه در تبريز انتخابات انجمن  4200ها به حدي در شهر نفوذ داشـتند كـه

.)349ص، خاطرات(ها رأي دادند نفر به دموكرات 3200، تعرفه
. به چاپ رسيده است،7سند، زادهمقاالت تقيعكس اين بيانيه در جلد نهم. 139
و حمايت. 200ـ199صص، هاي دوران مشروطيتنامه. 140 به ويـژه، زاده با زردتشتياني تقي رانهگرابطه دوستانه

ميبه عنوان نمونه. دوستي او با كيخسرو شاهرخ ديرپا بود و همكـاري تقـي اي زاده در كميتـه تـوان بـه عضـويت
و تالش در برپـايي آرامگـاه، ايجاد اولين مدرسه ويژه دختران زردتشتي در تهران نيز در تأسيس انجمن آثار ملي

.)165و41،93صص، خاطرات ارباب كيخسرو شاهرخ(كرد فردوسي در توس اشاره
صص. 141 هـاي دوران نامـه 204ــ 200نيـز صـص، يـاب مشـروطيت اوراق تـازه 330ــ 324عكس اين نامه در

. آمده است، مشروطيت
و رابطـه، هاي كتاب حاضر در پيوست. 142 و مـؤثر او در حـزب دمـوكرات و نقش مهم پيرامون تيگران هاكوپيان
از،اماي كـه اشـاره كـرده زاده طي نامهتيگران در زمان تبعيد تقي. ايمتر سخن گفته زاده بيشاش با تقينگاتنگت
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و متشكل كردن كارگران، هاي سوسياليستي خود در تهرانفعاليت -و ايجاد سنديكايي از كارگران تلگراف، بسيج
ميو ميان عده، خانه . دهداي از ارامنه گزارش
و جعليـات ميرزا ابراهيم قمي هم از آن شخصيت اين. 143 هاي جالب معاصر ايران است كه تا اين زمان تأثير قلـم

ي حميـد نوشـته، در تيـررس حادثـه نگارنده در نقدي بر فصل دوم كتاب. كنيماو را در آثار تاريخي مشاهده مي
و تردستي، شوكت و خان اعلمن نقش دكتر خليلهاي ميرزا ابراهيم قمي در سندسازي پيراموبه زبردستي الدولـه
و.امالسلطنه در برخي اسناد به اصطالح نويافته مشروطه اشاره كرده قوام ايشـان در كـار جعـل اسـناد تـاريخي

و بـراي نمونـه» اسـتادي«هاي تاريخي تقليد زبردستانه خط شخصيت خـوردگي اي از فريـب كـم نظيـر بودنـد
و كتاب ناممياو» توليدات تاريخي«مورخان از  . برده به قلم شوكت مراجعه كردتوان به آثار ابراهيم صفايي

و مهـاجرت نامـهدر،]1328[صيام26، از نجف اشرف،»الدين شهرستانينامه هبت«. 144 بـه، هـاي مشـروطيت
. 199ـ198صص، كوشش ايرج افشار

. 220ص،جاهمان. 145
. 211- 208صص، هاي دوران مشروطيتنامه. 146
. 213ص، هاي دوران مشروطيتنامه، خامنه، 100نامه شماره. 147
. 221ص،جاهمان. 148
. 1330ص، جلد ششم، تاريخ انقالب مشروطيت. 149
و خطـراتدر، مخبرالسلطنه هدايت كه در آن زمان در استانبول بود. 150 آقـاي«:نويسـد مـي 219ص، خاطرات
و بايتقي خاصـه در زمسـتان بـه اختيـار، الحق در اين عصر اختيار آن راه. اندزيد به اسالمبول آمدهزاده از راه وان

و مشـقت كـه در اختيـار كسي ديگر نمي، فقط با عزم راسخ كار مثل اين شخص است تواند با وجود اين زحمـت
بي، اند از عهده برآيداين راه متحمل شده و اهمي در نظر اهالي از امـور، تـي پيـدا نكـرد انصاف تقدير نشده وقعـي

و حال آنكه بنده مي ».انداند تا اينجا خود را رساندهدانم چقدر زحمت كشيدهعاديه تصور كردند
. 361ص، جلد اول، زادهمقاالت تقي. 151
ايـران حسين پرويز از مسئولين نشـر. 345ص، قيام آذربايجان در انقالب مشروطيت، كريم، طاهرزاده بهزاد. 152
زاده در شـرح بـه تقـي) 1911نـوامبر2(ق 1325ذيقعـده10زاده از ايران در نامه مورخ پس از خروج رسول، نو

كنـد كـه حـزب دمـوكرات اشـاره مـي كاغذ كميته اسالمبولبه جواب، زاده در تهرانامور انجام شده به امر تقي
و مؤثر اين حوزه حزبي در استانبول به رهبري تقي ، هـاي دوران مشـروطيت نامه(اده استزحاكي از حضور فعال

.)336ص، 131نامه شماره
االولـي جمـادي23بـه تـاريخ، زادهاي بـه تقـي از اسداهللا خرقاني نامـه. 354تا 365صص،جاهمان. 153تا 157

در دسـت اسـت كـه حـاكي از ارتبـاط هـم دالنـه) 472-74 صـص، ياب مشـروطيت اوراق تازه(قمري 1325
و نكـات مطـرحلسـؤا از نـوع. زاده رساندي يادشده را از طريق پسرش نورالدين به تقي ني نامهخرقا. آنهاست هـا

نورالـدين، دانيم كه پسر سيداسـداهللامي. توان دريافت كه اين اولين ارتباط ميان آنها نبوده استشده در نامه مي
سر،ق 1327رجب، المتين حبلروزنامه6در شماره، خرقاني را » اذا افسد العالم فسـدا لعـالم«و صداي مقاله پر

و تند نوشته. نوشت كه به تعطيلي هميشگي اين روزنامه در تهران انجاميد خشم آنهـا، عليه روحانيون، لحن نقاد
. را برانگيخته بود

. 253ص، هاي دوران مشروطيتنامه، 1329االول ربيع14، نامه منوچهر ايراني. 158و159
. 256ص، همانجا، 1329الثاني دوم ربيع، لي بادامچينامه محمدع. 160
. 271ـ 270ص،جاهمان، 1329الثاني جمادي8، نامه احمد استوار. 161
. 293ص،جاهمان، 1329رمضان5، نامه محمدعلي تربيت. 162
. 281ص،جاهمان، 1329رجب29، نامه محمدعلي بادامچي. 163
آ. 164 . 154ص، ذربايجانتاريخ هجده ساله
. 157ص،جاهمان. 165



و تبعيد دوباره: مجلس دوم  673 زخم تكفير

. 244ص،جاهمان. 166
. 245ص،جاهمان. 167
. 286ص،جاهمان. 168
. 299ـ 298صص،جاهمان. 169
.23ص، هايي از تبريزنامه. 170
پـ، راهنماي كتابمجله،»نه از تبريز،ي تبريز هايي دربارهنامه«، ايرج، افشار. 171 ـ10هـاي شـماره، انزدهمسـال
صفحه پيشـگفتار بـه76قريب، هايي از تبريزنامهاي صفحه 267در متن. 855ص،ش1351دي تا اسفند، 12

و جز مواردي چند از. زاده از استانبول اسـت بقيه به قلم تقي، قلم ادوارد براون آمده است دو مقالـه ترجمـه شـده
يك ترجمان حقيقتروزنامه  و و سه نامه كوتـاه از جنايـات روس نامه كوتاه كاظمدر عثماني هـا در زاده ايرانشهر
اي اسـت كـه در روزنامـه كتـاب مقالـه) 148تـا 132صـص(نامه شماره يازدهم. زاده نيستنوشته تقي، مشهد
و عنـوان. منتشر شده بود، وقايع جانگداز شمالتحت عنوان39شماره،19سال، المتين حبل اين نامـه خطـاب

مياي از محمد قزويني به تقيحكايت آن را در نامه. داردن ميزاده زاده نامـه را دربـاره كند تقـي خوانيم كه معلوم
هم. ها به قزويني نوشته بودمظالم روس و و معاشران فكران آن زمـان كـه در پـاريس قزويني با صوابديد دوستان

.و پورداوود، زادههاشم، زادههمچون كاظم، همكاري داشته . و نشـان با حذف قسمت. هاي خصوصي نامه كه مهر
- متن نامه قزويني به تقي(ارسال داشت المتين حبلبه» تان«به توسط مخبر روزنامه معروف، نويسنده را داشت

» االسـالم شـرح حـال ثقـه«، به نقل از همين نامه، ضمناً.)الذكر آمده استمنبع فوق 858ـ 856زاده در صص
متني است كه به خواهش قزويني براي آماده. زاده استنيز به قلم تقي، كه در كتاب آمده المتينبلحمندرج در 
دربـاره مقالـه. پـاريس نوشـته شـده اسـت]La Revue du monde[» جهان اسـالم«در مجله نگاري كردن يادبود

ي اعمـال زاده دربـارهه تقـي مقالـ«:ي متن يافته شده در اسنادش نوشـته بـود خود براون در حاشيه المتين حبل
و شمال ايرانروس .)21ص، هايي از تبريزنامه(» ها

. 119ص، هايي از تبريزنامه. 172
. 151ـ 150صص،جاهمان. 173
. 153ص،جاهمان. 174
. 156و 153صص،جاهمان. 175
. 167ـ 166صص،جاهمان. 176
. 188ص،جاهمان. 177
. 248تا 200صص،جانهما. 178
رمضـان12،26شماره، سال بيستم، المتين كلكته حبل،»االسالم شهيد مجتهد تبريزيخالصه سوانح ثقه«. 179

و جـويي ثقـه اي مسـتند از صـلح در حاشيه اين مقاله نوشـته، المتين حبل.)1912سپتامبر9(ق 1330 االسـالم
و جنايتكارانه روس . كردها منتشر اعدام ناسزا

. 250ص، هايي از تبريزنامه. 180
. 326ص، هاي دوران مشروطيتنامه،)ق1329شوال25( 1911نوامبر18، زادهمحمدامين رسول. 181
. 391ـ 390صص، هاي دوران مشروطيتنامه، از استانبول به آمريكا، نامه رضا پرورش. 182
. 264ـ65صص، زادهامه تقييادندر، زادهزندگاني تقي، اسمعيل، يكاني. 183
و غلـط، كه در دسترس داشتم، وجود دو ترجمه فارسي از كتاب شوستر رغمبه. 184 و به دليل ابهـام هـاي فـراوان

:امعمدتاً از متن انگليسي شوستر بهره برده، بعضاً مهم در تغيير مفهوم مطلب
Shuster, W. Morgan, The strangling of Persia A Personal Narrative, Mega publisher, Washington, D. C. 

1987 Edition, P. 4 . 
185. Ibid, P. 36 . 

. گزارش ايران، هدايت. 186 . . 263ص،.
بـه طنـز 1329ذيقعـده14از تهران به استانبول در نامـه مـورخ، عبدالرحيم خلخاني فعال حزب دموكرات. 187
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ميداري پريروز از طرف خزانه«: نوشت آقاي عالءالدوله آن مظهـر. روندكل براي مطالبه ماليات امالك عالءالدوله
او، دادكند مالياتي كه تا امسال نميغيرتش قبول نمي، غيرت امسـاله يـك نفـر مـردك آمريكـايي نامسـلمان از
ت«:او در همين نامه افزود.)339ص، هاي دوران مشروطيتنامه(».بگيرد و هـا مام كشـمكش امروزه تمام دعواها

و آقايـان مسـتوفي]رئـيس الـوزراء[آقـاي اشـرف. بر سر مستر شوستر است ، خورهـا مواجـب، هـاو آقايـان وزرا
».اشراف عموماً ضد شوسترند، اعيان،هابدهماليات، گردهاويل، مفتخورها، بگيرهامستمري

. 349ص، جلد دوم، شرح زندگاني من، عبداهللا، مستوفي. 188
189. Shuster, Ibid, P. 21 . 

، نشـر تـاريخ ايـران، تهران، ترجمه منصوره اتحاديه، مستخدمين بلژيكي در خدمت دولت ايران، آنت، دستره. 190
. 201ص، 1363

از 1911نـوامبر23مـورخ، 1859شـماره، تلگراف فوري نراتوف به پاكلوسكي. 191 و انگلـيس در بـه نقـل روس
. 606ص، ايران
فصـل، 1385، نشـر اختـران، تهـران، السلطنهدر تيررس حادثه؛ زندگي سياسي قوامدر كتاب حميد شوكت. 192

و انقالب«دوم را تحت عنوان  و حكومـت مشـروطيت اختصـاص داده » وزارت به كارنامه احمـد قـوام در نهضـت
من. است و بررسي اين فصل چند سال پيش متني نوشتم كه در چند سايت اينترنتي و، تشـر شـد نگارنده در نقد

و بررسي در كتابي نيز كه مجموعه شـوكت ايـن. است انتشار يافـت، نامه نويسيهاي مربوط به اين زندگيي نقد
و برادرش وثوق هاي پاياني بحراني آن روزگار كـه بـه به خصوص در ماه، الدولهفصل را بدون اشاره به عملكرد قوام

و انحالل مجلس انجاميد بـا ايـن، سالح مجاهدين پارك اتابكت خود از نقش قوام در خلعبا رواي، التيماتوم روس
مي» از آشوب به آرامش گذر كرد«ادعا كه از فرداي آن روز انقالب  مي. دهدخاتمه رسد مؤلـف از بحـران به نظر

و بـي  و ايرانيان با آن مواجـه بودنـد در حـالي كـه تـازه بادهـاي. اعتنـا گذشـته اسـت رو به افزايش كه مشروطه
و پيشروي اصالحات اساسيس و زهرآلود مخالفين آرامش و بـه پايـان دردآلـود، به ورزيـدن آغـاز كـرده، همگين

و مجلس دوم انجاميد . نهضت مشروطه
گيري از چند سند عمدتاً جعل شـده ميـرزا ابـراهيم قمـي در اسـناد اين است كه شوكت با بهره تأملي قابل نكته

مي سهمي فراتر از آنچه، ثقفي اعزاز و با شـگفتي از كنـار مهـم بوده براي از قوام ترسيم تـرين رويـداد زمانـه كند
و دموكرات و كشمكش با اصالحات شوستر هاي بعـديو عملكرد قوام در وزارتخانه،هامجلس دوم ــ التيماتوم ــ

بـ. گذرددوران مجلس دوم ناديده مي و برادرش با شوستر را به دليل انتصـاب لكفـر داري ازرس خزانـه مخالفت او
و خالف و برمال شدن اختالس ، بگير آذربايجـان ترين مالياتدر مقام اصلي، هاي پدرشانكاري كل در آذربايجان

و در حاشيه . گذاردمي، در چند كلمه گذرا
و انگليس در ايران. 193 . 588تا 576صص، روس
. زاده طوفاني تقيخاطرات نيز ضميمه كتاب، ياب مشروطيتاوراق تازه. 194
ق، 1330محـرم، المتـين مطبعـه حبـل، وقايع بيست روزه تهـران ها همان روزها در رساله غالب اين تلگراف. 195

. چاپ شده است
و حفـظ اسـتقالل، زادهتقي. 196 و در سمت تأثيرگذاري هرچه بيشتر بر روند رويدادها همزمان با التيماتوم روسيه

ا، كشور در. روپا سفر كرداز استانبول به و19دو التيمـاتوم روسـيه 29و11(قمـري 1329ذيحجـه7ذيقعـده
شد) 1911نوامبر هاي موجود حاكي از آن است كه تعداد زيادي از مليـون ايرانـي نگارينامه. به دولت ايران ابالغ
و رابطهبه تقي . اي التيمـاتوم بهـره گيرنـد هاي خود در بيرون آمـدن ايـران از تنگنـ زاده متوسل شدند تا از وجهه
چنـد نامـه بـه. روي داده باشـد) 1329شوال( 1911اين سفر بايستي در زمستان. زاده ابتدا به پاريس رفتتقي
و اطـالع داريـم كـه او از لنـدن نيـز تقي زاده در دست است كه به حضور او در پاريس در ايـن برهـه اشـاره دارد

اتلگراف و حاميان مشروطه در خارج كشور ارسال داشتهاي متعددي به مقامات دولتي و به عنـوان فـردي، يران
و آتي كشور اظهارنظر كرده است و در راستاي مصالح و غيرحزبي . مستقل

ميشماري نقش تقيدر گاه زاده بـه خبر رفتن تقي. توان به چند مورد مهم اشاره كردزاده در اين بزنگاه تاريخي
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) 1911نـوامبر(ق 1329پـيش از شـوال) 325همچنين 348ص( هاي دوران مشروطيتنامهپاريس به نقل از
ذيقعـده23( 1911نـوامبر15اي در دست داريم كـه بعـد از زاده هم نامهبرادر تقي، از ميرجواد. روي داده است

ذيحجـه6اي هم از اسماعيل ممتازالدوله آخـرين رئـيس مجلـس اول بـه تـاريخ نامه. نوشته شده است) 1329
و، زاده بـه تهـران در دست است كه در آن به تلگراف ارسالي تقـي) 1911نوامبر29( 1329 در ضـرورت اتحـاد

و محافل سياسي در تقويـت هرچـه بيشـتر دولـت مركـزي اشـاره مـي  .)345ص، جـا همـان(رود اتفاق احزاب
) 355ص، جـا همـان(. آوردان به ميـان مـي زاده به تهران را به دليل وجهه مؤثر او در تهرممتازالدوله تلگراف تقي

از اسـتانبول) 1911نـوامبر30( 1329ذيحجـه7به تاريخ) 355ص،جاهمان(اي هم از محمدعلي تربيت نامه
تربيـت. زاده از پـاريس نوشـته شـده اسـت نوشته شده كه از اطالعات دروني آن پيداست كه در جواب نامه تقي

ميزاكند بهتر است تقيتوصيه مي :ي بحرانـي در آنجـا ورزد كـه در ايـن برهـه ده در همان اروپا بماند؛ وي تأكيد
مي« مي» كنيديقيناً براي ايران از همه جا بهتر كار . افزايد اگر لندن برويد مؤثرتر استو

. 244ص، تاريخ هجده ساله آذربايجان. 197
. تاريخ هجده ساله. 198 . 22جـواني،و صـمدخانها يات محرم آن سال روسكسروي همزمان با جنا. 288ص،.

. ساله بود
. 260ـ 250صص، تاريخ هجده ساله آذربايجان. 199
. 263ص،جاهمان. 200
. 270ـ 269صص،جاهمان. 201
. 274ص،جاهمان. 202
. 275ص،جاهمان. 203
. 290ص،جاهمان. 204
االول مـورخ چهـارم جمـادي،29شماره، سال نوزدهم، المتين كلكته حبل،»گذاز شمالحقيقت وقايع جان«. 205

.)1912آوريل22(ق 1330



 فصل هفتم

 حزب دموكرات ايران

و چگونگي حزبتأمال ت نظري در چيستي
و ادبيات نو اروپايي به منزله هايي از مـردم بـراي يافتگي سياسي گروهي شكلي از سامان حزب در ذهنيت

و، در اين تعريف. شان تعريف شده است خالت در سرنوشت سياسيد حزب در حكم نوعي نهـاد ضـروري
اي فعاليت تشكيالتي كه داوطلب يا خواسـتار انجـام آن شـدهو سپردن پاره، مؤثر در تقسيم كار اجتماعي

و پيامـدهاي. پذيرفته شده است ، سياسـي آن پس از تحوالت اقتصادي در اروپا؛ انقالب صـنعتي انگلـيس
رخ، طبقـات توانمنـد اجتمـاعي در اروپـاي غربـي، داري انقالب فرانسه همراه با رشـد مناسـبات سـرمايه

و سرگروه. نمودند و قدرت سياسـي بـه اين طبقات اجتماعي هاي فعال آن براي سهيم شدن در سرنوشت
و تشكل و خواسته صحنه گام نهادند .دهاي خويش را تأسيس كردن هاي حافظ منافع

و گاهي جدلي صـدها انديشـمند غربـي هاي بحث، زمينه نظري تشكل حزبيپيش ي بـر پايـه، نظري
و مقاصـدش تعريـف ضرورت قرارداد اجتماعي مبني بر اعمال اراده انسان به منظور دسـتيابي بـه اهـداف

آن. شده بود و تغييـر و قـوانين قابـل اصـالح و موازين يه عرصـهبـ، انسان به عنوان محور زندگي مدرن
و موضوع در مركز تصميم و به عنوان سوژه و سياسـي پذيرفتـه شـد گيري اجتماعي وارد . هـاي اجتمـاعي

و اجتماعي مشخص، اين انسان مدرن و داراي حقوق فردي در تالش برآمـد تـا موانـع پيشـرفت، مسئول
و كنش را يكي پس از ديگري از پيش پا بردارد و بالندگي بينش در. عقالنيت و فـراهم تالش ايـن راسـتا

و عملي و اتحاد گروه، آمدن انباشتي نظري ، سـنديكا. هـاي اجتمـاعي را مطـرح كـرد ضرورت كار گروهي
و كارآمد اين حريان به عرصه اجتمـاعي، اتحاديه و احزاب به عنوان ابزارهاي الزم ـ سياسـي گـام سازمان
. نهادند

و فرزند خلف مشاركت عمومي گروه، حزب اي كـه خـود را تعريـف اجتماعي است؛ پديـده هاي همزاد
و رفع ناكارآمدي و بايد براي تكميل هـر روز بـيش از پـيش، هاي نـاگزير هـر نـوع فعاليـت جمعـي كرده

و گسترش نقش اجتماعي حـزب را در حكـم نهـادي.ـ سياسي خود را فراهم آورد بكوشد تا زمينه تعميق
و اسـاس مرام، بر مبناي توافقي از برنامهشناختند كه براي سازماندهي نيروهاي اجتماعي  نامـه بـراي نامـه

و يا فعاليت در عرصه اجتماعي مي، مشاركت در قدرت سياسي و فرهنگي به وجود . آيد سياسي
و سازمان و تقابـل بـا حامل ارزش، هاي مدني نوين احزاب و مناسبات جديدي بودند كه در تعـارض ها

پ و مناسبات جا افتاده سنتي و مراكز سنتي. يشين قرار گرفتندارزش و پايداري نهادها بـا توجـه، مقاومت
و ارزش اجتمـاعي سـنتي در مقابـل ايـن تشـكل  و همراهي مناسـبات و همدلي ، هـاي نوپـا به همخواني

و نـه. هاي متعددي آفريد ناهنجاري در يـك برهـه صـرفاً احزاب در غرب نيز نه يك شبه به وجود آمدنـد
و تداوم و به مطلوبيت رسيدند كوتاه قوام و مقابله. يافتند گرش با امـور قـديم نوآوري به دليل ذات ويرانگر

و مالزمـات اجتمـاعي آن مواجـه بـوده اسـت،و مرسوم و نهادهاي جا افتاده طبعـاً بـراي. همواره با سنت
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و رفع كاستي و مطلوبي براي رفع اين كاسـتي نوگرايي بايد روش،ها كارآمدي امور و، هـا هاي مؤثر خطاهـا
و پيش گيرد ناهنجاري و اصالح. ها برگزيند و آموزانـدان رويكردي نقاد و آمـوختن ، پذير بر مبناي تمـرين

و گو و گفت و كهـن بـراي پـيش، تعامل و نهادهاي نو با نهادهاي سـنتي بـرد هـر مقابله نوآوري با كهن
و تحول در جامعه ضروري است . نوآوري

و محقـق پيشي، معرفت، اين بستر و اهداف در تشكيل احزاب اوليه در ايران به علل بسـياري ميسـر نه
و مؤثر. نشد و ضـرورت، هاي پاياني سـده نـوزدهم اروپـا تدريج در دههبه، مشاركت سازمان يافته حضـور

و پـس از آن تـا امـروزبي. احزاب را به عرصه عمومي كشاند ، تأسـيس حـزب، گمان در تمام اين مراحـل
ن و و خواهد بود هادينه شدن آن با كاستيتداوم و انبوهي ناهنجاري همراه بوده و خطاها امـا ايـن عـدم. ها
از مطلوبيت و فرهنگي نكاسـته اسـتي گروه يافتهمشاركت سازمان ضرورتها ي تاريخچـه. هاي اجتماعي

و كاستي تشـكل احزاب در جوامع غربي هم نشان مي جم دهد كه معضل و نـه، عـي هـاي سـازمان يافتـه
و نه مـي ويژگي ايران در زمين بوده توانـد داليلـي بـراي تـرويج عـدم ضـرورت مشـاركت سـازمان يافتـه

. سرنوشت جامعه باشد
و وظـايف مشـخص از، حزب بر بستر جوامع مدرن اروپايي تشكلي با اهـداف تعريـف شـده و مهمتـر

شد، همه و مستقل از دولت شناخته ر. جدا و پويايي احزاب دار در گرو همين اسـتقالل بـوده يشهديرپايي
مراحـل گونـاگوني، احزاب مدرن به مثابه ساختاري جديد مبتني بر خردورزي نـو، در اين چارچوب. است

غالباً پس از برپـايي، دار سياسي غربي احزاب ريشه. را طي كرده تا به ساختار مفهوم حزبي نو دست يابند
،ي اجتمـاعي طبقـات نهادينـه شـده، در واقـع. ها پديدار شـدندو استحكام نظام پارلماني در آن سرزمين

و مشاركت خودشان در حوزه و تداوم منافع ي قدرت بـه صـحنه احزاب سياسي خاص خود را براي حفظ
و اقشـار اجتمـاعي چـون اشـراف محافظـه، در اين فرآينـد. اجتماعي آوردند و عمـدتاً ابتـدا طبقـات كـار

و در ادامه، داري سرمايه سپس با رشد مناسبات، دار زمين در، بورژوازي ليبرال و هواخواهـان آنهـا كارگران
و طبقات مياني و سياست فعال شدند، اقشار و جنـبش. در اجتماع و در بستر اين فعاليـت هـاي سياسـي

و تشكل و قوام يافتند اقتصادي بود كه احزاب . هاي سازمان يافته جمعي به وجود آمدند
و محرك جنبش ها در حكم اين تشكل ـ اجتماعي رخ نمودند عامل و. هاي سياسي در تقابـل انديشـه

و منافع مشترك ضرورت و بر مبناي حداقلي از اشتراك نظري به صورت نهـادي مسـتقل، هاي آن روزگار
و عقايـد.و ضروري مقتضيات آن روز درآمدند پذيرش نسـبي ايـن امـور كـه در جامعـه جديـد تنـوع آرا

و بايد نهادهايي نمايندهوجود، شهروندان ي آنها باشند كه به بستر مطلوبي بـراي نهادينـهو ضرورت دارند
و تعريـف شـده افكـار. شدن احزاب در برخي جوامع اروپايي تبديل شوند حزب به معناي حداقل مشترك

و پرهيـز از مطلـقي گروه پراكنده و همسـان هاي اجتماعي در پيشبرد مشـاركت عمـومي ، بينـي خـواهي
شدپ . ذيرفته

و يا گروه و در رقابـت بـا سـاير گـروه كار حزبي به اين معنا كه افراد هـا هايي در همكاري با يكـديگر
و نحـوه اداره  و يا درازمدت در قـدرت سياسـي و اهداف كوتاه بتوانند براساس يك رشته اصول توافق شده

و، جامعه سهيم شوند و بستر مطلوب كار جمعي هـا بايـد ايـن گـروه. سازماني استنياز فرهنگي عمومي
و يا حتي متناقض با آنهـا مـي  و مـي بياموزند كه ديگراني را تحمل كنند كه متفاوت و، خواهنـد انديشـند

و پذيرش موفقيت ديگران را به عنوان يكي از اصول اساسـي فعاليـت حزبـي مـدنظر قـرار حق موجوديت
و امكان كسب قدرت سياسي براي احزاب. دهند و، مخالفتصور و تداوم نظام چنـد حزبـي اساس حضور

مي حق مشاركت عمومي گروه . آيد هاي اجتماعي به شمار
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و پيشينه و يـاران از اين رو تالش تقي.ي تجربي حزبي در ايران دوران مشروطه وجود نداشت فرهنگ زاده
د سوسيال دموكرات ارمني و تشكيل نخستين حزب سياسي نو را تنها و آگـاهي اش در تأسيس ر پرتـو معرفـت

و عملي آن،و فقدان انباشت تجربه، نسبت به معضالت ذهني و فرهنـگ حزبـي در ايـران مشـاركت سياسـي
در چه در نظـام اسـتبدادي خودكامـه، در شرايطي كه مشروعيت قدرت. توان سنجيد روزگار مي و چـه ي قاجـار

و سنت و مقام شريعت و، قابل تعريف، حضور قدرتمند و بـديع تقـي اقـدام ريشـه. توجيه بود توضيح و نگـر زاده
و خواسته و رأي مردم هاي جديـد گيتـي يارانش در تشكيل نهادي كه قرار بود مبناي مشروعيت خود را از اراده

و موانع بنيادي، مدار برگيرد .و نيز دشمنان توانمندي روبه رو بود، با معضالت

 سيب شناسي تحزب در ايرانآ
و جديد يل حزب همچون ساير حوزهانديشه تشك و ضرورت، هاي مدنيت معاصر هـاي نه بر بستر جوشش

و حاصل آشنايي نخبگان جامعه با جوامـع اروپـايي، بلكه به مثابه امري بيروني، دروني جامعه ايران بيگانه
و عرضه شد و گونـه بدون هـيچ،ي كوتاهي شور مشروطه بسياري از مقوالت نو را در برهه. دريافت ريشـه

از، در ايـران.ي آن روز پراكنـد سابقه پيشين در جامعـه  نـه از طبقـات پايـدار اجتمـاعي خبـري بـود نـه
و مشاركت سياسي هاي سياسي گروه جنبش و فعال آنها در كشاكش ــ اجتمـاعي حضـوري بـه هاي آگاه

و يا مشاركت در سرنوشت سياسي نـوعي فضـولي اي كه سهيم در جامعه. خورد چشم مي بـه شـمار شدن
ميو باورمندانش بدعت، آمد مي مي، شدند گراني مهدورالدم محسوب هـاي توان از ضـرورت تشـكل چگونه

ـ سياسي به صـحنه آمـد  و حركت اجتماعي و، حزبي سخن گفت؟ آنچه هم تحت نهضت در لـواي فرقـه
و يا نمود يافت دسته و ديرپايي موازين پرسش. هاي مذهبي بود و نبايـدهاي ناپذي خودكامگي شاه و بايـد ر
مي، مذهبي و مخرب و حضور غيرسنتي را بدعتي مضر مي هر نوآوري و طرد . كرد دانست

و سياسـي نـو نخستين نطفه، در ايران پيش از پيروزي جنبش مشروطه و نمودهاي تشكل جمعـي ها
و ريشه، علني از خان بـهي ملكم خانه محفل فراموش. اي در اين خاك نداشت وارداتي بود عنـوان تشـكلي

و مـذهبي، ديوان ساالران زمانه و برخـي نـو انديشـان سياسـي و مدرسين دارالفنون در حكـم، محصلين
و مزاحم به هـايي مشـروطه هـم غالـب تشـكلي اوليـه در مرحلـه. سرعت تعطيل شـد حضوري فضول

و يا متاثر از تحوالت قفقاز پـاي بـر غيرديني موجود در ايران يا در ميان سياست ورزان ارمني فعال بودند
و عرضـه انجمن، با برقراري مشروطه. ميدان نهادند و محافل متعددي بـه عنـوان محمـل گردآمـدن ي ها
و فرهنگي برخي خواسته و سياسي و عملي پا گرفته بودند، هاي اجتماعي . بدون هيچ انباشت نظري
به هاي مردمي در كنار انجمن اين انجمن و واليتي هاي زماني عصـر عنوان يكي از ضرورت هاي ايالتي

و مدرن خوانـده مـي، مشروطه به ميدان آمدند و اما نه شباهتي به چيزي داشتند كه حزب متمركز شـود
و عملي انجمن. را پر كنند نه توانستند جاي خالي آن و فقدان فرهنگ سياسي كـار عدم انسجام نظري ها

و نـاتوان، جمعي نو و مقابلـه بـا كودتـاي پايـاني هـا در پـيشي انجمـن معضالت بسيار مجلس اول گيـري
ها بـه غالب ارزيابي. خواهان باقي گذاشت اي در ذهن مشروطهي خوش خاطره كمتر پيشينه، محمدعلي شاه

و گذاردن بار بر دوش انجمن جاي علت  . ها بـود يابي در مسير يافتن مقصر در پي سرشكن كردن مجموعه علل ناكامي
علل بنيادي ديگري هم در اين راسـتا. نوين بعدي تأثيري نامطلوب گذاشت ترازكه بر هر نوع كار جمعي آفريدي بستر

 . قابل تأكيد است
و به دليـل فقـدان هيئـت حاكمـه،ي ايران پيش از مشروطيت در جامعه ي متكـي بـه طبقـه خـاص

آن، خاستگاه اجتماعي مشخص فاصـله عظيمـي ميـان، فراتر از مجموعـه آحـاد اجتمـاعي،و قرار گرفتن
و دولت وجود داشت و دخالـت مشاركت مردم در امور حكومتي نوعي دست، همين دليلبه. مردم درازي
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و ازايــن جــا در امــوري تلقــي مــيبــي و شــد كــه در جايگــاه آنهــا نبــود رو بــر مبنــاي ذهنيــت معمــول
هر حضور تشكل انجمن،اي شده پذيرفته و موجب و سـلبجو احزاب به عنوان مزاحمت و تفرقـه و مـرج

و سياسـي. آرامش جامعه واخالل دراراده وفهم اداره كننده گان مملكت شـناخته شـد فعـالين اجتمـاعي
. دولت را غير خودي دانسته ودر تقابل با آن حضور يافتند، معترض هم
و سنتي كه هرم قدرت كامالً يـك، اين تنها ويژگي ايران نبود، البته از در كل جوامع يك دست سـويه

و هم و قوام يافته و هـم باال به پايين شكل گرفته و قـدرت امـري مطلـوب شـناخته خواني سـاني جامعـه
مي، شود مي و مشاركت در آن زيانبار دانسته و نشانه غالباً تقسيم قدرت و آشوب شود و مرج گـريي هرج

و جدايي به حساب مي و احزاب نيز در اين راستا وسيله تفرقه ميم، آيد . شوند عنا
بـر سـر» حـزب«بـه معنـاي» پارتي«فارسي معاصر بر اساس لغت فرنگي كه در زبان بازي پارتيواژه
و اصطالح شده زبان نگرشي تعريف شده در فرهنگ سياسي معاصر ايران به اين مقوله بـه شـمار، ها افتاده
به پارتي. آيد مي و يا به، عبارتي بازي و فعاليت حزبي و تشكيل حزب و كنشي مخـرب عنوان بينشي منفي

و بسـتان، سازي دسته، چيني توطئه، باندبازي، گرايي يادآور فرقه، ضداخالقي در ذهنيت ايراني هـايو بـده
و نامطلوب است به. پشت پرده و بـراي پـيش، گرا عنوان محافلي فرقه براين بستراحزاب بـرد منـافع فـردي

و گروه شدها گروهي در مقابل ساير افراد و معرفي عنوان پسـوند حـزب بـا بـاربه،»بازي«كلمه. شناخته
و خواسـته در سوي سوءاستفاده، منفي و مقاصد شيطاني كه گويا بـا منـافع ملـي هـايي برخي با اهداف

و ابـزاري همه گير شدن فهم واصطالح پارتي. به كار رفت، مردم در ضديت است بازي با دريـافتي منفـي
و چيسـتي حـزب بـه شـمار نامشروع در فرهن گ عمومي جامعه ايران از موانع تشخيص مطلوب چگونگي

و. آمد نو» شيطاني«نگرش منفي به باورمنـدان دينـي در ايـران محـدود صرفاً،حزب به مفهوم يك نهاد
.]1[شود نمي

و مخالفـت بـا اوليـاي مـذهب غالـب در ايـران شـهره اسـت از، كسروي كه بـه ضـديت بـه پيـروي
و تماميت، لبيط اصالت هر خواهي ملي يكپارچگي در شـرح، اسـت» گري اروپايي«چه تجسمو مخالفت با

و مدرن ايران ترازتشكيل اولين حزب  و رويكردي نكوهش، حزب دموكرات، نو مي با نثر : نويسد گرانه
به زاده همين آقاي تقي« و يـا تنهـا از بهـر ارهاي بندي دستهكه از تبريز به تهران آمد يا از راه پيروي وپا

و حكيم، فزوني نيروي خود و ديگران از همان دم به كـار پرداختـه كساني را از آقايان نواب آن، الملك بـر
و در اين كوشيدند كه نمايندگان تهران وديگر شهرها از هم هـا بـه شـهرها باره تلگرافدستان ايشان باشند

و مايه گفت ]2[».يدوگو گردفرستادند كه به دست افتاد
به، در اين گونه باورهاي مرسوم مي حضور حزب و موجوديتي كاذب در آيـد صورت يك بازي ظاهري

و عملي كنـار بگـذارد كه اول از همه هرگونه سهم و كسب قدرت سياسي را بايد رسمي ، در واقـع. خواهي
و تـوان حـزب خوانـد بلكـه محفلـي بـر نمـي، تشكلي را كه سهم از مشاركت عمومي نخواهد اي درد دل

و گروهي مشخص خواهد شد . گردهمايي اعضاي آن يا پيشبرد برخي منافع شخصي
و جلوه كـردن نظـري بر پايه، در اروپاي غربي ابتـدا،ـ سياسـي بخـش آگـاه آنهـاي طبقات اجتماعي

و اعيان با رويكرد محافظه و سپس بورژوازي نوخاسته احزاب اشراف هـاي طبقـاتو سـرانجام تشـكل، كار
و سوسياليستي سامان گرفت؛ اما در ايران اين مسير به نحوي وارونه سپري شـد، متوسط بـدون. كارگري

و تعريـف،ها آن پيشينه و خواسـت مشـخص اجتماعيون عاميون به عنوان اولين جريان متشكل با برنامـه
وآن، شده سـپس حـزب هم نه در درون بلكه در ميان ايرانيان مهاجر يـا تبعيـدي قفقـاز شـكل گرفـت

و با گرايش سوسيال دموكراتيك و در نهايـت حـزب اعتـداليون بـه، دموكرات با تمايالت به نظام پارلماني
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و بيان عنوان متشكل و محافظه گر جرياني ميانه كننده و اعيـانو دربرگيرنـده، كـار رو ي برخـي از اشـراف
. قاجار به صحنه سياسي آمدند

ع فرقه و كـارگران ايرانـي مقـيم بـاكوي اجتماعيون عاميون ايران و كسبه مدتاً از ميان مهاجران تجار
و اقتباس خواسته. عضوگيري كرد و ايده اين تشكل از طريق ترجمه بـه، هـاي انتشـار يافتـه در قفقـاز ها

و مرام ي ايـران نهضـت مشـروطه، زمان با اين حضورهم. به درون ايران راه يافت،ي خود نامه عنوان برنامه
و شتابان قوام يافتبرپا ي خـود را بـه ايـران اعـزام كـرد تـا چند تـن از عناصـر برجسـته، اين گروه. شد

در فصل سوسيال دموكراسي همين كتـاب،ها به اين شعبه. هاي آن را در درون كشور تأسيس كنند شعبه
و نـاهم اين تشكل ايده. هايي كرديم اشاره و نـاهمخواني و مملو از تناقض مـاني بـا شـرايطزهاي ناهمگون

ناسيوناليسـم مخـالف اسـتبداد، معجـوني از ليبراليسـم. ايران را نيز همراه خـود بـه ايـن سـرزمين آورد 
و اقشار سنتيو كهنه، حكومتي و به همراه نوعي اسالم، گرايي علماي مذهبي و به كار بردن ادبيـات گرايي

و شبه مذهبي شيعه و، مفاهيم سنتي و تجارب دگرانديشان ازلي در مرامهمچنين فهمي از پيشينه نامـه
و اعالن ايـن محافـل سوسـيال دمكـرات عمـالً تنهـا. هـاي ايـن حـزب مالحظـه شـد هاي شعبه برنامه

و ارزيابي مذاكرات مجلس.ي دوران مجلس اول بودند سازمان يافتههاي تشكل تـوان هـيچ نمي، با مطالعه
و برنامه خا و آراي عرضـه شـده مورد شفافي يافت كه بيانگر مرام و تعريف شده آن تشكل در نزد افراد ص

و تكرار برخـي مفـاهيم جديـد فرنگـي چـون ليبـرالبه. باشد و، كـار محافظـه، معتـدل، تنـدرو، كار بردن
و ناچـار در ايـن نوشـته. تواند باشد نمي، اشرافيت براي توضيح جايگاه اينان بيانگر آنچه روي نمود اگر گاه

و فهم نزديكتر مطلب بوده است صرفاً،به كار رفته و. براي پيشبرد بحث و تجربـه فقدان انباشـت دانـش
و سياسي را مي و نماينـدگان غالـب مشـروطه. به عيـان ديـد، توان در ميان اينان ثبات اجتماعي خواهـان
و خواسته مجلس اول در ميان گرايش و با اين كـه.و بعضاً متناقض در نوسان بودند، هاي متفاوت ها افـراد

و پيشـينه يكديگر را بـي، هاي رقيب دسته ،»افراطـي«،»تنـدرو«،»ارتجـاعي«،»اعيـان«اي هـيچ ريشـه
.و» انقالبي«،»كار محافظه« . و اسـتوار از مصـداق ايـن مفـاهيم غربـيمي. خواندند كمتر نشـاني پابرجـا

و محفل مي و روشـني بـراي پيشـبردو عملكـرد، برنامه، يك مرام هيچ. يافتها شد در اين عناصر شـفاف
و افـراد، سياسي، امور اجتماعي و انكـار جنـاح و بيشترين توان آنها در مقابله و فرهنگي نداشتند اقتصادي

و دفاع از عملكرد خودي صرف مي ي هـاي اوليـه فردي چون سعدالدوله در ماه، مثالً.شد مخالف يا توجيه
و«مجلس اول به عنوان پيشگام فردي كـه عمـدتاً بـر، مجلس وانمود شده است» راديكالجريان مترقي

و به پيروي از منافع خود به مقابله بـا  و اعيـان قاجـار محافظـه«مبناي اختالف شخصي و،»كـاري دربـار
بـا ورود. هاي دوران نهضـت مشـروطه گـام نهـاده بـود مستشاران بلژيكي حاكم بر گمرك ايران به التهاب

و ياران آذربايجان تقي صف، اش به مجلسيزاده وقتي سـعدالدوله نتوانسـت. آرايي شكننده تغيير يافت اين
و مجلس به دسـت گيـرد  و حتـي، رهبري جرياني را در مشروطه و دربـار بـه سـوي دشـمنان مشـروطه

و جريان راديكال ايستادگي كرد و در مقابل مجلس . همخواني با سياست خارجي روسيه كشيده شد
ميي اكث ارزيابي كارنامه و برنامـه ريت وكالي ديگر هم نشان ي تعريـف دهـد كـه پايبنـدي بـه مـرام

و ثباتي نداشـته اسـت، هايي از طبقات معيني باشدي مشخصي كه بيانگر منافع گروه شده . چندان حضور
و مناصب مهـم، در نزد بسياري و سازمان به مثابه محملي براي دستيابي به مشاغل يـابيو دسـت، تشكل

شدبه منابع  و ثروت شناخته . قدرت
و بدفهمي با همه و مسلطي اين كاستي زاده گـذاري چـون تقـي معدود منورالفكران بنيـان، هاي رايج

و بيـداري عمـومي  و تداوم ترقي و تحول و در روند تجربه پي برده بودند كه براي تغيير راهـي جـز، عمالً
و با برنامه سـاختار، زاده بـه گمـان تقـي. سياسي وجود نداردي جدي براي مشاركت فعاليت سازمان يافته
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هـاي بسـيار دشـواري، هرچند به موانـع. مدرني چون حزب جزء الينفك جامعه دموكراتيك مطلوب است
او انجمن. كار جمعي سازمان يافته در ايران آگاه بود و سياسـي دوران مجلـس اول بـه نظـر هـاي صـنفي

ـ سياسي بو  و منسـجم اشكال ابتدايي فعاليت اجتماعي و تشكل بـا ثبـات و بايد قدمي فراتر نهاد تـري دند
و برنامه و پيشبرد امر سياسي داشته باشد كه هدف . تأسـيس شـود، اي تعريف شده براي تحول در جامعه

و گذر از سفر كوتاه اما پربار اروپايي مصمم شد چنـين تشـكلي را در ايـران،اش او پس از رسيدن به تبريز
هم. بنيان نهد . تدارك اين رويداد مهم را آغاز كرد، ان روزهاي اقامت در اين شهر تحت محاصرهاز
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ــاه تقــي ــه آذربايجــان آمــد زاده در م ــا ب ــز از اروپ و محاصــره تبري ــاني مقاومــت در. هــاي پاي فعاليــت او
ــا ــه، اروپ و فرانس ــيس ــروطه، انگل ــا مش ــراوده ب ــود از م ــارت ب ــدي عب ــان تبعي ــر، خواه ــاط برق اري ارتب

ــان  ــا جري ــترده ب ــاي گس ــاله ــپ، راديك ــا، چ ــي اروپ ــرال سياس ــاس،و ليب و تم ــدامات ــا اق ــاي او ب ه
ــوكرات ــاز سوســيال دم و مطالعــه نظــري نظــام، هــاي قفق ــر آشــنايي ــد متكــي ب هــاي پارلمــاني جدي

و فرانسـه از يـك  و كاســتيو لگـام، ســواحـزاب سياسـي انگليســي نــامتمركز گسـيختگي ، هـاي فعاليـت
او را بــه ضــرورت تأســيس، هــاي دوران مجلــس اول از ســوي ديگــري انجمــن بــدون برنامــه، اماننابســ

ــرد  ــدايت ك ــايي ه ــدرن احــزاب اروپ و معيارهــاي م ــوازين و طبــق م ــه ــا برنام . يــك تشــكل اســتوار ب
و، دهــد كــه او از همــان روزهــاي نخســتين ورودش بــه تبريــز شــواهد نشــان مــي بــه نحــوي در فكــر
.تدارك اين نظر بود

و انقالبيي اين دوران ديگر آن تقي زاده تقي و افراطـي«يـا فـردي كـه برخـي، زاده راديكال » تنـدرو
آن، شـناخت، نبـود؛ بلكـه بـا معرفـت، انـد ترسيم كرده و معضـالت ژرفـا وگسـتره متفـاوتي بـه جامعـه

و كنش راديكال. نگريست مي ان، آزاديخواه، او در مجلس اول با بينش و اصـالحاتو باوري راسخ بـه قـالب
و دولتمردان اعيان مسلك قاجـار، در مقابل شاه، بنيادين اجتماعي نظيـر توانسـت بـا جسـارتي كـم، دربار

و مرجع انجمن ترازخود را در حكم رهبر  نفوذ كالم او بـر نشـريات راديكـال. هاي مردمي تثبيت كند اول
و جانبداري از آرمـان  و عـدالت اجتمـاعي زمان و، هـاي آزادي و بـه و اجـراي قـوانين مـدني يـژه تـدوين

و يارانش عليرغم تالش همه جانبه. مناسبات الئيك تأكيد داشت و بـا،ي او مجلس اول به بحران كشـيده
و بمباران قزاقان تعطيل شد و دسته، در آن برهه. حمله و شاه و واپس گـراي جامعـه هاي دربار بـا، سنتي

م، هاي چشمگير نشيني وجود عقب و محدوديتبه پذيرش . هاي قـانوني آن تـن ندادنـد شروطه سلطنتي
و بنـدهاي متعـددي بـود كـه در ميـان خيـل عظـيم دسـت، زاده در اين برهه تقي  از نزديـك شـاهد زد

و اهداف نهضت بودنـد، پروردگان حاكميت قاجار و در عمـل، كه مدعي هواداري از مشروطه رواج داشـت
و آسيب فرصت  آن طلبي فرساينده آفت و آثـار لگـام، از سوي ديگر. را ديده بودي گسـيختگي مجاهـدين

و شوق فراوان اما تهي از معرفت و تفـريط، آگاهي، زيانبار شور و افراط و تقسيم كار سياسي هـاي تخصص
و مصيبت با اجتماعـات سياسـي تري به آشنايي ژرف، او در سفر به اروپا. زاي آن را لمس كرده بود دردآور
و لندن و شهرهاي پرتالطم قفقاز با آن حافظه، پاريس و پيامدهاي مشـروطهو سپس استانبول ي تاريخي

و با ذهني و متحول به ايران بازگشت اول دست يافته و او ديگر همان جوان آرمان. دگرگون خـواه انقالبـي
و خواسته، ناپذير مجلس اول نبود سازش مي حاال با بينش : گفت هايي تحول يافته

فق« و جـاني مـي ما و مـالي و يك امنيـت شخصـي ]انقالبـي[رولسـيونر. خـواهيمط يك آزادي
]3[».نيستيم
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و پيوسـت هاي اين تحول را از همان روزهاي اوليه نشانه و نحـوه، بـه جنـبشنشي ورودش به تبريـز
، بـي برنـامگي، گسيختگيسخنراني او در انجمن تبريز به انتقاد از لگام. يابيم برخوردش با معضالت آن مي

و تندروانهو اقدامات شتاب و بعضاً نادرست در، ضـرورت سـازماندهي كارآمـد، زده و تخصـص تقسـم كـار
و مدافع شهر و پخته متكامل،ي متفاوت زاده تقي، ميان نيروهاي گرداننده ، پافشـاري. نمايانـد را مـي تري تر

و» مركز غيبـي«ف نظر با جريان غالب اختال، آورش در اوج بحران نهضتو استقالل راي شگفت، جسارت
مي، برخي از مجاهدين اردوي شمال بي. كند به وضوح اين موضوع را اثبات و هـراس از هيبـت او مالحظه

و مالحظات مرسوم محافل سياسي دوران و نظريات خـود، مخالفين و، آرا و مقتضـيات جامعـه و مصـالح
و اعالم كرد به،ندر اين زما. نهضت مشروطه را مطرح عنوان رهبـر فرهمنـد مجاهـدين مسـلح ستارخان

و چرا نمي و حتـي همكـاري،ي نهضت پذيرفت؛ هر مخالفتي با رهبران جا افتاده چون و ضديت كارشكني
در كمااينكه چند تن از شناخته، داد با دشمن معنا مي ترين مجاهدين پيشرو آن روزگار را در همين برهـه

عـالوه بـر رهبـري. ترور يوسف خزدوز از اين دست اقـدامات بـود. ترور كردند تبريز به اين اتهام طرد ويا
و نيمه مخفي هم در تبريز فعال بودند، علني نهضت مسلحانه و دسته مخفي را تقـي. چند گروه زاده همـه

و مراوده نظري با آنها هم بود مي و در ارتباط دانسـت بـا آنچـه را صـالح مـي، اما مستقل از همه. شناخت
مي سارتي مثالج و پيشمي زدني اعالم . برد كرد

در با سوسـيال دمـوكرات، اش در تبريز زاده درمدت كوتاه اقامت تقي مركـز«هـاي مسـلمان متشـكل
و دوران مجلـس اول محشـور بـود ـــ» غيبي همچنـين، ــ كه با بسـياري اعضـايش پـيش از مشـروطه

و مرتبط بود خ. مجاهدين قفقازي آشنا و نظـري هرچند فاصله و استقالل شخصي ، اش را از آنـان ود با آنها
در او با داشناك. همواره حفظ كرده بود، ويژه رهبريشان به و فعـالي هاي ارمنـي نيـز كـه شـعبه قدرتمنـد

هيـأت رهبـري. از نشست مشتركشان در زمان مجلس اول اطالع داريم. مراوده داشت، آذربايجان داشتند
زمو نمايندگي داشناك و تني چند بـه جلسـه نشسـتند، زاده با تقي 1907ستان ها در .]4[مستشارالدوله

با اسم مستعار رستم از اعضاي كميته مركـزي حـزب داشـناك در ايـن جلسـه حضـور» استپان زوريان«
و به عنوان نماينده داشـناك. داشت و رد پاي رستم را چندي بعد در تبريز هـا در كنـار مجاهـدين تبريـز

ميكميته مركزي مقا زاده با اعضاي كميته مركزي آذربايجـان داشـناك از تماس تقي، نيز. يابيمومت شهر
زاده چند روز پـس از ورود تقـي) 1326ذيحجه18( 1909ژانويه11ي نامه. خبر داريم 1909در ژانويه 
واهـان،زاده اي با حضـور تقـي كميته مركزي آذربايجان به كميته جهاني غرب داشناك به جلسه، به تبريز

و رستم قراخانيان از اعضاي آن مركزيت مي، ذاكريان تدارك تشكيل يـك، از جمله موارد بحث. كند اشاره
ي عمل مشـابه بـا تشـكيالت حـزب پيرامون برنامه، طبق اين سند. حزب دموكراتيك فراگير در ايران بود

. هايي حاصل شد كه به عمل درنيامد براي سراسر ايران توافق، داشناك
ناد نويافته ديگري حاكي از پيشگامي اعضاي گروه مستقل سوسيال دموكرات ارمنـي در همكـاري اس
درمي. زاده در جهت تأسيس حزب دموكرات است با تقي اكتبـر17دانيم كه كنفرانس معـروف آن گـروه
و با شركت قريب)ق1326رمضان21( 1908 شد30در تبريز بـا شماري اقليت انگشت. نماينده تشكيل

در ايـن، سوسياليستي را مدنظر داشتصرفاً هاي باور به فعاليت دموكراتيك در مقابل اكثريتي كه فعاليت
و همراه تقـي. كنفرانس نمود نظري يافت و اعضاي اين اقليت را مدتي بعد در كنار زاده در تـدارك نظـري
اتيـك ايـران تأكيـد شـاكري پژوهشـگر پيگيـر جنـبش سوسـيال دموكر. يابيمعملي حزب دموكرات مي

كه مي و پشـتيباني كردنـد ايجاد حزب دموكرات ايران را سوسيال دموكراتفكر ورزد . هـاي ارمنـي طـرح
و اسـتاد اينكه طبق اسناد قابل اتكايي ــ كه عرضه عمومي آنها را بيش از همه مديون خـود ايـن محقـق

و هـاي ارمنـي بودنـ كه سوسيال دموكرات ايرج افشار هستيم ــ در اين د كـه بـه عنـوان نيـروي محـرك
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و سازماني حزب دموكرات به صحنه آمدند و بايـد اما در اينكه مـي. ترديدي نيست، راهنماي نظري تـوان
و تالش تشكيل حزب دموكرات به عنـوان نخسـتين حـزب دموكراتيـك همه نـوين ايـران تـرازي ابتكار

ترديدهاي جـدي، رات ارمني نسبت دادمعاصر در جامعه دين خوي مسلمان را به چندتن سوسيال دموك
. وجود دارد
هاي سوسيال دموكرات اروپايي نه تنها آشنايي به هم رسـاند با جريان، زاده در اروپا بود وقتي تقي، اوالً

و تشكل بلكه در تالش جلب حمايت آنان از مشروطه و مجاهدين تبريز با برخي عناصر هاي چـپي ايران
و انگليس و. االً آلمان آشنا شـدو احتم، فرانسه و چگـونگي احـزاب سياسـي قفقـاز در ضـمن او از وجـود

و مذاكرات او با داشناك. همچنين در ميان نوعثمانيان مطلع بود هم به ارتباط پيرامون تشـكيل حزبـي، ها
و ژرفـاي نظـري روشـنفكران سوسـيال دمـوكراتبي. اشاره كرديم، سراسري ايران شك توان سازماندهي

و برنامه حزب تدوين مرام، تشكيل حزب ارمني در و گسترش شـعبه، نامه و،ي آذربايجـان حـزب تأسيس
و تشـكيل حـزب اما نمي، هاي تاريخ ثبت است هاي آنها براي شعبه تهران در برگ راهنمايي تـوان حضـور

او، به هرحـال. به نام آنها نوشتصرفاً دموكرات را و فعـالين سياسـي ارمنـي بـه دليـل ضـاع روشـنفكران
و روبه رو بودن با اكثريت باالي مسلمانان پيچيده به نمي،ي زمانه اي شفاف در صحنه عمـل گونه توانستند
و بنيانگذار حزب دموكرات. كنند و حزبي كه قرار بود مجموعه، حضور آنها در مقام هدايت كننده ي آحـاد

و مشـكالت جـدي داشـت پيا، عناصر دموكرات جامعه را با اكثريت باالي مسلمان در بر گيرد در، امـا. مد
و هم برنامه مدون حزب مديون آنهاست زمينه و ياري رساندند .ي نظري هم راهنمايي

و هاي باقي مانده از پيلوسيان ــ پيلوسيانتز ــ حاكي است كه او نه تنهـا بـراي تقـي محتواي نامه زاده
شع، فرستاده كميته تهران رهنمودو آراي خود را مي و، هاي مشهدبهبلكه با و قزوين هـم مكاتبـه اصفهان

رغـم علـي،ي ضد ارمني كه مخالفان حزب دموكرات به راه انداختند تبليغات گسترده. مراوده داشته است
ي سياسي ناهمراه با داشناك هـادر اقـدامات خـودي تهران موجب شد ارامنه حضور يپرم خان در نظميه
و از عرضه . ان بپرهيزندي علني آرايش احتياط كنند

و جريان و گردآمدن عناصر و در كنـار هـم حضور ، هاي متفاوت به گرد يك برنامه در حزب دموكرات
و فراخ انديشي دمكراتيك تقـي، هدايت، بيش از هر كس مديون درايت عـالوه بـر اقليـت. زاده بـود اعتبار
حيـدرخان كـه، مان همت باكوزاده از گروه سوسيال دموكرات مسل رسول، سوسيال دموكرات ارمني تبريز

ــاكو را داشــت  ــه ب حضــور برخــي از پيشــروترين، پيشــينه عضــويت در اجتمــاعيون عــاميون وابســته ب
ـ فرهنگـي آن روزگـار شخصـيت  و حتـي تنـي چنـد از روحـانيون،رو ميانـه، از راديكـال، هـاي سياسـي

و زنجاني روشن و تقي. جملگي در حزب شركت فعالي داشتند، ضمير چون خياباني زاده با روابط گسـترده
و سياسي نزديكي كه با احزاب هنچاك ،ي گـروه مسـتقل سوسـيال دمـوكرات ارامنـه، داشناك، دوستانه

و برخي اعضاي جدا شده سوسيال دموكرات و،ي حزب اجتماعيون عاميون شعب تبريز هاي گيالن رشـت
و راديكال ليبرال«، حتي باكو و آذر» هاي ها و همـاهنگي توانسـت نـوعي،ي داشـت فعال تجددخواه فارس

و گسترش حزب را فـراهم آورد اعتبـار ژرفـي كـه در دوران مجلـس اول مشـروطه بـه. سهولت در ايجاد
و آگاه جريان راديكال نهضـت بـه دسـت آورده بـود، عنوان يكي از رهبران دلسوز در ايـن راسـتا، مسئول

شد كمك . رسان
ذيحجـه8( 1908دسـامبر3بـه تـاريخ) درويـش-ت(پيـان اي كـه از تيگـران هاكو بر مفاد نامـه بنا
از» گـوركي پلخـانف«زاده به تبريز تحـت محاصـره بـه يعني حدود يك ماه پيش از ورود تقي،)ق1326

مي، رهبران سوسياليست روسيه در دست داريم هـاي شويم كـه يـك گـروه از سوسـيال دمـوكرات مطلع
و تاكتيـكهـ اند نظريه سوسياليست ايران تصميم گرفته را اي مشـهور اروپـا دربـاره تشـكيالت هـاي الزم
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ميو در آن نامه افزوده شده كه پاسخ، گردآوري كنند و مشـكالتي كـه ها و فصـل مسـائل توانـد در حـل
او نوشت كه كشور ما تـا چنـد سـال پـيش. ياري رساند، اخيراً انقالبيون ما را به شدت مشغول خود كرده

و پايداري شگفت، بود در خواب سنگيني فرو رفته و با توان آوري به پيشبرد امر سياسـي ناگهان بيدار شد
كـدام از مـا انقالب ايران به سرعتي شكل گرفت كـه هـيچ: درويش افزود. دهد جامعه خود توجه نشان مي

و فعاليت از اين. انتظار نداشتيم دهـاي ولـي كمبو، گونه سازماندهي آغاز شده ها بدون هيچ رو اولين اقدامات
توانسـتند فرصـتي بـراي نمـي، وقتي رهبران انقالبي در سنگرها مشـغول بودنـد. آن به تدريج آشكار شد

و پرسش و در سـال گذشـته، متأسفانه. هاي تشكيالتي بيابند انديشيدن به مسائل وضع ما در تبريز بد بود
ايـم زيـر آتـش بـور شـدهمج. اي نابرابر توسط قواي مسلح محمدعلي شاه به ما تحميل شده اسـت مبارزه

و تفنگ به اين مسائل بپردازيم و تاكتيـك اينكه چه سيستم تشـكيالتي بـه. گلوله توپ هـاي كـار بنـديم
هـاي ايرانـي عـده كمـي درويش اطـالع داد كـه سوسياليسـت.ي ماست دغدغه، سازماني بايد چه باشند

و پاسـخشاحتمـاالً درويـش ايـن پرسـ. هستند كه بيشتر در تبريز اقامت دارنـد  را هـا در، هـاي رسـيده
و به بحـث داشـته، زاده در تبريز داشت هايي كه همراه با دوستانش چندي بعد با تقي نشست مطرح كرده
و ارتباط تنگاتنگ ورام پيلوسيان سوسيال دموكرات ارمني مقيم تبريز هم بـا تقـي.]6[است زاده از مكاتبه

. اطالع داريم

 تشكيل حزب
در تقي شد) 1909اوت(ق 1327رجب20زاده در اي بـه تـالش او خود هيچ اشاره. به تهران وارد هـايش

او مـي، اما بر مبنـاي اسـناد يـاد شـده، كند تبريز در مورد تدارك تأسيس حزب دموكرات نمي دانـيم كـه
و در آن جلسه نشست و متحداني بـرا هاي متعددي برگزار كرد ي ها جوانب اين موضوع را به بحث گذارده

را كه چند روز بعد از ورود او بـه تهـران) 1909اوت19( 1327نامه دوم شعبان. تأسيس حزب يافته بود
از. سوسيال دموكرات ارمني از تبريز ارسال شده در دست داريم، توسط پيلوسيان » طرح عـالي«پيلوسيان

ب اظهـار خرسـندي، حث گذاشتهايجاد حزب دموكرات كه جزئيات آن را با دو نفر از دوستان با ذكر نام به
و خواستار اطالع بيشتري از جزئيات اقدامات تقي مي مي كند از اشـاره. شـود زاده در پايتخت در اين مورد

مي) مساوات(پيلوسيان به نام سيدمحمدرضا شيرازي  زاده از جملـه نخسـتين بريم كه او در كنار تقـي پي
نامـه داخلـي حـزب زاده اطـالع داد كـه نظـام به تقـي پيلوسيان ضمناً. گذاران حزب دموكرات است بنيان

و توسط محمدعلي قرار قبليدموكرات را طبق  اكبرخان از اعضاي فعال انجمن تبريز به فارسـي تهيه كرده
و آن را برايش ارسال خواهد كرد .]7[ترجمه

د پيلوسيان مي و گسـترش يـك حـزب مـوكرات افزايد كه شرايط ايران پيش از هميشه براي تشكيل
و بايد در پيشبرد آن شتاب بيشتري اعمال شود ضمناً تأكيد كرد كه مـردم ايـران. سراسري مساعد است

و آرامـش دارنـد صرفاً هاي از تشكل و نياز بـه صـلح و نااميد شده آن. انقالبي خسته جـا كـه انتخابـات از
چ، مجلس دوم در پيش است . نـين سـازماني را فعـال كـرد براي پيروزي در مقابل رقبا بايد هرچه زودتر
ســياهه ســوي حــزب پيلوســيان حتــي كــه شايســته وكالــت مجلــس از ي نســبتاً مفصــلي را از كســاني

، فرسـتد زاده در تهـران مـي پيلوسيان در نامه بعدي كه يك ماه بعد بـه تقـي.]8[مطرح كرد، اند دموكرات
و يارانش را در گسترش شاخه تهران حزب پيگ نتيجه ميي اقدامات او .]9[كند يري

و تعيـين بريم كه اقامت تقي بنابراين اسناد معتبر پي مي و مـدارهاي مشـخص - زاده در تبريز به قـرار
ميبه. اي پيرامون تشكيل حزب دموكرات انجاميده بود شده رسد كه ايجاد شاخه تبريز ــ چنـان كـه نظر
به هاي باقي مانده از سوسيال دموكرات نامه او تقيهاي ارمني خطاب زاده حاكي است ــ پيش از عزيمـت
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و اقـدامات عملـي را پـيش بـرده هايي آنها به توافق. به تهران به نتايج ملموسي رسيده بود از.انـد رسـيده
و نقش فعال سازمانده اين ارمنيان در شاخه تبريز حزب تـوان صـحت ايـن هاي بعـدي مـي در ماه، حضور

نمايـد كـه به جاي سوسـيال دمـوكرات ايـن موضـوع را مـي]10[راتگزيدن نام دموك. ادعا را اثبات كرد
ايـن حـزب روش. انـد گذاران حزب آگاهانه تفاوت تشكيالت نوپا با اجتماعيون عاميون را اعالم كرده بنيان

و با اعضاي بيشـتر اصلي پيش و تالش در تشكيل ائتالفي گسترده برد كار سياسي خود را مبارزه پارلماني
. قرار داد در مجلس دوم

از حزب دموكرات عمالً ائتالفي جبهه مانند از گرايش رو» انقالبـي راديكـال«هـاي متفـاوت تـا ميانـه
هم،»پارلمانتاريست« گرچـه. سويي با اين حزب داشـتندو حتي معدودي اعيان بودند كه فقط گرايش به

يك مرام شد نامه انتشار يافته حزب ــ كه قريب و نيـز اساسـنامه سالي مخفي نگاه داشته ي حـزب بـا ـــ
و بنيانگـذارش كـه هاي درهم آميزي فهم سوسيال دمكرات و برنامـه مشـهد اجتمـاعيون عـاميون ارمني

و تدوين شده است، بود زاده تقي مي، تنظيم و نـه اما و يكپارچه بـود دانيم كه نه سازمان حزب يك دست
زاده براسـاس رويكـرد تقـي.ر حزبـي قـرار گرفـت بسياري از ادعاهاي مطرح شده در آن برنامه مبناي كـا 

و در جدايي از تشكل جديدش در دوري از راديكاليزم انقالبي دوره هاي موجـود سوسـيالي مشروطه اول
و دموكرات جامعه بـود درصدد متشكل كردن گسترده، دموكرات آن دوره انعكـاس. ترين فعالين سياسي

و تأكيـد بـر هاي سوسيال برپايي حزبي مجزا از تشكل دموكرات موجـود در دوري از مركـز بـاكوي آنـان
و تركيب سازماني دموكراتيك و اهداف اي شـعب درون موجب شد كه آن مركز با صدور اعالميـه، گرايش

و برجسته ايران را كه فعال و قريـب بـه اتفـاق بدنـه حـزب جديدالتأسـيس پيوسـته بـه شـمار ترين ترين
من، آمدند مي .]11[حل اعالم كندتا اطالع ثانوي

و اعضاي حزب  تركيب رهبري
ي اوليه حزب دمـوكرات هسته، هاي ارمني تبريز كه برشمرديم زاده با همكاري سوسيال دموكرات تقي

محمدرضـا شـيرازي، محمـدعلي تربيـت، عـالوه بـر اينهـا. را در تبريز در دوران استبداد صغير برپا كـرد
سـليمان ميـرزا اسـكندري فعـال راديكـال كميتـه، فكري تبريـز ياران تجددخواه محفل روشن،)مساوات(

و سردبير نشريه  ،ي جـامع آدميـت از شـعب چهارگانـه،و گرداننده محفل انشـعابي حقـوق حقوقانقالب
و رهبر فراكسيون حزب دموكرات در مجلس پـس از خـروج اجبـاري تقـي سخن ، زاده از مجلـس دوم گو

تق، وحيدالملك شيباني و همكار مخبـر پيشـين روزنامـه، زاده در دوران اسـتبداد صـغير در اروپـايهمراه
 1917هـا در اسـتكهلم سـال زاده در كنگره جهاني سوسياليست كه رد پاي او را در كنار تقي، لندن تايمز

مي، سراغ داريم و حـزب نوپـا پيوسـتند آيند كه به تقي از ديگر سرشناساني به شمار از. زاده چنـدي پـس
و برخي همراهان سوسيال دمـوكراتش بـه حـزب روي كردنـدحي، تأسيس حزب از. درعمواوغلي دو نامـه

از زاده به زبان فرانسه در دست است كـه بـه حيـدرعمواوغلي اشـاره مـي پيلوسيان از تبريز به تقي و كنـد
و يارانش را در حـزب بـه نشـانه عملـي شـدن حضور او در تشكيالت اظهار شادماني مي و پيوستن او كند

مي، ده دموكراتيكاي مي از آنجا كه حيدر را سازمانده برجسته. شناسد مطلوب در، يابد اي از اينكه او هنـوز
اظهـار نگرانـي، رئـيس ضدمشـروطه ايـل شاهسـون اسـت، خـان پي نبرد مسلحانه با كساني چون رحيم

و بر حضور او در تهران براي پيشبرد اوضاع حـزب مكـرر تأكيـد مـي مي زاده وسـيان از تقـي پيل. ورزد كند
و تبليغ حزبي در تهران نگاه دارد مي ، گرچه به نظر مـي رسـد.]12[خواهد كه حيدر را براي سازماندهي
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و اداره ي سوسـيال دمـوكرات حـوزهي هسته مخفيانـه حيدر كماكان ارتباطات مخفيانه خود با مركز باكو
و فعاليت . برد پيشمي هايي را جدا از حزب دموكرات تهران را حفظ كرده

و بـه عنـوان محمدامين رسول زاده سوسيال دموكرات مسلمان عضو همت كـه بـه ايـران پنـاه آورده
و گردانندگان حـزب پس از ورود به تهران با تقي، زبان قفقاز در ايران حضور داشتمخبر جرايد تركي زاده

و  و با شور فراوان به عنوان سردبير روزنامهمند عالقهآشنا كـه چنـدي بعـد بـه، ايران نوتازه تأسيسي انه
مي، ارگان حزب دموكرات ايران تبديل شد .]13[آيد به عضويت حزب در

و شـيخ ابـراهيم زنجـاني و دمـوكرات تبريـز عالوه بر اينها شيخ محمد خيابـاني روحـاني سرشـناس
و دگرانديش زنجان در مجلس طلـب عتبـات مشـروطه ميرزا احمد قزويني از روحانيون، نماينده دين ورز

. به حزب دموكرات جذب شدند، كه در مقاومت تبريز هم فعاالنه سهيم بود
آن، آنچه بيش از هر چيز وسعت نظر گرداننـدگان حـزب دمـوكرات ، بـه خصـوص رهبـر سرشـناس

مي، زاده تقي و مشاركت فعاالنه، دهد را نشان و يهـودي حضور ي تعدادي از ايرانيان غيرمسلمان زرتشـتي
و، لقمان نهوراي نماينده اقليت يهودي در مجلس. ارمني بودو كيخسـرو شـاهرخ زردشـتي نامـدار زمانـه

جوانـان،ها كردهتحصيل، تعداد زيادي از روشنفكران.ندو قزوين از اين جمله بود ورز تبريزهانديشي ارامنه
و بدنـ ترازو محصالن مدارس  ي حـزب را تشـكيلهنوين از حزب دموكرات حمايت همـه جانبـه كردنـد

. دادند
و محصـلين پيشـتاز از همـان آغـاز تقي و تحـرك فرهنگيـان زاده در زمان اقامت در تبريز براي جلب

جمعيـت نشـر معـارف«انعكـاس ايـن اقـدامات را در تشـكيل هيـاتي بـه نـام. دست به اقدام مهمـي زد 
و. يابيممي» آذربايجان و نشر و اين جمعيت هدف خود را توسعه معارف و تأسـيس مدرسـه تعميم علـوم
و انتشـار روزنامـه در سـمت، كتابخانه و ترجمه كتـاب كودكـان و تزكيـه«تاليف ي اخـالق تنـوير افكـار
تـوان محمدرضـا عالوه بـر يـاران ديـرينش مـي، زاده از اعضاي جمعيت در كنار تقي. اعالم كرد» عمومي

و محمدعلي ميـرزا، حـاجي محمـدعلي بـادامچي،ه ارمنيبارون استراك معلم مدرس، خان تربيتمساوات
در كلكتـه» المتـين حبـل«روزنامه. مدرس ارمني را ياد كرد،و بارون آرداشس ناله ملتمدير روزنامه، آقا

و فعاليت اين محفل را ثبـت كـرده 1327رجب15مورخ17سال5همان زمان در شماره خبر تشكيل
. است

و- هـاي ارمنـي ديگـري كـه در تـدارك سياسـي كراتاز سوسـيال دمـو، عالوه بر پيلوسـيان نظـري
جـاي كـه در جـاي) درويـش(بايد به نقش تيگران هاكوپيان، اي ايفا كرد سازماندهي حزب نقش برجسته

و فعـال سياسـي بـا. تاكيد ورزيد، ايم كرده اين كتاب به او اشاره اينكه از چه زمـاني ايـن ارمنيـان پيشـرو
شد تقي و همراه مي، اطالع دقيقي نداريم،ندزاده آشنا زاده دو مـاه بعـد از كنفـرانس اكتبـر دانيم تقـي اما

شد 1908 و انشعاب اقليت آن به تبريز وارد با تحليـل شـرايط، اينها. گروه سوسيال دموكرات ارمني تبريز
و سوسـيا صـرفاًي ايران به اين باور رسـيده بودنـد كـه امكـان كـار جامعه ل سوسياليسـتي وجـود نـدارد

آن دموكرات و مـؤثر در نهضـت دموكراتيـك در سـوي راديكـاليزه كـردن ، هاي پيگير بايد با شركت فعال
هاي پيشين اين افـراد بـا رهبـران نگاري نامه. زمينه تشكيل يك سازمان دموكراتيك فراگير را فراهم آورند

و پلخانف ـــ كـه مفصـالً بـه آن اشـا سوسيال دموكرات بين نشـان، ره كـرده ايـم المللي چون كائوتسكي
و سياسي ايران ــ كه آن را كشور خود مـي مي شـناختند ـــ توجـه دهد كه اين افراد به شرايط اجتماعي
بي. اي مبذول داشته بودند جانبههمه و ترديد تقي بنابراين ذهنيت اول مجلـس اول تـراز زاده رهبر راديكال
و مرجع شناخرا مي ميشناختند كه نزد تبريزيان محبوب شـاكري بـا اسـتناد بـه مـدارك مهمـي.شد ته

و تشـكيل هسـته اين سوسيال دموكرات، هاي اشاره شده چون نامه آغـازيني ها را صـاحبان تفكـر اوليـه
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امـا بايـد توجـه داشـت كـه در اسـناد. شناسد؛ كه تـا حـد زيـادي قابـل اتكـا اسـت حزب دموكرات مي
و يارانش بـا ارامنـه بخش راديكال مشروطه به ويژه تقيهاي ارمني نيز به تالش براي ائتالف داشناك ، زاده

در.]14[و ضرورت يك سازمان فراگير دموكراتيك براي سراسر ايران اشاره شده است اسناد ديگـري هـم
و مراجعه تقي و جريـان زاده به همه گروه دست داريم كه حاكي از توجه هـاي فعـال آن روزگـار بـراي هـا

س و گسترده دموكراتيك استفراهم آوردن ائتالف . راسري
و مبتكـر بـودن تقـي،ي اسنادي كه به دست آمـده به هر حال مجموعه در حـاكي از پيشـگامي زاده

و ايجاد حزب دموكرات ايران به عنوان نخستين سازمان فراگيـر دموكراتيـك ايـران معاصـر، طرح تدارك
و سوسيال دموكرات عالوه بر داشناك، زاده تقي. است ي ارمني مسـتقل تبريـز بـه گـواه يـك شـاهدها ها

ج ارتبـاط ديگـر.]15[استقوني ــ با سران حزب هنچاك هم مـذاكراتي داشـته اسـت. عيني رويدادها ــ
و ارامنه و مدرن، ميان حزب دموكرات » بازيـل ارمنـي«بـه يـاري مـالي » ايـران نـو«انتشار نشريه پيشرو

. است
به مجلس دوم مشروطه بفرستد؛ اين نماينـدگان بيشـتر از نماينده27حزب دموكرات توانست قريب

و پايتخت ايران و هفت نفر از تهران بودنـد، سيزده نفر از آذربايجان، نواحي شمال .]16[دو نفر از خراسان
و يـك پزشـك بـه چشـم يـك زمـين، پـنج رهبـر دينـي، در ميان سران حزب هشت كارمند دولـت دار

سه. خورد مي . نفر شيخي وحداقل يك نفر نيز ازلي بودند از پنج رهبر ديني
رؤسـاي دمـوكرات: نويسـد محمد تقي بهار كه خود عضو فعال شعبه مشهد حزب دموكرات بود مـي

و سـيد محمدرضـا مسـاوات بودنـد، سـليمان ميـرزا، نواب حسين قلي، زاده سيدحسن تقي . وحيـدالملك
و ميـرزا احمـد، آدميت به نقل از محمود محمود از اعضاي برجسته حزب نام حاجي ميرزا باقرآقا قفقـازي

مي عمارلويي را به عنوان اعضاي كميته زاده بـه اكثـر مورخـان از تقـي.]17[كنـدي مركزي حزب مطرح
ي او در تأسيس حزب اطـالع چنـداني بـه مـا اما از اقدامات گسترده، عنوان يكي از رهبران حزب نام برده

را تقي، بسياري از اينان.اند نرسانده زاده تـا قتـل تقـي. انـد ليـدر پارلمـاني حـزب معرفـي كـرده صرفاً زاده
و خروج اجباري ناشي از حكم فساد مسلك سياسي روحانيون عتبـات  قريـب هشـت، سيدعبداله بهبهاني

مي،ي دوره مجلس دوم ماه اوليه و رهبر بالمنازع حزب به شمار و مكاتبات بـر. رفت موسس جـاي ارتباط
ب مانده ميي و سران حزب دهد كه تا مدت عدي نيز نشان و آراي تقـي، ها فعالين زاده را بـراي نحـوه نظـر

.و مرجع مي شناختند امور مدنظر داشته

و مرام  برنامه
و شواهد باقي مانده از اين تشكل نشان مي و دهـد كـه حـزب داراي يـك خـط اسناد و اسـتراتژي مشـي

و همگن نبوده است و ائتالفـي تركيـب جبهـه. عملكرد واحد و بعضـاًو وجـود جريـان، اي هـاي متفـاوت
و تطبيق مرام. ناهمخوان موجب اين ناهمگوني بود يي فرقه دموكرات با دسـتورنامه نامه آدميت با بررسي

كه،ي مشهد جمعيت اجتماعيون عاميون مصوبه كنگره فرقه دموكرات ادامه دهنـده همـان«مدعي است
]18[».جمعيت است

و چرا ناپذيري اين ادعا ترديدهايي جدي رواست در اول از همـه اينكـه اقـدامات عملـي حـزب. چون
و چه در بيرون و مـرام چندان ارتباط اندام، دموكرات چه در درون مجلس و تنگـاتنگي بـا اصـول نامـه وار

در مطبوعـات هاي عرضه شده از جمله نگرش، نامه چند سند ديگر دوم اينكه عالوه بر مرام. حزبي نداشت
و هادي شـعبه » ايران نو«به ويژه، رسمي حزب هـاي حزبـي بـه شـمار مبناي پيشبرد بسياري از اقدامات



 689حزب دموكرات ايران

و شباهت نامه گرچه مرام. آمد مي ي هاي بسـياري بـه دسـتورنامه شـعبهي حزب رويكردي راديكال داشته
و خواهان، مشهد اجتماعيون عاميون دارد و اما حزب هرگز خود را انقالبي و تغيير بنيـادي نخوانـد تحول

و پارلماني وخواست اصالحات تدريجي اعالم كرد شيوه اصلي سياسي خود را فعاليت مسالمت اما بـه. آميز
و فقدان انباشت تجربه و عملكـردي حزبـي هـم علت شرايط زمانه ايران چنـين تركيـب نـاهمگن حـزب

و آذربايجانههاي حزبي در سراسر ايران در قياس با شعب متفاوت شعبه نتوانست به مثابه يـك، هاي تهران
تـوان از حيـدر سوسـيال دمـوكرات كـه در تركيب حـزب مـي. حزب پارلمانتاريست قواعد را رعايت كند

و ترور سياسي را ابزاري الزم براي پيشبرد امـر سياسـي مـي  كـاراني چـون تـا محافظـه، دانسـت خشونت
ك و برخي روحانيون مالحظه ي آذربايجان حـزب بـه دليـل حضـور در حالي كه شعبه.ردحسينقلي نواب
و راديكال مي روشنفكران سوسياليست ارمني و انقالبي نشان هـاي شـعبه، داد هاي آذري رويكردي پيشرو

و محافظه هاي ميانه مناطقي چون مشهد خواسته مي رو  ايـران نـوي كه روزنامه در حالي. كرد كارانه عرضه
زاده منتشـر يي در مجموع سوسيال دموكراتيك به سردبيري سوسياليستي چون رسولدر تهران با محتوا

و هاي محافظه در شهرهاي مختلف ايران نشريه،شد مي و ناسيوناليستي مدار متعددي خـود حتي دين كار
و ارگان شعبه مي را وابسته در،دكـر دموكراتيسم پيگير اجتماعي را ترويج مـينو ايران. خواندند هاي حزبي

و يا نشريه نوبهاري كه روزنامه صورتي و نزديـك بـه محافظـه اروميه نگرش ميانه فروردينمشهد كـاري رو
ـ دينـيهم. دادند سنت گرا را بروز مي بـه نوبهـاردر» زن مسـلمان«زمان با چاپ سلسله مقاالت اخالقي

و افكـار نـوين اروپـايي را عنـوان هـاي سوسياليسـت انديشهنو ايرانروزنامه، الشعراي بهار سردبيري ملك ي
و در نكوهش تعصب مي و دفاع از حقـوق اقليـت، خرافات، كرد و يهودي ستيزي و بركشـيدن حقـوق هـا

و پيگيـر هرگـز مبنـاي. كرد موجوديت زنان مطلب چاپ مي برنامه پيشرو حزب به مثابه سياسـت مـداوم
نش عمل سازمان و اجرا و اعضاي آن قرار نگرفت درو عمل مـرام، در واقع.دهاي حزبي نامـه حزبـي حتـي

و چه در بيرون آن ــ كه فضاي گسترده و تأكيـد، تر سياسي داشت تهران ــ چه در مجلس مورد پيـروي
و واليات با فضاي مسلط تنگ نبود چه رسد به شهرستان و سنتي ها . نظرانه

و بنيان تقي را، گذار حزب زاده مبتكر و باورهاي خويش را معر» فرقه ليبرال«تشكل عقيـده«في كرده
و ترقي و پيشـرو نامه ترديد مرامبي.]19[خواندمي» ليبراليزم ي حـزب حكايـت از حضـور برنامـه مترقـي

و مخفي باقي ماند؛ نخسـتين نسـخه نامه تا مدت اين مرام. دارد ي چـاپي كـه از آن در دسـت ها محرمانه
شد) 1911بهار(ق 1328در سال، است ي كوتـاه بـه هفـت نامه ياد شده پس از مقدمه مرام.]20[منتشر

و معـارف، قضاوت، قانون انتخابات، حقوق مدني، هاي سياسي بخش در زمينه و، دفـاع ملـي، امور روحاني
.شدمي اصول اقتصادي تقسيم

و بيش مطابق الگوي حزب سوسيال دموكرات آلمـان«: نويسد شاكري مي ، حزب دموكرات ظاهراً كم
گـذاري ايـن حـزب توسـط به دليل تأكيـد بـر بنيـان، شاكري]21[».وهي با سازماندهي متمركز بودگر

و ارتبـاط گسـترده آنـان بـا رهبـران بـين سوسيال دموكرات الملـل سوسـيال هاي مستقل ارمنـي تبريـز
مي، چون كائوتسكي، دموكرات دهي گذاران حزب به سـازمان ترديد بنيانبي. كند چنين موضوعي را مطرح

و مكـاني ايـران آن دوره، توجه داشتند، به خصوص آلمان، احزاب در اروپاي غربي اينكه در شرايط زمـاني
. روشن نيست، چنين امري تا چه حد موثر بوده

و حق اعتصاب آمـده اسـت، مطبوعات، هاي بيان آزادي،ي حزب دموكرات نامه در مرام اصـول. تشكل
و روسـتا اسـتوار اسـتي اصالحات اجتم نامه بر پايه مرام و منـافع تهيدسـتان شـهر و حفـظ حقـوق . اعي
لغو امتيـازات، مقننه، قضائيه، نظام پارلماني مبني بر تفكيك قواي مجريه، هاي دموكراتيك همگاني آزادي
شد اشرافي برخالف تصريح ماده دوم مـتمم قـانون.و جدايي كامل قوه سياسي از قوه روحاني را خواستار
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و كنترل روحـانيون بـر قـوانين مجلـس اساسي مبني ي حزبـي بـه در ايـن برنامـه، بر اختيار حق نظارت
. كه اين خواسته با برنامه مشهد اجتماعيون عاميون در تضـاد بـود، شود تفكيك دين از حكومت تأكيد مي

مي، اين برنامه ه گرچه چنـدتن از روحـانيون برجسـت. كرد عضويت علماي روحاني در حزب را صريحاً منع
و رنجاني عضو حزب شدند، دگرانديش آن روزگار .]22[چون خياباني

و ضرورت عمل هـاي به خصوص تالش در دسـتيابي بـه بيشـترين كرسـي، هاي سياسي روزگار گرايي
و يا مطالبه و مناصب دولتي،ي سهم بيشتر در دولت مجلس شورا و تعهـد بـه اصـول، كابينه بر پافشـاري

و برنامه حزب مرام ي راديكـال آن عصـر كمااينكه حزب نتوانست برخي اعضاي برجسـته.ي غلبه داشتنامه
و مـدافع، الرعايـا تـوان وكيـل از ميان اين افراد مـي. را جلب كند و هـوادار حقـوق زنـان وكيـل راديكـال

و روستاي همدان ، تر از همه دهخدا سوسياليسـت نامـدار آن دورهو مهم، معاضدالسلطنه، تهيدستان شهر
خـان، هواخواهي گـاه گـاه كسـاني چـون سـردار اسـعد. برشمرد كه به حزب مخالف اعتدالي پيوستندرا

و يا جذب ميانه متلون ايلياتي بختياري در برهه قلـي نـواب بـه ايـن چـون حسـن روان سياست مداري اي
در روزنامـه انتشار مطالب بسـيار تنـد سوسياليسـتي، زمان با اين دورههم. است تأملاز موارد قابل، حزب
مي كه خواسته،نو ايران برخـي فعـالين حـزب افكـار شـبه مـذهبي را پـيش، كـرد هاي راديكال را مطرح
و همكاري هاكوپيـان، نامه حزبدر نظام. كشيدند مي آمـده بـود، به قلم ورام پيلوسيان سوسيال دموكرات

و كسـب روحـاني«: كه عضو نبايد روحاني باشد در حـالي كـه،]23[»نباشـد معترف به امـورات مـذهبي
و بـا عقـب، منتشر شـد» به قلم يك دموكرات«عنوان ها كه تحتي توصيفي مرام دموكرات رساله نشـيني
و جلب نظر شريعت، نامه مرام هاي بحثخلط  . خواهان تناقضات بسياري را عرضـه كـرد در سازگاري اسالم

درمي اين رساله به روال دگرانديشان ديني بر اين موضوع تاكيد ورزد كه مباني اعتقادي حـزب دمـوكرات
و روستا و همخـوان اسـت، دفاع از تهيدستان شهر و احكـام شـريعت اسـالم سـازگار ي نويسـنده. با روح

و، رساله و بهترين مسلك سياسي عالم و» موافق اساس اسالم«مسلك حزب را واالترين : نوشت خواند
و ليبرال« مي اين فرقه را حامي رنجبران بـه».گويند كه طالبـان مسـاوات در ميـان بشـرند دموكرات

و اسـاس اسـتبداد، گمان نويسنده اين همان بينشي است كه پيامبر اسالم بر مبناي آن دنيا را منور كرده
و نمونه و بناي مساوات را در عالم برقرار كرده ، اش هم رفتار خود او بـود كـه بـا بنـدگان خـدا را برافكنده

خ و غذا خوردنچون روي و موزه خود را پينه كردن، اك نشستن حقوق مردم را مسـاوي قـرار داد، لباس
بي«و  شد بر االغ و تقليل نويسنده پس از اين ساده.»جل با رديف سوار بي گرايي گويي زمـان ربط ناهم هاي

انتخـاب مبني بـر تربيـت«: هدف فرقه دموكرات محافظت اصول مشروطيت عامه است: ساز نوشتو ناهم
و صفوف ممتازه و فسخ امتيازات و انعقاد .»عمومي

مي» مساوات اسالمي«نويسنده وانمود كرد كه آنچه، به بياني ديگر و همخـوان، شود خوانده همسـان
و صفوف ممتازه«و» انتخاب عمومي« بي. است» فسخ امتيازات ي اسـالم توجه به كنه انديشـه اين نوشته

و مسـئوليت صرفاًكه، طلبي دينيو روحانيون از مساوات مساوات عموم مكلفين در مقابل احكام شريعت
مفاهيم جديد مساوات در مقابل حقـوق مـدني را فـارغ از هـر نـوع، همگاني در مقابل كتاب مقدس است

و مذهبي و وارونه جلوه داد، باور سياسي و آن را خلط ميبي. تقدم بخشيد دانسـت كـه هـر شك نويسنده
و تعريف شده، به موجب احكام قرآنمسلمان  و امتيازات مشخص اي نسبت به پيروان سـاير اديـان حقوق

و رجحان هر فرد در احكام اسالم رده. دارد و جايگـاهش در نظـام فقهـي مشـخص، بندي امتياز بنا بر باور
و سوسياليستي با برابري حقوق مسلمانان مساوات. شده است و، طلبي حقوق شهروندي يكسـان هم بـاور
و برادرنـد، در اين رساله ادعا شد كـه براسـاس احكـام اسـالم. وانمود شد و. همـه مـردم برابـر امتيـازات
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و كنار گذاردن احكام صدر اسالم در قرون متـاخر تفاوت هاي اجتماعي جوامع اسالمي برآمده از فراموشي
.]24[است

، آن را موافـق اسـاس اسـالم خوانـدي حـزب كـه نامهي توجيه اسالمي مرام نويسنده در تالش عرضه
و سـوار شـدن بـر » جـل االغ بـي«وانمود كرد كه سادگي زندگي پيامبر اسالم چون غذا خوردن بر زمين

و شاه در برابر موازين شرعي است هاي تصـريح شـده در آراي نويسنده از كنار نابرابري. نشانه تساوي گدا
و  و اسالم ميان مسلمان با پيروان ساير اديان نيز ضـرورت رعايـت سلسـله مراتـب فقهـي در نـابرابري زن

و عامدانه گـذر كـرد،و يا المذهبان در حكم اساس ديانت، نابرابري مرد مسلمان با اهل ذمه، مرد . آگاهانه
و اختالف سياسي ميان انديشه و احـزاب سياسـي را شـبيه بـه اخـتالف نويسنده از اينها هم فراتر رفته ها

م و نتيجه گرفت كه احياي احكام از دست رفتهبين مجتهدين در و بازگشـت سائل شرعي خواند ي اسالم
.ي مشكالت است به برابرخواهي مسلمانان اوليه راه چاره

و احكام فقهي را، در اين رساله با نديده انگاشتن موازين بـه صـرفاً وجود نابرابري در جوامـع اسـالمي
و بهــره نويســنده بــا. آنــان از مزايــاي زنــدگي اعيــاني تقليــل دادمنــدي سوءاســتفاده برخــي روحــانيون

مي نامهمرام: آوري ادعا كرد گريزي شگفت مسئوليت وي حزب دموكرات خواهد آنچه را كه موجـب ضـعف
و در توجيه اشارات مـرام. شده براندازد» اساس اسالم«انحطاط  و مناسـبات مالكـان نامـه در امـور ارضـي
آن، زارعان از، كه در فقه شيعه تاكيد شده،»حقوق شرعي مالك«باو مخالفت صريح نوشت كه چند تـن

نويسنده مدعي شـد كـه جـدايي ديانـت از حكومـت. اند اين امر را مطرح كرده» حاميان دروغين اسالم«
و متعارف پيشين جوامع اسالمي است چـرا كـه نامه در واقع ادامهمندرج در مرام ي همان رويه هميشگي
، در ايـن نگـره.و حاال فرقه دموكرات خواهان تكميل آن اسـت، ره از هم جدا بوده اما نه كاملاين دو هموا

را هاي فراموش شـده خواهد ارزش حزب دموكرات به عنوان تشكلي خودي معرفي شد كه مي ي اسـالمي
و اقتدار عالمان دروغين را كه بر جامعه مسلط شده . پايان دهد، اند احيا كند

ن رغم به بـه بسـياري از مسـائل، نامـه حـزبي بخـش اقتصـادي مـرام گانـه گره مواد مفصل هفدهاين
14تعيـين حـداقل سـن، اين مواد پيشرو خواستار لغـو بيگـاري. مشخص اقتصادي ايران توجه نشان داد

و،و شـش روز در هفتـه، محدوديت ساعت كار طوالني روزانه بـه ده سـاعت، سال براي نيروي كار توجـه
و امنيت فضاي كاري كارگاهلمدقت در سا و كارخانه سازي و مراتـع جنگل،ها كردن رودخانه ملي،ها ها ، هـا

و مسئله ارضـي بـود،و نيز وضع ماليات مستقيم و مالك ايـن برنامـه.]25[مناسبات مطلوب ميان دهقان
يم ايـن تشـكيل بانـك كشـاورزي بـا اولويـت فـروش مسـتق، خواهان تقسيم اراضي خالصه ميان دهقانان

و اجبـاري عمـوم مـردم، ها به روستاييان زمين و مـرد، آموزش رايگـان و دو سـاله، زن سـربازي اجبـاري
شدو تاكيد بر قانون، مردان . گذاري گيتي مدار

و، باور رهبران حزب به استوارسـازي امـور دموكراتيـك، برخالف فهم مرسوم بـا شـركت در مجلـس
و به خصوص در مرام و حكومت،هنام تأكيد اوليه و خالصـه در ميـان، بر جدايي دين تقسيم اراضي دولتي

حركـت مسـتقل، از سـوي ديگـر. هاي بارزي داشت نامه اجتماعيون عاميون باكو تفاوت با مرام، روستاييان
و امكانات دروني ايران بدون رابطه سياسي ــ تشكيالتي با مركز باكو كه خـود  و تكيه بر عوامل تشكيالتي

و مي مركز سوسيال دموكرات را ملجا و آن را دليـل، دانسـت هاي مسلمان بـه مـذاق آنـان خـوش نيامـد
و انتباه نامه» خودمايشايي« و جدايي هرگونـه ارتبـاطو خودسري دانسته ي معروف خود را مبني بر قطع

و تشكيالتي با كساني كه در ايران فعاليت سوسـيال دمكراتيـك داشـتند صـادر كردنـد ،عدر واقـ. رسمي
و استقرار حزب دموكرات به رهبري تقي  ايـران نـو ياداشتي كه نشـريه. زاده را بر نتابيد مركز باكو تأسيس

و اظهـار حيـرت حـزب دمـوكرات، آورد،ي اعالم انتباه نامه در دنباله، در همان شماره حاكي از نارضـايتي
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ا در اين مقاله آمد كه براي تصميم. است و جوانب نـه، ارزيـابي كـرد» سـنجيده«مر را گيري بايد اطالعات
و حضـور نماينـدگانش،»هاي اشخاص راپرت«اينكه بر مبناي  تشكيالتي را كه مراكز مهمي در ايران دارد

پيوسـتن مسـتقل برخـي.و نادرست خواند» خطا«متن انتباه نامه رانو ايران. الزم است تعطيل اعالم كرد
و جدا شدن و اختالفـات اعضاي آن مراكز به حزب دموكرات و استقالل رهبري اين حزب نوپـا تشكيالتي

.]26[آنها را به واكنش وا داشته بود، بر شمرده در باال

 كشمكش با اعتداليون

و روشن بنديصف، پس از فتح تهران عمـده. خواهـان هويـدا شـد تري در ميـان مشـروطه هاي مشخص
و بخش وسيعي از  و يـا بـهو دولت مرد» كاران محافظه«روحانيون ان سنتي در تركيب حـزب اعتـداليون

و علي محمد دولـت.ي سياست گام نهادند هواداري از آن به صحنه از سيدمحمد صادق طباطبائي آبـادي
بـرادر، آبـادي محمـد دولـت علـي.ي زمانه در مقام رهبري حزب اعتداليون قرار گرفتند روحانيون برجسته

رغـم بـرادرش كـه هواخـواه علـي، شـدح ازل شـناخته مـي كه پدرشان جانشين صـب، آبادي يحيي دولت
سـيد نصـراهللا. ليـدر اعتـداليون در مجلـس شـد، احتماال به خواست رهبري ازليان،]27[ها بود دموكرات
در كنـار ايـن رهبـران. بـه اعتـداليون پيوسـت، نماينده دگرانديش طالب تهـران در مجلـس اول، اخوي

اكثريت مطلق روحـانيون كـه.و طالب بد نه حزبي را سازمان دادند عده زيادي از علما، سرشناس روحاني
ي جانبـه حمايـت همـه. با اعتداليون همراه بودنـد، دادند قريب يك سوم وكالي مجلس دوم را تشكيل مي

و به ميدان آمدن آنها در بزنگاه هـا هاي حساس كه خطر پيشروي دموكرات مجتهدين عتبات از اين حزب
ص، محسوس بود و احكام متعددبا زادهو حتي صدور حكم بـه فسـاد مسـلك سياسـي تقـي، دور اطالعيه

و قدرت، رهبر حزب دموكرات ي مجلـس روحـانيون در دوره. گيري روزافزون اعتداليون انجاميد به تقويت
و بهره و با اتكا به احكام فقهي ، مجتهـدين عتبـات پيرامـون آزادي هـاي گيري از اطالعيـه دوم به صراحت

و رويكردهاي حزب دموكرات برخاسـتند، اواتمس و باور و قضايي به مخالفت با مرام حكـم. امور آموزشي
بي به فساد مسلك سياسي تقي بلكـه مسـلك او را كـه حـامي، ترديد تنها خطاب به شـخص او نبـود زاده

مي، موازين وعملكرد حزب دموكرات به رهبري او بود، اصول . گرفت در بر
ده،و سه عضو شناخته شده حزب اعتدالي ــ اعتداليون عـاميون ـــ سـيزده روحـاني در ميان پنجاه

و سه نفر رئيس ايل حضور داشتند، نه نفر تاجر، دار نفر زمين تركيب رهبـري تشـكل نيـز. ده نفر كارمند
و بهبهـاني دو مجتهـد برجسـته: مانند تركيب اعضاي آن بود داران بـزرگ سـپهدار از زمـين، طباطبـايي

و داماد مظفرالـدين ميرزا تحصيل شاهزاده عبدالحسين، شمال و بزرگ خاندان اشرافي فرمانفرما كرده اروپا
بيشـتر بازاريـان، زاده از فعالين حزب دمـوكرات در كتـاب خـود ملك.]28[رهبران حزب بودندعمالً، شاه

هـار پيشرو مخالف دمكراتمعدودي از عناص.]29[شناسد تحت نفوذ علماي سنتي را هوادار اعتداليون مي
. هم به اين حزب پيوست

و، تشكيل مجلس سنا، تقويت سلطنت مشروطه،ي حزب برنامه پـذيرش مـذهب بـه عنـوان بهتـرين
و بي و حقـوق اساسـي، حمايت از خانواده، عدالتي مؤثرترين سد در برابر ظلم تـرويج، مالكيـت خصوصـي

در، اجراي احكـام شـريعت، هاي دينيشهاي مردم از طريق آموز روح همكاري بين توده دفـاع از جامعـه
و آنارشيست تروريست«برابر  و ماترياليسم ماركسيستو نيز الحاد دموكرات،»ها ها ]30[. ها اعـالم شـد ها

و دموكرات و عمده ميان اعتداليون و غيـر كشمكش اصلي و شـرعي ها در آغاز بر سر ضـرورت اصـالحات
م شد، جلسشرعي بودن حضور آنها در . الوزرا ايـن مجـادالت شـدت يافـت در جريان انتخاب رئيس. آغاز
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مي ها از ميرزا حسن مستوفي دموكرات و اعتـداليون هواخـواه سـپهدار تنكـابني الممالك پشتيباني كردند
و ساير مخالفان دموكرات. دار بزرگ شمال بودند زمين ،»آنارشيسـم«با متهم كردن آنهـا بـه،ها اعتداليون

به،»گري انقالبي«و» درويتن« و اقشار سنتي را و حـذر مـي دادنـد مردم در پاسـخ بـه. هـراس افكنـده
ايو عضـو كميتـه رهبـري حـزب جـزوه نـو ايرانزاده در مقام سردبير رسول، تبليغات گسترده اعتداليون

در نقـد، ندنـد خوا مـي» اجتمـاعيون اعتـداليون«كه جديداً خـود را » تنقيد فرقه اعتداليون«تحت عنوان
و رويكردهاي آن .]31[ها منتشر كرد باورها

و رويكرد سوسياليستي خـود رسول و» طبقـه ممتـازه«اعتـداليون را نماينـده، زاده بر مبناي ذهنيت
صف. ايران خواند» كنسراتورهاي« بندي طبقاتي كمتر ارتباطي با اوضاع درونـي جامعـه ايـران ترسيم اين

ك. داشت و واقعيت اين است و دفـاع معـين ه هيچ كدام از احزاب آن دوره بـر مبنـاي خاسـتگاه طبقـاتي
و فعاليت نمي را. كردند مشخص از منافع آنها تأسيس نشده مالك و و نامـه مـتن مـرام صرفاً اگر معيار هـا

و سياسي د، شايد چنين تصويري منطقي بنمايد، شان بدانيم ادعاهاي نظري و عملكـرد آنهـا را ر اما اگر آرا
مي، متن مشروطه بررسي كنيم زاده در اين رساله با تأكيـد بـر غيرانقالبـي رسول. يابيم كمتر نشان دقيقي

و مبـارزه» انقالب مشروطه«بودن حزب دموكرات در تحليل  به استناد آراي ماركس ــ مبني بر برخـورد
و روستا،ي طبقات فرودست طبقاتي ــ آن را مقابله و مـالكين،با طبقات ممتـاز، شهر بـه. خوانـد، اعيـان

از، گمان او در ايران نيز مانند اروپا و دفاع را» زارعين«مناسبات فئودالي برقرار است و مقابلـه بـا مـالكين
و باورهاي ماركسيستي رسول انديشه. دانست وظيفه حزب دموكرات زاده ارتباط چنـداني بـا هاي متناقض

و مي او. نداشت، گذشت آنچه در ايران جاري بود لفظ نوظهور اعتدال در ايـران همچـون امنيـت، به گمان
كـرد كـه بايـد اول امنيـت استوليپين هم در روسيه تأكيـد مـي، او نوشت. نمود استوليپين در روسيه مي

و سپس اصالحات آغاز شود او. كـرد خواهـان را اعـدام مـي اي از مشروطه ولي در عمل هر روز عده، برقرار
روسيه دانست كه تجسم ميانه روان دسـت راسـتي » هفدهم اكتبر«ي اعتداليون را هم حزبي روس نمونه

. كار بوده استو محافظه
از«:خواهنـد به اعتداليون ايراد گرفت كه آنها نمـي، زاده در دفاع از حقوق زنان رسول نسـوان ايـران را

و شب سياه در» زير پرده چادر و او در نقـد واژه. گيرنـد» اي ملي جايهاي دارالشور صندلي«برون آورند
» كنسرواتيسـم«امكـان جمـع شـدن سوسياليسـم بـا: اجتماعيون در كنار اعتداليون در نام حزب نوشت

انـد سوسـياليزميي ماسـت كـه مـدعي»ايرانيـان تجـددپيما«و اين اختراع، وجود ندارد]كاري محافظه[
مي كشف كرده با اند كه را. عرضه شود» يسم طبقات ممتازهكنسروات«تواند در جمع شدن او اين رويكـرد

مــذهب تراشــي«ناشــي از  و ميانــه» فانتــازي نــوع اعتــدال هــر و روي در امــر متعــارف ايرانيــان دانســت
. سوسياليسم را ناممكن خواند

و كسـاني را كـه، ارامنه، زاده تأكيد كرد كه زرتشتيان رسول و يهوديان از اجزاي مليت ايراني بشمارند
و اهليت ايران نمي جز و آنها را بـه پـاپ، شناسند مسلمانان كسي ديگر را به مليت رم نكوهش نمود هـاي

مي، در قرون وسطي تشبيه كرد و كه ]مهدورالـدم[» مهـدم الـدر«خواهند هر مخالف تفكر خود را مرتـد
در هـا را در مقابـلو در ادامه به آنها يادآور شد قـانون اساسـي تمـام ايرانـي. بنامند و قـانون يكـي ديـده
.و زرتشتيان حق انتخاب نماينده دارند، يهوديان، نامه انتخاب اخير ارامنه نظام

و خأل معاني مرام زاده ضمن بر شمردن سستي رسول و ادعاهـاي اعتـداليون ها نامـه اصـول مـرام، نامه
و جمع حزب دموكرات را با ذكر جزئيات بر  مي شمرد دم بندي وكراتيـك مـدافع حقـوق كند كه اين حزب

. اكثريت مردم ايران بر مبناي اصول پارلمانتاريسم است
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و عملكرد حزب دمـوكرات براي شناخت دقيق و اصول يكـي از منـابع نـو ايـراني روزنامـه، تر مواضع
و معتبر به شمار مي و سوسيال دمـوكرات رسول. آيد اصلي هـايو نيـز سـاير دمـوكرات، هـاي ارمنـي زاده

. اند زده روزگار در اين نشريه قلم برجسته آن
و روحـانيون خواندنـد در مجـالس مـاه رمضـان، مخالفان حزب دمـوكرات آن را تشـكلي ضـد ديـن

هـا را بنـدي دمـوكرات نامـه مواد مرام،ها شيخ احمد واعظ در باالي منبر در ضديت با دموكرات،ق1329
ر، صريحاً. بند براي مخاطبان تفسير كرد و تأكيـد بـر با اشاره به و ضديت با روحانيون ويكرد آن به مذهب

و طبيعي مسلك معرفي كرد، هاي آنان در تقسيم امالك خواسته آنـان را كسـاني ناميـد. آنها را المذهب
و مي و دشمن روحانيون شيعه اند خواهند با اقدامات خـالف شـرع خـود در تقسـيم كه دين مزدك دارند

ب، اراضي و انگليس روندمالكين ايراني مجبور .ه پناهندگي نزد روس
و كشاكش اعتداليون با دموكرات با اوج بحران درونـي ائـتالف خـود حـزب نيـز اوج،ها گيري اختالف
و انتشار بيروني نيافت ها برنامه تا مدت. گرفت و عريـان شـدن، نامـه با انتشار مـرام.ي حزب محرمانه ماند

و موازين آن از طريق انتشار در و هوادار حزب در شهرستاننو يرانااصول افكـار،هاو ساير نشريات وابسته
و مقابله، در همين زمان. عمومي با اين آرا آشنا شد ي درون مجلس بين دو حزب نيز براي تشكيل دولـت

شد تعيين وزرا به مرحله هـا بـه اعتداليون به حمايت بهبهاني بـراي مقابلـه بـا دمـوكرات.ي جديدي وارد
، هـاي راديكـال اش خواسـته نامـه فاسد خواندن مسلك حزب كـه در مـرام. عتبات روي آوردندمجتهدين 

و بعضا سوسياليستي عنوان شده بود در، زمـان هـم. بعد جديدي بـه اختالفـات سياسـي داد، دمكراتيك
و روش هاي بحثدرون حزب دموكرات هم و سياسـي زيادي پيرامون مقابله بـا اعتـداليون هـاي اجرايـي

شد،نو ايراني به صفحات روزنامهها بحثاين. رفتدرگ بحث ترور به عنـوان ابـزار. ارگان حزب نيز كشيده
و مباحثات ميان سوسيال دموكرات جدل. نامطلوب سياسي مطرح شد ها در اين زمان پيرامـون مرحلـه ها
و وظايف سوسياليست شد انقالب م. ها هم مزيد بر علت بارزه اين مرحلـه جناحي در حزب باور داشت كه

و مسـالمت  و نظـري و قلمي از نهضت بايد بعد فرهنگي و دور نگـه داشـته » سـالح مقاتلـه«آميـز باشـد
و يار نزديك گرانه مقاالت روشن.]32[شود در نكـوهش نـو ايـراندر زاده تقيي سوسيال دموكرات ارمني

. ترور نشان روشن اين كشاكش بود
و مجلسزاده از عرصه پس از خروج تقي و درون، حزب دموكرات از همه سـو، سياست تهران ، بيـرون

در. تحت فشار قرار گرفت،و به خصوص از جانب دولت روس سليمان ميرزا به رهبـري فراكسـيون حـزب
و تشكيالت تقي. مجلس برگزيده شد و شخصـيت، زاده او نه توان سازماندهي حزبي و نفـوذ و نه ارتباطات

بر فرهمند تقي و سـنت نگـري او تلـون. اي هماهنگي ائتالف شكننده حزبي را داشتزاده را پرخاشـگري
و قدرت حـزب دمـوكراتها مجموعه اي از عوامل وآفت. آفريد در، مزيد علت شد و چـه چـه در مجلـس
و اعتداليون در همه، بيرون گرچـه.ي سياسـت ايـران شـدند تاز عرصه ها يكهي عرصه به شدت افول كرد
ا تقي و گاهزاده با و مكاتبه بود و فعاالن حزب در ارتباط گـاه رهنمودهـايي را عنـوان عضاي كميته مركزي
و عملكردهـاي حـزب دمـوكرات مـؤثر مي و ملجا رهبري در برخي مواضـع و كماكان به عنوان منبع كرد
اني عمـالً كـارآيي چنـد، گيـري عاجـلو ضرورت تصميم، سرعت رويدادها، اما به علت دوري راه، افتاد مي

. زاده را نيافتي زمان رهبري تقي حزب دموكرات هرگز وجهه. نداشت
و ملي با دموكرات هماهنگي گاه ، زاده در مجلـس ها در زمان حضور تقي گاه اعتداليون در امور سياسي

بـه قلـم » تنقيـد اعتـداليون«بـه خصـوص پـس از انتشـار رسـاله.ي بعدي بـدل شـد جانبهبه عناد همه
ن رسول و بررسي مرام آنان بودزاده كه و بنـاي: به گزارش يكـي از دمكـرات هـا، قد بسـياري قهـر كـرده

شـما هـم برداريـد، هرچه داد زديم كه آقايان نشر اين رساله دخلي به عالم ائتالف ندارد. مبارزه گذاشتند
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و تدارك تشكيل يك كنگره سراسري حزب دموكرات بود زاده مدتيتق طـور كه هنـوز بـه، ها در فكر
و سـامان » حـوزه پايتخـت«برگـزاري كنفـرانس، اولين گام در اين راه. كرد غير رسمي فعاليت مي و سـر

در » زاده مجموعـه تقـي«طبـق اسـناد، تـا آن زمـان.ي مركـز حـزب بـود دادن به نظام تشكيالتي حوزه
را، تشكيالت موقتي به نام اداره حوزه پايتخت وجود داشت،]36[كتابخانه مجلس كه پـنج حـوزه تهـران

مي، در جلسات هفتگي حزب. كرد اداره مي ي حـوزه. كرد يك عضو از كميته مركزي مخفي حزب شركت
و هم هماهنگي ميان حوزه، پايتخت د هم نقش انتشارات كنفـرانس. اشـت هاي پنجگانه تهران را به عهده

از85يعنـي،ق1328شـوال17و16در » مجلـس محلـي«يا به قول خودشـان، تهران حزب روز پـس
بـا توجـه بـه تلگـرام تبريـك.]37[در خانه حسين پرويز مخفيانه تشـكيل شـد، زاده از تهران خروج تقي

و از تبريز به مناسبت تشكيل كنفران، زاده كه روز پيش از تشكيل اين كنفرانس تقي س به تهـران مخـابره
. توان پي برد كه او در جريان كار بوده استمي، در روز كنفرانس قرائت شد

و جمعـا7ًدر پايتخت) حوزه(از هر شعبه: نويسدمي زاده تقيپرويز در گزارش جلسه به نفر منتخـب
گانـه5شـعب ايـن موضـوع وجـود. نفر براي انتخاب اعضاي كميته مركزي به كنفرانس معرفي شـد 35

و سي نفر توسط رسول. كرد پايتخت را تأييد مي و سـليمان. زاده افتتاح شـد جلسه با حضور صد زنجـاني
و منشي جلسه انتخاب شدند . ميرزا به عنوان رئيس

و، حاج ميرباقر آقـا قفقـازي، زاده رسول: هاي حزبي مسئول بررسي آراي منتخبين حوزه، سه نفر امين
گزارش مفصـل فعاليـت كميتـه) موسيو دگران(تيگران هاكوپيان. انتخاب شدند،ريسليمان ميرزا اسكند

و بـه ايـن جلسـه فرسـتاد  در. آذربايجان حزب دموكرات را بـه فرانسـه نوشـته مـتن ترجمـه فارسـي آن
. خوانده شـد، گزارش شعبه قزوين حزب هم كه توسط مسيو آرشاك نوشته شده بود. كنفرانس قرائت شد

و هيچگيري انت رأي كدام از حاضرين به اسـتثناي سـه امـين يـاد خاب كميته مركزي مخفيانه برگزار شد
حسـين پرويـز نويسـنده گـزارش جلسـه بـه. از نام آنهـا مطلـع نشـدند، شده كه آراي مخفي را شمردند

مي تقي و گمان، داند آنان كيانند او هم نمي: كند زاده هم تصريح . مگر به حدس
كه پـس از سـه مـاه توقـفنو ايراندر قسمت حوادث شهري روزنامه» دموكرات انتخابات فرقه«خبر

شد، آغاز به كار كرده بود ارگـان رسـمي بـودن، از اين زمان بـه بعـد.]38[طي چند عبارت كوتاه گزارش
اي تحـت عنـوان طـي مقالـه،]39[نو ايران. اي محسوس از البالي مطالب نشريه بارز است به گونهنو ايران

و طرز روش فرقه دموكراتتاك« حزب دموكرات بـه فلسـفه تكامـل:ي بعدي خود نوشت در شماره» تيك
و در ايـن مسـير بـه كـار بـردن  و ترقي تدريجي مملكت را مد نظر دارد را»ي جبريـه قـوه«معتقد است

و. داند انحراف از مسلك مستقيم خود مي  وي تصريح كرد كه اعضاي حزب همواره بايـد مصـالح عمـومي
و مرام و از تصادم با اشخاص بپرهيزند ي حزبـي را مبنـاي نامه حزبي را بر منافع شخصي خود ارجح بدانند

در. كار قرار دهند و فـداكاري در راه آن بايـد و مرام حزبي در ميـان افكـار عمـومي و ترويج مسلك تبليغ
و، اخته شـد تاكتيك مهم ديگر حزبي كـه وظيفـه كميتـه مركـزي شـن. صدر مقاصد اعضاء باشد ائـتالف

و  و احزاب ليبرال چپ«همكاري با محافل با» دست و ارتجاعي قواي محافظه«در مقابله . عنوان شـد» كار
و ترويج شفاهي كار بردن ابزارهاي مسالمتبه،ي عمل حزب شيوه و قانوني چون تبليغ انتشار رسـاله، آميز

و  و نشر روزنامه . از خشونت بود» تبري جستن«و كتاب
) تـر سه روز پيش(روز جمعه گذشته، طبق گزارش يكي از اعضاي حزب دموكرات: اين روزنامه نوشت

و مركز موقتي، گانه تهران هاي پنج منتخبين حوزه ) كميته مركزي موقت حـزب دمـوكرات(كميته محلي
كميتـه نطق افتتاحيه بـود كـه توسـط يكـي از اعضـاي: نكته مهم ديگر در اين گزارش. را انتخاب كردند
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مي بنابر نامه. مركزي حزب خوانده شد زاده ايراد كننده ايـن نطـق دانيم رسولي حسين پرويز كه آورديم
. بنابراين او يكي از اعضاي كميته مركزي مخفي حزب بوده است، بود

از. مدت جلسه پنج ساعت ذكر شده است اي بـه كـه اشـاره» وسايل قهـري«بر دوري جستن حزب
و  شد، است»و تهديدجبر«ترور و راه. تصريح و مهم حزبـي و موفقيـت فرقـه«تاكتيك پنجم ،»سـعادت

و جلب اذهان عمومي به نمايندگان حزبي دانسته شد اسـتقالل وطـن«. شركت فعال در انتخابات مجلس
و در اين رهگذر از آرمان»و اعتبار ملي و، هاي حزبي معرفي شد تشـكيل قشـون مسـلح نظـامي توانمنـد

و كارآمد حكومتي در صدر فعاليتمالي دو. هاي اعضاي حـزب خوانـده شـده منظم آمـد كـه بـدون ايـن
و هويت ملي در خطر اضمحالل خواهد بود، اصالح و تبليغ مسلك حزبي. همواره استقالل كـار، در ترويج

دليـل؛ امـا بـه»و جوانان خصوصاً شاگردان مدارس، داخل نظام، كسبه«:شد ميان سه دسته مهم شمرده
و دهقانان«برخاستن دموكراسي واقعي از ميان  را حزب بايد به گونه» كارگران اي گسترده كار ميـان آنـان

و برگـزاري اجتماعـات در تهران براي گرد]باشگاهي[ تشكيل كلوبي. مدنظر قرار دهد و تبادل نظـر آمدن
مي- عمومي فرهنگي و فرهنگي نفـوذ يافتـه اعضاي حزب بايستي در مجامع. شود سياسي پيشنهاد علمي

و از ايـن طريـق روح دمـوكراتيزم را در آن مجـامع گسـترش  و تبليغ آنها را به فرقه جلب نمايند و با كار
اعضاي حزب بايد خود را از هرگونه فساد اخالقي كـه وجهـه حزبـي را در انظـار عمـومي متزلـزل. دهند
ح. دور كنند، كند مي و و غيرت ملي و ميـان اعضا بايد روح و فـداكاري در راه آن نمونـه باشـند ب وطـن

و دشـمنان» انفكاك قوه روحانيه از قوه سياسي«نامه حزبي از آنجا كه در مرام. مردم رواج دهند ذكر شد
و اتهام اعضا قرار مي و احتـرام بـه» نزاكـت تمـام«بايستي با رعايـت، دهندو مخالفين آن را مبناي حمله

و ترويج نمائيم بايـد نظريات آزادي،باورهاي ديني مردم و بشردوستانه خود را در اين زمينه تبليغ خواهانه
و ممتـازي را در ميـان ملـت تشـكيل«به مردم رساند كه  روحانيون حـق ندارنـد كـه صـنف مخصـوص

]40[».دهند
و مسـلك حزبـي قابـل اشـاره اسـت ح ما از مرام و. چند نكته ديگر درشر در كشـمكش اعتـداليون

شد وكراتدم و وابستگي حزبي نمايندگان حاجي آقا شيرازي بـه عنـوان، ها كه منجر به اعالم رسمي مرام
در دو مسـئله اساسـي عنـوان، هـا نظر خود را به عنوان يكي از مخالفان دموكرات اختالف، ليدر اعتداليون

ات اراضـي را بـه دمـوكر. مـن بـرعكس، دموكرات دخالت روحانين را به سياسيات معتقـد نيسـتند«: كرد
و توزيع زمين[واسطه  مي]خريد منو يا غيره و .»بالعكسخواهند در ميان رعايا قسمت نمايند

مي عرصه آن نامـه در موقـع نوشـتن مـرام«: زاده نوشت ها به تقي شود كه يكي از دموكرات چنان تنگ
]41[».و كذا ماده تربيت نسواننوشتند عجالتاً كاش آن ماده تفكيك قواي روحانيت از سياسيات را نمي

و شـريعت به تحريك سنت،ي حزب دموكرات نامه اعتداليون با تكيه بر مواد الئيك مرام مـداران گرايان
مي. كردند تالش مي حملـه بـه مسـلك حـزب دمـوكرات بـه اينهـا. سازگار افتـاد، رسد اين شيوه به نظر

شد، محدود نشد و قرائـت جذب. اعتراض درون حزبي هم گسترده و نشـر مقـاالت بـا ادبيـات روحانيون
مي اي در همين نامه به تقي به گونه. ها به تدريج افزايش يافت از مرام دموكرات، ديني : شود زاده توصيه
و اخبـاري مرقـوم اگر به حضرت مستطاب عالي ممكن باشد يك شرحي به مرام« نامه با ادلـه قرآنـي

و مستحسن اس .تفرمايند خيلي با موقع . محققاً بدانيد اگر آن دو ماده نبود حاال عده فرقه بـه دو هـزار.
».رسيده بود

مي فشار بر دموكرات، به هر حال و باورهاي الئيك منـدرج در مـرام ها از همه جانب وارد - آمد تا از آرا
مي در نامه. نامه دست بردارند و كابينه«: خوانيم هاي آن زمان بـر چيـدن بسـاط نقداً يگانه منظور اكثريت
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و مصطفيو تبعيد رسولنو ايران و حاجي ميرباقرآقا استزاده و بعد يكي يكي رفقـاي مـا را محترمـاً، خان
]42[».تبعيد خواهند كرد

نامه فرقه را به نجـف السلطنه يك جلد از مرام زاده نوشت كه ناصرالملك نايب دموكرات ديگري به تقي
ب«فرستاده تا  ]43[».ياورندتكفير عمومي از نجف
از. فعـال بـود زاده تقياعضاي حزب با نگاري نامه برخـي از دمكراتهـا همچنـان بـراي پيشـبرد امـور

يك. ياري مي خواستند زاده تقي در» حوزه تاليفيه«حزب در تهران و ترجمه آثار نشر افكـار«براي تاليف
احمـد اسـتوار يكـي از اعضـاي ايـن. مركب از هجده نفر از افراد مطلع دموكرات تشكيل داد» دموكراسي
هر رساله يا كتابي بـه زبـان انگليسـي سـراغ دارد برايشـان ارسـال: زاده در استانبول خواست حوزه از تقي

در. دارد و شرح ايران نوضمناً بنابر دستورالعمل تاكتيك حزبي كه حزب درصدد تأسـيس، اش آمد منتشر
و هواداران برآمد مجمـع«اي هم اجاره شد كه آن را تحت اسم رسمي خانه.يك كلوپ عمومي براي اعضا

.]44[تشكيل دهند» ادب
و دسـتورالعمل مفصـلي از تقـي: خوانيم در همين نامه مي زاده بـراي كميتـه مركـزي حـزب رسـيده

مي. براساس آن اقداماتي صورت پذيرفته عالي بـيش رقيمه شريفه اخير حضرت«: افزايد دموكرات ياد شده
و طرز حركت خـود را از حد تصو و بدين واسطه مشي ر در رفقايي كه به زيارت آن نايل شدند مؤثر افتاده

».اند اصالح نموده
و، شاه مخلوع، در همين برهه محمدعلي ميرزا و برادرش ساالرالدوله از دو سوي به كشور وارد شـدند

و منطقه، با پيشروي خود مي به هر شهر را به عنوان دشمنان اصلي خود قلـعها رسيدند ابتدا دموكرات اي
و هم حضور عوامل دست، فعاليت در واليات. كردندو قمع مي اندركار بازگشـت هم به دليل فشار مخالفين

پيشـنهاد برپـايي، زاده بـراي جلـوگيري از اضـمحالل حـزب تقي. نظام سابق دشوارتر از هميشه شده بود
و باقرآقا رسول پس از اخراج ضمني. كنگره سراسري حزب را داد و حيدر در، زاده اعضاي مركزيـت حـزب

شد تاكيد تقي، تهران و رسـول حسين پرويز در جواب پافشاري تقي. زاده بر اين امر بيشتر زاده مبنـي زاده
: بر دعوت به كنگره حزبي نوشت

و آقاي رسـول مسأله كنگره را كه اصرار در تشكيل نموده« و ايد  زاده شـرحي در جزئيـات دعـوت
و تاكيد در شروع هم نموده و الزم است تشكيل آن نوشته ولي چيزي كه هسـت، اند بسيار خوب

و هـم كميتـه در اين انقالبات هم حوزه هـاي واليـات بـه هاي طهران به واسطه حكومت نظـامي
هاي واليات غربي از ظلـم سـاالرالدوله همـه مخصوصاً كميته. اند واسطه فشار ارتجاع متفرق شده

و قسمت بزرگ اعضاي متواري و در تهران هستند كه هنوز هم همـه حركـت نكـرده]آن[اند انـد
و مربوط به مركز نيست و مرتب واال اول كارما بايد همـان دعـوت تشكيالت مثل شش ماه پيش منظم

و به عالوه به انتخابات هم بيست روز بيش نـداريم  كنگره باشد كه متأسفانه اسبابش فراهم نيست
».]45[به كار كنگره كنيم از آن به كلي باز خواهيم مانداگر شروع 

و امـور تـا حـد و عرصه از همه جا بر رهبري حـزب تنـگ انتخابات حوزه تهران حزب پيش روي بود
و انسجام حزبي زمان تقي. زيادي مختل شده بود اخبـار. زاده هم به تدريج در حال گسيختگي بود وحدت

ب و سر درگمي فعـالين حزبـي بـود رسيده حاكي از وجود اختالفات و عقب نشيني . سيار خلخـالي عضـو.
خـان آقا ميرزا عليقلي«چون رفيق» است فاسدالعقيدهمستشار آمريكايي«حزب تازه يادش افتاده بود كه 

كه كنايه از اطرافيـان مورگـان]46[»تواند اصالح معايب نمايد شخص فاسد نمي، وزير مختار آمريكا است
و همچنين تاسي از تبليغات گسترده مخالفين اصالحات شوسـترنهشوستر در خزا و نيـز اشـاره، داري كل
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خلخـالي در وصـف. به اينكه كسي كه در استخدام مستشاران آمريكايي دست داشته بهائي مسلك است
ميهاي خيال بافي : نويسد اسالم خواهش

و سفارت آلما]ها بلژيكي[ها حتي بليك و روس هم محض خيرخـواهي عـالم يعني مديران گمرك ن
و حب ديانت جعفـري و اتهامـات روس، انـد هـا قيـام كـرده بـر ضـد آمريكـايي)ع(اسالمي و اخـتالف هـا

و خـودي كارشناسان بلژيكي گمرك عليه شوستر را ناشي از اسـالم  هـا كـه تـر از دمـوكرات خـواهي آنـان
. مييابد، تعصب اسالم ندارند

و نامـه محمدعلي تربيت هم كه با عصـ هـايش سـراپا نكـوهش بـه ديگـر بيت از همـه شـاكي اسـت
و نيز دموكرات : نويسدمي. اختالف دارد]تيگران هاكوپيان[» موسيو دگران«ها است با مساوات

و فشار وجدان من از اعضاي فرقه است كه خيلـي بـد شـده به شما نمي و غالبـاً گويم تمام ضيق انـد
ا رؤسا جور ديگر درآمده و و مستبد داخل فرقـه شـده اند و سـليمان ميـرزا بـا هـم. انـد شخاص بد اقتـدار

در[قزويني با پهلوي. افتادند من اصالح دادم]در[ . افتاد]محمود محمود . الملـك خلخالي هم بـا حكـيم.
و عميد حرام . زاده در افتاد سفيه . . و به همـه بـد]زاده برادر تقي[آقا سيدجواد. گويي هم با همه در افتاده

. كند مي . .]47[سازد كس نميهم سفيه مطلق شده با هيچ]شبستري[ابوالضيا.
و، از سوي ديگر مي» مخالف نظري«خلخالي در نكوهش سـليمان ميـرزا: نويسد با تربيت نيز مطالبي

كه كنايه از مهـاجرت ناشـي» رخت به ساحل برند«و سيدجليل اردبيلي از رهبران حزب هم خيال دارند 
و اگر چنـين شـودا افزايـد ناصـرالملك وي مـي.»بـر فرقـه بايـد فاتحـه خوانـد«ز فشار عليه حزب است

مي نايب« و«و عمـده نيـروي سـليمان ميـرزا مقابلـه بـا» افزايـد السلطنه روزبروز بر عداوت فرقه بـدزباني
]48[».السلطنه است بدسلوكي نايب

و توقف بي و فقدان امكانات چاپي روزنامه و اعضا هـم بـر معضـالت روزافـزونو توقيفپولي هاي نشر
و سـپس بـه اسـتانبول مـي. باري سنگين بود و سرخورده بـه تبريـز محسـن. رود تربيت سرانجام خسته

دل نجم مي آبادي هم و همه را به نكوهش و زمين دارد سيدعبدالرحيم خلخالي را كـم. گيردپري از زمان
و در رفتار  مي ميرزا سليمان را ساده، خواند ميدمنادرست با مرتجربه كند كه به حـرف كسـي لوح معرفي

]49[. كند گوش نمي
و اعراض ، انـد هـا نيسـت؛ اعـداليون هـم چهـار دسـته شـده تنها خاص دمـوكراتها البته اين انشعاب

و صمصام و مداخالت روس ناصرالملك و انگليسي السلطنه و سـاالرال ها و ورود محمدعلي ميـرزا دوله بـه ها
و اغتشاش بي و مهم سايه خشونت بر عملكرد سياسي گروه، پايان واليات كشور تر از همـه سـرخوردگي ها

و مشروطه و مؤثر روحانيون عليه ناكارآمدي نظام غير شرعي و تبليغات گسترده ، پـولي عمـوميبي، مردم
و شخصي و سازماني د، دولتي و كاربـه و فعالين و همه دست به دست هم داده سـتان سياسـي را خسـته

مي. سرخورده كرده است و اسناد باقي مانده آنها هم دريافت اين را روحـانيون. شود در خاطرات اعتداليون
و به عزلت، پايان هم خسته از تقابل بي خـود پنـاه» هـاي علميـه حوزه«به تدريج از سياست كنار كشيده

و پا كردن شغلي در مراكـز ديپلماتيـك هاي سياسي يا كناره گرفت بسياري از شخصيت. بردند ه يا با دست
سـردار اسـعد، السلطنه در سفارت استانبولاحتشام. خارج مامني براي خود به دور از مهلكه فراهم آوردند

و نمونه ي يكـي دو نشـريه. شـد صحنه به تدريج از عناصـر مـؤثر خـالي مـي، هاي متعدد ديگر در پاريس
و توقيـف پيشرو هم كه گاهگاه از كمنـد و غنـاي زمانـه يـاري هـاي چنـد شـماره توقـف اي بـه بيـداري

و مداخله از سوي دست، رساندند مي هـاي وضـعيت سـازمان . گران خارجي آسوده نبودند اندركاران داخلي
ي زاده بـراي برپـايي كنگـره چنان به هم ريخته شد كه در پاسخ تقاضاهاي مكرر تقـي حزبي دموكرات آن
: دادن امور نوشتند حزبي در سروسامان
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مي...« و مدرك از كـدام شـهر نماينـده، فرمايند كه فرقه تشكيل كنگره بدهد از روي چه ماخذ
و دامغـان يـا  كٌردستان يا همدان يا كرمانشاه يا لرستان يا كاشان يا اصفهان يا شـاهرود بخواهد از

جا]تهران[غير از مركز. آذربايجان و هر هم حوزه يا كميته بـوده اسـت بـه مگر شما جايي داريد
. همه پاشيده شده است]اغتشاشات[واسطه اين انقالبات 

دفتـر. ها رسـيده اسـت البته مسبوق هستيد كه اين همه اغتشاشات عمده ضررش بر ديموكرات
در]هر[ آورد در هـر جـا ديمـوكرات سـراغ شهري را كه ساالرالدوله يا محمدعلي ميرزا به تصرف

و هر كس نتوانست فراراً خود را به طهران رسـانيد كرد يا كشتند در همـدان. يا گرفتند يا بستند
و در شاهرود متفرق ساختند و خراسـان. رئيس فرقه را با برادرش كشتند عجالتاً غيـر از طهـران
ها در اين موقـع چگونـه عالوه بر اين. جاي ديگر نيست كه بتواند براي كنگره نماينده حاضر كند

و بـا كـدام وسـيله است نمايندهممكن  . ها را در يـك جـا جمـع كـرد از كـدام راه . آقايـان آقـا.
و شــاهزاده]دوســت نزديــك حيــدرعمواوغلي[ميرباقرآقــاو حــاجي]مســاوات[سيدمحمدرضــا 

هم]سليمان ميرزا اسكندري[ آن، امـا راه تشـكيلش كـدام اسـت. راهنـدو غيره نيز با اين عقيده
ا و بلكه و جهد نمود شايد اسـباب. مروزه محال استمشكل است البته باز در اين موضوع بايد جد

».]50[آن فراهم آيد

و تجديـد رسول زاده هم با ارسال نامه به تهران به تشكيل كنگره بـراي انسـجام بخشـيدن بـه حـزب
و حسـين پرويـ از جانب حيدر عمـواوغلي از اروپـا هـم بـه تقـي. ورزيد سازمان آن تاكيد مي ز چنـين زاده

شد نامه و افـرادو فرهمندي در درون كشور كـه بتوانـد جنـاح، اما فقدان رهبر توانمند، هايي فرستاده هـا
يك، گوناگون سياسي آن روزگار را به ائتالف دموكراتيك ترغيب كند و از و تنـوع معضـالت و حجـم سـو

و عوامل داخلي و تالش روس و ره اش با همراهي انگلـيس در يكسـ شتاب رويدادها كـردن كـار مشـروطه
و امكاني را فراهم نيـاورد، حذف عنصر راديكاليسم در نهضت در،ي آشـيل آن روزهـا پاشـنه. فرصت چـه

و چه در ميان فعالين سياسي هم  بيبي«دولت و : نوشتند، بود» دارايي ثروتي
بي. ها همه چيز دارند غير از ثروت بدبختانه ديموقرات« و اين است كه از دارايـي داراي بـي ثروتي

تواننـد يـك روزنامـه به قول يكي از رفقا هفتصد هزار نفر ديموقرات ايران نمـي. هيچ چيز نيستند
الملـك اگرچه روزنامه از همت وزراي عطام خصوص آقاي حكـيم. نو را نگاهداري پولي كنند ايران

پـولي توقيـف بـي اما به شما اطمينان بدهم كه در محـاق . لمصلحه در محاق توقيف متوقف است
. هـم عاقبـت همـين حـال را پيـدا كنـد]كلوپ عمومي حزب[ترسم مجمع ادبمي. شده است

باز به شما اطمينان بدهم كـه فقـط مـا را. داران فرقه را درم نيست داران فرقه را كرم نيست؛ كرم درم
و اميدوار نگـه همان عشق وطن يا به عبارت آخري جنون عالج و زنده داشـته واال ناپذير مطمئن

».]51[يك ذره عاليم اميد در چاره كار نيست

و خواسته مرام و روزنامه نامه حزب در، شـد هـم تأكيـد مـي ايران نـو هاي الئيك آن كه از سوي اعضا
و ناهمخوان آن روز پايه بـه قـول. كـرد تـر مـي هاي مردمي جريـان را روز بـه روز سسـت فضاي متعصب

بر، خلخالي . صاحبان شريعت بيكار نبودند، يرانيان بودا» ضد طبيعت«چون
و تعالي حـزب كوشـا بـود زاده، تقيبا تمام اين احوال و. از راه دور همچنان به ياري عـالوه بـر رابطـه

. ارتباط منظم خود با شعبه حزبي آذربايجان را هـم برقـرار كـرد، همفكري به حوزه تهران حزب دموكرات
و كوشش ما زاده هاي تقي اقامت ههاي پاياني استبداد صغير كه منجر به ايجـاد هسـته نيرومنـد حزبـي در

و راديكاليسم اين حـوزه  و همچنين اقدامات او در برهه پيش از تبعيد به استانبول به تقويت در شهر شده
در. حزبي انجاميده بود در دمـوكرات:ق به اسـتانبول نوشـت 1329االول ربيع21اسمعيل اميرخيزي هـا
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در محلـه اميرخيـر چهـار حـوزه حزبـي تشـكيل. انـدز دو سوم نمايندگان را به دسـت آورده انجمن تبري
زاده بـا تبريـز رابطه تقي، چي عضو ديگر تبريزي حزب هم در مكاتبات منظم محمدعلي بادام.]52[اند داده

و در تماس با تقي. داردو انجمن را فعال نگه مي . زاده رضاخان تربيت هم هنوز در شهر است
و پروگرام«از: نويسدمي 1329االول جمادي16چي در نامه بادام عالي پيـروي حضرت» دستورالعمل

. اي است كه دو رقمـي شـده بـود گذاري شده هاي شماره زاده در نامه هاي تقي اشاره به توصيه. خواهد شد
ي سوسـيالم كه حضور ارامنهدانيمي. هنوز در تبريز علني نبود، شدن حوزه حزبي در تهران علني رغم به

در. مانع از اعالم رسمي آن بود، دموكرات در رهبري 56االول همـان سـال جمـادي14اما خبر داريم كه
زاده جمـع شـدند تـا در خانه مشهدي محمد ابـراهيم كـاظم، هاي شهري نفر فعال حزبي منتخبين حوزه

و ميـرزا رضـاخان تربيـت،ي جلسـه را افتتـاح نوبر.ي آذربايجان حزب را برگزينندي مركزي شعبه كميته
به خبر رسيد كه شعبه. گزارش فعاليت شش ماهه كميته را قرائت كرد اي بـه زودي روزنامهي فعال اروميه

و منشـي جلسـه برگزيـد، جلسه. نام رنجبر را تأسيس خواهد كرد و يكاني را به سمت رئيس سـه. نوبري
و اعضاي مخفـي رهبـري شـعبه حزبـي را اعـالم كننـد نفري كه راي مخفي نمايندگان حاضر را  . بررسي

و ميرزا رضازاده، نوبري بـه تأكيـد . انتخـاب شـدند، مدير روزنامه حزبي در تبريز به نام شـفق، رضا تربيت
در ميان سه نفر اعضاي رهبري قرار گرفت كه در هراس متعصـبين]ورام پيلوسيان[خان بسياري نام ورام

حا. نهان ماند محرمانه بودن جلسـه در تبريـز، قريب چهارصد نفر از اعضاي حزبي، با وجود اطالع،لبه هر
.]53[محفوظ ماند

ي اروميه حـزب دمـوكرات هـم از كميتـهو از فعاالن شعبه» فروردين«ي حبيب آقازاده مدير روزنامه
و تاكيـد كـرد محلي آن شهر به تقي وا: زاده در استانبول گـزارش فرسـتاد بسـته بـه جمعيـت روزنامـه را

از مكاتبه با ورام پيلوسيان فعال دموكرات تبريزي هم خبـر داريـم؛ او تـا آخـرين روزهـاي.]54[داند مي
و شعبه آذربايجان به عنوان عضو مركزيت حضور داشت .]55[مجلس دوم در كنار حزب دموكرات

در، در گزارش ديگري از كنفرانس ايالتي حزب در تبريز ، برگـزار شـد 1329اني الثـ جمـادي14كـه
شد باخبر مي و منظم برگزار زاده مبني بر علني شـدن حـزب مجمع پيشنهاد تقي. شويم كه مجلس عالي

و تاييـد كـرد  و علنـي.]56[و كميته موقتي رهبري را تصويب و، تـر فعاليـت مـنظم پـس از ايـن جلسـه
ش .]57[دتبليغات گسترده موجب كسب اكثريت آرا در انتخابات انجمن ايالتي

و همسفر مصر ق 1329شـوال11ي حسـين كمـال تبريـزي هـم در نامـه زاده، تقـي دوست قديمي
و يـك» تبريز«درگير انتشار روزنامه: نويسد مي سـالي اسـت كـه بـه آذربايجـان بازگشـته در شهر اسـت
.]58[است

و برا،هاو راهزني، اغتشاش، تنگناها و فـتح مردم را به ستوه آورده؛ ورود شاه سابق و لشكركشـي درش
و زندگي عادي مختل،و گريزهاي جديد هم مزيد بر علت شد و آينده نـامعلوم، تجارت ، سياست نابسامان

و دست مداخله خارجي از هميشه فعال تـر اي شد كه انجمن تبريز كسي اليق به گونه،تر دولت در تعارض
خطر روي كارآمدن صـمدخان. يجان سراغ نيافتبراي حكومت آذربا» الدوله يا فرمانفرما شاهزاده عين«از 

آن هاي روسـي را سـفيد كـرد باعـث پنـاه كه چندي بعد با كشتار خود روي سالدات بـردن تبريزيـان بـه
و بدسابقه گرديد و غالباً بدنام زاده از اوج حماقـت اسماعيل اميرخيزي در نامـه بـه تقـي. دولتمردان قاجار

تج، دهد روزگار خبر مي و با صمدخان مـذاكره كـرده هياتي از در، ار تبريز به باسمنج رفته شـايد بتواننـد
و راهزنان عشاير مقابل حضور روس و امنيتي بيابد، ها دانستند كـه بـا دسـت نمي. حكومت آذربايجان نظم

مي خود گوسفندوار به مسلخ گرگ درنده صـمدخان بـدكرداري، البته چندان هم از حماقت نبود. روند اي
و فساد خود را در دستگاه محمـدعلي ميـرزا وليعهـد بـه مـردم نشـان داده بـودو دندان امـا. خودكامگي



و نقش تقي 702  زاده نهضت مشروطيت

و جهل خرفت كننده مرسوم اين مـردم بـر آن شـد تـا چـون، چنان گرديد كه ناامني فشارها آن فالكت
دولـت بايـد مـرا مقتـدر«صمدخان هم در مذاكره تاكيـد كـرد. هميشه گرگي را به چوپاني دعوت كنند

و غيـر از مـن كسـي. نمايد به دفع اشرار بدين معني كه قوه مجريه در آذربايجـان فقـط بايـد مـن باشـم
و از همـان آغـاز تعطيلـي حكومت مطلقـه بـر آذربايجـان را مـي. پيام روشن بود».دخالت نكند خواسـت

و تـوان، اي در راه بـود كـه كسـي يـارا فاجعـه. انجمن ايالتي را نشانه گرفته بـود  پيشـگيري آن را تـدبير
.]59[نيافت

و سايه روزهاي التيماتوم روس فرا مي دنـدان مسـلحي شوم حضور قريب پنج هزار سالدات تا بـه رسد
و اعتدال را از سران شهر ربوده بود، در دروازه تبريز، روس زاده در اسـتانبول خبرهاي بدي بـه تقـي. شعور
از. زاده عـازم فرانسـه شـد تقي. بياييد با هم فكري بكنيم: اي از سردار اسعد از پاريس رسيد نامه. رسيد مي

مي ها به تقي هاي دموكرات نامه پاسخ مي زاده پي داروي ايـران بيمـار، داند در ديگ خان بختياري بريم كه
و بيمـار نمي و سرخورده و ملت خسته و از او اميدي در نجات دولت و، جوشد در مقابـل انبـوه مشـكالت

، هم در همان روزهايي كه او در پـاريس بـود، ميرجواد، زادهي برادر تقينامه. آيد رها برنميوارد آمدن فشا
و هـر، اوضاع در تهران به كلي مختل شده: به وي رسيد كه در آن نوشته بود اعتداليون چنـد پـاره شـده
و سـنتي سـليمان ميـر دموكرات، نوازند كدام ساز ناهمگون خود را مي زا كـه از ها هم بـا رهبـري سسـت

و در ميـان ديگـر فعـالين حزبـي هـم چنـدان، راديكاليزم و سخن گفتن خشن آموختـه عمدتاً زبان تند
ناصرالملك سياستمدار هم به پيـروي معلمـان انگليسـي خـود بـر. رسد كار به جايي نمي، محبوب نيست

و  ميمي]دسيسه[» انتريگ«طبل نفاق و چه موفق در. كوبد كوبد و سفير روس هـم فعـال و آمـد رفـت
و به پايان رساندن آخرين رمـق نهضـت مشـروطه  و تالش در حذف هر عنصر راديكال و پاش پول ريخت

و حـذف منكـرات. است و آبجـو خـوردن خاليـق و به مسكرات برخي علما هم كه همه چيز را رها كرده
: نوشتند زاده تقيبه. اند چسبيده

آخ« وسـايل، اهللا تعامه كه تمام آسـايش وند مالكاظم اعليمثالً جناب آقا شيخ بالل مانند مرحوم
را، ترقي امنيت و جاني را به ايـن دانسـتند كـه كسـي انگشـت خـود و شوارع امنيت مالي طرق

و در طهران لفظ منحـوس آبجـو را از صـحفه گـاري  و به روي گاري آبجو كشيده مرطوب نموده
. هاي عالم براندازد بلكه تمام گاري . قريـب ده تومـان پـول ملـت]بعضـي از علمـا[ به اين جهت.

. زده را به بهاي تلگراف دادند به هيات وزرا يا به مجلس مقدس فلك . اخطـار فرمودنـد كـه روي.
ايـن بـود كـه وزراي عظمـا حكـم. يعني آبجو را علناً نفروشند. گاري آبجو را بايد حتماً پاك كرد

ف كمپـاني بـدبخت هـم البـد شـد روي. روش برسدكردند موافق احكام علماي نجف نبايد علناً به
».]60[پاك كرد، گاري كه نوشته بود آبجو

و شايعه گسترده بر بهائي پروري مورگان شوستر از سوي مخالفين هم قابـل تكـرار اسـت كـه تبليغ
مي آن بيچاره. چه هيزمي بر آتش رويدادها افكند و از بـابي آمريكايي هر چه گفت من مسيحي هسـتم

و باور مذهبي مردم هم به من ربطي ندارد ئي هيچ نميو بها و هزاران اما، اما، دانم خـان حضور پيـرم…اما
و قواي نظامي نيـز وسـيلهو داشناك و غوغاسـاالران بـود هاي ارمني در نظميه قـول بـه. اي بـراي هيـاهو

و بلژيكي خلخالي روس و دموكرات ها هـا تـر از خـودي مانصد برابر مسل،ها هاي مخالف اصالحات شوستر
و بر طبل اسالم مي شده !!كوبيدند پرستي

و باورمند صادق كه نمي مي بيچاره مردم مسلمان و چه هر از گـاهي. گويد دانستند كي چه كاره است
و اصالح كفار بـه صـحنه  و نهي از منكر بـودن بهـائي تبليـغ. آمدنـد مـي گروهي از آنان به امر به معروف

در تقي ميزاده را هم و شوستر هـم، خوانيم نامه خلخالي نه اينكه او حامي اصالحات شوستر دانسته شده
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زادهو عملكـرد تقـي ماند كه تمام خواسته توسط يك بهائي در آمريكا استخدام شده پس ديگر شكي نمي
و اش برمي ديني» فساد عقيده«از  و اضافي است، ديگر هاي بحثخيزد . جملگي بيهوده

» المتـين حبـل«بـه» الغطـا كشـف«زاده مقاله نسبتاً مفصلي به نام تقي، 1329صفر،ادر همان روزه
او در شـرحي مبسـوط بـر سازشـكاري. آن بـه چـاپ رسـيد33تـا31هاي كلكته فرستاد كه در شماره

و اقدامات مخالف مصالح ملي حكومت بـه دفـاع از دمـوكرات  و انگليس و روزافزون اعتداليون به روس هـا
و اتهـام مخـالفين هاي ملي خواسته و اصالحات اساسي مورد نظر آنها پرداخـت مبنـي بـر انقالبـي، گرايانه

و كـار از طريـق نظـم پارلمـاني را مـد  و تأكيد كرد كه آنها اصالحات تدريجي بودن حزب دموكرات را رد
و هـدايت اقتصـاد داخلـي ايـران رقابت. نظر دارند و انگلـيس در كنتـرل و، هاي روس همراهـي دسيسـه

و مداخله در امور داخلي ايران را افشـا كـرد  در تـالش تقـي. سياسي آنها ي زدايـي چهـره»انقالبـي«زاده
و خارجي بود دموكرات و اتهامات داخلي دانيم مفهوم انقالبي در آن زمـان عمـدتاً بـهمي. ها نشان فشارها

و آشوب معناي اغتشاش مي گر م تقي.شد طلب شناخته در داخـل نـو ايـران قالـه كـه عينـاً در زاده در اين
ره، كشور هم باز چاپ شد آن هـم، ديـد جويي از تنگناهاي موجود يك راه بيشتر پيش روي ايران نمي در

و جدايي غيرت مليو » پرستي عنصر ميهن«انگيختن  ضمن حفظ اصول حـداقل. براي جلوگيري از نفاق
ضـمناً فريادهـاي اتحـادطلبي اعتـداليون بـه دور. ار شـود بايد اتحادي ملي برقر، طلبانه دموكراتيزم اصالح

و اشراف غيرملي«هاي محور خواسته و غيـر ملـي خوانـد» اعيان و اتحادي غيراصـولي ، در واقـع. را كاذب
تز مقاله و » كميته نجات ملي«دفاع غيرمستقيم از بود كه يار ارمني او در حـزب دمـوكرات عنـوان كـرد

د و اعتداليون و مجازات ملي«ر مقابل آن ناصرالملك را پيش كشيده بودند كه ائتالفي بـود » كميته نجات
.]61[ي نيروها جز دموكراتاز همه

و اهداف دموكرات و كاسـتي تاكيد كنيم كه روزگار به مرام و كـافي را نـداد و ها فرصـت مناسـب هـا
ا  و مهلـت خـروج رهبـر. صـالح نيافـت نواقص دروني اين اولين تشكل دموكراتيك نوين حزبي نيـز تـوان

و اتحاد  و عامل ائتالف و انسـجام نظـري اوليـه از ايـران نيـز بـر جريانفرهمند هاي مختلف متشـكله آن
و جريـان، منگنه فشارهاي داخلـي سياسـي. مشكالت حزب افزود و هـاي محافظـه عناصـر و راسـت كـار

و هواخواهي اكثريت، خواهان بازگشت مناسبات پيشين و مسـلمان ايـران ضديت روحانيون مردم سـنتي
و غيرديني حزب و، در تقابل با آراي الئيك و عنصـر دمـوكراتيزم و از سوي ديگر عزم به نابودي مشروطه

پرونده حـزب دمـوكرات دوران مجلـس،هاو همراهي مؤثر انگليسي،هاي ملي از سوي روس گرايانه اصالح
و خواسته. دوم را بست زدهاي عرفي والئي اما انديشه و جوانه و.ك آن زنده ماند تشـكيل ارتـش متمركـز

و تربيت، منظم سراسري و مداخلـه، اتكاي مالي به منابع داخلي، نظام غير ديني تعليم كـاهش اختيـارات
و حكومت آزادي نسبي ايرانيـان نامسـلمان، ساالري كارآمد در قوه مجريه برپايي ديوان، مذهب در جامعه
ه  وو برابري حقوقي آنان بـا . موطنـان مسـلمان . اي جملگـي قريـب دو دهـه بعـد در جامعـه بـه گونـه.

و كاستي منسجم و كارآمدتر با همه نواقص و مبناي كار قرار گرفتند تر . ها مطرح شدند

 بندي جمع
و فراگير تراززاده با اين باور كه حزب تقي ، ورزي نوين در چارچوب قـانون اسـت تجسم سياست، نوين

ت و و انگلـيس مبنـي بـر او با آشنايي با نظام. أسيس حزب دموكرات برآمدبه تدارك هاي پارلماني فرانسـه
و رقابت احزاب در مشاركت سياسي و، حضور و بـا برنامـه پـي بـرده بـود كـه در فقـدان حـزب منسـجم

و، سازماندهي منظم و باندهاي ذينفع با اتكا به نهادهاي سنتي پيشين بر سرنوشـت كشـور مسـلط فرقه
و اعيـان خودكامـه، دخالت مستقيم روحانيون در امـور سياسـي. رقيب خواهند بود بي ي حضـور عناصـر
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بي، قاجار در عرصه سياسي و و حضور توده عدم انسجام هـاي دوران مجلـس اي مـردم در انجمـن برنامگي
حـو عدم آمادگي آنها براي مقابله با بحران كه سرانجام به غلبه، اول و دف مجلـس اولي محمدعلي شـاه

زاده را بـه تأسـيس حـزب تقـي، ضرورت روزافزون مشاركت سياسـي بـا برنامـه، تر از همهو مهم، انجاميد
و حزبـي در ايـران. ترغيب كرد و حضـور موانـع بسـيار در برابـر كـار جمعـي ، در فقدان انباشـت تجربـي

و دشواري پيچيد ه با هشياري پـي بـرده بـود زاد تقي. هاي بسيار بر سر راه تشكيل حزب وجود داشت گي
و اصالح بوده اسـت، ورزي ها سياست كه احزاب سياسي در كشورهاي غربي نيز حاصل دهه و خطا . آزمون

در شـرايط جديـد. نـاقص اسـت، بود كه تكامل دموكراسي بدون احـزاب فراگيـرِ داراي برنامـه او دريافته
و تخصص در امور سياسي بدون نهادهاي پابرجاي  ، كاران عرصه سياست متعـارف كهنه، حزبيتقسيم كار

مي تقي. صحنه را اشغال كرده بودند و تشكل حرفه زاده سياست جديد را تخصص اي را كه در ايـن دانست
و مؤثر شود ضرورتي عاجل يافـت  و فعال و پيوسـته نيـاز بـه نهادهـاي سياسـت. عرصه وارد ورزي پايـدار

و حرفه و تقـي خاص و با برنامه داشت تنهـا راه درآوردن. ده در ايـن داوري يكـي از بنيانگـذاران بـودزا اي
و باندهاي متنفذ سياسي سنتي را تأسيس حزب دانست . انحصار سياست از چنگ افراد

مي حزب به منزله و ژرفـايي اندامي تخصصي در دنياي سياست توانست به مشاركت همگـاني عمـق
و مطلوب رو سياست. تري دهد جديد و قانونشورزي نوين و امتيـازات، منـد مند و زور تنهـا بـر شمشـير

و بيش از هر امر ديگري به تخصصي پيچيده بدل شده بـود؛ از ايـن  رو بهتـرين ويژه موروثي تكيه نداشت
و پرورش سياست و خطا و آزمون و ورزيده ترازمداران محل تمرين هـاي اي كه توان مقابله با بحـران نوين

گ و نيازهاي و پيچيـده جامعـه را داشـته باشـند روزافزون در. توانسـت تشـكل حزبـي باشـد مـي، سترده
بيي جامعه عمدتاً بر پايه اي كه بدنه جامعه و عيدهاي و مريـديي وعده و يا رابطه يك سـويه مـراد پايه

و نهادهاي الزمه آن بيش از پيش ضـروري مـي سياست حرفه، استوار بود او بـه تجربـه. نمـود اي پاسخگو
و مشاركت در عرصهدر و دسته يافته بود كه تنها راه ورود و رقابت با افراد هـاي هميشـه حـاكمي سياست

و با برنامه بود، بر سرنوشت مردم و جديد و فعاليت انجمن. تشكل سازماني منظم هـاي او خود در تشكيل
و موثري را هم ايفا كرده بود و نقش برجسته به، دوران مجلس اول سهيم بود اين نتيجـه رسـيده بـود اما

و قوام گيرد ورزي بايد احزاب توانمند وارد عرصـه سياسـت، كه اگر قرار است نظام پارلماني در ايران شكل
و نقش ظل.و رقابت شوند و ضـرورت، اللهي شاه با مشروطه مشروعيت حاكميت عمالً از ميـان رفتـه بـود

در ذهـن، آيـد هنگ امـر سياسـي بـه صـحنه برپايي نهادي مدني چون حزب كه بتواند بـه عنـوان پيشـا 
و حمايـت همـه جانبـه . زاده مطرح شده بود گذار تقي بنيان او خـود در مرحلـه اول مشـروطه بـا تقويـت
و مشـروطه دل بسـته ها به عنوان ابزار جنبش انجمن و اسـتمرار كـار مجلـس هاي اجتماعي به پشتيباني
و گسـيخته انجمنـي بـا همـه اما در عمل پي برد كه ميان جنبش اجتماعي، بود و تشـكيالت نامنسـجم

و پايـدار و مـنظم و نهاد استوار تفـاوت بنيـادي برقـرار، دستاوردهايش در قياس با حزب به مثابه ساختار
و اجـزاي درونـي، نهادي مستقل كـه مشـروعيت. است و اسـتمرار خـود را از خـودش . اش برگيـرد تـوان
و ايده بي و برنامه گمان همه آرا و قوام يابـدي تقيها ها ولـي، زاده نتوانست در قالب حزب دموكرات حضور

راي اوليه نخستين نمونه و مـدرن دري يك نهاد منسـجم دموكراتيـك كـه خواهـان مشـاركت مسـتقيم
كج با تمام كاستي، عرصه سياسي ايران باشد و در. ها در تاريخ معاصر ايران برپـا كـرد روي ها تشـكلي كـه

ث و و مخالفـان توانمنـد بسـيار داخلـي وخـارجي فقدان امنيت و به دليل موانـع بات سياسي جامعه ايران
و به تشكل پايدار تبديل شود و خطا استمرار يابد توسعه سياسي در فقـدان مناسـبات. نتوانست در آزمون

و مـذهبي، پايدار اقتصادي و در حضور موانع بسـيار فرهنگـي و اجتماعي ورزي امكـان سياسـت، سياسي
و عنادهـا در راهـي دشـوار تقي. ديد را به حداقل رسانده بودج و موانـع زاده عليرغم تمامي اين معضـالت
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و بنيان شد پيشگام به همين دليل كوشش بسـيار كـرد تـا اولـين، حزب براي او تشكل موقتي نبود. گذار
و منسـجم حـول اهـ  و فراگير در ايـران بـه مثابـه تشـكلي مـنظم و دموكراتيك و برنامـه نهاد حزبي داف

هـاي ارتبـاطي نهـادي كـه بـا ايجـاد شـبكه. مشترك در تبديل رعايا به شهروندان مسئول تأسيس شـود 
و ايده و تبليغ افكار و با آگـاه هاي تعيين شده گسترده در ميان مردم به نشر و الئيك بپردازد ي غيرسنتي

ـ اجتماعي مردم از حمايت آنهـ و درك سياسي و باال بردن سطح ا بـراي نيـل بـه اهـداف خـود در كردن
. مشاركت سياسي بهره گيرد

و پيشبرد درازمـدت امـور زاده بازوي اعمال سياست حزب براي تقي ، ورزي نو در راه تحقق دموكراسي
و محل تجربه و قوام فرهنگ سياسي گونه كه بارهـا نوشـت او همان. اندوزي سازماني منسجم بود پيدايش

ب،و گفت و جامعـه مـي حزب را آموزشگاهي و گردانندگان امور سياسي كشور . دانسـت راي تربيت فعاالن
و امتيازات موروثي بود در حالي، مدرن ايراني پيش در جامعه كـه عرصه سياست در انحصار مراجع قدرت

و  مي ترازحزب به مثابه تشكلي منسجم و سياسـت نوين ورزي توانست به ابزار تربيـت كادرهـاي مسـتقل
و شرايط مطلوب سـاختاري الزم بـود تـا ايـن، ترديدبي.ل شودمدرن تبدي و برنامه منسجم بستر صحيح

و انحصـار اوليـاي قـدرت سـنتي شد عرصه اما نمي، ها تحقق يابد ايده ي سياست را همچنـان بـه كنتـرل
. تر فراهم شود واگذارد تا شرايط مطلوب

و هدايت افكار عمومي در جامعه از تربيت و ناآگـاه90اي كه بيش و بـر، درصد جمعيـت آن بيسـواد
و مرادي و مسـاوات شـهروندي، بستر فرهنگ مسلط مريد و حق مشـاركت همگـاني پيرو مخالفان آزادي

و بيرون از چرخه سنتي سياست، بودند و نيازمند فعاليت مستقل بازي پيشـين بـه شـمار از مسائل عاجل
ع. رفت مي و تجربه كار منسجم جمعي و صر جديد در جامعهفقدان فرهنگ اي كه به علت فقـدان امنيـت

بي فضاي گسترده، قانون و بدگماني نسبت بـه سياسـت اي از ، مـداران در آن حـاكم بـود اعتمادي عمومي
و كهن آن در ميان ايرانيـان. كرد دشواري كار را دو چندان مي مجـازات را تـداعي، سياست در واژه سنتي

و در چنين فضايي كه دري مي و مردم را از هـم جـدا مـي، ايي عظيمكرد و تسـلط، كـرد دولت در حضـور
و خصوصـي بازان حكومتي بر همه عرصه نامطلوب سياست و خواسـته، هاي عمـومي هـاي خـالف منـافع

و يارانش شايسته كار تقي، مردم و يادآوري تاريخي است زاده آگـاهي رغـم بـه زاده از اين منظر تقي.ي ارج
و موانع  و، شمار كه در فعاليت عملي دوران مجلس اولبيبر مشكالت لمس كرده بود در اين راه دشـوار

و بدعت اولين حزب دموكراتيك ايران را به نام خـود نوشـت  را. نوين قدم گذارد او مطالبـات دموكراتيـك
. دانست تنها از طريق چنين حزبي ممكن مي

و ياران انگشـت شـمارش تقي و بحرانـي نخسـتين تشـكل حزبـيآو در چنـين فضـاي رعـب، زاده ر
و انگلـيس در آن فضاي بحران. دموكراتيك درون كشور را پايه نهادند ساز بود كه عوامـل دو دولـت روس

و آســوده نمــي لحظــه و خودكامگــان مهــار شــده، عوامــل داخلــي. نهادنــد اي جامعــه را آزاد ي پيشــين
و بـا تجربـه خـود هاي گسترد نيز به اتكاي شبكه، پرستان مخالف نوآوري كهنه و توانمنـد در رويـارويي،ه

و پيشـرو مشـروطه، نابرابري با جريان الئيك برقـراري روابـط. بـه هـر ترفنـدي دسـت يازيدنـد، راديكال
و حتي شخصي بيرون از چرخه، مستقل ، فرهنگـي،ي كنترل نظام سياسي آزادانه بر مبناي منافع گروهي

. وار بوده استو مذهبي در جامعه ايران معاصر همواره دش
كوشــش،و فقــدان تجربــه پيشــين در آن غالــب بــود، جهــل عمــومي، در محيطــي كــه بيســوادي

و جامعه. اي متفاوت داشت زاده جلوهي تقي گذارانه بنيان اي كه حق شـهروندان بـراي تشـكيل اجتماعـات
و زيانبـ نهادهاي مستقل از چرخه سنتي قدرت را برنمي و آن را امري وارداتي و تابيد ار بـه حـال انسـجام

ـ مذهبي مي  آن، دانست آرامش فرهنگي و اسـتمرار حيـات و بر سر ادامه فعاليـت اين نوآوري را بر نتابيد
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و بهانـه آفريـد، بـه هـر ترفنـدي و، هـاي افتـرا آميـز نامـه پخـش شـب، تبليغـات گســترده. مـانع اتهــام
تـ بهـره، زاده ها پيرامون شخصيت تقـي پردازي افسانه و نفـوذ علمـاي مـذهبي گيـري از تـوان سـنتي، وان

بي، سياست بازان و فعاليت فضاي و وقتـي نتوانسـتند علـي اعتمادي پيرامون حزب رغـم هايش گسـتردند
بـه حكـم فسـاد، برد كـارش بازدارنـد زاده را از تصميم راسخ خود در پيش تقي،ها تراشيتمامي اين مانع

ا و با اين و كارآمـد او را از صـحنه سياسـت ايـران عصـر مسلك سياسي مجتهدين روي آوردند بـزار توانـا
و تجربه بنيان. مشروطه بيرون راندند بسـيار در بسـتر تـاريخ تأمـل گذارانه حزب دموكرات شـايان ميراث

.ي ايران است مشروطه

 نشريات حزب دموكرات
و ائتالفي حزب دموكرات ح، تشكيالت جبهه مانند و يا وابسـته بـه بيش از هر حوزه در تنوع نشريات زبي

و نقـش مـؤثرش در تـاريخ جرايـد نـو فارسـي،نو ايرانپيرامون. آن منعكس شد مجـزا، به دليل اهميـت
و يا هواخواه حزب دموكرات را چنين معرفي كـرده اسـت،نو ايران. خواهيم نوشت نوبهـار: نشريات وابسته

و جماليـه رود اصـفه مشهد؛ شفق تبريـز؛ خيـرالكالم رشـت؛ صـداي رشـت؛ زاينـده  ان؛ پروانـه اصـفهان؛
.]62[همدان

در دختـران ايـران، قـزوين رعـد، در كرمانشـاه كرمانشـاه، اروميـه فروردين درتوانمي، عالوه بر اينها
در استانبول را يـاد شيدايو روزنامه، در تهران ميزانو چنته پا برهنه، نجات بهلول، كرمان دهقان، شيراز
. كرد

ايـن16از شـماره.ق منتشـر شـد 1328رمضان27يري صادق رضازاده شفق از به سردب شفق تبريز
شد هيأت تحريره روزنامه شفقزاده به عنوان همكار نشريه نام محمود غني سـال43انتشار شماره. اعالم

و ادامـه عام آزاديق با قتل1329ذيحجه26دوم مورخ دوشنبه  خواهان تبريز توسط قشون متجاوز روس
از91جمعـاً.ي ياد شده را هم تعطيل كردنـد رو نشريه مصادف شد؛ از اين، يات صمدخانجنا، آن شـماره

اين نشريه بـه. شفق در تبريز با حمايت مستقيم كميته ايالتي آذربايجان حزب دموكرات ايران منتشر شد
و افشـاگر بسـياري مقاالت روشن، تاسي از سياست ضدروسي حزب دموكرات ز بـه، گـر مـان خصـوص در

و يكه خـواه شـدگان آزادي در ميان اعدام. منتشر كرد، تازي كشتار صمدخان در آذربايجان التيماتوم روس
خواه روزنامه شفق هم ياد كرد كـه توان از ميرزا احمد سهيلي شاعر ايرانمي، تبريز به دست قشون روسي

ژ. به دار آويخته شد و مخفيانـه در خـوي كـار شفق پس از ورود قواي روس به تبريز مدتي با چاپ التيني
پس از اختفا در تبريز ناچـار شـد بـه، زاده از ياران ديرين تقي، رضازاده شفق مدير نشريه. خود را ادامه داد
.]63[عثماني بگريزد
از، در كرمان با مديريت احمـد بهمنيـاري دهقان روزنامه و اسـتاد نامـدار ادبيـات كالسـيك فارسـي

مي، دموكرات خواهان عضو فرقه آزادي و حقـوق.شد منتشر ايـن روزنامـه بـا مسـلك اجتمـاعي از آزادي
و برزگران عليه ستمگري اربابان دفاع مي از.]64[كرد رنجبران به1329شوال26نشريه . كـار كـردق آغاز

و حافظ حقوق ايرانيان است دري روزنامـه در سـرلوحه. در مرام آن آمد كه روزنامه طرفدار استقالل ايران
و درويدن او آمده اسـت از. ستايش دهقان و مطالـب ايـن نشـريه در دفـاع و«بيشـتر مقـاالت رنجبـران

مي،و شرح حقوق انساني» دهقانان سلسله مقاالتي به گويش محلي تحـت.شدو سودمندي آزادي نوشته
و ارباب«عنوان  و رعيت اختصـاص مـي » زعيم گرمسيري وين مطالـب عنـا. يافـت به مناسبات ميان ارباب
و.ي ياد شده جملگي از مرام سوسيال دموكرات احمـد بهمنيـار حكايـت دارد نشريه بعـد از فـتح تهـران
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شد شعبه، ايجاد حزب دموكرات احمـد دهقـان بهمنيـار بـه يكـي از اعضـاي.ي آن تشكل در كرمان برپا
: فعال حزب دموكرات بدل شد

در« و جرايدي كه داشتند چنان و نواحي اطـراف جنبشـي پديـد آورد تبليغات اين حزب شهر كرمان
سراسر بازار كرمان از جمعيتي كه فرياد يـا مـرگ، روزهاي متينگ، پارچه آتش ساخته بود كه شهر را يك
مي، كشيدند يا استقالل مي اي سـابقه آموزان مدارس ملي خصوصاً در آن ايام تظـاهرات بـي دانش،زد موج

]65[».داشتند
ي كنسول انگليس در امور شهر به اعتراضات گسترده شاخه حزبـي در كرمـان يانهجوي سلطه مداخله
مي، سر كالرمونت اسكرين كنسول انگليس در كرمان. منجر شد كند كه كرمان را بـه از نيروي سومي ياد

و تغيير وادار كرد .]66[تحرك
. را برشمرد آراي حزبي، فرقه دموكرات» نامهشرح مرام«در15آن روزنامه در شماره

از، همداني جماليه ق 1328الثـاني ربيـع21به مديريت حاج محمدحسن اصـفهاني ازلـي مسـلك
مه( شد) 1910دوم ايـن. سـو بـود هاي حـزب دمـوكرات هـم مواضع ضدروسي نشريه با سياست. منتشر

و بـه خصـوص در ثبـ. آيـد روزنامه از اسناد مهم دوران پاياني مشروطه در همدان به شـمار مـي  ت وقـايع
مــدير نشــريه بــه يادگــار. ايــن نشــريه اهميــت بــارزي دارد، رويــدادهاي مربــوط بــه يهوديــان همــدان

اي در همـدان تأسـيس خانـه قرائت، الدين واعظ كه توسط عوامل محمدعلي شاه به قتل رسيد سيدجمال
مي كرد كه در آن انواع كتاب و نشريات در اختيار عموم گذارده .شد ها

و فرهنگـي از هفـتم به مديريت محمدتقي شيرازي به عنوان نشـريه، آموزگاري روزنامه اي اجتمـاعي
شماره از ايـن نشـريه بـه مسـئوليت24جمعاً.ق در شهر رشت شروع به انتشار كرد1329االول جمادي

-امي روزنامه يك ماده از مـر در هر شماره. محمدتقي شيرازي با هواخواهي از حزب دموكرات انتشار يافت
مي نامه و توجيه شرعي و ساده فهم تفسير و زباني عاميانه 3در شـماره، مثالً.شدي حزب دموكرات با نثر
: نوشت» دليل تعيين حقوق رنجبران احتياج است«ق در تفسير 1329الثاني جمادي21مورخ

و دنـدان مثالً به درندگان بـراي گـذران زنـدگي، اي را با حقوقي آفريده آفريدگار هر پديده هـاي تيـز
آن چنگال و هاي بران داده تا رفع احتياج نمايند؛ در واقع از اين طريق به ها حق شـكار كـردن داده اسـت

اعضـاي مـوزون بـه، انگشتان ظريـف، هاي لطيف در همين راستا جهان آفرين براي رفع احتياجات دست
خو چون تنها با اعضاي بدن نمي، انسان عطا فرموده محتاج به آالت خـارج،د را وصول كندتوانسته حقوق

و به همين جهت خارج را نيز براي انسان تكميل فرمود .]67[است
و هواخواهان حزب دمـوكرات اين اشاره را آوردم تا نشان دهم كه چه تركيب ناهمگوني در ميان اعضا

. شده است يافت مي
من1329به زبان تركي در اروميه به سال فرورديني روزنامه و، الـه آقـازاده مـدير حبيـب. تشر شـدق

و ديپلمات نوشته. زاده بود سردبير آن محمود اشرف و مداخله قشون هـاي روس هاي افشاگرانه عليه تجاوز
. اش به دست عوامل كنسـول روس در اروميـه انجاميـد سرانجام به دستگيري سردبير مترقي، آذربايجانو 

و از شهر اخراج كرد و براون.نداو را به شالق بستند شـماره28از ايـن نشـريه جمعـاً، بنا بر نوشته تربيت
بنـابراين.]68[زاده چاپ شـده اسـت به قلم تقي، كاوهزاده در روزنامه شرح حال اشراف. منتشر شده است

و، شـدند كـه در تبريـز منتشـر مـي شـوراي ايـرانو مشـورت، آزاد، شـفق، عـدالت او بـا جرايـد، نوشته
در زاده در دوره اشرف. همكاري قلمي داشت المتين كلكته حبل ي استبداد صغير در كنار مجاهدين تبريـز

زاده از زمـره اجتمـاعيون اشـراف،ي يـاد شـده در نوشته. نبرد عليه دشمنان مشروطه حضور فعال داشت
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در عاميون معرفي مي و .را منتشـر كـرد فـروردين نشريه 1329شود كه پس از فتح تهران به اروميه رفت
.]69[معرفي شده است» از جرايد فرقه ديموكرات«گواهي همين نوشتهبه، فروردينروزنامه

و بـه مـديريت)م 1910اكتبـر4(ق 1328ايـن روزنامـه از نهـم شـوال.روزنامه نوبهـار در مشـهد
شد ملك و تربيـت. الشعرا بهار منتشر معرفـي گـذار روزنامـه را حيـدرخان عمـواوغلي بنيـان، ادوارد براون
مي. كنند مي كه بهار نيز كه نوبهارنويسد تعـاليم حيـدرخان«با،»ناشر افكار حزب دموكرات ايران بود«را

.]70[داير كردم» عمواوغلي از پيشوايان احرار مركز
و هوادار مشروطه بـود، ساله23بهار در اين زمان جواني او در سـرآغاز نهضـت مشـروطه بـه. پرشور

اوفعالين جنبش  و به گفته خود و روزنامـه خراسـان را بـه، پيوست رفقايش عضو محفلي انقالبـي بودنـد
و بـه اسـم رئـيس  هـاي نخسـتين نوشـته]71[. كـرد الطـالب موهـوم منتشـر مـي طريق پنهـاني طبـع

عضـو حـزب دمـوكرات،ق حيدر1328در سفر سال.ي او در همين روزنامه به چاپ رسيد خواهانه آزادي
آنب، به مشهد و روزنامه نوبهار را به عنوان روزنامه هواخـواه هار به عضويت كميته ايالتي حزب انتخاب شد

و تعطيلـي اجبـاري مجلـس دوم. منتشر كرد عمـدتاً ضـديت بـا، رويكرد اصلي روزنامه تا التيماتوم روس
و تجاوز قشون روس در ايران بود ، امـور خارجـه الدولـه وزيـر به دستور وثـوق،ق1330در محرم. مداخله

و درخواست كنسول روس در مشهد و نه تن از ياران دموكراتش به تهران تبعيـد شـدند، تحت فشار . بهار
و مصرف كاالهـاي روسـي شـد بهار در سه مقاله در ذيحجـه.ي شماره نهم نوبهار خواستار تحريم تجارت

بـ، دليل شكايت سفارت روس در تهرانبه،ق1329 ه توقيـف روزنامـه نوبهـار وزارت امور خارجـه دسـتور
و 1329در ذيحجه، بهار به جاي روزنامه توقيف شده.]72[داد ق روزنامـه تـازه بهـار را بـا همـان سـياق

شد1330الدوله در محرم اين روزنامه هم كه بنا بر دستور وثوق. مضمون منتشر كرد بهار پـس.ق تعطيل
و روزنامه، از هشت ماه تبعيد ، در دوره جديـد نشـريه.ر را مجـدداً منتشـر كـردي نوبها به مشهد بازگشت
و عمدتاً، نيرالدوله، بهار به والي خراسان به مسائل اخالقـي تعهد داد كه از درج مطالب سياسي دوري كند
شد.و اجتماعي بپردازد و سرخس به وكالت مجلس برگزيده با آغـاز جنـگ. بهار در مجلس سوم از كالت

و انگلـيس در صـف مليـون بهار با زبا، الملل اول بين و با مسلك نكـوهش روس و شور سياسي ني پرشوق
و نوبهـار را مـدت. شماره انتشار يافت77از روزنامه نوبهار دوره دوم جمعاً. قرار گرفت بهار عازم تهران شد

و انگليس ايـن نشـريه را بـه دستور دولتبه. ها انتشار داد كوتاهي به عنوان سخنگوي دموكرات  هاي روس
به.]73[جرم انتشار دو مقاله ضدروس توقيف كردند عنوان سـخنگوي حـزب دمـوكرات روزنامه تازه بهار

شد9در خراسان جمعاً  . شماره منتشر

 ارگان مركزي حزب دمكرات:نو ايران
بـه حمايـت مـالي) 1909اوت24(ق 1327شـعبان7به عنوان يك نشـريه مسـتقل درنو ايرانروزنامه
طب، يل ارمنيژوزف باز و صـاحب امتيـازي شبسـتري مدرس و سـردبيري) ابوالضـيا(نـوين دارالفنـون

و ترقـي زاده مدتي پيش از آن به عنوان گزارشگر روزنامـه رسول. زاده آغاز به انتشار كرد محمدامين رسول
.]74[باكو به ايران آمد بود همتفرستاده گروه سوسيال دموكرات

بيـانگر آراي حـزب دمـوكرات بـه) 1910اكتبـر(ق 1328تـا شـوال، رسمياعالم اين نشريه بدون
و از اين زمان به بعد رسماً به عنوان ارگان حزب دمـوكرات ايـران منتشـر شـد رهبري تقي .]75[زاده بود

هاي نشـريه سـعي سرمقاله.ي ياد شده از همان آغاز گرايش سوسياليستي عميق خود را نشان داد روزنامه
و از.]76[نامه حزب دموكرات داشت روشنگري نكات اساسي مرام در توضيح در اين روزنامه اعالم شد كـه
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و رسـول،ق به بعد1328شوال 19 آن زبان رسمي فرقه دموكرات ايران گرديد زاده هـم سـردبير رسـمي
. شناخته شد

و تـوان مـديريت رسـول گرچه سهم بزرگ اداره روزانه امـا بايـد، بـود زادهي اين نشريه مديون تجربه
و مـؤثرترين بنيـان زاده در آن زمان رهبر بالمنازع آن تشكل شناخته مـي تاكيد كرد كه تقي و شـد گـذار

و طبيعتـاً در برپـايي روزنامـه ليدر فراكسيون حزب در مجلس به شمار مي و انتخـاب نـوع نـو ايـران رفت
را در بـرلن آلمـان كـاوه زاده تقـي وقتـي، در ايام جنـگ اول جهـاني. مطالب آن تأثير چشمگيري داشت

و اداره، كرد منتشر مي و تواني در برپايي .ي نشريات مدرن است مشخص شد كه او صاحب چه تجربه
و بـه زبـان فارسـي تسـلط، زاده به سردبيري روزنامه انتخاب رسول با وجود اينكه وي تبعه ايران نبود

ن، كامل نداشت و احترامي و همراهي و شـد كـه بـين تقـي اشي مـي تنها از همدلي زاده بـه عنـوان رهبـر
و روزنامهو رسول، گذار حزب بنيان . برقـرار شـده بـود، نگار برجسته قفقازي زاده متفكر سوسيال دموكرات
و كيفيت روزنامه تقي و توانايي و انديشه، زاده در قفقاز نگاري رسول زاده از پيشينه هاي او دقيقـاًو نيز از آرا

و و همراه خود در انتشار ارگان حزب كرد اطالع داشت .]77[در آن شرايط خطير او را شريك
در دخالت تقي . اش از ايـران ادامـه يافـت حتي پس از عزيمـت اجبـاري،و نظارتش بر آننو ايرانزاده

زاده در دست است كـه تقـي، روز پيش از اعالم رسمي روزنامه به عنوان ارگان حزبي20اي به تاريخ نامه
و راهنمـايي  و تذكر و وظـايف حـزب در اين نامه دستورات هـاي مشخصـي راجـع بـه كارهـاي سياسـي

: از جمله در اين نامه تأكيد كرد. دهد دموكرات به يكي از ياران خود در تشكيالت مي
و انتشار هر چه زودتر .]78[اورگان نماندبي كوشش فرماييد كه فرقهنو ايراندر طبع

و انتشار مجدد حتي در تبعيد هم تقي، به بياني ديگر بار به عنـوانو اين،نو ايرانزاده خط مشي حزبي
سه هفته پس از اين نامه روزنامه اعالم كرد كـه از آن پـس بـه. را مدنظر داشته است، ارگان رسمي حزب

. مثابه ارگان رسمي حزب دموكرات منتشر خواهد شد
مع اين روزنامه در مدت كمي به منزله و محبـوبي اعـم.ي پايتخـت جـا افتـاد تـرين نشـريه تبرترين

مي هاي بحث و مطالب تحليلي متعـددي مطرح شده مجلس در روزنامه انتشار و با چاپ مقاالت بـه، يافت
و ارزيابي ابعاد اين  و بر روند آتي مذاكرات مجلس تأثير مـيميها بحثروشنگري  نـو ايـران. نهـاد پرداخت

و و وابسـتگي، شهروندي مدافع حقوق اجتماعي در نوشـته. هـاي مـذهبي بـود فـارع از تعلقـات هـاي آن
و عـدم تحمـل مسـلمانان در قبـال، نكوهش يهودي ستيزي و نفي تعصـب و ارامنه تعدي به زردتشتيان

ايـن روزنامـه بـه هـر مناسـبتي وجـود حـق مسـاوي قـانوني ايرانيـان. شاهد اين مدعاست، دگرانديشان
.]79[كردميغيرمسلمان را گوشزد 

و نوشته و نشر مقاالت و مؤثر ارامنه در حمايت مالي هاي روشنگر در زمان حضـور يـك حضور پررنگ
و تـأثير خصيصـه، همتـي، سردبير سوسيال دموكرات مسـلمان  ي فرهمنـدي حـاكي از حسـن مـديريت

و مسـلمانان قفقـازي درگيـر مقاب در حالي. هاست زاده در اين هماهنگي تقي هـاي خـونين بـا لـه كه ارامنه
و كمتر نشاني از همكاري ميان جريان ايـن اتفـاق، هاي سياسي آنان در قفقاز وجود داشـت يكديگر بودند

مدرس ارمنـي طـب دارالفنـون از ايـن نشـريه در منـابع، حمايت مالي بازيل. است تأملدر ايران شايان 
.]80[متعددي تاييد شده است

و مؤثر جريان اقليت گر بـه ويـژه تيگـران، وه سوسيال دمـوكرات مسـتقل ارمنـي تبريـز شركت فعال
و نوشتن مطالب متعدد در  و ورام پيلوسيان در اداره شعبه حزب دموكرات در تبريز بـه نـو ايـران هاكوپيان

آن، قلم آنها و تمايالت و كشش .]81[ها به نهضت مشروطه ايران است حاكي از عالقه
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و و يادداشـت در اين روزنامه عالوه بر مقاله و افـزوده خبر در قالب نامه خوانندگان ي هـاي حاشـيه هـا
و شهروندي اقليت، آنها و روستا از حق مساوي قانوني و نيـز زنـان ضمن دفاع از حقوق تهيدستان شهر ها

مي ايران دفاع همه جانبه .شد اي
و نامه شـعبان تـا ذيحجـهاز، شـد نـام طـايره شـناخته مـي هاي نهضت تهراني كه بـه سلسله مقاالت

شد» طايره- خادمه وطن عزيز«به امضاي)م1909زمستان(ق 1327 كه در بيداري افكـار، در آن منتشر
ــت  ــزايي داش ــه س ــأثير ب ــي ت ــران ايران ــرورش دخت و پ ــوزش ــرورت آم ــون ض ــومي پيرام ــايره. عم ط

(ق1329ـ1282( مـ)م1911ـ1869) و مـدافع ايجـاد و تربيت نوين در ميـان زنـان و مروج تعليم دارس
.]82[شان بود خواهان بيداري آنان به حقوق اجتماعي

و پرورش، زنان، به باور طايره و حضـور.ي كشـورند دهندگان منورالفكران آيندهمادران ملت از وجـود
و توانمندي دست يابد آنان است كه ملت مي تحـت، دسـت اولين نوشته از ايـن. تواند از فقر ذلت به ترقي

ي«عنوان  و برون از انـدرون » هاي ايران كي از خانممكتوب و مشخصه يك زن در عرصه عمومي حضور نام
و خواسته با توصيه و پيش ها مي هاي مشخص .]83[شناساند رو را به ما

و خدمت روزنامه ايراني روشن اين نويسنده و ضمير ابتدا از حضور و ايرانيـان در تبليـغ نـو بـه كشـور
و آنگاه خـود را معرفـي كـرد» پرستي حقيقت وطن«ترويج  و نام روزنامه را اسمي با مسما خواند : قدرداني

مي« و افـزود،»باشم كمينه از جنس نسوان : طايره آنگاه زنان را عضوي همسان مردان جامعه معرفي كـرد
دهـد كـه زنـان تربيـت شـده ايرانـي حضور دو شاهزاده خانم ايراني در سلطنت دوران ساساني نشان مي

و توانا هستندمست شد. عد و قرب زن ايراني پيش از اسالم را يادآور و تربيـت. ارج به نشانه اهميـت تعلـيم
و. دومي را ممتازتر خواند، در قياس زن ايالتي با زنان شهري و ملـت را در ترقـي كليد پيشرفت مملكـت

و اطفال اناثيه«تربيت  . كشور تذكر داد»ي نسوان
به نوشته، طايره دو ماه بعد همو اين]84[فرستادنو ايرانديگري جنسان خود را مورد خطـاب قـرار بار

و عنوان كرد و تربيت اوالد به عهده مادران است پس بايـد مادرهـا را در طفوليـت در مـدارس: داد تعليم
و نكوهش تعدد زوجات. جديد مجبور به تحصيل علوم كرد از زنان خواست كه بـا تحصـيل، طايره در نقد

و سهيم شوند تا وطـن عزيـز در انـدك،و كسب كماالت علم و در كليه امور شريك و ياور مردان محبوب
و علوم شود و صنايع و شرف را. مدتي داراي هرگونه عزت او ضمناً به رؤساي ملـت تـذكر داد نبايـد زنـان

مم موجودات پست فرض و و صـنايع محـروم و كسـب علـوم و آنها را از هرگونه تربيت . نـوع كننـد كرده
و روشنگرانه زنانه خود بـا جسـارت كـم هاي بحثبهنو ايرانهاي بعدي طايره در شماره نظيـري ادامـه داد

.]85[رويكرد پيشگام خود را نمايان كردند، گردانندگان نشريه هم با نشر آن
بي التحصيالن مدرسه دخترانه نو با انتشار متن سخنراني يكي از فارغ ايران آل تهـران كـهتي آمريكايي

و عدم حضور زنان در فعاليت ضـرورت ورود زنـان بـه عرصـه، هاي ورزشي سخن گفتـه بـود از محروميت
.]86[عمومي را بيش از پيش مطرح كرد
و فـراخ انديشـي رهبـر، روزگار انتشار اين مطالب در فضاي آن و شم مديريتي بنيانگذار حاكي از فهم

. حزب دموكرات است
م ميي سياسي تقي شروطيت كه مايهمورخ نامدار و هاي اجتمـاعي نوشته: نويسد زاده را تحقير كرده

اسـت تأمـل قابـل.و مقدماتي اسـت، سطحي، پيش پا افتاده، او هرچه هست حتي تا سي چهل سال بعد
مي تر در نتيجه او چند سطر پايين كه هم  گـوي فرقـه ـــ سـخن نـو ايـران روزنامـه«: نويسـد گيري نهايي

و عقب، گري دموكرات ــ در راه روشن و تاريكپيكار با جهل ]87[».انديشي بسيار باارزش بودماندگي
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و نظريه چگونه مي كم توان رهبر بالمنازع و سـطحي خوانـد پردازان حزب دموكرات را امـا ارگـان، مايه
تو عقـب، پيكار با جهل،ـ سياسي آن دستگاه را در راه روشنگري نظري و بسـيار، انديشـي اريـك مانـدگي

و بـه خصـوص در مسـير آدميت به شيوه مبالغه. باارزش دانست جلـوه دادن» مايـه كـم«آميز هميشـگي
را ترين نشريه انتشار برجسته، زاده تقي و مـديريت رسـول صرفاًي آن دوره و كـنش زاده به حساب بينش
كر مي و اين عبارات را تكرار و بسياري ديگر به او تاسي زاده سوسياليسـتي ترديـد رسـول بـي. انـددهگذارد

و روزنامه و روشن توانا و مسئول و مجرب و فراتر از بسـياري هـم دوره نگاري ورزيده هـاي ديگـرش انديش
، هرچنـد تـأثير او در گـزينش مطالـب. اما درصد بسيار كمي از مطالب روزنامه به قلم او منتشر شـد، بود

و گزارش ر هاي بين اخبار و و پيشرو نشريه چشمگير استالمللي و امـا در انبـوه نوشـته، ويكرد عمومي هـا
و ژرف و شواهدي كه امروز در دست داريم، انديشانه مقاالت نظري سهم بسـياري ديگـر، با توجه به اسناد

. اند در ارزيابي آدميت ناديده انگاشته شده،ي سوسيال دموكرات چون ارامنه
بي ها تكرار شده در اين مبالغهزاده كه بار ضديت آدميت با تقي ضمن اينكـه ايشـان. تأثير نيست گويي

و نقـش اي نمي هيچ اشاره آفرينـان نشـريه بـه ويـژه كند كه حاكي از آشنايي او با سهم ديگر نويسـندگان
و تقي و ورام پيلوسيان و]88[زاده باشد تيگران هاكوپيان به گواهي اسناد معتبري چون مذاكرات مجلـس

كـم تـا زاده در حزب دمـوكرات دسـت تقي، ايمو شواهدي كه در همين كتاب آورده، هاي آن زمان روزنامه
. تـوان گذشـت نـو نمـيي ايـران از تأثير او بر روزنامه. زمان خروج اجباري از ايران رهبر بالمنازع حزب بود

به برگزيدن رسول به زاده ي سوسـيال دن ارامنـه كـر سـهيم. نـام وي نوشـت عنوان سردبير روزنامه را بايد
و آغوش باز او براي بهرهبي، دموكرات در مطالب نشريه وري از همـه اسـتعدادها شك حاصل افق گسترده

و مذهب است و عوامل هـواه.و توان ايرانيان فارغ از قوم كـاران محافظـه، خـواه آن در درون دولت روس
و سـازما، سياسي اعتدالي و مخالفان شخصـي و حـزب دمـوكرات ني تقـي جريانات مذهبي جملگـي، زاده

مي نو را نشريه ايران و فاسد مسلك سياسي و امـا تقـي، خواندند اي المذهب و سـردبير زاده كماكـان از آن
.]89[جانبه عمل آوردنويسندگانش پشتيباني همه

و در صـفحات خـود چـا ايران و نو خالصه كتاب انقالب ايـران ادوارد بـراون را بـه فارسـي ترجمـه پ
در هـاي بـراون در دفـاع از مشـروطهي برخي از سخنراني ترجمه. منتشر كرد  نـو ايـران خواهـان خـارج را

. يابيم مي
و انگليس در نشـريات اروپـايي اين روزنامه به نوشته هاي پيرامون ايران به ويژه سياست خارجي روس

. دادو روسيه توجه خاصي نشان مي
و تفسير آراي سوسياليسـتي منتشـر كـرد نشريه مقاالت متعدد در هواخواه از نـو ايـران.ي در دفـاع

و روشني بـه  و در مقام پاسخگويي به مطالب ساير جرايد مخالف به صراحت سوسيال دموكراسي در ايران
زمـاني كـه حسـين سـرخوش رشـتي در روزنامـه دسـت راسـتي، مـثالً. انتشار مطالب متنوعي پرداخت

و ضديت بـا احـزاببه» مسلك«تحت عنوان]90[وقت ، بـه ويـژه اجتمـاعيون عـاميون برآمـد، نكوهش
و توجيـه باورهـاي سوسـيال رفـع اشـتباه سه روز بعد تحت عنواننو ايران در نقـد آن مطلـب بـه شـرح

هـاي دنيـا طرفـدار بـه روشـني نوشـت كـه سوسـيال دمـوكرات،ي مطلب نويسنده. ها پرداخت دموكرات
كا« و حاكميـت فقـراي و هـدف نهـايي،»سـبه جمهوريت عامه شـان تحقـق ضـدمالكيت شخصـي بـوده

. سوسياليزم است
و حقوق زنان ايران منتشر كرد، ايران نو و حق و تلگرام نامه. مطالب متعددي پيرامون وضعيت هـاي ها

و حضور اجتماعي زنان مطـرح مـي  و فعاليـت. شـد اعالن اجتماعات زنان در اين نشريه منتشر طـرح نـام
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ايـن روزنامـه برگـزاري.]91[هاي زنانه آشنا كـرد خوانندگان را با فعاليت، در اين روزنامههاي زنان تشكل
و نشست نمايش و خوانندگان خود را ترغيب به شركت در آن گرهمايي نامه . كردها هاي زنانه را حمايت

ـ ملـت«گردانندگان اين نشريه با انتشـار يـك رشـته مقـاالت روشـنگر روابـط و را تشـري» دولـت ح
و وظايف هركدام را مطرح كرد بعد از توضيح ضـرورت،»ما يك ملت هستيم«ي در سر مقاله. خصوصيات

و خودكـامگي سـلطنت، گرايي سياسي گرايي براي مقابله با فرقه ملي و، جداسري ديني خواهـان مسـاوات
و آزادي شهروندي همه ساكنان ايران اعم از مسلمان و تـرك، زرتشـتي، مسيحي، يهودي، برابري فـارس

نـو در ايـران،»تعقيـب يهوديـان«بـار در مقالـه نشريه با وجود شرايط تعصب. در مقابل قانون دولتي شد
و قتل، 235شماره  و نكوهش آزار و مـذمت يهـود به دفاع از يهوديان روسيه سـتيزي در روسـيه عام آنهـا
. پرداخت
و مكرراً خواستار جدايي دين از حكومتنو ايران و سياسـت«در مقاله.شد رسماً در» فلسفه اسـتبداد

و ضرورت حل مسئله ارضـي نوشـت كـه اسـاس اسـتبداد سياسـي دفاع از تهي و دهقانان ، دستان روستا
. استبداد ديني است

چنـد وقـت بـود بـا كمـال«كـه خيرالكالم رشتبه حمايت روزنامه) سال دوم(18در شمارهنو ايران
ميرشادت در جلو مفسدين رشت مبا و خواننـدگان،و از سوي حكومت توقيف شده بود» نمود رزه برآمـد

و شـعري هـم در نكـوهش انگلـيس را مطلع كرد كه به جاي آن روزنامه ساحل نجات شروع به نشر كرده
و خيال تأسيس پليس جنـوب بـه نقـل از شـماره هشـتم آن منتشـر  براي يادداشت التيماتوم سه ماهه

.]92[كرد
و نقـل از نشـريات اروپـايي خواسـتهنونايراروزنامه و در قالب اخبـار خارجـه هـاي خـود را زيركانـه

مي از جمله. كرد هوشمندانه به خوانندگان منتقل مي تـوان خبرهـايي چـون بيـرون آوردني اين مطالب
و پرتغال در، عدليه از حيطه اقتدار كشيشان ژوزوئيت در فرانسه دسـتگيري روحـانيون عامـل اغتشـاش

در بيـرون آوردن عدليـه از كنتـرل، درخواست وزير عدليه حكومت موقت جمهوري پرتغـال،]93[رتغالپ
و كاتوليك، كشيشان و ازدواج در دفاتر ثبـت، بستن مدارس روحاني و متوفيات و مدني تولد ثبت اجباري

و اعالم جدايي كليسا از دولت در  بـه نقـل»ن مدارسعرفي كرد«اعالم، سال دوم6شمارهنو ايراندولتي
و حكم دولتي مبني بر خارج و شدن همه مـدارس از حيطـه از روزنامه رسمي پرتغال ي اقتـدار كشيشـان

.]94[حذف دروس مذهبي از مدارس را برشمرد
تقابل علماي عتبات بـه ويـژه حـول نكـوهش قصـاص، به ويژه اعتداليون،ها فشار مخالفان دموكرات

و موثرتر ضديت عوامل و افشاگري اسالمي هاي روزنامه بـه خشـم ديپلماتيك روسيه تزاري كه از مخالفت
سـال15در شـماره نـو ايران. انجاميد، زاده رسول، به صدور دستور دستگيري سردبير روزنامه، آمده بودند

اشـتهارات«عنـوان اي تحـت مقالـه، در شـماره روز بعـد. سوم از دستور بازداشت سردبير خـود خبـر داد 
ماسوءقصد  زاده را هـم زاده قصد قتـل رسـول عالوه بر صدور فرمان دستگيري رسول: نوشت» به سردبير
. اند داشته

و اسـتبداد سياسـي، زاده در چند شماره پياپي در لزوم آزادي قلم رسول و افشاي سانسـور ، مطبوعات
و از ايـران ها او را مجب مخالفين با حمايت همه جانبه روس. پروايي را منتشركرد مقاالت بي و ور به اسـتعفا

دليـل در دفـاع از سـردبيرش كـه بـه » سياست انتقـام«تحت عنوان،52شماره،نو ايران. تبعيدش كردند
توفيـق توطئـه، نويسنده با قلمـي طنـز. مطلبي منتشر كرد، فشارهاي شديد مجبور به وداع از ايران شده

و ديپلماسي روسيه تزاري را تبريك گف و آن مشترك اعتداليون و خرابكـاري اي از انتقام را نمونهت جـويي
و سـاير، نويسـنده از سـاير عناصـر چـون حيـدرخان عمـواوغلي. كابينه اعتـداليون ناميـد  يارمحمـدخان
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به روزنامه هم نگاراني كه در ايـن. يـاد كـرد، انـد ها دچار سرنوشت مشابه شده عقيده بودن با دموكرات جرم
و بسـتن مطبوعـات پيشـرو، تبعيد، زندان، فتنه، افترا، تهمت،رمطلب با صراحت به سياست تكفي سانسور

. توسط دولت هوادار اعتداليون اعتراض شد
و شعباننو ايران و كشمكش رجب و اوت(ق 1329در اوج بحران هـاي بـا افشـاگري)م1911ژوئيـه

و روس بي تو ها برآمد؛ حاصل اين افشاگري پروا به مقابله با اعتداليون رياسـت. قيف نهـايي روزنامـه بـود ها
و شعارهاي انقالبي چون  بـراي دفـاع«،»برخيز ملت ايران برخيـز«نظميه پس از انتشار مطالب افشاگرانه

و افتخـارات ملـي- از آزادي و» قـوه مـرتجعين«و بـر عليـه» براي دفاع از وطن ــ براي دفاع از شـرافت
و قشون روس قيام« و فسـاد كن ــ دموكراسي در شرف موت ، اساس امور حكومت در دست اركـان ظلـم

و عالم به لذا بايد فرياد خود را بلند و ناله مظلوميت خود را يـا«» گوش همه مردم جهان برسانيم گير كرده
و اجراي نظميه براي هميشـه تعطيـل،»مرگ يا استقالل پيشروترين جريده زمانه را به حكم رياست وزرا

. كرد
و يارانش بنياد نهاده بودندي كه تقيكارنامه حزب دموكرات عمالً با تعطيل مجلس دوم به عنـوان، زاده

و از صـحنه،نو ايرانويژهبه، نشريات حزبي. پيامد التيماتوم روس بسته شد هم يكي بعد از ديگري توقيـف
ن ترازايران نو به عنوان يك نشريه. مطبوعات كشور كنار زده شدند و مـدرن تجربـه اي كـم ظيـر در نوين

و دمكراتيك ايران معاصر به جا گذاشت . تاريخ مطبوعات پيشرو
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 هاي فصل هفتم يادداشت
و مـي هـم» بازي حزب«حزب را با كلمه، گذار حكومت اسالمي ايران اله خميني بنيان آيت.1 : گويـد سـان دانسـته

به اصل حزب« در بازي را را حـزب.]آغاز شـد[ست كردند نظر من كه در صدر مشروطيت حزب را در ايران بـازي
ــ تـاريخ سـخن 196ص،11جلـد، صـحيفه نـور( . براي همين درست كردند كه نگذارند اين ملت با هم آشـتي كننـد 

و ريشه) 14/10/1358 و منفي پيرامون حزب را با كنه هاي گرايش يكپارچـه سـاز قدسـي نبايد نگرش عمومي
و يكي دانست آيت و زمينه اما. اله خميني همسان مي بستر اين روحـاني. يابيم هاي مشتركي را هم در اين نوشته
و همسانهمسان، گرا بنا بر ذهنيت توحيد، شيعه و يـك حـزب را صـرفاً،خواه حقاني طلب خـود بين يـك امـت
در. شناسد مي دو:گفته است)17در صحيفه نور جلد( 6/10/1361ايشان در سخناني ديگر  از اول عالم تا حـال

و شيطاني: حزب بوده است و يكي حزب غيرالهي و آنكـه مـال. يكي حزب الهي و آثار هر يك هم جدا بوده است
و تعالي است و آنكه بر خالف اين راه بوده كـه، اهللا بوده چون مقصد خداي تبارك و راه مستقيم است به سوي او

. هاي شيطاني است حزب، اكثريت هم با اينها
و تقي در فصل تاريخ، 128ص، اريخ هجده ساله آذربايجانت، احمد، كسروي.2 زاده كتاب حاضر گفتـيم كـه نگاري

و ضـرورت كارآمـد همگـوني فكـري  و خواست محوري خود در مورد يكپـارچگي و، سياسـي، كسروي بنابر باور
و تشكل، اجتماعي ايران و اختال نسبت به روشنفكران و احزاب سياسي به عنوان عامالن تفرقه نظر خوشـي،فها

و كنش تقي،رو از اين. نداشت را بينش و تشـكيل حـزب دمـوكرات زاده در طي مجلس دوم به سوي سازماندهي
اوبه. كند نكوهش مي و مرام جديد، گمان و گروه بـه نحـوي، به ويژه اگر از جانـب اروپاگرايـان باشـد، هر تشكل

و آلودگي« مي» تفرقه و همسـان خـواهو تضعيف يك پارچگي را كه روي مليآفريند جديد را در ميان مردم گرا
. به حاصل مي نشاند،ي روحانيون شيعه است همان امت اسالمي يگانه

و يـارانش در تشـكيل حـزب اقدام تقـي، وي با اين باور كه از اين احزاب سياسي مردم ايران طرفي نبستند زاده
مي. دموكرات را نادرست خواند و در بسـتر سـطح او با وجود اينكه و تجربه مطلوب و زمينه دانست در خأل وجود
و آگاهي عمومي و ريشه، نازل دانش و بنيادهاي خودجوش دار اجتماعي برپـا احزاب سياسي هم بر مبناي اصول

و، شدني نيستند و تمـرين دموكراسـي در قالـب كـار گروهـي اما هر نوع ضرورت سازماندهي در پيشـبرد امـور
مي براساس برنامه و تعريف شده را نفي و توانمنـدي، در تنـاقض بـا ايـن باورهـا. كردي خاص كسـروي كـارآيي

و موفقيـت هدايت سازماني مجاهدين تبريز را كه بدون آن نمـي  ، هـا دسـت يابنـد توانسـتند بـه آن دسـتاوردها
. كند تحسين مي

و نقش تقي اوراق تازه.3 .82ص، زاده ياب مشروطيت
. 121ص، به زبان انگليسي، همچنين كتاب حوري بارباريان،34تا31صص، حماسه پيرم.4
.ها پيشينه، خسرو، شاكري.5 . . 266ص،.
و مستدل مقاالت هشت.6 و روشنگرانه و آثار زيانبار آن به)درويش(ترهاكوپيان گانه عنوان روش درباره ترور

خنو ايراندر روزنامه، سياسي و بينش به اين. الق يك دموكرات پيگير در آن زمان حكايت دارداز روحيه
. ايم هايي كرده ها در همين كتاب اشاره نوشته

و تقي اوراق تازهي اول نامه در كتاب تصوير چهار صفحه.7 . به بعد آمده است 238ص، زاده ياب مشروطيت
و ذكاءالملك فروغي در كنار مجدا، دهخدا، نام محمدعلي تربيت، است كه در اين سياهه تأملقابل.8 لملك

و مساوات تقي عنوان نامزدهاي مطلوب مورد حمايت حزب دموكرات در انتخابات مجلس نام برده شدهبه، زاده
. است

صص، متن اين نامه به زبان فرانسه.)ق1327رمضان4( 1909سپتامبر19نامه مورخ.9 كتاب 246تا 243در
. اپ شده استچ، ياب مشروطيتاوراق تازه
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زاده پيشنهاد كرد كـه به تقي، از تبريز به تهران،)ق1328الثاني ربيع28( 1910مه9پيلوسيان در نامه مورخ. 10
از تقي.)270ص، ياب مشروطيت اوراق تازه(. واژه مليون را در نام حزب به كار ببرد زاده قريب چهـار دهـه پـس

ج را كـه، حـزب عـاميون مـع اعضـاي تشـكل نوبنيـاد تأسيس حزب دموكرات طي يك سخنراني در وارث آنهـا
مي تشكيالت قديم دموكرات : گفت عاميوني در تعريف مفهوم واژه، دانست در ايران

آن« ايـن. هـم تحقـق پيـدا كنـد كلمه عاميون يا دموكرات اسم بسياري خوبي است ولي بايد معناي حقيقـي
و بـه وسـيله، تقالل آمريكا اعالن كردهمعني عبارت از همان است كه اعالميه اس يعني حكومت مردم بـر مـردم

و جمعيت و آزادي اجتماع و قلم و آزادي كامل بيان عقايد به وسيله زبان و عدم مداخلـه مردم و حريت فردي ها
و امنيـت، حكومت يا هر قدرت ديگر در آزادي افراد ملت از هيچ حيث مگر آنجا كه ضرورت حياتي جامعه ملـت

و مبني بر قانوني متكي بر قوانين اساسي مملكت باشدو و اخالق عمومي اقتضا نمايد . صحت
و مصون از مزاحمت بي جا جز بـه وسـيله ايجـاد حكومـت از طـرف خـود ملـت اين نوع زندگي اجتماعي آزاد

و آن قسم حكومت بايد از مجراي نمايندگان منتخب از جانب مردم به وجود ممكن و اين الحصول نيست كـار آيد
و واقعيت انتخابات ملي است، وجود آوردن مجلس انتخابي يعني به ايـن سـخنراني در مجمـع(. محتاج به صحت

و در نشريه شماره 1327تير12حزب عاميون در  شد6ش مي. آن حزب منتشر در بازچاپ آن را مقـاالت توان
). يافت، 171تا 163صص، جلد چهارم، زاده تقي

د هم شـناخته » فرقه دموكرات ايران: اجتماعيون عاميون«و،»دموكرات عاميون«موكرات ايران به اسامي حزب
زاده پرسيد آيا شما نامي فارسي يـا از تقي 1910فوريه30ي مورخ در همان نامه پيلوسيان.و معرفي شده است

و نفـرت ايرا عربي كه به معناي دموكرات باشد مي و عنـاوين بيگانـه توجـه نيـان از واژه دانيد؟ بايد به هـراس هـا
يـاب اوراق تـازه(. نبايد ايـن مفهـوم بـا سوسـيال دمـوكرات اشـتباه شـود، كه تاكيد نمود نكته ديگر اين. داشت

). 271و 270صص، مشروطيت
ت در اين مورد كه از چه زمان حيدر به مثابه سازمان دهنده. 11 زادهقيي برجسته اجتماعيون عاميون در ايران با

و سند دقيقي در دست نيست، در حزب دموكرات همراه شد ما را با اين امر تأملاما چند اشاره قابل. مدرك
در. كند آشناتر مي و جمع آوري كمك به مجاهدين تبريز در قفقاز در فصل پنجم به همكاري اين دو در جلب

در هم تقي، محاصره تبريز هاي پاياني در ماه. برهه آغازين استبداد صغير اشاره كرديم و هم حيدر عمواوغلي زاده
پيش از ورود به مرز، زاده در مسير عزيمت از اروپا به تبريز ضمناً اطالع داريم كه تقي. آذربايجان حضور داشتند

و اسم مستعار توسط پدر حيدر تا مرز  و سپس با قيافه مبدل ايران چند روزي در خانه پدر حيدر اقامت داشته
و روسيه همراهي مي شودايرا مي پيلوسيان به تقي.ن شود كه چندي زاده ــ از تبريز به تهران ــ صريحاً متذكر

پيلوسيان در همين نامه از دوست. اي از حيدر دريافت داشته كه نشانه ارتباط سه طرفه اينان است پيش نامه
مي، حيدرخان، مشتركشان و توصيه خان مقابله مسلحانه در برابر رحيم كند كه از رفتن حيدر براي ياد

و سازمان با جدا شدن. تر است دهنده در تهران ضروريجلوگيري شود چرا كه حضور او به عنوان يك مبلغ
و برخي ديگر اعضاي اجتماعيون عاميون ي معروف را مبني بر انحالل مركز فرقه در باكو انتباه نامه، حيدر

درمي.ي منتشر كردهاي داخل كشور تا اطالع ثانو شعبه دانيم حيدر عالوه بر تهران در نقاط ديگر ايران هم
و گسترش شعبه و مؤثر بود سازماندهي تاريخ مختصر احزاب الشعراي بهار در كتاب ملك. هاي حزبي فعال

و سازمان حزبي را در 1328نويسد كه در سالمي، جلد اول، سياسي ق حيدرخان به مشهد مسافرت كرد
و ساماني دادخراسان يا به نظر مي رسد حيدر كماكان نوعي ارتباط مخفيانه. سر و ي خود را با مركز باكو

، اي محسوس نبود ها چنين رابطه ولي در نزد همراهان دموكراتش تا مدت. عناصري عضو آن را حفظ كرده باشد
و اقامتش در استانبول اما پس از خروج تقي مياي حسين پرويز طي نامه، زاده خان پيرم: دهد غيرمستقيم اطالع

اي كه بدان منسوب فرقه«از حيدر خواسته كه از ايران خارج شود اما او جواب را موكول به كسب اجازه از 
)363ص، هاي دوران مشروطيت نامه(. نموده است» است

. 263ـ66صص،جاهمان. 12
و اشاره خود رسول. 13 او،نو ايرانانتشار زاده مبني بر آغاز عالوه بر نوشته زاده بـه اي از رسـول نامـه، بـه سـردبيري

در دسـت اسـت كـه بـه خـط) 1910آوريـل16(ق 1328الثـاني ربيـع5به تاريخ) پاولوويچ(ميخائيل دتمان 
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و سيدحسن تقي، پاولوويچ از دو نفر و نـو ايـران زاده در انتشار به عنوان همكاران رسول، زاده حيدرخان عمواوغلي
ميسازما مين حزب دموكرات در پشت نامه نام و تاكيد . ورزد كه حيدرخان اخيراً يك دموكرات شـده اسـت برد

مي.)264ص، . . . هاي پيشينهدر، به نقل از شاكري( در اين اشاره نشان دهـد كـه در ايـن زمـان ايـن سـه نفـر
تـوان اشـاره كـرد كـه او تـا سـالمي، در ارتباط با حيدرخان. فعاليت مشترك در حزب دموكرات درگير بودند

و كميته ميالدي در كنار دموكرات 1916 و حلقه هاي سابق كم تـا دست. زاده باقي ماندي اطرافيان تقيي مليون
بـه، هـاي تهـران نامـه انتشار يافتـه در كتـاب)ق1331اول شوال( 1913بنا بر نامه سوم سپتامبر، 1913سال 

و احيـاي فعاليـت پيشـينمي،38تا36صص، كوشش ايرج افشار دانيم كه او همچنان دغدغه حزب دمـوكرات
مي آن . پروراند را در سر

مي در خصوص رسول ياب اوراق تازه(زاده آقا پرويز به تقيق حسين1328توان به نامه مورخ شوال زاده نيز
مياشاره كرد كه نقش مؤثر او در تشكيالت حزب دموك) 324ـ329صص، مشروطيت زماني. دهد رات را نشان
مي كه تقي و به سوي تبعيد شرح جلسه كنفرانس مانند حزب دموكرات، اين نامه. رفت زاده از تهران خارج شده

. شاخه تهران در جمعه هفدهم شوال همان سال است
در. 14 و مستقيم ارامنه در نهضت مشرو، 1907در گنگره چهارم جهاني داشناك طه ضرورت شركت فعال

از 1907سال،5شماره، نشريه دروشاك(. تصويب شد استپان زوريان از رهبران.)28ص، حماسه پيرمبه نقل
شد مامور مذاكره با طرف،شد حزب كه در ايران به نام رستم شناخته مي رستم در دهم ژانويه. هاي ايراني

، زاده مذاكره شش روزه با تقي جزئيات دقيق، طي گزارشي به دفتر بوروي شرقي جهاني داشناك 1908
و دو تن از بازرگانان عضو مجلس اول را تقديم كرد، ميرزاابراهيم آقا شد. مستشارالدوله : در گزارش تصريح

اهم موارد همكاري ميان رهبران ايراني مشروطه با سران حزب داشناك. مذاكرات بوده است» مبتكر«زاده تقي
و تصريح شد چن. تعيين و گزارش را عرضه كرداهميت قضيه بوروي جهاني. ان بود كه رستم خود به قفقاز رفت

و عناصر پيشرو ايران را تحقق عملي بخشد . داشناك به رستم اختيار تام داد تا موارد مورد توافق ميان داشناك
گو اي به پيرم طي نامه 1910ژوئيه18واهان زاكاريان عضو كميته مركزي آذربايجان داشناك در : شزد كردخان

و در عين حال حيله زاده سياست تقي و عقل مداري زيرك و در ارتباط با حزب دموكرات. گراست گر در اين نامه
و قابل، كه چندي پيش از آن تأسيس شده بود، ايران ميتأملاشاره مهم تاريخي به. شودي يافت زاكاريان

مي مالقات تقي و تصريح گيري يك حزب ها بر سر شكل كه در آن نشست كند زاده با فعالين داشناك اشاره
مي. ها توافق نظر حاصل شده بود فراگير ايراني با شركت داشناك در: ورزد زاكاريان تاكيد تشكيل چنين حزبي

مي زاكاريان در ادامه. زاده انجام گرفته بوده است قبل از مذاكرات وي با تقي 1908نوامبر  - افزايد كه عليي نامه
بي تقي، افقرغم اين تو پيلوسيان، هاي ارمني تبريز ها با مشاركت دو نفر از سوسيال دموكرات اطالع داشناك زاده

زاده از تبريز به عنوان يك حزب ايراني دموكراتيك حزب دموكرات را پيش از عزيمت تقي،و تيگران هاكوپيان
ميبه. تأسيس كرده است به نظر هاي عميقاً ناسيوناليستي ژه وجود نگرشويبه، دليل عدم همراهي نظري رسد كه

براي، هاي مستقل ارمني را كه دغدغه نهضت ايران داشتند زاده سوسيال دموكرات تقي،ها ارمني داشناك
زاكاريان در همين نامه از اينكه از او براي پيوستن به هيئت موسس حزب دموكرات. همكاري برگزيده است

و نا ميايران دعوت نشده ابراز تاسف با 1909ي تبريزي تبار بود كه در زمستان زاكاريان از ارامنه. كند خرسندي
اي نامه، كه گفتيم طور همان. هايي كرده است زاده پيرامون تشكيل يك حزب دموكراتيك سراسري مالقات تقي

در 1909ژانويه11به تاريخ دست داريم از كميته مركزي آذربايجان داشناك به بوروي جهاني غرب آن تشكل
ها دعوت كرد تا براي همكاري مشترك براي تشكيل يك سازمان جديد زاده از داشناك تقي، كند كه اشاره مي

توانستند حضور ها با رويكرد عميقاً ناسيوناليستي خود نمي شك داشناكبي. وگو بپردازندهمه گير به گفت
ــ اعضاي سابق همت ــ سوسيال دموكرات بههاي مسلمان قفقازي و مؤثر در درون را عنوان يك جريان مهم

مي. حزب دموكرات بپذيرند در اين نامه را  زبان حوري بارباريان كتاب انگليسي 135ص توان با مشخصات زير
,Azerbaijan Central Committee to Western Bureau:يافت 11 Jan. 1909, 476/3 

15. The Dashnaksutiun and the Iranian Constitutional Revolution, 1905-1911, Iranian Studies, 29 (1 and 2), 
winter and spring 1996.  



 717حزب دموكرات ايران

. 130ص، ايران بين دو انقالب. 16
نيز از حاجي ميـرزا) 323ص، ياب مشروطيت اوراق تازه(زاده در نامه حسين پرويز به تقي. 334، . . . فكر آزادي. 17

س ميآقا قفقازي به عنوان يكي از . شوده تن سران شعبه تهران حزب دموكرات نام برده
. 126ص، . . . فكر دموكراسي اجتماعي، فريدون، آدميت. 18
ـ پـس از خـروج 1328اين نامه به مختارالملك صبا در رمضـان. 221و 220صص، ياب مشروطيت اوراق تازه. 19 ق

. وشته شده استن، از تهران به دليل صدور حكم فساد مسلك سياسي زاده تقي
شد1329نامه در تاريخ چاپ چهارم اين مرام. 20 هـا نامـه مراماز كتاب، اشارات اين نوشته از همين نسخه.ق منتشر

،)نظام مـافي(به كوشش منصوره اتحاديه، هاي احزاب سياسي ايران در دومين دوره مجلس شوراي ملي نامهو نظام
ق 1329االول ربيـع18مـورخ، 120شـماره، نـو ايرانبرنامه حزب در روزنامه. است 1361، نشر تاريخ ايران، تهران

، تمركـز، مبتني بر سه اصـل » نطق فراكسيون پارلماني حزب دموكرات ايران«تحت عنوان،2ص،)1911مارس(
شد، دموكراسيو پارلمانتارسيم . اعالم

.و اقتصادي انقالب مشروطه، هاي اجتماعيپيشينه، خسرو شاكري. 21 . . 297ص.
از، ترين تفاوت برنامه مشهد اجتماعيون عاميون با برنامه حزب دمـوكرات عمده. 22 تأكيـد دومـي بـر جـدايي ديـن

و منع عضويت روحانيون است هدف مقدس مجاهدين پيشـرفت«: كه در برنامه مشهد آمده بود در حالي. حكومت
و هـم تقـي، دين عتبـات به استناد همين مورد هم بود كه مجته».اسالم است فكـران دمـوكراتش را فاسـد در زاده

و خلـع  و خواهان اخراج او از عرصـه سياسـي و نامسلمان خواندند و آيين و خارج از چارچوب دين مسلك سياسي
و حتي تبعيد از ايران شدند ي حزب دموكرات به خط تيگـران نامه حضور متن فرانسوي مرام. يد نمايندگي مجلس

و)24تـا1پيوسـت، 366ص، يـاب مشـروطيت اوراق تـازه(زاده سيال دموكرات ارمني در اسناد تقيهاكوپيان سو
و تقي اي كه در نامه اشاره و بدل شده بين پيلوسيان نامـه حاكي از اين اسـت كـه مـرام، زاده به دست آمده هاي رد

و بي و همراهي تقي توسط اين ايرانيان ارمني سوسياليست پايـاني اسـتبداد صـغير هاي اده در هفتهز ترديد با تاييد
. تدوين شده است

 242تـا 238صـص،…يـاب اوراق تـازهدر، به زبان فرانسـه، حزب دموكرات نوشته پيلوسيان» نامه نظام«اصل. 23
. آمده است

و دستكاري گونه نوشته اين. 24 ات،ي حـزب نامـه هاي متعدد اسـالم نمـا در مـواد مـرام هاي توجيهي هامـات بـا رواج
در هـاي ايـن نـوع اسـتدالل نمونـه. به اعضاي حزب به تدريج اوج گرفت» نامسلمان«و،»ملحد«،»انقالبي« هـا را

و مقاالت نشريه ـ«و بيانيـه،ي يـك دمـوكراتو نيز نامـه،نو ايرانهاي حزبي كميتـه سـتار اجتمـاعيون عـاميون
مي» همدان و(. توان مالحظه كرد نيز در.ك.ر، باره اي در اين محققانه براي ارزيابي مختصر مطالب خسروشـاكري
.، هـاي اقتصـادي پيشينه . و باورمنـدان). 269تـا 267و 219تـا 211صـص،. همراهـي سياسـي روحـانيون
آنو بعضاً مخالفت، نامه خواه حزب دموكرات در عرضه توجيه ايدئولوژيك مواد مرام اسالم در عمـل، هاي صـريح بـا

بـه قلـم يـك دمـوكرات در كتـاب، نامـه دمـوكرات اصول دموكراسي ــ شرح مراممتن رساله. پا آفريدتناقضي دير
و نظام نامه مرام . آمده است57تا31صص، هاي احزاب سياسي در دومين دوره مجلس شوراي ملي نامه ها

آن، اي بــه قلــم يــك دمــوكرات در بازچــاپ رســاله» همــدان«دليــل وجــود نــام شــهر شــاكري بــه را نويســنده
و رهبـر شـعبه سوسـيال دمـوكرات همـدان در دوران،)فريدالدوله گلگون(خان همداني ميرزامحمدحسن موسس

و مي .، هاي اقتصادي پيشينه(. نويسد كه گلگون گرايش شديد اسالمي داشت مشروطه دانسته . .) 424ص،.
. 350ص، انقالب مشروطه ايران، ژانت، آفاري. 25
.4ص،)1910فوريه2(ق 1328محرم21مورخ، 123شماره،نو ايراننامه روز. 26
و تحول احزاب سياسي مشروطيتدر كتاب) نظام مافي(منصوره اتحاديه. 27  يحيـي: نويسـدمي، 363ص، پيدايش

مخـالف گرچه او بـا سياسـت اعتـداليون. كدام از احزاب نپيوست آبادي كه از كرمان انتخاب شده بود به هيچ دولت
مي توانست به دموكرات نمي«دعوت آنان را براي عضويت رد كرد ولي، بود بـدون شـرط، ناميد ها كه آنان را انقالبي

مي آبادي به دموكرات تمايالت يحيي دولت.».ملحق شود و برخـي اسـناد ديگـر تـاريخي ها را توان در خـاطرات او
.ام آوردهتر ان ازلي ايران در كتاب ديگري مفصلدرباره كارنامه اين رهبر شناخته شده بابي. يافت
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. 132ص، آبراهاميان. 28
. 212ص، جلد چهارم، زاده ملك. 29
. 133ص، نامه فرقه اعتداليون به نقل از آبراهاميان مرام. 30
:ه اسـت آمد) 237صص، ياب مشروطيت اوراق تازه(زادهق به تقي1328شوال18در نامه حسين پرويز به تاريخ. 31
و در ميـان مـردم اثـر كـرده روز است كتابي در تنقيد فرقه اعتداليون آقاي رسولشش« و توزيـع شـده زاده نوشته

مي متن رساله رسول».است در زاده را و نظام مرام«توان . يافت86تا59صص، نوشته نظام مافي»ها نامه نامه
شداختالف نظر دروني حزب دموكرات با اوج گيري. 32 از تقي. ترورها تشديد زاده رهبر حـزب مجبـور بـه عزيمـت

سه ماه پس از تـرور، 1328شوال21زاده به تاريخ اي در پاسخ مكتوب تقي شيخ محمد خياباني در نامه. تهران شد
و سعادت ملت ذره: به او نوشت، بهبهاني و ترقي اد. اي سستي به خود راه نخواهد داد كماكان در راه نجات امـهو در

: به خاطر برخي اختالفات نظري بود، خواسته از حزب دموكرات استعفا دهدمي، رمضان، افزود اينكه ماه پيش
از، كه خوب ملتفت هستيد ولي چنان و طريق مشي بنده در پيش بردن مقصود غيـر سـلوك طـراز روش حركت
و هـر موقـع را اقـدامي چه حضرتعالي هم اشاره فرموده بوديد هـر چنان. باشد اكثر رفقا مي وقتـي را اقتضـايي دارد
و بنـان شـروع نمـوده. مناسب است و مقابله را با بيان و مبارزات بايـد قواعـد. ايـم حاليه ترك سالح مقاتله نموده

و  و ارائه طريق بر طالبين حق را از روي دستورالعمل حكماي دانـا محكمه منطق را از نظر دور نكرده غلبه بر خصم
ها مالحظه اين طريقه را ننموده بهانه به دست مغرضـين افسوس كه بعضي. بين معمول داريم اي عاقبته فيلسوف

ميو تهمت زننده )346ص، ياب مشروطيت اوراق تازه(».دهند ها
مي اين اشاره و تـرور را بـه عنـوان ها نشان و مخالفت با عناصري كه مبارزه مسـلحانه دهد كه خياباني در اعتراض

و تقي 1328در اوايل رمضان، يوه سياسي برگزيده بودندش و تربيت كه نامشـان در ايـن قصد استعفا كرده بود زاده
و به ادامه فعاليت در حزب و ترور بهبهاني كه به دليل تبعيد اجباري تقي، نامه آمده او را منصرف مورد هجـوم، زاده

و در بحران دست مي همه جانبه مخالفين بوده و مهـم. انـد ترغيب كـرده،زد وپا اينكـه، تـر از همـه سـومين دليـل
و بياني را پيشه كنند» ترك سالح مقاتله«نويسد حاال كه قرار است خياباني مي و مبارزات قلمي با نكـوهش، نموده

مي بعضي« و بهانه به دست مغرضين اني بـه بيـ. خواهـد زاده يـاري مـي از تقـي» دهند ها كه اين طريقه را نپذيرفته
مي تقي، خياباني، ديگر و همراه خود و مخالفين را بعضي زاده را در اين شيوه موافق مي شناسد . خواند هاي ديگر

. 214ص، هاي دوران مشروطيت نامه. 33
و فعال سليمان. 34 و هنـوز زنـدگي، ميرزا اسكندري در چند برهه تاريخ معاصر ايـران به رغم نقش مؤثر نامـه مـدون

و هاي تاريخي ايران كه عمدتاً ضرورت اعتنايي مرسوم كتاببي. ميتي از او در دست نداريمقابل اه ها را به سياسـت
مي، آاليند ايدئولوژي مي در، زاده از ايران ميرزا پس از خروج تقي سليمان. تواند باشد عامل اين موضوع نقش مهمـي

ز، چنــدي بعــد. حــزب دمــوكرات دوران مجلــس دوم ايفــا كــرد و آغــاز كــار او در مــان برخاســتن ســردار ســپه
و چندي بعد از بركناري رضاشـاه بـه عنـوان دبيـر)ش1305ـ1300( و هدايت كرد حزب سوسياليست را تأسيس

طبـق مـذاكرات. در صـحنه سياسـت حضـور داشـت)ش1322دي16(ي ايران تا زمان مـرگش كل حزب توده
. ان مجلس به جاي برادرش يحيي بـه وكالـت برگزيـده شـدق با رأي نمايندگ1327ذيحجه23مجلس دوم او از 

او ضـمن. ها بـه قـم تبعيـد شـد ميرزا پس از انحالل اجباري مجلس دوم به همراه برخي ديگر از دموكرات سليمان
و تـا، هاي سوسيال دموكراتيك به مفهومي كـه در زمـان مشـروطيت رواج يافـت داشتن گرايش كمونيسـت نبـود

و فع و پاي، اليتآخرين لحظه عمر او گونهبه. بند مناسك مذهبي باقي ماند دينمداري باورمند اي كه تا زمان مـرگ
و فعاليت در درون تشكيالت سياسي به رياست او نيافتند . زنان اجازه عضويت

. 198ص، هاي دوران مشروطيت نامه، 1328رمضان26مورخ،»الدين شهرستاني هبه«ي نامه. 35
و تحو. 36 . 330و84صص،ل احزاب سياسي مشروطيتپيدايش
و دستورالعمل هاي تقي متأسفانه نامه. 37 امـا از برخـي، هـا در تهـران را در دسـت نـداريم هاي او بـه دمـوكرات زاده

و برخي اشاره به تقي، هاي باقي مانده نامه مي زاده توان پي برد كه اين كنفرانس دقيقاً بـر مبنـاي هاي مبهم ياآشكار
شد هاي تقي العملدستور يك روز پس از برگزاري اين جلسـه در دسـت، نامه مفصلي از حسين پرويز. زاده تشكيل
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و ذي مي است كه اطالعات دقيق در(. دهد قيمتي در اين باره به دست ، يـاب مشـروطيت اوراق تـازه عكس اين نامه
در، به بعد 324ص (. چاپ شده است 204ـ200ص، هاي دوران مشروطيت نامهو متن تايپ شده آن

.2ص،م1910اكتبر1328/24بيستم شوال،2شماره، ايران نو سال دوم. 38
.2ص،)1910اكتبر25(ق 1328شوال21شنبهسه،3سال دوم شماره،نو ايران. 39
هـايي از اعـالن زاده نوشت كه نسخه به تقي 1328در نامه مورخ پنجم ذيعقدهنو ايرانحسين پرويز مسئول اداره. 40

مي، هاي حزب را براي شعبه حزب به تبريز فرستاده است تاكتيك درو اشاره هم ايـن اعـالم چـاپنو ايرانكند كه
(205ص، هاي دوران مشروطيت نامه(. عمومي شده است

. 250ص، هاي دوران مشروطيت نامه. 41
. 253ص،جاهمان، 1329االول ربيع14مورخ، نامه منوچهر ايراني. 42
. 262ص،جاهمان،چي بادام. 43
. 274ـ273صص،جاهمان، 1329الثاني جمادي8مورخ، نامه احمد استوار. 44
. 330ـ329صص، هاي دوران مشروطيت نامه، 1329مورخ دوم ذيعقده، نامه حسين پرويز. 45
. 295ص،جاهمان، 1329رمضان5مورخ، نامه سيدعبدالرحيم خلخالي. 46
. 299ـ297صص،جاهمان، 1329رمضان15مورخ، نامه محمدعلي تربيت. 47
. 302ـ299صص، همانجا، 1329رمضان15مورخ، نامه سيدعبدالرحيم خلخالي. 48
. 324ـ320صص،جاهمان، 1329شوال16مورخ، آبادي نامه محسن نجم. 49
. 334ـ333ص،جاهمان، 1329ذيقعده10مورخ، نامه عبدالرحيم خلخالي. 50
. 343ـ340صص،جاهمان، 1329ذيقعده12مورخ، نامه خلخالي. 51
. 255ص، هاي دوران مشروطيت نامه. 52
. 261ـ258صص، هاي دوران مشروطيت نامهدر، 1329االول جمادي16مورخ،چي نامه محمدعلي بادام. 53
. 268ـ266صص، هاي دوران مشروطيت نامه، 1329ي الثان جمادي4، فروردينآقازاده مدير نامه حبيب. 54
. 275ص،جاهمان. 55
. 277ص،جاهمان. 56
. 282ص،جاچيف همان نامه بادام. 57
. 320ـ317صص،جاهمان، نامه حسين كمال تبريزي. 58
. 345ـ344صص،جاهمان، 1329ذيقعده21مورخ، نامه اسماعيل اميرخيزي. 59
و دينـداران. 351ـ350صص،جاهمان 1329ذيقعده27به تاريخ، آبادي نجمنامه محسن. 60 پس از حمله طـالب

و شهرسـتان هاي مشروب به مغازه و يهوديان در تهران گـرد هـاي دوره آبجـو را از طريـق گـاري، هـا فروشي ارامنه
مي مي و به دولت هم ماليات م. دادند فروختند شد شكلاما ذكر نام آبجو بر گاري هم و وقـت مـردم، ساز ،و انـرژي
و مجلس چندي در اين جهت هدر رفت، علما و خطـر. وزرا اين نمونه را آورديم تا نشـان بـدهيم در اوج التيمـاتوم

و بدبختي ديگر و، فروپاشي كشور چه مسائلي در فضاي ايران آن روزگار در كنار هزاران درد و حـواس مـردم انرژي
خ . كرده بود ود كار به دستان را مشغول

.(1911آوريل9(ق 1329الثاني ربيع9مورخ،12شماره، ايران نو. 61
.1ص)م 1911آوريل14(ق 1329الثاني ربيع13مورخ، سال سوم،15شماره، ايران نو. 62
. تحصيل كـرد هاي تبريز در مدرسه آمريكايي،ق از تجددخواهان جوان منطقه1310متولد، صادق رضازاده شفق. 63

و آزادي او در دسته تحت رهبري معلم آمريكايي ايران بـه، هـوارد باسـكرويل، طلب حامي مشروطه آن مدرسه خواه
در شرح تقي(. در مقاومت تبريز براي احياي مشروطه جنگيد» فوج نجات«نام  زنـدگاني زاده بـر مـرگ باسـكرويل

و تعطيلي روزنامه شفق شفق پس از اشغال تبريز توسط روس)، 119ص، طوفاني خود را به اسـتانبول رسـاند، ها
و در آنجـا بـه، مدرسه عالي آمريكايي،»رابرت كالج«و تحصيالت خود را در  آن شهر ادامه داد سپس به برلن رفت

ـ تا اخذ دكترا ادامه داد  و علوم تربيتي ـ فلسفه و در اين دوره بـه همكـاري بـا نشـريات ملـي. تحصيالت عاليه گـرا
ص، قيـام آذربايجـان در انقـالب مشـروطيتدر، كريم طاهرزاده بهـزاد. پرداخت فرنگستانو شهر ايرانتجددخواه 
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يـار-)رادپـور(زاده حسن علي، خواه مركب از رضازاده شفق روزنامه شفق از جانب محفلي مشروطه: نويسدمي 402
ص، ابراهيم قفقازچيزاده، تقيو آشناي قديمي  و سلماسـي منتشـر ميرزا محمودغني، مدزادهحاجي عبدالخالق زاده

و پشـتيباني اعضـاي.شد مي كميته ايالتي آذربايجان حزب دموكرات طي يـك اعـالن رسـمي خواسـتار حمايـت
(581ص، جلد دوم، تاريخ سانسور مطبوعات ايران، گوئل كهن(. تشكيالت از روزنامه شفق شد

. 141ص، . . . فكر دموكراسي اجتماعي، آدميت. 64
.39ص، پيغمبر دزداندر مقدمه، ابراهيم باستاني پاريزي. 65
مي. 66 : نويسد سركالرمونت اسكرين در خاطرات خود

حـزب دمـوكرات يـا. دادنـد هـا تشـكيل مـي اين نيرو را دمـوكرات، در كرمان نيروي سومي نيز وجود داشت
در، اجتمــاعي كــه بهتــر اســت آن را سوسياليســت بنــاميم هــاي بحبوحــه انقــالب مشــروطيت ســالابتــدا

و مخصوصاً تبريز تشـكيل شـد 1906ـ1905 قسـمت اصـلي ايـن حـزب را مجمـع. در نواحي شمال غربي
ها بعد از آن من به اين نتيجه رسيدم كه عدم توجه مـا سال. داد انقالبي مجاهدين در آذربايجان تشكيل مي

و جدي نگرفتن آنان اشتباه  تـرين قشـر حداقل اين عده نزديك. آوري بوده است تأسفبه نارضايتي اين عده
مي به و تنهـا گـروه مخـالف سيسـتم حكـومتي آن چيزي كه توان نامش را روشنفكران ايران گـذارده بودنـد

و منحطي محسوب مي و در راهي غلـط اداره خودكامه شدند كه سعي داشت كشور را بر طبق منافع خويش
ما. كند . در آن موقع . و رباره اين گروه به مقامات باال چنين اظهارنظر كرديم كه آنان جمعـي اخـاللد. گـر

. گربه رقصان هستند
و بـهق در زمان جنگ اول جهاني به همراه با ساير آزادي1334احمد بهمنيار در خواهان كرمان به فـارس تبعيـد

شد14مدت  س، پس از آزادي از زندان. ماه زنداني و و در به تهران رفت ش روزنامـه 1301پس عازم خراسان شـد
در. را در تهـران ادامـه دادش انتشـار آن 1303از. را در مشهد منتشـر كـرد فكر آزاد ش 1334آبـان12بهمنيـار
. درگذشت

و مجالت گيالن، فريدون، نوزاد. 67 .93و92صص، تاريخ جرايد
.6ـ4صص،ق1334شوال15مورخ11شماره، كاوه. 68
و پس از هشت ماه بـه پـاريس، زاده پس از اشغال آذربايجان توسط قشون روس اشرف.69 خود را به استانبول رساند

مقـاالتي مجله فرانسوي زبان عـالم اسـالميدر» آذري«در آن شهر با اسم مستعار،ي روزنامه كاوه به نوشته. رفت
و در روزنامه فارسي ماهيانه  پا كاظم ايرانشهرنوشت ريس به عنوان نويسنده اصلي بسياري از مقاالت به كـار زاده در

و همراه كميته مليون بـه رهبـري تقـي اشرف. پرداخت در زاده قـرار زاده در دوران جنگ اول در كنار و 20گرفـت
.شد كشته، هنگامي كه سي ساله بود، توسط اشرار راهزن،ق در نزديكي كرمانشاه1333رمضان

هـ، جلد اول، اريخ مختصر احزاب سياسي ايرانت، محمدتقي، بهار. 70 .ص
دل قصـيده.صب،جاهمان. 71 ق در روزنامـه 1327االول انگيـز بهـار در وصـف آزادي ايـران در جمـاديي بسـيار

شد خراسان ز آزادي سخن گفتن خطاست: منتشر (. 146ص، جلد اول، الشعرا بهار ديوان ملك( با شه ايران
. 640ص، جلد دوم، يخ سانسور در مطبوعات ايرانتار، گوئل، كهن. 72
مي. 73 و اين روزنامه به براي اطالع از سرنوشت بهار و نوشته تاريخ مختصر احزاب سياسيتوان تـاريخي خـود بهـار

. نوشته گوئل كهن مراجعه كرد، سانسور در مطبوعات ايران
 نـو ايـران وعده چاپ روزنامـه، 1909اوت29مورخ،قيتراش در روزنامه زاده در آخرين گزارش چاپ شده رسول. 74

و نوشت، را كه قرار است به شيوه اروپايي در ايران منتشر شود زاده در انتشـار خبرنگارتان محمدامين رسول«: آورد
».اين روزنامه شركت مستقيم خواهد داشت

در تاريخ معاصر ايـران عرضـه شـده كـه درنو ايرانبيش از هفت عنوان نشريه تحت نام، تا آنجا كه نگارنده يافته. 75
و وابسته به حزب دموكرات ايران دوران مجلس دوم مشروطه بودهصرفاًجا اين . مدنظر است، اولين آن كه هواخواه

بهمي، مثالً. 76 آن بيان نامه فرقه دموكرات ايرانتوان نامـه فرقـه انتبـاه،ق1328ذيحجـه5مورخ41در شماره، از
صـفر11مـورخ91در شـماره، اتحـاد مقـدس مقالـه،ق1329محـرم13مـورخ،68در شـماره ات ايراندموكر
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التحصـيل فـارغ. سـال مورخ اول جوالي همـان،81شماره، 1911ژوئن29مورخ،80شماره، سال سوم،نو ايران. 86
ز در نان به دليل محجوب بودنمدرسه آمريكايي به نام بدرلدجااماالحكما از اين كه شان در قـرون اخيـر از شـركت

و ناتواني جسمي شده هاي ورزشي محروم بوده فعاليت و بنابراين دچار ضعف زن. اند اظهار تأسف كرد اند درباره ايـن
و تربيـت دختـران ايـران كـه بـه خـانم مـدير معـروف شـد  در كتـاب ازليـان ايـران، دگرانديش پيشـگام تعلـيم

.ام اختهپردتر مفصل
. فكر دموكراسي اجتماعي. 87 . . 153ص،.
قاو اختر استانبولهمين رويكرد را پيرامون روزنامه، آدميت. 88 يكميرزا و تصويري دسـت خان كرماني پيشه كرده

ميو يك . كند سويه عرضه
و فشار روسيه تـزاري. 89 سي، در اوج حمالت اعتداليون رهبـر حـزب، اسـيو پـس از صـدور حكـم فسـاد مسـلك

و رسـول، دموكرات و درصدد اخراج ديگر فعاالن مؤثر حزب چـون حيـدرعمواوغلي . زاده . را رسـول. برآمدنـد. زاده
و سرانجام درجمادي، روسي و جاسوس خواندند روزنامـه.ق او را محبور به ترك ايـران كردنـد 1329االل المذهب

د، ارگان اعالم نشده حزب اعتداليونمجلس  و سـرانجام در شـماره 1328مورخ سـوم ذيحجـه26ر شماره ابتدا ق
و دشمن ايران ناميـد 1329رجب6مورخ 112 را.ق او را جاسوس و اقـدامات گسـترده كسـي در كـه فعاليـت اي

و افشاي دخالت و گسترش روح وطن جهت استقالل ايران و انگليس پرستي در ميان ايرانيـان در نشـريه هاي روس
و به قولي انجامنو ايران ضـمن، نـو ايـران نشريه. از ايران اخراج كردند» فاسد مسلك«داده بود به دليل افكار پيشرو

و نقد سياسـت  آن گرانـه هـاي مداخلـه ضديت با دولت روسيه تزاري و اقـدامي عوامـل دولـت بـا هرگونـه تعـدي
ق 1327مورخ دوم شـعبان،11شماره، نامهنايرا، مثالً. كرد استعماري ساير دول اروپايي به ويژه انگليس مقابله مي

و انگليس دسيسه و شـيخ خزعـلبه، هاي مشترك روس و در ميان قشقاييان ويژه توطئه عوامل انگليس در جنوب
و افشا كردو نيز والي پشت، در خوزستان . كوه را محكوم

.ق1328االول جمادي11و9مورخ،41و40هاي شماره، وقتروزنامه. 90
و برگـزاري«تشـكيل.)1911دسـامبر19( 1329ذيعقـده27، 120شـماره،نو ايران. 91 هيـات نسـوان اصـفهان

خـواه درباره زنان مشروطه«ي نوشته) 1328صفر24( 1910مارس7،نو ايران. تظاهرات توسط آنان را مطرح كرد
. را منتشر كرد» پرست ايرانو وطن

.2ص،)1910نوامبر12( 1328ديعقده9مورخ،18شماره، سال دوم،نو ايران. 92
و25مورخ،7و6شماره، سال دوم،نو ايران. 93 . قسمت اخبار خارجه، 1328شوال26شوال
.4ص،)1910نوامبر8( 1328ذيعقده5مورخ،15شماره، سال دوم،نو ايران. 94



 فصل هشتم

 نگاري معاصر زاده در تاريخ تقي

و نگويد« او، گفتار نيستراست، يا ناتمام بگويد، مورخي كه حقيقتي را دانسته باشد مسئوليت
».زني پيشه كرده باشدچندان كمتر از آن نيست كه دروغ

و ايران(، فريدون، آدميت )6ص، اميركبير

 ديري است با ما سخن به درشتي گفتيد«
»ان هست؟خود آيا به دو حرف تابت

برتأمل و كاستيي  نگاري معاصرهاي تاريخبرخي بدفهمي

ما تاريخ و چندپارگي، نويسي و جمعـي مـا مانند بسياري از تناقضات و روانـي هويـت فـردي هاي ذهنـي
زدايـي رايـج اي كه مشمول تـاريخ هاي برجستهيكي از شخصيت. دستخوش معضالت خود است، ايرانيان

و نقـش تقـي. زاده عصر مشروطه است سيدحسن تقي، صر شدهقلم زنان تاريخ معا زاده پيرامون مشروطه
و گفته دو نسـل از پـرورش يافتگـان نظـام آموزشـي مكتبـي سـه دهـه اخيـر در دوره. انـد بسيار نوشته

و درس تاريخ معاصر آموخته و تفريط«اند كه دبيرستان و غـرب» افراط گرايـي چـون روشنفكران الئيـك
و شكست«زاده تقي و ناكامي و درشـت. مشروطه بوده است» عامل انحراف و دشمنان ريـز طيف مخالفان
مي، زادهتقي و اعتقادي و جريان فكري و زمـاني در چند برهه. شودشامل هر دسته بـه دليـل،ي تـاريخي

و رويكرد ايدئولوژيك  و استيالي نگرش و نيازمنـدي،ـ سياسي خاصيچيرگي هـاي بر مبناي روند غالـب
آن شدهتاريخ بازسازي و دوره،ي و يا ابعاد او كارنامه ـ فرهنگـي ي زماني مشخصي از عمر طوالني سياسي

و تعديل شده است، تخطئه و يا جرح -ي تقـي ترين نقادان كارنامهپيش از پرداختن به آراي مهم. تحريف
. اشارهايي مختصر به چند نكته ياريگر است، زاده عصر مشروطه

ميصالح زمان را و واقعي تاريخ و قهرمان اصلي و معرفـت تـاريخي. توان ناميدترين داور صـرفاً بينش
و تجزيه. كنددر بستر زمانِ مشخص هويت پيدا مي و تفكيك تـواني آن اسـت كـه مـي با شناخت زمان

و رويدادها را تـا حـد امكـان در پايگـاه تـاريخي قـرار داد جايگاه شخصيت و دريافـت زمـان مشـخ. ها ص
و امكان مي بيهاي ماللگوييتواند افسانهبازسازي آن در حد توان و تكراري و سندآور و، پايه و كژفهمـي

اما همواره بايد در نظر داشت كـه بـازآفريني رويـدادهاي. ناهمزمان خواني گزارش گذشته را تاريخي كرد
راتاريخي هيچ و حتي اگر مرد، گاه گذشته مان آن روزگار آن را براي مـا حكايـت همان گونه كه روي داده
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و دانـش بسـيار. كندنمايان نمي، كرده باشند آن، بـه رغـم تـالش يـا» واقعيـت«،»حقيقـت«در نهايـت
و روايت» عينيت« و سازندگان ميدر ذهن يادآورندگان . كندگران حضوري صوري پيدا

كهرگاه پديده و بعدي اجتماعي را حاصل بينش و چند - هـيچ، نش اراده آدميان بـدانيم هاي پيچيده
و تاريخگاه با آنچه نسل ميهاي بعد از طريق مورخان ادعـاي بـازآفريني. يكسـان نيسـت، يابندنويسان در
و همواره ناكامل اسـت، حقيقتي عيني و. عبث ديروزيـان» حقيقـت«معرفـت امـروزي را همـان بيـنش

و عمل جز گزافه، خواندن از، ورزغـرض، گـو نويسان گزافهدازي تاريخپرتاريخ. گويي نيستدر واقع و متـأثر
و ايدئولوژي و يـا سـرايي هيجـان مديحـه، هاي همراه با ستايش يا تكفيـر داوريپيش، شرايط سياسي زده

اگـر عينيتـي تـاريخي وجـود. بـازد دار رنگ مـي جملگي در نگرش تاريخي زمان، توزانههاي كينهعصبيت
و معرفت بر آن را  و معرفت بر زمـان بدون رويكردي روش، تاريخ خواند» حقيقت«بتوان داشته باشد مند

و سير تحول آنها قابل دسترسي نخواهد بود و آينـده، گذشته. رويدادها معرفـت.ي مـا نيسـت همان حال
و كنش ديروز را بازنمايي نمـي  و جوانب بينش و. كنـد امروزي ما ضرورتاً همه ابعاد شـناخت ايـن تفـاوت

ميتاريخ، رفتيتنگناي مع و مؤثر فروتني از اين دسـت كـه دريـابيم. كندنگار را مجبور به تواضعي آگاهانه
و يا يك شخصيت تاريخي در بهترين حالت و ارزيابي يك رويداد - بـازپردازي ذهـن روايـت صرفاً،تشريح

و تأثير ذهنيت راوي گريزي نيست. گران است و تصرف هشـگر بـر آن ناچـار انـگ پژو، از آنجا كه از دخل
تـرين شـكل محتـواي كـار خـود بـا توانـد در عـالي مـي صـرفاً ترين راويصادق. ماندتحقيق تاريخي مي

و معرفـت خـويش  و امكان ذهن و بازسازي گذشته در توان ،و در واقـع بـا دخالـت نـاگزيرش، دستكاري
و عرضه كند، متأثر از زمان» عينيتي« و. گذشته را در حال بازسازي راي نمياز آنجا كه تواند همـه آنچـه

و زواياي گوناگونش روي داده و در ابعاد و بشناسـد، چنـان كـه بـودهآن، دقيقـاً، كه در گذشته بـا، بيايـد
و صافي خود به آن گذشته مي و بر مبناي ذهنيت . نگردرويكردي گزينشي

و مدارك دست به گزينش بزندتاريخ، گمانبي و طبـق، نگار ناچار است در انبوه اسناد اما نه به دلخواه
آن، پسند خود و ابعاد چندگانه و هم خوان با گذشته - تـر مـي امر ديگري كه موضوع را بغرنج. بلكه هم آوا

و خواسـته اين است كه غالب تاريخ، كند و سليقه و گزينش خويش را از باورها هـاي خـود پردازان قضاوت
و تفاوت ميان ارزشآكنده مي شكنند و آراي و سياسي آنها با آنچه گذشـته گذاري - نـاممكن مـي، خصي

و بسياري از بدفهمي و كژانديشيشود نگـار آنچـه را تـاريخ. نشـانند هاي نظري خود را به جاي آن مـي ها
و مطلوب مي ميشايسته آناما تاريخ، كندپندارد در روايت خود از گذشته منظور چنان در اين رويـه پرداز

مپيش مي و يا جوانب واقعيتهمرود كه برخي از هاي تاريخي را كـه در زمـان خـود نقـش ترين رويدادها
كم، اندايفا كرده ميمحو يا . كندرنگ
و يا نوشتاري خـود از سـر گذرانـده اسـت نگاري ما دورهتاريخ ايـن. هاي متفاوتي را در روايت شفاهي

ميهنوز در برزخ دورا، نگاري به رغم گذر از دوران كودكي خودتاريخ و پا در ميـان. زندن بلوغ خود دست
و يا تسليم محـض بـه رويكـردي اسطورهبه علت شيفته بودن به گذشته، ما ايرانيان هـاي اي ايران باستان

و جويـا بـه، ايدئولوژيك سياسي چپ يا مذهبي و نگاهي نقاد عمدتاً بازسازي تاريخ ايران به جاي سنجش
و تمايالت  و بر مبناي منافع و تمجيد گزافهدلخواه و آرماني به تعريف و گروهي و يا بـه تكفيـر فردي آميز

و يـا رويكـرد سليقه فردي يا آرماني متأثر از ذهنيت اسطوره. ناپذير نگاشته شده استو نكوهش خدشه اي
و بيروني سخت پژوهش در حـوزه. ما سايه افكنده است اعتقادي بر اكثر آثار تاريخي و موانع دروني آفات

ميتا و نه مـي توان در يك ارزيابي تقليلريخ معاصر ايران را نه و گرا به بحث نهاد تـوان آن را در نكـوهش
و. نقدي كه از قلم معدودي مؤلفان تراويده خالصه كرد و معرفـت بـر ميـزان و وقوف بـه آنهـا اما شناخت
و ضعف تأثيرشان در كار پژوهش الزم است ]1[. شدت
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و علي و كژفهميكاستيرغم تمامي موانع و اساسي تاريخ،هاها نگـاري معاصـر مـا پيشـه گام نخستين
و بياني دور از جزميت اسـت  و به كار گرفتن زبان رويكـرد دموكراتيـك زمـاني. كردن رويكرد آزادمنشانه

و نقادميسر مي و جويا، شود كه معرفتي خرد وزر ، فارغ از ايمان به بديهيات مسـلمي در گذشـته، شكاك
و بازسـازي. از نفرت يا عشق رمانتيك در بازآفريني اثر تاريخي به كار روددوري تاريخ جوالنگـاه آفـرينش
و خواست، آرزوها . سازي خويش با ديگران ديروزي هم نيستمأواي همسان. هاي مورخ نيستاميال

بي، مورخ از همان آغاز بايد بپذيرد كه از توانايي مطلق و شـناختي بـي معرفتي ان برخـوردار كـر نقص
او. نيست و ارزيابيپاسخ، روايت بيها و زبان او بايد با تواضعي درخور انسان دانـا. پرسش نيستهاي ، ذهن

و جويا و به دور از پرخاشگويي عصبيكم، پرسنده و توانـايي. به ارزيابي پردازد،و خودكامانه، ادعا شـهامت
و جستجوگر، نگريستن نقاد ا، شكاك و ايـدئولوژيك ميسـرز حقيقـت يگانـه با فاصله گـرفتن ي سياسـي

مي. شود مي و حتي مخالف امكان حضور و رويكرد دموكراتيك به صداي دگرانديش و با چماق اتهـام دهد
و شخصيت و مطلق. شودهاي تاريخي روبه رو نميتكفير با رويدادها و خشونت سـاز نگري همساناستبداد

و دموكر، خواهو همسان و متفاوت با خود را از گذشته برنميحضور تكثرگرا رويكـرد اسـتبدادي. تابداتيك
تكو داناي كل با رويه و چندپارصدايي امكان گفتي ميوگو و چندگانگي تاريخ را حذف يقـين. كنـد گي

و سـرانجام عرضـه يـك قرائـت يگانـه  و مرسوم از آنـان و يا گزينش جا افتاده و شواهد ، به برخي از اسناد
ميامكان گفت و شك در روايت را از بين . بردوگو

اين فقره از تأثيرات موروثي مذهب ثنويـت«:در حدود قريب صد سال پيش،ي جوان زادهبه قول تقي
و  و ديگـري را منبـع فضـايل و طعـن و اهريمن است كه در هر عصري يكـي را مصـدر لعـن گراي يزدان

و آن را مجس. كنندمناقب مي مياين را هيكل انسانيت ]2[».خوانندمه لعنت
وطنـان زاده دو سالي پيش از آغاز كار مجلس اول مشروطه در انتقـاد از نحـوه نگـرش هـم تو گويي تقي
و شخصيتخود به پديده ميها از. نوشتهاي تاريخي وصف حال بعدي خود را امروز كه قريب يـك سـده

مي، گذردنوشتن اين كلمات مي كمآثار متعددي را . گيرنـد اكـان در همـين چـارچوب قـرار مـي يابيم كه
يكگونه ارزيابيافسوس اينجاست كه نمونه اين راهاي و كتـاب در آثـار تـاريخ صرفاً سويه سـازان پـردازان

. توان يافتپندار نميتاريخ
و يك و شـود كـه تـاريخ سويه نگريستن قضايا موجب مـي تكيه بيش از حد نـويس تنهـا يـك روايـت

و ظرفيـت تـاريخي خـود بپـذيرد رويكرد را به هر  و مؤلفه تاريخي در شعور از، رويداد و هرگونـه تخطـي
و خيانت به مقدسات شناخته شود، حصارهاي آن ظرفيت ميجانبهيك. امر نابخشودني شـود گري موجب

و نشيب، كه كارنامه زندگي طوالني و شرايط متفاوت تاريخيدوره، پر از فراز و تحـول، هاي زماني ،تغييـر
و عمل شخصيت و تضاد در تفكر و نظـر صـرفاً جملگـي، هاي تـاريخي تفاوت و يـا عمـل بـه يـك جنبـه
و انديشه و محدود شودمشخص از مجموعه اقدامات هاي تـاريخي شخصيت. هاي چندگانه آنها تقليل يابد

و گنـاه  و يـا از محسـنات قابـل تحسـين در اين رويكرد يا دارندگان معايب نابخشودني و سـتايش آلودنـد
و برتريهاي زميني نبودند كه با همه كاستيتو گويي اينان انسان. برخوردارند و بـدي خـوبي،هاها ، هـا هـا

و فرودها و درستي، فراز و تفـاوت،هاخطاها و جسـمي تـوان و برهـه، هـاي روحـي در شـرايط ناهمزمـان
و مقتضيات اجتماعي و فرهنگي حضور يافته، سياسي، تاريخي - انگـاري تقليـل بلكه بـا سـاده،ندااقتصادي

و كارنامه آنها به فرشته يا شيطاني شخصيت گرايانه و عملكردشـان تنـزل، ها معصوم يا گناهكار زنـدگي
يك. يابدمي و آرمانو از آنجا كه ذهنيت و» درسـت«و سـخن» مطلـوب«طلب تنها خواهان رفتار سونگر

و در همه» اصولي«پاسخ - شـود برمـي وقتي با اين دست آدميان روبه رو نمي،تهاسي زمان به همه چيز
و داد خود را مي و عمل آنها در جهـت ايـده. ستاندخروشد و ثابـت چرا نتايج تاريخي نظر هـاي مشـخص
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و يا انجام داده، هرچه گفته سـويه زمـاني كـه بـا انسـان همين رويكـرد يـك. اند آرماني نبوده استنوشته
ر و رويداد مورد پسندش ميمطلوب و عمـل او را توجيـه، هر خطا، شودوبه رو و كاسـتي سـخن ، اشـتباه

و كم ميمحو و تحليـل همـه رنگ و در عمل از شناخت و دربرگيرنـده وسـيع كند و جانبـه تـرين عوامـل
و امكانات بالقوههاي تاريخي موضوع پژوهش درميمؤلفه و ناگزير خود را از بسياري ابزار و ماند ي تحقيـق
مراه مييابي و نويني از قضايا محروم . كندعرفت به جوانب بيشتر

و يافته، انديشيفراخ و تساهل باورها و خـرد هاي چندگانههمراه با تحمل ي متفـاوت اسـت كـه افـق
و تحجـر بـاز مـي معرفت را وسعت مي و از غلطيدن به دامـان جمـود فكـري تجربـه زنـدگي. داردبخشد

و معضالت بي  ـ فرهنگي كـم بـه مـا ايـن درس را آموختـه باشـد كـه اجتماعي بايد دسـت شمارسياسي
و آراي خود را نهايت دادهدريافت و ها و فروتنـي بـه دگرانديشـان و با تسـاهل و بينش بشري نپنداريم ها

. رويدادها بنگريم

 چهل شمسيي زاده در پردازش اهل قلم دههتقي
گتقي و و به شـدت سترش انديشهزاده در آستانه دهه چهل يعني دوران رواج و راهكارهاي اصالت خواه ها

و مانـدگارش در ارزيـابي كارنامـه با سلسـله سـخنراني، غرب ستيز در ميان اهل نظر ايران هـاي معـروف
و تأكيدي بر ضرورت اخذ تمدن جديد ها سكوت در دهه پايـاني پس از سال، در باشگاه مهرگان، مشروطه

و ندايي كه در استيالي تجددستيزان كـه. هانه خويش پاي فشردبار ديگر بر روايت تجددخوا، عمر هشدار
نه تنها گوش شنوا نيافت بلكـه در آثـار، ستيز نهان كرده بودندهاي غرببينيبار خود را در پس وارونهاين

و مؤثرترين شخصيتدو تن از برجسته و مورد اعتماد جامعه پژواكي منفـي ترين و فرهنگي هاي فرهيخته
. داشت

و مقدمه نهضت مشـروطيت«فريدون آدميت كتاب، هاي يادشدهسال بعد از سخنراني خـود » فكر آزادي
و  و از منظر دفاع از جامع آدميت ي پيـروانش در مجلـس اول كارانـه محافظـه» ليبراليسم«را منتشر كرد

و اتهام وارد آورهرجا توانست بر تقي و انتقاد ، هاي همـين دهـه در نيمه.دزاده راديكال عصر مشروطه ايراد
و جنجاليشدهدر شناخته ، جـالل آل احمـد » زدگيغرب«يعني كتاب، ترين اثر تجددستيز اين دورهترين

و ناقل تقي شد» زدگيبيماري غرب«زاده عامل و آل احمـد. معرفي و شخصيت بسيار مهـم آدميـت تأثير
و قلم و اديبان - هـر دو از مهـره، اين دوتن.ن ايراني آشكار استزنادر آن زمان در ميان خيل فرهيختگان

و درون كانون نويسـندگان محسـوب مـي و مورد احترام در بيرون و. شـدند هاي اصلي اهل قلم مخالفـت
و آراي تقي تنضديت آشكار با نام و برجسـتهبي، زاده از سوي اين دو و گمان نقـش مـؤثر اي در تخطئـه
و كارنامه تقي زمتحريف روايت و پنجاه ايفا كـرد زاده بـرهمين بسـتر بـود كـه. ان مشروطه در دهه چهل

و رأي آشـفته علي شريعتي سخن و مبلغ نظر ،57در آسـتانه انقـالب» بازگشـت بـه خويشـتن«ي پرداز
و مـروج غـرب ترين مخالف اصالت هاي متعدد خود به عنوان برجستهزاده را در سخنراني تقي گرايـي يابي
و اتهام قرار دادتهدف دشمنانه، مدرن و تاريخاين بازسازي. رين حمله ميراثي بـراي مورخـان،هاپردازيها

و مذهبي عمدتاً رسمي حكومت اسالمي پس از  چين كـردن برخـي تا با دست، فراهم آورد 1357مكتبي
و تـز دانشـگاهي در حكومـت اسـالمي، كمتـر كتـاب. روايت مطلوب خود را عرضه كنند،هامؤلفه مقالـه
و توسعه عرضه شده كه با نام بردن از تقيپير و پيشينه تجدد ايـن تصـاوير، زادهامون رويدادهاي مشروطه

و يا اثر آنها را بيان نكند و، عالوه بر اين. بازپردازي شده و پژوهش به پشتيباني نهادهـا تعداد زيادي كتاب
درانتشارات دولتي درباره تقي و منـابع اشـاره كـرده زاده منتشر شده كه به برخي از آنها .مابخـش اسـناد
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و منابع بسيار بـه بـازپردازي مكتبـي تـاريخ مشـروطه بـر مبنـاي قرائـت و اختصاص انرژي همين توجه
و در ضديت با روايت تجددخواهانه قانون و يا كـم شريعت مدار و در مسير محو و الئيك آن روزگار اثـر گرا

ترين رويـدادهاي تـاريخ خود حكايت از حضور مؤثر او در مهم،زاده عصر مشروطهگويي نقش تقيو وارونه
گـويي متـأثر از شـرايط زمـاني ويـا ايـدئولوژي زدگـي پيرامـون مغلطـه. معاصر صدساله اخير ايـران دارد 

و كردار تقي و خـود حكـايتي مفصـل شخصيت زده در آثار تاريخي ايران مختص يكـي دو قلـم نيسـت
بـراي فهـم صـرفاً. گنجـد هاي سطحي از اين دست در اين مـتن نمـييپاسخگويي به انبوه بدفهم. است

احمـد، زنـان ايـن حـوزه تـرين قلـم زاده به آراي دو تـن از برجسـته نگاري معاصر پيرامون تقيبهتر تاريخ
و فريدون آدميت اشاره خواهيم كرد . كسروي

 كسروي» داري تودهسررشته«ي شكسته زاده در آينهتقي
ميكسروي بر اين نگـاري اول اينكـه شـيوه تـاريخ: فشارد كه مورخ بايد سه شرط داشته باشدفرض پاي

و پاك زبان باشد، بداند و در داوري دوم اينكه خصـلت. راستگو و مطلـوب انسـاني را بپرورانـد هـاي نيكـو
و راستي چون آزادگيسوم اينكه خصلت. منصف باشد د، غيرت، هاي نيكو و از خودگذشـتگي را ر دليـري

و پايدار گرداند ]3[. ميان مردم استوار
مي، انگارهدر پي تحقق همين پيش در ارزيابي تاريخي ارجي نيسـت: گيردپيرامون مشروطه ايران نتيجه

و  و بهر چه برخاسته بلكـه مهـم، از كجا به ايران آمده» خواهيمشروطه انديشه«بدانيم اين جنبش از كجا
و صدها كسان ناپاكي نمودنـد مرد در آن جان هزاران«اين است كه بشناسانيم  بـر».فشاني تاريخي كردند

و حضـور ايـن دو گـروه در تـاريخ  و ارجمند است كه نـام اين مبنا تاريخ مشروطه تنها از اين منظر مهم
خود در تعريـف از مشـروطه» فلسفه تاريخ«كسروي در كنار اين. ثبت شود تا عبرتي براي آيندگان باشد

:دمي نويس

. هاستدارياز بهترين سررشته) داري تودهيا سررشته(مشروطه« . هـاي مشـروطه در زمـان.
و روم پديد آمده ولي نپاييده بـود  و بيشـتر. باستان در يونان تـا سـپس در اروپـا پديـد آمـده

مي. كشورها آن را پذيرفتند و سالدر ايران نيز غيرتمندان خواهان آن كوشـيدند ها مـي بودند
و تا  و سيدمحمد طباطبائي پيش افتاده جنبشي پديـد آوردنـد شادروانان سيدعبداهللا بهبهاني

و مجلـس شـوري  بدانسان كه در تاريخ نوشته شده از مظفرالدين شاه فرمان مشروطه گرفتند
]4[».در تهران گشاده گرديد

و زمان اقا 1302اولين تالش كسروي در نوشتن روايتش از مشروطه به سال مـت او در دماونـد شمسي
ي آذربايجـان را تحـت نـام تـاريخ سـاله16در سه مـاه رويـدادهاي، به قول خودش. گرددو زنجان بازمي

و خالصه شهر صـيدا در لبنـان» العرفان«اي از آن را به عربي در مجله هيجده ساله آذربايجان فراهم آورد
هـاي ناشـر انديشـه، يمه نشـريه پيمـان متن كامل فارسي اين نوشته چندي بعد به ضـم]5[. منتشر كرد
شد، كسروي . عرضه

ره كسروي در اين برهه و. جويي براي يكپارچگي ايران بودي زماني در پي با باور به لزوم ضـرورت چـون
و پيشـرفت ايـن آرمـان خـويش  و، رأي، بـا هـر نظريـه، چرا ناپذير يگانگي ايران در راه سـرفرازي گـروه

ف مي» متخاصم«هاي هم او به گروهشخصيتي كه مردم را به . نه تنها مخالف بلكه دشمن بـود، كردتقسيم
همـاهنگي، همراهـي، بارها تأكيد كرد كه تمدن يعني هنر زيستن در همساني، بر اساس اين پيش انگاره

و بربريت را معادل غيبت اين مؤلفه هـاي ايـن زمـان او جملگـي بـه نوشـته]6[. كردها معرفيو يگانگي؛
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تئـوري مبـارزه«به شفافيت بـا،»آيين«در كتاب. حلي براي يكپارچگي ايران بودوي از انحاء در پي راهنح
و واقعي رسيدچگونه مي«در مقاله. مخالفت كرد» طبقاتي عنوان كرد كه احـزاب،»شود به استقالل ملي
عملت، در اروپا و نوعي از بربريت . زننـد صر جديد را رقم مـي هاي خود را به طبقات متخاصم تقسيم كرده

وره،هايابيكسروي در مسير اين علت جويي را وحدت از مسير كسب آگاهي از طريـق آمـوزش همگـاني
او. منظم در ضرورت يكپارچگي ملي معرفي كرد يـك، يـك فرهنـگ، يـك مـذهب، يك زبـان، به گمان

و تعالي كشور چاره و پيشرفت مخـالف، پايه همـين فرضـياتبر. ساز استحاكميت مركزي براي نوسازي
ميهاي ديگري بود كه به باور او ابزار تفرقهنظريه . رفتنداندازي در ميان ملت به شمار

و خيال و با ارزشاو وحدتي آرماني و غيرعملي در دنياي مدرن مـي پردازانه پـردازد كـه در هاي ذهني
و مادي امكان تحقق عملي نداشت به. جهان عيني و عقبذهن هشيار او و ايـران گمراهي مانـدگي شـرق

و به عنوان انديشهگواهي مي و آمريكـا نوشـت داد و در قالب پيام به دانشمندان اروپا در: ورزي مسئول مـا
و نادانيشرق خواهيم كوشيد گمراهي و يـا بـه هـر، عرفان، هايي را چاره كنيم كه به نام فلسفهها ادبيـات

د كسـروي راه پيشـرفت را از دو مسـير. ارد تا آنها را از ريشـه برانـدازيم نام ديگري در ميان مردمان رواج
و آگـاهي از محـيط پيرامـون، اول از راه دانش: ديدمهيا مي و پي بردن به نيروهاي طبيعـت و، افزارسازي

و دانسـتن و پـي بـردن بـه گـوهر آدمـي و زنـدگاني دوم راست ديني يعني شناخت معني درست جهان
و زيستن به آيين خردجايگاه آن در مي و هـم. ان آفريدگان زيسـتي ميـان باور راسخ او به لزوم همـاهنگي

مي جوهر انديشه، اين دو راه جدا از هم . دهدي او در زمان نوشتن تاريخ مشروطه را تشكيل
و تاريخ در نزد كسروي ابزاري مهم براي پيشـبرد امـور يادشـده شـناخته مـي و او بـا كارآمـدي شـد

بلكـه اكثـر قريـب، گي كسروي نبودي ابزاري از تاريخ تنها ويژ استفاده. ور آن را به كار بستكوششي درخ
و فهـم خـود چنـين كـرده به اتفاق ره و انديشمندان تاريخ معاصر ما بـه سـهم او بـر مبنـاي. انـد جويان

و ترقي مي و سرفرازي يخ را در حكـم آمـوزش تـار، يافـت ضرورتي كه يكپارچگي ايران را تنها راه بهروزي
و فرقه. اي مؤثر در اين چارچوب به كار گرفتوسيله و قـومي گروه، گرايي مذهبيجداسري ، هاي سياسي

و مليتعدد زبان شهودي جملگي در نظـر هاي عرفان وآيين، هاي گوناگون جديد غربيانديشه، هاي قومي
را، يشـگي تاريخ در اين چارچوب اند. بار بوداو به حال اين يكپارچگي زيان ابـزاري كارآمـد بـود تـا مـردم

و نژادي پديدهمتقاعد كند كه جزئي از يك ملت يگانه و گوناگوني زباني در صـرفاً انـد كـه هاي جديدياند
نويسي بـراي او زنـده كـردن عشـق تاريخ، در واقع. اندهاي بيگانه به اين سرزمين آورده شدهنتيجه تهاجم

و پديدآورنده غر وطني يكپارچه او. دادهاي ميل به پيشـرفت اجتمـاعي آن در نـزد مـردم معنـا مـي يزهي
و باورهاي ناپاك را بشناساند، دين پاك، خواست از راه تاريخمي و.و زبان پاك را رواج دهد عامـل وحـدت

و نهادهاي ضـروري آن بلكـه آگـاهي اجتمـاعي توسـط تعلـيم همگـاني  سرفرازي ملي در نزد او نه قانون
و پاكباورهاي مطل« را. بود» وب و كارآمـد آن و پـردازش جديـد تاريخ به گمـان او مـؤثرترين ابـزار بـود

. وظيفه خود قرار داد
هم، كسروي از منظري تمركزگرا و و هرگونـه خواهان ملتي همسان انديشـه ـــ پـاك ديـن ـــ بـود

و محكـوم مـي  و رويكـرد. كـرد فردگرايي مدرن را تحت عنوان خودخواهي فردمـدار مطـرود تحقيرآميـز
به رغـم تأكيـد فـراوان او بـه، هاي نوينو كالً تجددخواهان هوادار انديشه»هاخوانده درس«نكوهنده او به 

و تجددسـتيزي بعـدي انبـوه رهـروان  و آگاهي در واقع بستر خردسـتيزي و دانش و قرب خرد ارجمندي
و نيكوي خويش را فراهم آورد . بازگشت به اصالت مطلوب

مي،ي كسروي خواهانهو اصالتپاكي ناب هـاي اين قهرمان قرار بود در لـواي نوشـته. خواستقهرمان
و شناسانده شـود  و سرمشقي عرضه ـ تاريخي به عنوان نماد اي بـراي تـاريخ را در حكـم ريشـه. حماسي
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و در روزهـاي سـخت بـا يـادآور» توده«شناخت كه درخت هويت ملي مي و استوارتر گرداند ي را پايدارتر
و مردانگي قهرمانـان خـود رسـالت آثـار، بركشـيدن قهرمانـان مطلـوب]7[. اسـتوارتر شـود، آن پايداري

شدي مشروطه دوگانه .ي او
و» داري تـوده سررشته«دانست كه با تمام تأكيدش بر آيا او نمي بـه عنـوان بهتـرين شـيوه حكومـت

بيستايش مردم تهي و اي، آاليشدست فداكار و واقع يگانـه او وقتـي كـه بـه صـحنهن قهرمانـان در عمل
ميمي و دنبالچه خود و ناگزير مردم را به حاشيه اش چنـين رانند؟ خـود او هـم در كتـاب مشـروطه آيند
و حماسي پيشاو با ذهنيت اسطوره. كرد اعتنـا بـه در پي قهرماناني بـود كـه بـه مـردم بـي،اشمدرناي

و افتخار بدهددرس ميهن، ميراث مشروطه زمانه رضا شاه و حس غرور دو. پرستي بـه همـين دليـل هـم
، باشـد » تـاريخ هيجـده سـاله آذربايجـان«و » تاريخ مشـروطه«كتاب اصلي او در اين زمينه پيش از آنكه 

و تـا كشـته و نبردهاي محاصره تبريـز برخاسـتند و سرگذشت مجاهديني است كه از ميان تنگنا حكايت
قهرماناني تك ستاره كه درخشـيدند. ادامه يافت، حمدخان كرمانشاهيشدن آخرين قهرمان كتاب او يارم

و مسئول نباشدوقتي جامعه. ها فرو رفتندو به قعر آسمان بار سـنگين همـه، اي متشكل از شهروندان آزاد
مينيكي - دموكراسي بار گناه عمومي را از دوش قهرمـان برمـي. افتدهاي مطلق خيالي به دوش قهرمانان

و به ـ اجتماعي خود منتقـل مـي جامعه گيرد . كنـد اي متشكل از شهروندان مسئول در سرنوشت سياسي
و آينده، اما كسروي به دموكراسي باور نداشت -ي مطلـوب عـاري از آلـودگيي جامعه حتي آن را به حال

و ديني مي، هاي اخالقي و زيانبار ميدانست؛ او به هر وسيلهمضر و فـارغ اي از خواسـت قهرمـان مقـدس
و مـردم را بـه آلودگي و شـكوهمند بسـازد هاي مرسوم را در قامت تاريخ مشروطه همچون بنايي سربلند

و تحسين وادارد و همسـان طلـب بـا، فداكاري، در بستر تحسين دالوري. تقليد و غيرت پروري جمعي
و. عنصر روشنفكري مشروطه در افتاد هـاي متفـاوت نـو ايدهحضور روشنفكران را كه مناديان افكار متنوع

و تـوازن سـنتي محكـوم كـرد، بودند و وحدت عمومي و يگانگي و سست كردن استحكام . به دليل لرزان
و كـژرومي» هاي فكريآلودگي«ي دهندهروشنفكران را رواج شناخت كه امت يگانه مطلـوب او را آشـفته

شيكساني چون تقي. ساختمي ميوهزاده را كه بنيانگذار نخستين حزب به ، رفـتي مدرن غربي به شمار
و از آن پرهيز كنندعامل ويرانگري مي خواسـت كسـروي مـي. ديد كه بايد رسوا شود تا همه عبرت گيرند

و قلم خود جنگ و پيشرفت ايراني كـه عاشـقانه آن را دوسـت با دانش افزاري آفريند در خدمت سرفرازي
و بدي مد نظر او را بشن. داشتمي و پرده از چهرهقلمي كه نيكي و شخصـيت اساند هـا زدودهي رويـدادها

و دالوري و دورويي را ترسيم كند و خيانت و گزافه و آزادگي را بنماياند،و فريب هـر چـه را نشـان. پاكي
مي، ديدناپاكي مي و حذف و مصـلح طلبانـه بـه كتـاب سـوزانِ. خواستمحو و لغزنـده در اين چاه عميق

و آلوده و در روزنامه، پنداشتمي افكاري كه پليد پـرده ارگان تشـكل پاكـديني خـود بـي پرچمروي آورد
: نوشت

مي« مي... سوزانيمآري ما كتاب ».دهدآن كتابي كه يك مرد ناپاكي به ديگران درس ناپاكي

و سنگين ميراث، كسروي دركنار اين رويكرد ارشادگرايانه خـود را در روزگـار انفعـال بار گناهي عظيم
و حـاال مـيت آن فداكاران يگانهمجاهد خواسـت بـا قلـم اي كه در كتابش مطرح كرده بـر دوش داشـت

و سازش  و انحرافپس، با مشاهده جهل عمومي. ناپذيرش آن را جبران كندجنگجو هاي متعـدد ماندگي
و اجتماعي را در انبوه آثار مكتوبي مي و كـج فرهنگي مـردم هـاي رويدانست كه به گمان او در بـدفهمي

كه. مؤثر بودند و» چيستان«به اين باور رسيده بود - ريشـه بـدبختي«هستي اجتماعي ايران را باز نمـوده
: را به دست آورده است» هاي توده

آري مـا ايـن را بـه دسـت. هاسـت اين دستگاه فرهنگ، هاستاين روزنامه، هاستاين درس«
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چـه، هـا را برانـدازيمو همـه بـدآموزي به آن شديم كه با همه اين چيزها نبـرد كنـيم، آورده
، چه آنهايي كه به نام عرفان يا ادبيات پراكنده شـده، آنهايي كه به نام دين يا كيش رواج يافته

».هاي نوين اروپاييچه آنهايي كه به نام انديشه

گرايـي از آرمـان. داشتاو همچون مصلحي اجتماعي رسالت پيامبري عصر جديد را بر دوش خود مي
و تخيلتغاي و شر بستري ساخت براي برپايي مدينه فاضلهگرا و رويـه، گري پرشور اي مسـتبدو با رفتـار

و مشـروطه» داري تودهسررشته«نظام مطلوب خود را تحت عنوان. با مخالفان به جنگ برآمد مطرح كرد
و كارآمـدي، گرا كه بدون در نظر گرفتن فلسفه سياسـي مفهومي عوام. را نمادي از آن وانمود كرد برنامـه

و تعريف شدهسياست و كشـدار با كلـي صرفاً،ورز مشخص . عمـالً راه بـه جـايي نداشـت، گـويي انتزاعـي
ميو حق هدايت چنين جامعه» حقانيت« و در روز اي را اليق كساني و گـردن فرازنـد دانسـت كـه دالور

و جانكارزار آماده و نكتهاما كسروي اندي. بازي كننداند تا آخر نبرد سـنجي اسـت كـه بـه شمند تيزهوش
بـا تخريـب صـرفاً يكي اينكـه سـاختن نظـام نـو. نهفته در اين نظام انديشگي خود آگاه استهاي تناقض

و دستگاه پيشين ممكن نمي و تخريبمناسبات و گـردن فـراز شود كنندگان آن دستگاه هـر چنـد دالور
و، باشند و برنامه و دانش . نهاد نياز دارند؛ قهرمانان او از اين خصوصيات تهـي بودنـد براي ساختن به تدبير

» داريسررشـته«دست شهري به عنوان حاملين راسـتيني تهي به رغم تعارفي كه نثار توده، بعدي اينكه
و ره كـه مـي»ايتوده«داند اينمي، كندمشروطه مي جـويي سـتايد كمتـر از آن خصوصـيات سـازندگي
كه. برخوردار است بي همچنان مي، دانشيكم، سواديآنها را به دليل و عامي بودن نكوهش و تعصب كنـد

مي، انگارددر اوج رويدادهايي كه مي و آن سياسـت پي انـد؛ از كـار شـده ورز كهنـه برد كه ملعبه دست اين
و نيازمنـد مصـلح اجتمـاعي مـي برمي، اين رو و گمراه و آنها را جاهل از» راه راسـت«بينـد كـه آشوبد  را

و بديل و او كسي جز خود كسروي . نبود»اشپاكديني«گمراهي بر آنان بازگشايد
و گردن، تاريخ مشروطهكسروي در فرازي قهرماناني را كه ترفيـع بخشـيده تحسـين همه جا دالوري

و آنها را اليق رهبري مي بي. شمردمي» توده«كند مي تأملاعتنا به اما كـه كند در اين نكته بنيادين عبور
و اجراسـت، سياست عرصه مديريت و ارزش صـرفاًو، كارآمـدي هـاي بـا خصوصـيات اخالقـي شخصـي
و ايستادگي نمي، سادگي، عاطفي چون صداقت و تـاب آن رزمندگي و پـرپيچ توان در عرصـه تخصصـي

و مؤثر واقع شد ره. حضور داشت و بـه عنـوان ، كـرد جـويي عرضـه مـي در آرماني اخالقي كه پرورانده بود
و حتي تهيدسـتي مـالي، رزمندگي، جوانمردي، راستي، پاكي، هاي عاطفي چون مظلوميتارزش شهادت

و فراينـد تحـوالت را چنان تعالي مي و مناسـبات بخشيد كه فضا براي شناخت پيچيدگي عرصه سياسـت
و تار مي و اجتماعي تنگ و به اعتبار اين تناقض اساسي است كـه. شوداقتصادي بـا تعـالي به همين علت

و يارمحمـدخان  و باقرخـان و نامدارش چون سـتارخان و سنجش خصوصيات قهرمانان گمنام ، بخشيدن
و كارآمد با سياست پوشـي در بسياري از موارد ناچـار بـه پـرده، ورزي مدرنبدون برقراري ارتباط منسجم

و خطاهاي آنان مي و توجيه كاستي مي. شودآشكار و او كه و خواهد پيام شـجاعت و حقانيـت مظلوميـت
مي، جانبازي آنان را بگستراند و رويكرد منفي را كه خدشه بر تصوير آرماني زند با مهارت زبـاني هر نگرش
و مؤثر توفيق كتاب. كندو قلمي حماسي پنهان مي ي هم همـين غلبـه تاريخ مشروطهيكي از داليل مهم

و تسـلط اي است كه گسترده فضاي عاطفي حكايت مشروطه در جامعه و عاطفه بـر عقالنيـت تقـدم شور
]8[. دارد

و حساب و قهرمانـانش مـي همين كسروي وقتي به سنجه و دگرانديشان خود بـا، رسـد رسي مخالفان
و بدون هيچ و چرا ناپذير و انصافقاطعيتي چون پنـدارد بـه هاي اخالقي را كه نيكو مـي ارزش، گونه مدارا

ك و ميعنوان محكي مطلق مبناي رفتار و كاسـتي با بزرگ. دهدردار آنان قرار و نمايي خطا هـاي كوچـك
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و مكانيگيبدون در نظر گرفتن پيچيد، بزرگ آنها در، هاي زماني و محاكمـه و رواني بـه داوري اجتماعي
مي» دادگاه« را، خوانـدمي» داوري تاريخ«و» دادگاه«او در آثاري كه خود. كشدخود و آلودگـان پلشـتان

و كشور مـي با ذهن و سرفرازي جامعه و همخوان با بهروزي و ارزش اخالقي كه همسو - سـيه، شناسـد يت
و كارآمـد مجاهـدين بـه ويـژه. كندروي مي و رويكردي حماسي خصايل مثبـت چرخش قلمي كه با نثر

ميقهرمان بي و يكتايش و پلشتي آدميـان ديگـر نشـان، سازدبديل و كاستي شخصيتي كه كمتر از خطا
و پاك قلب استدار و راست گفتار و در همه موارد درست كردار و همه جا و دشـمني،د و تباهي آلودگي

. دردو خيانت مخالفان را مي
و حماسي كسروي چه انگيزه و در پس قلم رسا هاي نهاني وجود داشت كه شايد خود او هم از چنـد
و توان انگيزنده آن در نوشتن تاريخ مشروطه و جنگجـو يا بهتر، چون ، بگوييم حكايـت مجاهـدين فـداكار

و و آن همه نكـوهش و گردن فرازي روز كارزار و پرستش دالوري آگاهي كامل نداشت؟ آن همه تحسين
و عقبزشت و حفظ خود در تقابل با دشمن از چه برمينمايي سازش  خيزيد؟نشيني

و شـرمندگي ديرينـه آدمـي در ايـن چـارچو و آگـاهي ب چـه نقـش مـؤثري در پيوند ميان دانـايي
و پرشور خودزني نميزنيكرد؟ آيا او در آن قلمناخودآگاه كسروي بازي مي كرد؟ نه اينكـه او هاي حماسي
ميهم از شمار درس خوانده و روشنفكران روزگار به شمار بيها و و رزمنـدگي ذاتـي آمد بهره از آن شـور

و حماسه تبريز ، ايـن بـود كـه او بـه رغـم حضـور در رويـدادها واقعيت. مجاهدين تهيدست روزهاي نبرد
و بررسي بايد متن را از نويسنده جدا كرد.و تماشاچي برجاي مانده بود منفعل امـا كسـروي، گرچه در نقد

و مصلحانه و شور و پرشر تـوان او را از كتـابش اش همه جاي متن حضور دارد؛ چگونـه مـي با روح عصبي
تجربه شخصي خود او را در رويدادهاي مشروطه بـه نحـوي گـذرا،جدا كرد؟ براي روشن شدن اين بحث

ـ عملي خود او به مشروطه ما را در فهم بهتر نگرش تأملشايد. گيريمپي مي اش بـهي در رويكرد شخصي
و نكوهش تقي و نقد . كندزاده ياري تاريخ مشروطه

كه16كسروي نوجواني:كنش مورخ مشروطه در تالطم نهضت هاي نهضت مشـروطيت التهاب ساله بود
او، تا آن زمان. در آذربايجان آغاز شد و پيش، بنا به اظهار خود - هـاي مشـروطه زمينهاز رويدادهاي پيشتر

و در محيط تعصبخواهي ايران بي و محلهخبر بود و آلود خانوادگي و نشاني از آنچه در تهـران اش هم نام
و مكتبي سـنتيو در آن زمان طلبها. گذشت نبودبرخي محالت پيشرو تبريز مي اي پرورش يافته خانواده

و بار بود كـه بـه گوشـم مـي نخستين. نام مشروطه شنيدم«:نويسدمي.و به شدت ايمان ساالر بود خـورد
مي، چون دسته. دانستمپيداست كه معنايش نمي ]9[».من نيز پيروي نمودم، رفتنددسته به كنسولگري
كنندگان كنسولگري انگليس در تبريز گفتارهـايي از در ميان تحصن، طلبه تبريزيبه گفته خود نوجوان

و برپـايي مجلسـي را دارنـد كـه امـور را بـه نحـو. خواهان را شنيدمشروطه پي برد كه قصد تدوين قانون
آن. مطلوبي سامان دهد و بـه  عمـل اي كـه بـه دلبسـتگي. بسـت دلايـن تعريـف مشـروطه را پسـنديد

. نينجاميد
و خروش مشروطههمان زمان امـا كسـروي، خـواهي افتادنـد ها شاگردان مدارس پيشرو تبريز در جوش
كسروي جوان را به خـود مشـغول ذهنهاي بعد دو مسئلهي خود او در ماه به روايت صادقانه. چنين نبود

كـ مشاهدهبا: نويسدمي.و آن را متأثر كرد و دالور و جنبش مردانـي آزادي خـواه و شور ه مشـق نظـامي
و پـي، فشاني در راه مشروطه آماده كنندكردند تا خود را براي جانتيراندازي مي اش بـه لـرزه سراسر رگ

و تظاهر بيروني نيافت. درآمد و شوري كه درون خود او باقي ماند . همان هيجان
و خويشـتن،ي مردانه چهره«در همان روزها بود كه نخستين بار اش ـــ قهرمـان يگانـه» دارچابك رفتار
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و تحسين درآمد و به شگفت - شخصيتي كه بعدها خـود كسـروي از ميـان فراموشـي. ستارخان ــ را ديد
و پهلواني حماسههاي پس از مشروطه در كتاب مشروطه گُرد آن. ساز نهضت ترسيم كرداش از او باز هـم

و احساسات  و نمود ذهنيتحسين نعينيو دروني باقي ماند نويسد به تـأثير فضـاي ضـدمي. يافتوبيروني
و مخـالفين شود حتي در زمان جنگ ميان مشروطهمي» ناچار«، مشروطه در خانواده پدري خود خواهـان

و امور را به كتاب خوانـدن گذرانـد خانه ي نبـرد قهرمانـاني كـه در حـالي كـه صـداي گلولـه. نشين شود
ميتحسين و محلهاشان ميكرد به داخل كوچه و چندباري هم تـا پشـت ديوارهـاي منزلشـانرسشان يد

و. رسيده بود در عمـالً كسروي كه اينك جواني هيجده ساله بـود سـر در كتـاب خوانـدن داشـت نقشـي
و احساس گناه سنگيني كشـيده باشـد؟ احسـاس. اش ايفا نكردپيشبرد اميال دروني و اندوه بايد چه درد

ك» در زندگاني من«عميق گناهي كه كسروي  بياز مينار آن و سريع بي، گذرداشاره ترديـد در خشـم اما
و اقدامي نكردند تـأثير بـه منفعلبعدي او از كساني كه در روز كارزار  او خـود. سـزايي داشـته اسـت مانده

و مقاومت يازده ماهه تبريز نه تنهـا تمـام  وقـت خـود را صـرف مطالعـه معترف است كه در زمان محاصره
و همدردي خود با مجاهدينكرده بود بلكه به تقي و پنهان كاري احساسات همدالنه از خـانواده متشـرع،ه

بي.و ضد مشروطه خود ناگزير شده بود و سـاز جنـگ داخلـي عملي در روزهـاي سرنوشـت احساس گناه
و جوانـاني هـم  و محاصره بود و سـال او در كنـار مجاهـدين تبريز كه شهر از همه سوي مورد حمله سـن

و تمجيـد در بركشـيدن قهرمانـانبي، رزميدندمي تفنگ بر دوش و تعريـف گمان در اغراق بـيش از حـد
و تصوير يكه خـاطراتي كـه كسـروي. ساالري از قهرمان يگانه كتابش ياري رسانده استجنگجوي مجاهد

هم، در وصف آن روزهاي خود ثبت كرده و عملي بي، دلي در خلوتجملگي سخن از و تحسـين در بيـرون
و اسلحه داردشيفتگ و مجاهد .ي عاطفي به نبرد

راتاريخ مشروطهي كسروي در سرتاسر آثار دوگانه قضـاوت عمـل به محـك اش دست دركاران نهضت
و محـرك. ميكند و قرب دارد كه در عمـل كـارايي خـود را نشـان دهـد انديشه براي او در آن حدي ارج

بي«تفاوت. عمل انقالبي باشد و در«بـا»ل روز كـارزار در تهـران عمـ رهبران سست و مجاهـدان جنگـاور
و زبان او از همين جا برمي» نبرد تبريز و بركشيدن دومي در قلم - اما به شـرح هـم. خيزدو نكوهش اولي

و همراهي شخص مي خوددلي هم خيالاز، رسدبا نهضت كه و نقشه نهان در و اش مـي دلـي درون گويـد
و سهم نمونه بـار پايـاني در آن روزهـاي انـدوه. شخصي خود ندارد كه در تاريخ ثبت كند عملياي از اقدام

و خـون مـي 1330پاييز محرم  و غيرتمندان تبريزي بـه خـاك و شـرح انـدوه كه آزادگان و غلتيدنـد بـار
از«اي كه تـاريخ شـاهد زمانه، غرورآفرين آن را به حكايت خود او در دست داريم ايسـتادگي يـك دسـته

ي روزگـار»هـان داستانتري مشتي همچون دولت تزاري روس يكي از شگفتبرابر دولت آهنين ايرانيان در
شد» تكان سختي«و در كسروي جوان]10[معاصر بود . را موجب

ميشب و به ها در چند مسجد به منبر ، از كوي محـيط زنـدگي خـود. پردازدمي» شورانيدن مردم«رود
اين دو گويا چنـد نفـري. ورزان توانگر محله را همداستان خود كرده بودتنها عباسي نامي از كشا، هكماوار

و را با خود همراه مي كهمي تصميمكنند همراهـي«و در جنـگ» بـه شـهر رفتـه تفنـگ گرفتـه«گيرند
و نبردهـا سـهيم شـوند]11[.»نمايند و در عمـل انقالبـي از، اما تا اينها به خود آينـد مجاهـدين دسـت
كش ادامه و روسي جنگ و بـه قـول يده ها پيروزمندانه بر گلستان تبريز همچون زمستاني سخت تاختنـد

و محنت» گلستان جايگاه زاغان شوم گرديد«خود كسروي  و مـردم شـهرو روزهاي سخت بـار آزادگـان
و نه تنها ناگزير به  بلكـه در سـفاهت هـم، شـود وادار مـي» هـا از نزديـك گـري تماشاي وحشي«فرارسيد

ميهمحلي : نويسدمي. شودايش سهيم
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و به باغ امير كـه نشـيمن مراروزي هم همكماواريان با فشار ميرحسن آقا« - نيز به جلو انداختند
و سبيلگاه صمدخان مي هاي وحشـيانه آن مـرد خونخـوار را از نزديـك بود بردند كه روي ناپاك

».ديدم

دراياو هم در حماقت هم محله، به اين ترتيب بي هايش رحم چندي بعد تبريزيان به شـهر دعوت قاتل
مي عملدر  و سهيم هم. شودمجبور و روان به گواهي خود جز حس - دردي با مشـروطه جواني كه در دل

و هفده. عام آنان گرديدطلبان نداشت شاهد قتل سـاله علـي موسـيو دو سـه سـالي از او دو جوان شانزده
بهسنكم در. دار كشيده شدند تر بودند در مقابل چشمان او تـاريخ هيجـده داستان دلخراش آن روزهـا را
و حـال نويسد خود او از ميدان بويجويه شاهد مردمي بود كـه بـا رنـگمي. آورده است ساله هـاي پريـده

. گذشتندپريشيده از جلويش تند مي .  چون.
و خـون از پا به ميدان نهادم در سمت چپ چشمم به چيز بزرگي افتاد كه از جلو نانوا« يي آويزان

. چكدوي مي . سـخت يكـه. گونـه در روبـه رو ديـدم چشم برگردانيدم تكه ديگري را بـه همـان.
و ندانستم چيست . خوردم . و دو تكه. از. انداش كردهدانستم يوسف است و بـه شـتاب نايسـتادم

. آنجا دور شدم . و هنگام پسـين نيـز از آن راه بازنگشـتم. 28و هنـوز پـس از رو پس نگردانيدم
]12[».امخراش را فراموش نكردهسال آن حال دل

را. يوسف هكماوري معروف به نايب يوسف از مردان هم محلي كسروي بـود ميرغضـبان صـمدخان او
روز ديگر او شاهد انتقال اجساد سـران. همچون گوسفندي دو شقه در دو سوي ميدان آويزان كرده بودند

بوو آزادي و سـه دهـه بعـد وصـف طلبان تبريزي و به قول خود هرگز آن روزهاي سياه را از ذهن نزدود د
، در هنگـام نوشـتن، آور كسروي در مقام مورخ تاريخ مشروطهشيفتگي حيرت. بار آن را به قلم آورداشك

و گردن و شجاعت و بركشيدن حماسهبه دالوري و استادانه نمونهفرازي مجاهدين تبريز هاي برجسـته وار
و شك تا حد زيادي از احساس گناه شخصي او به دليل بـيبي آن و سـكوت و دار انفعـال طرفـي در گيـر

و سپس هم و قابـل ذكـر بعـدي روزهـاي پايـاني كـار مقاومت تبريز و هواخواهي نه چنـدان مـؤثر دردي
ب. سه دهه بعد در تالش جبران آن با قلم جنگاور به ميدان آمد. مجلس دوم آكنده بود اور كـه بـراي با اين

و حماسي نوشت و تكان مردم بايد گزنده بر تمام آنهـا كـه، ضمن تمجيد از دالوران مطلوب خود، بيداري
و عمل نامطلوب يا منفعل داشته ميبه گمانش سخن و آنهـا را بـي اند شديداً و افشـاي تازد و آبـرو خـاص

ن در واقع كسروي زمانه رضاشاه مـي. كندعام مي و گزنـده خواسـت از طريـق و قلـم برنـده اش در وشـته
. سهيم شود، نهضت مشروطه سه دهه پيشتر

دالوري، دلباختگي به زبـان فارسـي. كسروي همواره به معناي كامل كلمه يكي از شيفتگان باقي ماند
بي، مجاهدين مشروطه،و جنگاوري و سـرفرازي آن كرانعشق سـاز جملگـي همـه زمينـه، اش بـه ايـران

و قلم پي در چارچوب همين شيفتگي است كه قلم را چون سـالحي توفنـده.ي او شدند داورانهشذهنيت
و آلودگيو غرنده مي و كمـال. ها حمله بردديد كه بايد بر ناپاكان و فردي كه با اين ذهنيت تمـام هر ايده
و سودجويان«ي از زمره، ديدهمراه نمي مي» بدسگاالن ها زمـاني كـهتن، با همه اين توصيفات.شدخوانده

زد عمليبه اقدام  اي بـود كـه همراهي بـا شـيخ محمـد خيابـاني در دوره، در جهت اهداف سياسي دست
و شهر را به دست گرفته بود به ايـن تشـكل پيوسـت امـا. حزب دموكرات به زعامت او در تبريز قيام كرد
و سامان دادن جريان اقليت عل يه او ناچـار بـه فـرار از شـهر كمي بعد به دليل مخالفت با رهبري خياباني

و شـاهد آن شـد مجموعه. تبريز شد و سياسي كه كسروي درگيـر بـه پيـدايش،ي اين رويدادهاي نظري
و نگارش تاريخ مشروطه تأثير به سزايي يافت ]13[. بستر فكري انجاميد كه در رويكرد

و انفعال سياسي جامعه و نخبگاناز عوا، كسروي در اوج كنترل رضا شاهي بر كشور بـا بـه تصـوير،م
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يك. را به ياد آن روزها اندازد» توده«خواستمي، كشيدن روزهاي پرشور مشروطه و از سو شـاهد فالكـت
و اندوه  و رنج هاي آنهـا را در نمونه، مطلوب خود در مشروطه در دوران پس از آن بود» قهرمانان«بدبختي

و بازار مي و خيابان و گرسنكوچه و،هديد كه بيكار و آشـفته روان دسـت گـدايي دراز كـرده ناقص العضو
و فراموش شده جان داده درو از سوي ديگر شاهد حضور برخـي مشـروطه، اندبسياري هم گمنام طلبـان

و نـوايي رسـيده، چنان كه او مي خواست، هاي نهضتبه دور از آرمان، مناصب باالي حكومتي - به منزلت
و آن احساس گنا. اند بيه ديريناين قياس و اندوهي مياش او را در خشم برد؛ از ايـن رو بـر آن پايان فرو

و عرضه سرمشقي براي نسلشد تا به كاري كارستان در بيرون كشيدن فراموشي هاي آينـده برآيـد تـا ها
و آشـكار تاريخ مشروطه. چنين نباشد و متشنج را در جاي جاي خود نهفتـه اش اين دو احساس متناقض

ازاح. دارد و همراهـي بـا مجاهـدين انفعالساس گناه ناشي و عدم شركت مستقيم در نبردهاي مسـلحانه
و دالوران كه دوره تاريخي، تبريز و شوريدگي به آن جنگاوران در دو سـوي، اشان بـه سـرآمده بـود عشق

و وجداني در كسروي مورخ در قالب آثار تاريخي، يك تعارض روحي . اش به صحنه آمدعاطفي
و شـناختس و بازنويسي تاريخ مشـروطه بـه قلـم خـود كسـروي هـم در ايـن ارزيـابي رنوشت بازنگري

و 1312هـاي نسخه اوليه كتـابش را بـه ضـميمه مجلـه پيمـان سـال. است تأملروحيات كسروي قابل 
خ تـاري آن متن با آنچه امروز ما به عنـوان. منتشر كرد» تاريخ هيجده ساله آذربايگان«تحت عنوان 1313

و تغيير، در دست داريمي كسروي مشروطه و ارزش هاي تفاوت هـاي مهمي دارد كه نشان تحـول فكـري
و بازنگاري نهضت مشروطيت ايران اسـت، كسروي زمان رضا شاه كسـروي در ضـميمه مجلـه. در اصالح

و تاريخ مشروطه و تأثير از ادوارد براون وپيمان به تاسي بررسي نهضـت اش كه اولين اثر كالسيك تشريح
و شايد اگر نوشته«: نوشت، بود هـاي پرفسـور بـراون نبـود كسـي در آن داستان را تاكنون كسي ننوشته

بياروپا نمي . گنـاهي را در ايـران بفشـرد دانست كه دست ستم روس چه گلوهاي . مردمـي كـه بـه روز.
بزقرباني، ناتواني دولت خودشان در برابر زورگويي همسايه ستمكار و شـيخ رگ همچون ثقـه هاي االسـالم

و ميرزاعلي واعظ داده هاي گرانمايه را فراموش كرده بـه آيا ننگ بر آنان نيست كه نام اين قرباني. اندسليم
و جانبـازي در راه غيـرت اگـر مايـه سـرفرازي مردمـي دروغ قهرمان هايي بسازند؟ ايستادگي در برابر زور

راهست پس چرا ايرانيان اين داستان و اندي سال پيش از زمان آنهـا نگذشـته ننگارنـد ها كه هنوز بيست
]14[»و به خود نبالند؟

و بـه تـأليفي دسـت زد كـه او با اين رسالت خـود را نويسـنده و زبردسـت دانسـت مايـه«اي صـالح
و پيشـگامي ايـران.»سودمندي ايرانيان تواند بود و كتـابش را سـتايش كـرده او كه در متن اوليـه بـراون

و سرمشقي دانسته بودي او در تاريخ تانهدوس و، در بازنويسي متن جديـدامروزي، نگاري را نمونه بـا لحـن
ي او بود خشـنود هاي براون خواندم تاريخ مشروطهنخست چيزي كه من از كتاب«: زباني متفاوت نوشت

و به پيشامدهاي كشور ما آن اندازه دلبستگي نشان و به آن سـان گرديدم كه كسي در لندن نشسته داده
و تاريخ آن را نوشته آن هاي او دربارههمچنان كتابچه. رنج برده و كشـاكش ايرانيـان بـا ي التيماتوم روس

و پاسـخ به ويژه كه ديدم از نكوهش دولت انگليس نيز بـاز نمـي. دولت مرا بسيار سهانيد دهـي آن ايسـتد
مـرا» فرمـانروايي هـراس در تبريـز«ه او بـه نـام كتابچ. كشددولت را در آن پيشامد به رخ انگليسيان مي

و پيشĤمدهاي آن جنبش به مـن خـوشي جنبش بابي هاي او دربارههمچنان كتاب. بسيار تكان داد گري
و بـه او سـپاس تاريخ هيجده سالهاين بود. افتاد را كه نوشتم در ديباچه بخـش يكـم از بـراون نـام بـرده

اي تاريخ ادبيات ايران او را ديدم به من شـگفت افتـاد كـه همچـون ليكن روزي هم يكي از جلده. گزاردم
و از تـاريخ زنـدگاني آنـان  براون مردي در همچون لندن جائي نشسته به جسـتجو از شـعرهاي شـاعران

. پرداخته . مي. . هاي شرقي به چاپ رساند؟ريزد كه كتابچرا يك انگليسي پولي از خود بيرون . بـه هـر.
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- جز بدبختي ايران را نمـي، شناسي كه خود را دوست ايران نشان دادهدم كه اين شرقحال بدگمان گردي
و تقي و خود با فروغي ميخواسته و ديگر بدخواهان ايران همدست . بودهزاده ..«]15[

و طبعـاً تاريخ مشروطهدر متن اوليه كتاب، به عبارتي و نظر مثبت خود نسبت بـه ادوارد بـراون به تأثير
و او را دلبسته مطالب و هواخواه مشـروطه مـيو محتوي كتابش اقرار دارد و مردمش در، شناسـدي ايران

مشـكوك تاريخ ادبيات كالسيك ايـران براون را به دليل انتشار كتاب، امروزي، حالي كه در بازنگري بعدي
و متـون دانيم كسروي در ايـن برهـمي. خواهدشناسد كه جز بدبختي ايران نميو از كساني مي ه ادبيـات

مي» گمراهي«عرفاني ايران را يكي از عوامل اصلي و سوزانيدن كتـابو تفرقه ايرانيان هـاي آنهـا را خواند
ميكسروي كه تقي. خواسته بود و بدخواه ايران و فعاليـت زاده زمان رضاشاه را ناراست و از حضـور پندارد

ا و هواخـواهي از مجاهـدت تبريـز مشترك او در دوران استبداد صغير عصر مشروطه در حيـاي مشـروطه
و فعاليت پيشين آنهـا بـو بر مبناي نگرش منفي اين دوره خود به آنان توطئه، آگاه بود اي را از وراي رابطه

و يافتهباوري را هم به داده اين هراس. كشدمي و انتشـار ها و هـم بـه تصـحيح هاي تاريخ مشروطه بـراون
و فروغـي تسـري مـي تقي، امثال محمد قزوينيبه، ادبيات كالسيك ايران و از وراي آن توطئـه زاده دهـد

و افكار ناپاكيافتهسازمان و ترويج آرا مي، اي براي نشر و آلوده - كسـروي در بازنويسـي كتـاب. يابدبدآموز
و يا مطالب بعدي و به هر بهانههاي خود ابي متـون او را به جـرم بازيـ. اي براون را نكوهيده استاش بارها

ميقديم ادبي ايران زير ذره و نابه جا قرار و سنجش به جا ]16[. دهدبين نقد
و بزرگ كسروي به براون او، ايراد اصلي ايـن. خوانـدمي» گريهاي صوفيبدآموزي«انتشار آثاري بود كه

و خشم او نسبت به آنچـ  و عصبيت و نقد بيش از هر چيز ديگر از نگرش خود كسروي به ادبيات ه ناپـاكي
را. گرفـت سرچشـمه مـي، دانسـت آلودگي آثار كالسيك فارسي مي او انتشـار متـون ادبـي قـديم ايـران

و ترويج صوفيگري در ميان ايرانيان مي از ايـن رو عنـوان كـرد كـه. شناختگستراندن پندارهاي شاعرانه
و ايراني معرفي و توطئه خود را دوست ايران و به قصد فريب ولـي جـز بـدبختي، كنـد مـي براون به دروغ

ميمردم ما نمي و زيان بزرگي به زندگي شرقيان در دل چـاك،ي خـود كسـروي به نوشته. رساندخواهد
و  و نفرتـي، از يادآوري آنچه انگليس بـر ايـران روا داشـته»اشخنجر بر جگر رفته«چاك چنـان هيجـان

و غرور اروپايياني كه فكر مي و، شايسته آزادي كردند ايرانياننسبت به كبر و سـرفرازي نيسـتند اسـتقالل
و خواست  ايجـاد شـده بـود كـه بـر كسـاني، هاي آن پيش روندو انديشه» گرياروپايي«بايد طبق روش
ميچون براون به عنوان هم و همراه بدخواه ايران كسروي هرگز نتوانست نشـان دهـد كـه. خروشيددست

و يا اقدامات  و سخنان و كـنش بـراون دارد كـه بـا ارتباط اين ذهنيت دولت انگليس چه ربطي بـا بيـنش
و  و بـاور عميـق بـه شايسـتگي مند عالقهرويكردي مطلوب و هواخـواهي و ادب آن و فرهنـگ به ايرانـي

 ايرانيان در ساختن نظام نوين داشت؟ 

و خـود، گريكسروي در آثار خود به درستي مواردي بسياري از سطحي و تعصـب عدم اطـالع كـافي
بي.و در يك كالم ذهنيت اروپامدار برخي مستشرقين برشمرده است، بينيزرگب انصافي محض اسـت اما

و پرزحمت پژوهشگران غربـي در كنكـاش عالمانـه، پويا، عميق، كه انبوه تحقيقات دقيق و آگاهنده - جويا
و تاريخ اين سرزمين را به دليل حضورهاي نـامطلوب،ي فرهنگ اشان در حوزه و كـه، ادب بايـد نكوهيـد

]17[. نامطلوب انگاشت، نقد شوند

و يـا انگيـزه توان انبوه بدآموزيترديد نميبي و شعر فارسي ــ - هاي موجود در ادبيات كالسيك ــ نثر
ـ فرهنگي بسـياري از شـرق و گسـترش نفـوذ اسـتعماري هاي سياسي شناسـان غربـي در تسـهيل ورود

و ناديده انگدولت و تعصـب، اما محقق بايد در هر مورد خاص. اشتهاي اروپايي را نفي بـدون پيشـداوري
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و كنكاش كند و گسـترش ارزش، كسروي ادبيـات را همچـون تـاريخ. وارسي و ابـزار ارائـه هـاي اخالقـي
ميآنچه در اين راستا نمي. دانستاجتماعي مطلوب مي در پاكسازي زبان فارسي هـم. كرديافت نثار آتش

و نويساني نبود كه بـه قـول خـودش بـر گرچه او چون سره،ي پيش رفت سويهيك به همين رويه افراطي
و ناداني«مبناي  و تاريخچه آن تسـلط كامـل داشـت،و به زبان فارسي، قلم زده بودند» هوس امـا. دستور
، ورجاونـد بنيـاد هايش چونو يا كتاب پرچمسونگري را چنان پيش برده بود كه براي خواندن روزنامه يك
تانده ناچار بود يك فرهنگ خوان - بتواند بفهمـد او چـه مـي صرفاً نامه كسروي را در دسترس داشته باشد
و رويكرد ابزارگونه كسروي به زبان فارسي. گويد اي بـراي سـاخت بـه عنـوان وسـيله، نگرش سياست زده

و در خدمت تماميت ارضي ايران و افـراط كشـانده بـو، ملتي يكپارچه در.داو را بـه ايـن اغـراق ادعـاي او
و پذيرش الفباي التين ــ گرچه مدتي بعد آن را پس گرفت ـــ تبليـغ  و الفبا تأكيد بر ضرورت تغيير خط

هاي ديگر اين رويكرد افراطي كسروي با مسائل پـيش جملگي نمونه، گونه زبان اسپرانتوو پيشبرد مذهبي
و بـي]18[. آمدرو به شمار مي ا كسروي در جسارت و چـرا پروايـي در و قاطعيـت چـون بـراز باورهـايش

و فهمانـدن، ناپذيرش در مقابله با دگرانديشان در هر حوزه و شـوق يـافتن گاه چنان پيش رفته كه شـور
و افراطي كشانده اسـت، آنچه حقيقت پنداشته هـاي هرچنـد جنبـه. وي را به اتخاذ رويكردهاي نامطلوب

و شوك برانگيز برخي از اين نقدها وه به پيگيـريگا، بيدارگر و شناسـايي فرهنـگ هـاي بعـدي پـژوهش
و بعضاً دوري از سـطحي. تاريخ ما انجاميده است و عمومي ، نگـري مرسـوم عدم همراهي او با فضاي غالب

و ارج نهـاد بـا. موجب ماندن آثاري ارزنده از او در تاريخ فكري ايرانيان شده اسـت كـه بايـد آنهـا را قـدر
ك،ي اين احوال همه و بدفهمينبايد و عملكرد نسلاستي هـاي بعـدي تـاريخ هاي آراي او در سير انديشه

. معاصرمان را ناديده انگاشت

و حاضر و مهم ديگر در تفاوت متون اوليه رويكـرد كسـروي بـه روحـانيون، تاريخ مشـروطه نكته دوم
و پـيش از آنكـه بـه دليـل باورهـاي بعـدي. است ا،اشدر همان چـاپ اول ز رويـدادهاي روايـت خـود را

.«:نوشت، مشروطه تغيير دهد . آن. آوردنـد پديـد نبايد فراموش كرد كه مشـروطه را در ايـران علمـا. در
تنها علما بودنـد كـه دل بـه، كسي را ياراي دم زدن نبود، روزها كه در ايران غول استبداد درفش افراشته

مي، حال مردم سوزانيده دممي، فهميدندن چيزي نميگويم ديگرانمي. گفتندگاهي سخناني گويم يـاراي
. زدن نداشتند . و بد كشور نداشتند. و هرگز كاري به نيك در اسـپهان، توده انبوه در بستر غفلت خوابيده

ميعلما دست به هم داده به رواج پارچه]اصفهان[ . كوشـيدند هاي وطني . در بسـياري از شـهرها علمـا.
. نمودند ها برپادبستان، پيشقدم گرديدند . كه. ]190[».را علما گذاردند بنياد مشروطهسپس هم ديديم

و، كسروي در دنباله همين روايت مفصل و تأسـيس مـدارس كه براي روحانيون در مبارزه با استعمار
از اين نظـر برخاسـتن مشـروطه بـه دسـت علمـا را پديـده، شودبنيادگذاري مشروطه حق تقدم قائل مي

در در ادامـه. خواسـتند مـي» گري ايمنيرانيان را از آسيب اروپاييا«سودمندي شمرد كه  ي روايـت خـود
و راست و نكوهش صالحيت و تقبيح بـه مقايسـه ميـان طباطبـايي مجتهـد،»اروپاگران«كاري روحانيون

و سيدحسين بـه عنـوان دو نمونـه از آنـان روزنامـه عـدالت خـان تبريـزي مـدير برجسته زمان مشروطه
و حضـور زنـان در جامعـه. پردازد مي طباطبايي را تجسم واالي آرزوهاي هر مـرد مسـلمان پيرامـون امـر
و حضور زنان در عرصـه مي و برابري و ديدگاه تجددطلب عدالت را كه خواهان آزادي عمـومي هـاي خواند
مي، بود و پيروي از اروپاييان و بلهوسي . نامدنماد فساد

و نقش، كسروي در اين برهه و آراي مـدرن از حضور و آراي روحانيون شيعه بـراي مقابلـه بـا حضـور
و بلهوسي مـي. كردروشنفكران الئيك حمايت مي و برابري زنان را عامل فساد شـمرد همچون آنان آزادي

و نشـان تبـاهي اينـان مـي، ايـم را كه در جاي ديگر اشاره كرده عدالتيي معروف روزنامهو مقاله خوانـد



 737نگاري معاصر زاده در تاريخ تقي

راحضور زنان در عرصه تـرين يكـي از زشـت«بـه عنـوان، چنان كه در روزگار رضا شاهي بـود، اجتماعي
مي»هاعيب و مسـاوات حقـوقي از همراهان تجـددخواه تقـي عدالت. كندياد و هـم بـاور او در آزادي زاده

و زنان ايراني بود . مردان
و در برخـورد بـا ميـرزا حسـن د معـروف آن روز مجتهـ، كسروي همين رويكرد را در ستايش از علما

: كنـد در مـتن اوليـه عرضـه مـي، تبريز در اشاره به قضيه واگذاري فروش غالت دهاتش به انجمن تبريـز
مياي از رفتار مجتهد با آزادياينها نمونه« و به يقين توان گفت كه در ايـن زمـان جـز مهـر خواهان است

و پاك و آرزوي پيشرفت آن در دل وي نبوده ايمشروطه امـا در مـتن».نمـودن راه كوشـش مـي دالنه در
و رويكردي متفاوت به روحانيون در محتوا دست مـي، چاپي كه امروز در دست داريم روزگـار. بـرد با آرا

و نكـوهش، هاي حكومت رضا شاهي استاوج سال روحانيون شيعه از عرصه اجتماعي به پستو رانده شده
و فرهنگي و باورهايشان جو عمومي سياسي و از حمايـت حكومـت برخـوردار اسـت آنها . را آكنده كـرده

و بـا فاصـله–كسروي در اين برهه ديگر خود را مصـلح اجتمـاعي از اخالقـي مـي پنداشـت ي تـدريجي
و باورهايشان و ضديت با آنها و نوشتن آثاري در مقابله و مـتن اوليـه را تغييـر مـي، روحانيون شيعه دهـد

و ناكـامي مشـروطه مـي نقش روحانيون در مشروطه را فرو  و حتي آنها را در آنچه شكسـت ، دانـد كاسته
روحـانيون را نـه بـه عنـوان يـك جريـان مـؤثر بلكـه، در متن جديد از روايـت مشـروطه. كندسهيم مي
مي بازدارنده و ترقي اجتماعي و در مقام حذف يـا تعـديل حضـور آنهـا در تـاريخ خـودي تحرك شناساند
و روايـت مشـروطه دخالـت مـي دهـد،به بيان روشن. آيد برمي . باورهاي جديد خود را در شرح روزگـار
و اسـداهللا ممقـاني بـه هاي نمونه اين رويكرد را در روايت دوگانه او درباره ميـرزا حسـن مجتهـد تبريـزي

در، در حالي كه در متن اوليه. وضوح مشاهده كرد و فروش چهـار صـد خـروار غلـه اقدام مجتهد در ورود
ك و مهـرش بـه مشـروطه شرايطي ه شهر در تنگناي شديد ارزاق بسر مـي بـرد را بـه نشـانه پاكنهـادي

و حفظ آبـروي خـويش«تحسين كرده بود در متن امروزي آن را براي و اخـراج» ترس و تبعيـد شـمرده
و آن را نتيجهمجتهد از تبريز از سوي مشروطه . كنـد معرفـي مـي» پيشرفت مشـروطه«خواهان را ستوده

]20[
سيداسداهللا ممقاني دگرانـديش دينـي زمانـه]21[ي پيمان مجلهكسروي در نخستين چاپ ضميمه

و ايرانـي را آزاده مردي مي و نقـش پيشـرو او در شناسـد كـه مسـلماني گـري او شايسـته سـپاس اسـت
و. مشروطيت بايد ستوده شود  از نظارت ممقاني بر فعاليت انجمن سعادت ايرانيـان اسـتانبول در حمايـت

و تحسين و. آميز ياد مي كنـد احياي مشروطه با رويكردي مثبت امـا در نسـخه حـال حاضـر كتـاب نـام
ميعملكرد ممقاني را به دانيم اسداهللا ممقـاني در زمـان نوشـتن مـتن بـازنگريمي. كندطور كامل حذف

و ضمناً به گونه، در دوره رضا شاهي، شده و حتـي در قياس با زمان مشروطه تغيير رويه داده اي متفـاوت
و باورهاي كسروي مي و عمل مـي متضاد با خواسته و كتـاب. كـرد انديشيد » دادگـاه«كسـروي در داوري

و فرمان به حذف تاريخي او داد، خود در رونـد در ايـن حـذف، اما. ممقاني زمانه رضاشاه را محكوم كرده
بي. نبايد از اختالف شخصي كسروي با ممقاني گذر كرد درتاين امر رديد همچون بسياري رويكردهـاي او

و يارانش. تاريخ مشروطه مؤثر بوده است و را به عنوان ارگان نظريـه نشريه پرچمدر زماني كه كسروي هـا
مي» بيرق گروه آزادگان«به قول خود  و، كردنـد به مديريت خود كسروي منتشر آنهـا را بـه اتهـام تـرويج

ي كسروي در اين رابطـه نوشـته.و فرمان به توقيف نشريه دادند انتشار كتب ضاله به دادگستري كشاندند
و در را به عنوان دادخواست مدعي» دادگاه«معروف خود و مصلح اجتماعي عليـه مخالفـان العموم جامعه

در آن نوشـته آورد كـه در ايـن دادگـاه كـه. دفاع از باورهاي خود به ويژه عمل كتاب سوزان منتشر كـرد 
مي انگارند برپا شده و در سـوي ديگـر هژيـر يك سوماييم كه كتاب و اسـداهللا سـاعد مراغـه، سـوزانيم اي
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و . ممقاني . و او در اين زمان ممقـاني را در مقابـل خـود مـي، به بياني ديگر. قرار دارند. و لـذا نـام يافـت
و روايت مشروطه حذف مي ا نشـاني هـايي آوردم تـ نمونـه. كندعملكرد پيشين او را در چاپ جديد تاريخ

و نگـرش او بيش از آنكه بخواهد تاريخ مشروطه را بنويسد آرمان. باشد از رويكرد كسروي به تاريخ هـاي ها
. هم به كار برد زاده تقيهمين رويه را در ارزيابي. كردخود را تبليغ مي

 زدگيپيش درآمد نظر غرب» گريدرد اروپايي«
سـرخ بـه مـديريت شـفق در روزنامـه » اروپا چه خواهد بود؟ پايان كار«اي تحت عنوان كسروي در مقاله

و بررسي اوضاع آن روزگـار پرداخـت، با ستايش از باورهاي اصالت خواهانه خويش، علي دشتي . به تحليل
بلكـه، بستي خواند كه نه تنها موجب رستگاري جهان غربي نخواهد شـد آيين زندگي اروپايي را كوچه بن

و ضاللت خواهد كشاندهاي شرقي چون ايران ملت و سـوم سـده اروپا در دهه. را هم به گمراهي هاي دوم
و شـگفت. گير بودبيستم خود دچار بحراني همه و صـد سـال تحـوالت عظـيم ـ اجتمـاعي آور اقتصـادي

و كميـت زنـدگي اروپـاي غربـي را بـه كرانـه، صنايع،ي علوم جانبهپيشرفت همه ايو گسـترش كيفيـت
و غيرقابحيرت و كشـته شـدن.ل قياس با ساير نقاط جهان رسـانده بـود آور جنـگ ويرانگـر اول جهـاني
و بـروز، ها انسان فعال عرصه اجتماعيميليون و اجتمـاعي و تأسيسـات عظـيم اقتصـادي نابودي صـنايع

و درندگي ميان دولت نوسبعيت ، برانگيز بود كه قريب يـك دهـه بعـد به حدي فاجعه، هاي برآمده از نظام
و ژرفداري پيشرفته را به عظيمر دنياي سرمايهسراس نوتري ترين و سـقوط،ن بحران تاريخي جهان ركـود

ـ اجتماعي  آن، گذشـت احمد كسروي در مقام شاهد هوشمند آنچه در اروپا مـي. كشاند، 1929اقتصادي
دي، پانزده سال آخر عمرش، او در اين برهه.ي تحرير درآورد مقاله را به رشته كسـروي صـرفاً گـر خـود را

و تاريخ او را به عنوان انديشـمندي تيـزبين. شناختمحقق دو دهه پيش نمي ، آثاري متعدد پيرامون زبان
و جويا و نوآور شناسانده بودبي، نقاد و شجاع و قـانع كنـد، اما اين. پروا - پيشـينه. آن نبود كه او را راضي

و ذهن دين خوي و نابسامانياو را به اين باور كشانده، طلبگي يـك مصـلح، بود كه در اين زمانه آشفتگي
و بر جهان دريچه نويني را بگشايد -ي اجـراي چنـين نقشـي مـي او خود را آمـاده. اجتماعي بايد برخيزد

. شناخت
خـود را كـه نويـد رويكـرد نـويني در اصـالح آيـين نخستين دفتر، شمسي 1309سال، در همين زمان

مي- اخالقي را. منتشر كرد، نموداجتماعي و خـود و سـردرگمي معرفـي كـرد و ايران را در بحران جهان
و آلـودگي بـيش از پـيش  و مانع گمراهي مردم و راه بنمايد مصلح راهگشايي قلمداد كرد كه بايد بنويسد

و انواع مذاهب را نكوهيد. جهان شود و فرصـت، مردان خدا و بيهـوده و دو ملت آراي آنان را جنگ هفتاد
و طبعـاً ايـران فـرض كـرد، اندسوز خو و آينـده را از آن شـرق و در پايان راه ترسـيم كـرد . اروپا را گمراه

و مـي دهندهكسروي از اين پس خود را به مثابه نجات خواهـد گمراهـان اي كه از شرق صالح برخاسـته
و رسم پاك ديني بكشاند و راه باهمـاد«تشـكلو شـبه پيمـانو پـرچم هـاي در مجله، جهان را به آيين

و رسم. نمايانيد، دينانجمعيت پاك،»آزادگان و از عوامل مصيبت» گرياروپايي«راه و مرض هـاي را درد
و مصيبت. بشر عصر جديد خواند ، هايي كه براي جهان بـه ارمغـان آورده بـود مدنيت نو را به جرم نواقص

را به عنوان كتاب تعاليم خود منتشـر، مقدساساس،»ورجاوند بنياد«كتاب، در ادامه اين راه. محكوم كرد
بي]22[. كرد و خواسـت خود را و حـافظ منـافع و پـاك دينـي » تـوده«پرده به عنوان مصلح اجتمـاعي

و و فال«دشمنان را تحت نام، معرفي كرد و راهزن و روضهدزد و مال و گدا و دعانويس و شـاعر گير خـوان
و ديهو رمان و آن دسته از نويس ميدار و بازرگانانند كه كاال را دست به دست . برشـمرد» گردانندبازاريان

و راهشان را بي و بـه سـامان«جهـان را دسـتگاه. سرانجام دانسـت اروپاييان را گمراه و آفريـده» درچيـد
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به. خداوند خواند با» آيين خرد«زندگي را و. مطلوب معرفـي كـرد،»هابدي«و در جنگ خـرد را اسـاس
، خرد در نظام انديشيدگي كسروي با آنچه تعقل يوناني خوانده شـده. شناختي شمردفت جهانمبناي معر

مي، او اين خرد را نه محصول فعاليت مغز آدمي. متفاوت است خوانـد كـه بايـد ميـان بلكه وابسته به روان
و نيك داوري كند و عمـومي نـدارد. بد و زيـان شخصـي ز او شـيوه. اين خرد ارتباطي بـه سـود نـدگيي

و مـنحط  وظيفـه.و خـرد برخاسـته از آن را مسـبب تبـاهي بشـر مـي دانسـت، اروپاييان را سـوداگريانه
و به رود انداختن  و به چاه افكندن منـد از هرگونـه كـه هـاي زيـان تمامي نوشـته«پاكدينان را سوزانيدن

و هواخواهـان. تكليف كرد» باشد در جهـان هـر«:يدخروشـ» انديشـه آزادي«و خطاب به نقادان سانسور
. انديشـه آزاد اسـت: گوييـد مـي، ايم در هر كجا كه راه نيست بايد باز ايستادهگفته. چيزي را نتوان دانست

. انديشـه از چيـزي دانسـته بـه چيـزي نادانسـته پـي بـردن اسـت. انديشه جز از پنـدار اسـت: بايد گفت
و نتواند جلو خود را گيرد: گوييد مي ها جـز اين كنجكاوي، اينها بهانه است: گفتبايد. آدمي كنجكاو است
بي هوده و ناداني نيستي و قـاهر مصـلحان دينـي.»كاري و بـا زبـاني اسـتبدادي -و حتـي فراتـر رفـت

بامي» مردمان را به گمراهي«اجتماعي خطاب به كساني كه و مي«كشانند و جهان دشمني » ورزنـد خدا
و پاي فشردندو. بايد از اين راه دست بردارند: توپيد ]23[».شان كشتن خواهد بودسزاي«اگر بازنگشتند

و كساني در ميان ايرانيان كه ايـن راه گمـراه را كسروي اروپايي و دردي مخرب خواند گري را مصيبت
ميمي و توصيه و فرو كشيدن، كنندروند و موجب برتري اروپاييان » هـاي نيكـوي شـرقيان سـنت«منشأ

و سرانجام بي و پوشش با اشاره به نوشته تقيپدانست كهرده از«:زاده در مجله كاوه آورد يكـي هـم پـرده
و بي و از درون بيرون اروپايي شوندمقصود برداشته و جان ]24[».باكانه گفته ايرانيان بايد از تن

و جهان آن تـاريخ مشـروطه شناسي است كـه كسـروي در بستر همين نظام انديشيدگي گونـه كـه را
و بازنويسي كردامروز  و دارنـده. در اختيار ماست بازنگري ي او در اين برهـه خـود را بـه عنـوان برگزيـده

ميدر نبردي آشتي» گمراهان«حقانيت مطلق با همه اين كسروي ديگـر. يافتناپذير در پذيرش يا حذف
و از اين رو هر چه را منتشر مـي نگار به معناي متعارف نميخود را تاريخ و كـرد شناخت بـه عنـوان پيـام

و پـاكي. خواندحكم حقاني مي و ترغيـب بـه راسـتي تاريخ مشروطه را از جمله متوني كه بـراي هـدايت
و بازنويسي كرد، است يك. بازنگري و گمـراه مـي از و از سـوي ديگـر در سو توده مـردم را نـادان دانسـت

و رهبران آن از عناصر برخاسته از  و نادان«ميان همان مقابله با عنصر آگاهي مشروطه صـرفاً»توده گمراه
و گردن و مردانگي بيبه دليل برخورداري از غيرت ميفرازي و شرط دفاع و، سـتارخان. كندقيد باقرخـان

و، زادهتقي،و دهخدا، يارمحمدخان رزمندگان روز كارزار . فروغي . و غلـط. كـاران را به عنوان روسـياهان
ب. دهدناراست نشان مي و اسناد در دسترس خود را وارسي كردهكسروي هـاي اما هرگز از حكم، يشتر آثار

مي. كندي خود عدول نمي داورانهپيش و براي اثبات صحت پيشآنچه را هاي خـود سـودمند انگارهپسندد
مي، بيندو صالح مي و مابقي را هرچه باشد بيرون مـي ستايش و در وصـف. ريـزد كند بـا قلمـي حماسـي
ب بيقهرمانان و مرثيه بر حال بازماندگان و كالمـي گزنـده بـه نكـوهش رگزيده و بـا لحنـي سرپرست آنها

و روشنفكران، دگرانديشان و اروپا ديده«به ويژه نخبگان -و كتـاب را بـاز مـي، پـردازدمي» درس خوانده
و نمـي اي تحمـل ومخالفين خود را لحظهها نابايسته. دموكرات نيست، قلمي كه هر چه باشد. نويسد كنـد

و عمل آنها نمي و اليق حذف مـي. بيندهيچ دورنماي بهروزي در آرا و گمراهي . شـمرد آنها را عامل تباهي
و دستاوردهايش چنان راه افراط مي بـرد در بسـتر رواج پيمايد كـه افسـوس مـي در مقابله با مدنيت نوين

و راه بـر اروپاييـان گشـودهيمفاهيم جديد به تدريج رشته كارها از دست علماي روحـاني بيـرون مـ  آيـد
و، آنهـا را بـه دليـل دوري از قاطعيـت صـرفاً ضمن ستايش روحانيون مدافع مشروطه. شود مي خشـونت

مي» الزم«خونريزي  و غـارتگري برخـي تقـي. كنـد نكوهش و مـرج زاده را بـه دليـل مخالفـت بـا هـرج
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مي، مجاهدين تبريز و تقي.دهدبا بدترين اتهامات مورد خطاب قرار زاده را به جـرم عـدم نبـرد تـا دهخدا
و ايستادگي در روز سرنوشت و پناهندگيمرگ و ننـگ به عنوان نمونه، ساز بمباران مجلس هـاي خيانـت

اي به عملكرد شخص خود نـدارد كـه در تمـام عمـرش در حالي كه هرگز اشاره. كندمشروطه معرفي مي
ن بلكه به توجيـه عـدم همراهـي خـويش بـا همـان. گرفتاسلحه نبرد عليه دشمنان مشروطه را به دوش

و دليراني برمي ميمجاهدين و عصـبيت او نسـبت بـه، در يك كـالم. كندآيد كه آن همه ستايش خشـم
و بـه پـاك دينـي او نمـي مخالفين در اين است كه چرا آنان دست از باورهاي خود برنمي او. گرونـد دارند

و تحت لواي آن ميآرزوي ملتي يكپارچه از ايـن رو در قلـم بـه. شناخت را در سـر داشـت چه او راه راست
و در عمل به مقابله خشن تا نابودي نام و تخطئه و آراي آنان برآمد، حذف . حضور

و كاستيبي و يـا كارنامـه تقـي آنكه قصد آن باشد كه بر نواقص زاده هاي مجموعه روشنفكري ايـران
ضدجوهر انديشه، پوشش افكنده شود و تـأثير پايـداري و تجددستيز كسروي به دليل اعتبـار روشنفكري

و بررسي است، گير زمان پهلوي دومگرايي همهدر اصالت در. محتاج نقد مخالفت با مظاهر مـدنيت غـرب
، پـيش مـدرن هـايو برتر شمردن اخالق شرق وضرورت بازگشت بـه اصـالت» گريدرد اروپايي«پوشش 

و رزمندگتقدس انقالبي و ارزشـي شهادت سازش،يگري و پايـدار ناپذير به مفهوم خصوصيتي هميشـگي
و پوپوليستي، مطلق ـ كه نوعي برابرجـويي عـدالت» داري تودهسررشته«مفهوم كشدار خواهانـه اخالقـي
ميآليستي مرسوم دههايده ستايش مردمـان سـنتي، كندهاي اخير چون حاكميت مستضعفان را تداعي

و سسـتي نكوهيدن درس، هاي آنانشو واال دانستن ارز و روشنفكران به عنوان عامل گسسـت خواندگان
بيكم، وحدت عمومي مردم و و كنتـرل بها و مـدني بـراي مشـاركت اهميت خوانـدن نهادهـاي سياسـي

و تعصب بر ارزش، قدرت و افراط و طرد مطلق دگرانديشان مـذهبي تقديس و حذف سياسـي، هاي خاص
و مرد به مفهوم نـوين عدم باو،و فرهنگي در،ر به برابري زن و ناشايسـت دانسـتن حضـور مسـاوي زنـان

ـ اقتصادي و گسترش مفهوم اصالت، عرصه اجتماعي و بازگشت به جستجو ، پيشـين» اخالق پاك«گرايي
و اخالق شهروندي جهان مدرن و عاريتي خواندن قوانين و ترويج قانونگـذاري از بطـن، نكوهيدن ستايش

و سنتو تأويل و مصلح اجتماعي، فقه و بسـتر، ترويج اجتهادگري و گسـتره در آراي كسروي همه عمـق
شدهاي تجددستيز دههانديشه و پنجاه مبحـث مهمـي كـه بايـد در سـنجش كارنامـه سـده. هاي چهل

و فراختري گشوده شود . بيستم ايرانيان در جاي ديگر

 شناسي كسرويخواهي در نظام جهانمشروطه
خصوصـيات مـردان. گـذارد هاي آتي بر جـاي مـيي در بازنويسي تاريخ مشروطه ميراثي براي نسلكسرو

مي، يگانه، پهلوان صفت ، اين مردان مجاهـد قـرار بـود رژيـم دلخـواه كسـروي. شودو مرد كارزار را يادآور
و سياست پياده كنندسررشته م. داري توده را در جامعه و و جامعه درك و اما نه از سياست عرفتـي دارنـد

و آنان بايد نشان دهنـد در بسـتر تحـوالت جديـد از چـه. اندنه اهل آن و زود به سر آمد روزگار نبرد دير
شد. اندجنم آنان كه در راه احياي مشروطه به ويژه در نبـرد يـازده ماهـه مقاومـت تبريـز. اين چنين هم

كمجنگيده و فداكاري و دالوري ودر. نظيري بروز دادنداند و جنـگ بـه سـاختن روزگاري كـه از ويرانـي
و آن شدند، تدبير كشيد و دست آويز اين و آشفته حتـي خـود. مـردان چنـين كـارزاري نبودنـد. مبهوت

و درماندگيكسروي هم از بي بهبي، كاري و در و آن شدن آنان مـي تدبيري و ملعبه اين و مـي دري - نالـد
ك و كشته شدن خو و جانبازي شيوهگويد مرداني كه به كشتن و جز مردانگي در، اي نشـناخته بودنـد رده

و قوام مناسبات اجتمـاعي مسـالمت و دوران گسترش آميـز عصـر مشـروطه برابر مسائل پيچيده سياسي
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بسياري بازيچـه. هاي پيچاپيچ شهري راه گم كرده باشندبست كوچههمچون پلنگ بيابان بودند كه در بن
و در اوج آن و آن شدند و مقتضـيات روزگـار بـي، خلع سالح پارك اتابـك،اين و نيـات ، اطـالع از اهـداف

و در يـك جهـت. كار قرار گرفتندورزان كهنهي دست سياستملعبه و ستارخان در كنار سـپهدار باقرخان
و كـردار، نظميبي، گردنكشي. در مقابل جريان پيشرو مشروطه ايستادند نداشـتن، فقدان انسـجام رفتـار

و پي و تخصص و كارآمد در زماني كه حكومت مشروطه بيش از هر زمان ديگـري بـه تمركـز شه مشخص
و پيشبرد برنامه و اجتماعي نياز داشـت هاي بنيانبرقراري امنيت و نظامي و سازندگي اداري مايـه، گذاري

و شخصـيت، شناسي كسـروي طبق معرفت مشروطه. دردسر عمومي شد هـاي مـؤثر قـرار بـود قهرمانـان
و نظـارت،ه جايگزين نهادهاي مدنيمشروط و مسئوليت مـردم در مشـاركت و دموكراتيك و، قوانين الزم

ميخالصه همه آنچه نظام قانون و مطلوب اروپايي پـرور كـه بـر بسـتر رويكردي قهرمـان. شوند، طلبدمند
و در اسطوردر قامت نجات، پيشينه ذهنيت انتظارخواهي آرماني ديرينه و روان ، هـا ومـذاهبهدهنده روح

. حضور مكررداشته است
و مشاهدات دهه و بعضـاً متضـاد بعد هاي كسروي براساس اين ذهن از مشروطه در عملكـرد متفـاوت

و كردار بسياري از شخصيت ي پيامدهاي تجـددخواهي ايرانيـانو نيز مالحظه، هاي نهضت مشروطهرفتار
و نوگرا و تحـوالت مشـروطه مـي، انجاميده بودي رضاشاه اما خودكامه، كه به دولت متمركز - به رويدادها

و تحـوالت روزگـارمي، گيري از اسناد همزمانبه رغم تمام تالش او در بهره. نگريست و بـاور توان ذهنيت
و. اش مشاهده كردرضاشاه را در بازنگاري تاريخي و مقـام افـرادي چـون وثـوق الدولـه او شـاهد منزلـت
و وك و آنها را تحت عنـوان ميـوه الي سابق مجلسبسياري ديگر دولتمردان و دوم است و هاي اول چينـان

ميبهره و مرارت مجاهدين نكوهش او. كندوران حاصل رنج و انحطـاط همين، به ارزيابي ها عامل سسـتي
و عشـق بـه مجاهـدين بـي. هاي مشروطه شدندمجلس و مهر و عصبيت نسبت به آنان ، نصـيب در خشم

. مورد داوري تاريخ قرار گيرد كتابي نوشت كه بايد

بيبي گمان بسياري از نقادي هـاي گفـت در مجلـس او بـه درسـتي مـي. اعتبار هم نبودهاي كسروي
و پــرورش،ي مشــروطيت دوره ، مالكــان بــزرگ، يافتگــان دســتگاه قاجــارحضــور پرتعــدادي از اشــراف

و. ايمسياسي را شاهد بودهطلبان فرصت و مطبوعـات» تـوده«امكانات در مقابـل كساني كه با تمام وجود
و دشـمنان مشـروطه و عدم قاطعيت در مقابل مخالفين و بعضاً انفعال و با كارشكني ، مستقل قرار گرفتند

و دوم را گسترش دادندهاي مجلس» ناكامي«ي دامنه و. اول و نتـايج مشـروطه اما تأثير آشـكار پيامـدها
و سـلطنت پهلـوي اول در دورطلبـان عملكرد بعدي برخي مشروطه و،ه پـس از آن بـر انصـاف پژوهشـي

شد طور همان. اي گذاردزدهنگاري او تأثيري زماني تاريخنحوه كـدام از رهبـران كسروي با هيچ، كه گفته
و سـران. روي خـوش نـدارد، جز چند تن از مجاهدين مسـلح تبريـز،و فعاالن مشروطه وكـالي مجلـس

همدولت و سسـت عنصـري«و هم تحـت عنـوان، ين دليلهاي آن زمان را هم به و بزدلـي در» ناپـاكي
و عمل مشمول بي ميلحظه تصميم ي جز چند چهـره، خواهانمشروطه، در مجموع. دهدمهري خود قرار

و نظـام مطلـوب همگي را فرصت، شاخص تاريخ مشروطه و ثـروت طلباني خواهان دستيابي بـه قـدرت
ميحاصل تالش مجاهدين مسلح تبري را، او ضمن نكوهش روحانيون ضد مشـروطه. شناساندزي سـيدين

مي. كشدبرمي و جنگـاوري بـازمي، آوردتنها نقدي كه به آنها وارد همراهـي آنهـا بـا. گـردد باز هم به قهر
ميي اوليه مشروطه در مرحله و مؤثر مي، خواندي نهضت را مثبت و بـدون اما گويد چون پيـروزي آسـان
و دربار ضروري بـود در ادامه، آمد خشونت به دست ،ي راه زماني كه عمل قاطع انقالبي در مقابل استبداد

و بمباران مجلس عقب نشستند از كنار انديشـه وآراي، كسروي مورخ. بنابر ماهيت خود در شرايط بحران
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و جزميات مذهبي سيدين عبور مي و عمده سخنسياسي و اسـت اش بر پايهكند حكامي معيار رزمنـدگي
مي. در نبرد استوار است و پيامـد، كندهر جا هم كه آنان را ستايش و بـه محتـوا در پـي قاطعيـت اسـت

به. هايشان اعتنايي نمي كندخواسته و وكال را ــ ازليدليل گرايش اما هم او جاي ديگر تعدادي از رهبران
و تحقيقي او در مورد آيـين بـاب همـراه دانيم يكي از اولين آثار تحليليمي. دهدبابي مورد عتاب قرار مي

و نقد باورهاي آنان به چاپ رسـيده بـود مجداالسـالم، سـيد جمـال واعـظ، المتكلمـين ملـك. با نكوهش
و يحيـي دولـت، االسالمناظم، كرماني . آبـادي . و. از ايـن گـروه بودنـد. تكليـف مسـتبدين هـوادار دربـار

و، قاجار در قلم كسروي روشـن اسـت كار تربيت شده دستگاه سياستمداران محافظه او آنهـا را فريبكـاران
و توده مي هاي اين باور را در عمـل خـود برجـاي اينان هم تا توانسته بودند نشانه. شناسددشمنان نهضت

. نهاده بودند

در يك رويكرد كلي كسروي به دليل باور عميق خود ــ در ضرورت يكپارچگي ملي ـــ هـر نـوآوري
ن راودگرانديشي و گـرايش، گـري بابي، گراياناروپايي. حذف شده مي خواست،ا مطلوب خويش - انديشـه

و مهمشيعه، ليبراليستي، هاي سوسياليستي او، تر از همـه جريـان الئيـك نهضـت گري جملگـي از نظـر
و بهروزي بشري سير مـي  و حتي دستيابي رو. كردنـد خالف مصالح ملي توانسـت در بـاطن نمـي، از ايـن

و پيروان آيين وانديشه، انجمن، به مجلساميدي  او اختالف وتفـاوت ميـان. هاي متفاوت قائل شودحزب
و،هاانجمن، مجلس . دولت . و رسـوخ انديشـه. و دو ملت و گمـراه، كننـده هـاي مسـخ را جنگ هفتاد گـر

و كردار پاك در روز كارزار مي و سلب توان عمل و كشور هـم رفتـه روي«. دانسـت موجبات تضعيف ملت
كمي درس از آن سوي دسته، اندارج درآمدهاينان بي و ]25[».انددانش روي هم رفته نيك بودهناخوانده

و ارزش و تحـول كسروي تالش در رسوخ باورها و سوي تغيير جامعه و» تـوده«هاي جديد در سمت
مي شيوه و حتي مضر و سنت ايرانيان را بيهوده و فرهنگ در ايـران«:صراحت نوشـتبه، شمردي زندگي

و دوبـاره. برپا بود نيكي بنياد زندگانيپيش از مشروطه  از اين بنياد تنها يك گوشـه را بايسـتي ويـران كـرد
و به جـاي آن حكومـت مشـروطه را  و آن موضوع حكومت استبدادي بود كه بايستي از پايه كنده ساخت

]26[».گذاشت
ر و افكار اروپاييان ميبرهمين مبنا انديشه و پرگويي هـاي جديـد را خوانـده درس]27[. خوانـدا گزافه

و گزافهسخن«شناخت كه متأثر از اين اروپا هم جز كساني مي و در لحظـه»گوپرداز ي عمـل پـا هسـتند
و بـي، كه آورديم طور همان. كشندپس مي شـكل بـه عنـوان او با عشقي پوپوليستي به جمعي نامنسـجم

ازبايستگي» توده« و ها را آن» همه ناشايستي«آن آنها بـر همـين]28[. دانستمي» دارانسررشته«را از
و حضور صحنه، مبنا مي» توده«ي عمل را ميدان كارزار نه مجلـس، شناسدو دالوري قهرمانان گمنام آن

و عرصه او. هاي سياسيو انجمن و انجمـن، به گمان هـا بـه رغـم ضـرورت وجوديشـان در مقابـل مجلس
و توان خود را مصروف،داستبدا از» برانگيـز اخـتالف« هـاي بحثچون انرژي و انقالبـي» عمـل«كردنـد

پوپوليسم كسـروي در سـتايش افراطـي مـردم. اندقابل سرزنش، همچون مجاهدين مسلح تبريز بازماندند
و درس نخوانده و نكـوهش درس خوانـده، گمنام و جانباز و روشـنفكران اروپـاگرايي اما پرشور كـه بـا هـا
و انديشه در سرتاسـر مـتن، انـد هاي غربي موجـب گسـيختگي در يكپـارچگي ملـت شـده ترويج مدنيت

و عـامي ولـي جـان بركـفبي» پاكدالن«در شيفتگي. بازنگاري شده تاريخ مشروطه مشخص است سواد
مي«:نويسدزمان مي مينه پيشوايي و نه نام آرزو مـ، كردندخواستند تنهـا، بودنـدينه در پي پول اندوزي

]29[».به نام مردانگي به كوشش برخاسته بودند
و شـوريدگي بـي و دليل اصلي نوشتن تاريخ مشروطه همين عشـق پايـان او بـراي ثبـت گرچه انگيزه

و عمل اين گمنامان بود و ماندگاري نام - مـي. كـرد اهداف ديگري را هم در حاشـيه تعقيـب مـي. دليري
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و سودمقام«خواست خيل و جانبازي ايـن تـوده را كه به گمان او برپايه» جويانپرستان و فداكاري ي رنج
و وزارت رسيده بودند و گمنام به وكالت و افشـا كنـد» دادگاه تـاريخ«در، عامي خشـم او بـه. سـرافكنده

و، بسياري مبناي مستحكمي داشت و كـرنش دولـت مـردان ايرانـي در مقابـل اسـتبداد داخلـي او جبن
و مـردمبي، استعمار بيگانه و، اعتنايي آنها به مسئوليت در قبال كشور زورگـويي متنفـذين بـه محرومـان

و روستا را در فاصلهتهي وي سال دستان شهر هاي پـس از مشـروطيت تـا نوشـتن اثـر بـه وضـوح ديـده
. وجدان مسئولش را آزرده بود

اش بـه عنـوان موجبـات نگـاري كسروي در يك عبارت در ميان علل پراكنده بسـياري كـه در تـاريخ
و شكست« مي» ناكامي مي، خواندمشروطه و، پراكندگي: كندسه دليل اصلي را مطرح و دخالـت ناپـاكي

و انگليس و ملـي: در مقابل اين عامل سوم پاسخ او روشن بود. توطئه روس و متمركـز گـرا دولتي توانمند
مو: در مقابل پراكندگي، را و طرد همه و نفي ميلزوم يكپارچگي و عوامل آن قرار بـراي معضـل. دهـد انع
و آلودگي« و افرادي كه مسـئول آن مـي، ايده، مقابله تا مرحله حذف هر تفكر،»ناپاكي و نهاد - ايدئولوژي

و آراي برآمـده از آن؛ سوسياليسـم اروپـايي، گـري بـابي، صـوفيگري، در اين راه شيعيگري. شناسد ، گـري
و . ليبراليسم . كل،. و، اديان ساميدر برهه اي و شـاعراني چـون حـافظ حتي ادبيـات كالسـيك ايـران

و فهم اين جهان. گذاردنصيب نميمولوي را هم بي رهدر پرتو و جـويي كلـي كسـروي اسـت كـه شناسي
، در ايـن برهـه. نـامطلوبش را بهتـر فهميـد هـاي زاده يا ديگر شخصيتتوان بيشتر انتقادهاي او از تقيمي

و افراد نبودندمشكل كسروي ديگر اش و يا موارد انتقـاد باشـد. خاص ، اين مشكل بيش از آنكه با مخاطبين
و پيش و مسئولش. هاي نهفته در باورهايش بودداوري با آراي خود را، وجدان معذب انصـاف پژوهشـي او

ي پـردازو نظريـه» باهمـاد آزادگـان«تـرين حاصـل عمـر خـود را برپـايي مهم. الشعاع قرار داده بودتحت
مي. دانستمي» پاكديني« و زيانبار و ناراستي و هر آنچه موجب اخالل ومي، دانستناپاكان بايستي محـو

و پوپوليسـتي عـوام. نابود شود و دشمني مصلح گرايانه پرسـتانه كسـروي او را بـه مقابلـه بـا هـر ضديت
-ي نيسـت كـه جـالل آل اتفاق. را آكنده استاشمشروطههاي كتاب، همين مضامين. دگرانديشي كشاند

و كشور مـي و مضر به حال ملت و آشنا به مدنيت نوين را خائن و احمد كه يكسره روشنفكران نوجو بينـد
و عقب  و علت ذلت و درس خواندگي را بيماري ميفرنگي مĤبي بـه رغـم نكـوهش، پنداردماندگي جامعه

مش،»كسروي بازي«و اتهام» زير آب زدن مذهب«كسروي در  شناسـد كـه بـه روطه او را اثري مـي تاريخ
و حتي ادبي دوره بيست سـاله پهلـوي اول دارد، تنهايي ارزش بيش از تمامي آثار تحقيقي ]30[. تاريخي

و ابزار آفرينـي جريـاني شـبه مـذهبي از » ورجاوند بنياد«و كتاب» كلوب آزادگان«آل احمد را كه اساس
مي، سوي كسروي بود و بـه ويـژه ند امـا بـه دليـل پوپوليسـم عـوامكعامل تباهي مردم معرفي پسـند او
و رهبران مشروطه،هاخواندهنكوهيدن درس او يـادي تـاريخ مشـروطه بـا تحسـين از كتـاب، روشنفكران

را. كند مي و از البالي سـطرهاي كتـابمي]31[»نويس صالح زمانهتنها تاريخ«كسروي درخـدمت«نامد
كدرمي» وخيانت روشنفكران و عمل در بسياري از ارزيابييابيم و ضـديت بـا هاي عـوامه در واقع پرسـتانه

- زاده را نمونـه بـارز روشـنفكراني مـي تقـي، آل احمد]32[. عنصر روشنفكري خود وامدار كسروي است
و اجتمـاعي تسـهيل گيريو در اغلب موضع]33[طلبگي داردخواند كه خاستگاه راه«كننـده هاي فكـري

و» زدگيغرب و ناشايستي حاصلي نداشته است بود ]34[. براي او روشنفكري غير از روسياهي
و روشـنفكري سرفصـل بـااهميتي از حكايـت و دشمني بـا عنصـر روشـنگري بحث پيرامون ضديت

و ادبيـات سياسـي. تجددستيزي در كشور ماست متأسفانه رويكرد برشمرده در باال بسـتر رشـد فرهنـگ
و دشمنان  و خردستيز و دگرانديشي شده استبيويرانگر رو، شمار آزادانديشي آن تأمـل از ايـن در ابعـاد

و تحرك سالم آتيهاز مهم . شـودي جامعه ما محسـوب مـي ترين وظايف هر اثر تاريخي پژوهشي در تعالي
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و روزنامه و كساني كه كسروي از ميان روشنفكران و فضـالي«نگاران ، شناسـد اروپـاگرا مـي» دانشـمندان
به كمتر كسي و پاك بازي«را مي» پاكدلي و زبـوني نشـان نـداده معرفي كند كه در روز كـارزار سسـتي

مي. باشد و آزادهتري دانيم بسياري از شريفدر حالي كه ون ترين روشنفكران اين سرزمين با چـه مصـيبت
و مقابله با كهنه، آوريموانع حيرت و پرهزينه نوآوري بهبار سنگين و جزميات را دوش نـه چنـدان پرستي

و ذهن نه چندان داناي خود كشيده . انداستوار
و جامعـه و مصـلحت كشـور و صـالح و، از آنجا كه كسروي بيش از سودمندي صـرف عمـل انقالبـي

از ايـن رو آنهـا را شايسـته، شناسـد قاطعيت روز كارزار را محك سنجش به عنوان قهرمانان مطلـوب مـي 
د. خواندرهبري توده مي و بياني حماسي در وصف نبـرد، ليل مهمبه همين كسروي كه با آن همه زيبايي

و ستارخان قلم زده سازندگي نهادهـاي، هاي دوران بنيانگذاري قانونوقتي به پيچيدگي، مجاهدين مسلح
مي مالزم جامعه و بازيچـه، تواند علـل انفعـال نمي، رسدي دموكراتيك وسنجش باورهاي آنان سـردرگمي

و نمي. ان را دريابدشدن آن قهرمان تواند توضيح دهد چرا آنهـا در آن برهـه بـه جـاي ايفـاي نقـش مفيـد
و افزون بر مشكالت حكومت جديد شدند؟ توصـيف زيبـاي، مطلوب در نظام جديد خود معضلي پيچيده

بنپلنگان بيابان كه در كوچه: او از آنان در اين برهه را خوانديم و و خم م بسـت شـهري راه گـ هاي پرپيچ
مياما برون از اين توصيف به جا از توضيح علل آن درمي]35[. كرده بودند . گذارد ماند ويا ناديده

و عقالنيت دادن بهاكم بي، به عنصر تفكر و و روشنفكري و قربي حامالن انديشـه روشنگري هـاي ارج
و نظام انديشيدگي كسروي پرسش بينوين در ذهنيت ميهاي بسياري را چگونـه قـرار اسـت.نهـد پاسخ

و شايسته رهبري نهضت« و» مجاهدين پاكدل و مـؤثري بـراي اداره در قلم او كه هـيچ برنامـه مشـخص
و خاسـتگاه  و ابتـدايي و نـه اصـوالً چنـين افقـي در ذهـن سـاده ـ اجتماعي نداشـتند مشاركت سياسي

بياجتماعي آنان ــ تهي و لوطيان شهري كمدستان و يا مشروطه به معنـاي، پذير بودسواد ــ امكانسواد
و موفق كنند و، او از آنجا كه به تناقض اين رويكرد خـود واقـف اسـت. حكومت قانون را هدايت بـار گنـاه

و ها را از دوش قهرمانان خود برميناكامي را» علل شكست«دارد - بر سـر سـه گـروه درس صرفاً مشروطه
و روشنفكران اروپاگراخوانده و، ها ميتربيت علماي روحاني گرچـه در ميـان. شـكند يافتگان نظام پيشين

و خاسـتگاه اجتمـاعي آنـان، اين سه دسته و كردار آخري را به دليل ذات استبدادي نظـام تربيتـي ، رفتار
و تـوان در كشـانيدن تـوده مـردم بـه، روحانيون را نيز به رغم نكوهش. پنداردطبيعي مي به دليـل نفـوذ

ا و همچنين جلوگيري و گسـترش نهضت آنو مضـرات ناشـي از انديشـه» گـري اروپـايي«ز ترويج ، هـاي
و ناكـامي را در پرونـده حضوري در مجموع مثبت ارزيابي مي و در واقع مسـئوليت اصـلي كاسـتي ي كند

را. نويسدعنصر روشنفكري جديد مي كسروي در اين ضديت چندان استوار ايستاده كـه حتـي روحـانيون
و آنجا با كند كه چرا سرزنش مي و مخالفت اينجا صـحنه هـايي دربرهـه،»مشروطيت راسـتين«با مقابله

و نهضت را براي  ]36[. خالي كردند» اروپاگرايان«رهبري توده
و اهـداف حتي،اشتر اين است كه او در هر دو كتاب مشروطهي مهم نكته االمكان در شرح رويـدادها
و عملكرد جريان،مخواهان از بيان مراهاي مشروطهو خواسته هاي راديكـال سياسـي چـون سوسـيال نظر
، چـرا كـه در نـزد وي محـك. كنـد دوري مـي، طلـب مشروطه يا مشـروعه،و نيز مذهبيون،هادموكرات
در. هاي آنان نيست بلكه قاطعيت انقالبي استانديشه بـا وجـود تأكيـد بـر نقـش محـوري مركـز غيبـي

ا و اقدامات و بسيج مردم و باورهـاي آنـان نمـي جز يك مورد اشاره، نقالبيراديكاليزم از. كنـد اي به آرمان
و آمادگي رزمي سخن مي و دالوري و تربيت نظامي و اقدامتشان در جهت تعليم گويـد گويد اما نمـي آنها

ميچه مي و چه و يا چه نوشتندگفتند و اسناد موجود. خواستند تـوان نمـي، با توجه به ارتباطات گسترده
و ناآگاه خواندبي او را و جرايد راديكال زمان خود توجـه الزم نامهمرام،هاكسروي اصوالً به نوشته. اطالع ها
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و از بيان نظرگاهو كافي نشان نمي و همچنـين بابيـان ازلـي هاي سوسـيال دمـوكرات دهد بـه دليـل، هـا
و هاي سوسياليستي اروپاييمخالفتش با انديشه مي» بابيگري«گري كمااينكـه زمـاني كـه. كندخودداري
و سنجش مي و جدل، پردازدبه نقد ـ سياسـي آن دوران بـه ويـژه ميـان تقـي اختالف و هاي نظـري زاده

و شخص ستارخان را به بحـث پيرامـون خصوصـيات  و رشت برخي اجتماعيون عاميون با مجاهدين تبريز
ميو سليقه شخصي تقي مي. دهدزاده تنزل و اخـتالف نظـر سياسـي بسـيار دانيم اين در حالي كه تفاوت

و خصوصيات فردي تقي او به خصوص به تأكيـد كسـروي رياسـت، زادهفراتر از رويه . بـوده اسـت، طلبـي
درمي، كه تأكيد صرف بر تندخويي طور همان و عملكرد شخصـي سـتارخان و ديگر رفتار خوارگي افراطي
چگماه و سنجش و علل اختالف هاي پاياني محاصره تبريز براي توضيح و عمق بحران آن زمـان ونگي نظر

و سطحي خواهد بودرويكردي تقليل . گرايانه

ميزادهتقي  كنداي كه كسروي معرفي
و الئيك نهضـت تناقض چشمگير روايت كسروي از مشروطه در ارزيابي كارنامه تقي و طيف راديكال ، زاده

ميتيزاده كاسدر اين واقعيت نهفته است كه او بر تقي و، داردهايي روا و سستي در بحـران او را به انفعال
ميو با عرضه نمونه، كندكشاكش دوران مجلس اول متهم مي چـرا كـه، كنـد هاي متعدد عمالً از او انتقاد

واقعيت اين اسـت كـه او بـه رغـم تأكيـدش بـر مفهـوم. به مثابه يك قائد حقيقي ملت عمل نكرده است
و نارساي  و ابتكار روشنفكراني چون تقي،»داري تودههسررشت«كشدار ميمشروطگي را ابداع شناسـد زاده

، در حالي كـه ديگـر نيروهـاي مخـالف. آن را برمي شمردهاي نشانه،اشو بارها برخالف ادعاي تكرارشده
ميتقي و افراط متهم و عدم قاطعيت كافي معرفـي مـي، كنندزاده را به تندروي - كسروي او را به سستي
و اشاره. كند كمو با ابهام بـاري رنگ از كنار اتهام مرسوم ديگر منابع تاريخي در رويدادهاي خشـونت هاي

و يا سوءقصد به جان شاه عبور مي را. كندچون ترور اتابك بزرگـي» شـاهكار«او از آنجا كه كشتن اتابـك
آقا متهم شـماره يـك قتـلو عباس» سنگ بزرگي را از سر راه پيشرفت مشروطه برداشت«خواند كه مي

و برخالف ديگر مخالفان تقـي، شناسدمي]37[»جانبازي بسيار مردانه«صدر اعظم را  زاده او را بـه افـراط
مياو انجمن. خواندتندروي در اين موارد نمي و افراط نقد و برخي مطبوعات را به تندروي ضـمن، كنـد ها

و مجلس را به سستي در اينكه تقي و دربار مي شناساندمقا عملزاده . بل شاه

پناهنـدگي بـه، گـري اروپـايي: توان موارد زير را برشمردمي، زادهترين انتقادات كسروي به تقياز مهم
و، سفارت انگليس در زمان بمباران مجلس اول در» دشـمني«مخالفت با سـتارخان بـا مجاهـدين تبريـز

و تالش در رياست مخالفت با حركـت اردوي شـمال بـراي فـتح، آنان طلبي در مقابلزمان محاصره تبريز
، نقش مؤثر در ترور سيدعبداهللا بهبهـاني، تأسيس حزب دموكرات به عنوان ابزار مقابله با مجاهدين، تهران

، ايـم ها در متن اين كتاب بحث كـرده در خصوص بيشتر اين زمينه. سالح پارك اتابكسهيم بودن در خلع
اصرفاً در اينجا ميبه اشاراتي . پردازيمجمالي
شد طور همان ي ميـان زادهخود بـا تقـي تاريخ مشروطههاي كسروي در زمان نوشتن كتاب، كه اشاره

اخـتالف» گـري اروپايي«تحت نام، نمود خواهان اخذ تمدن فرنگي استسال دوره رضاشاه كه عنوان مي
و از آنجا كه كتاب خود را دادگاهي براي شناساندن  و حتـي، دانسـت مـي» اكـان ناپ«نظر داشت در نفـي

و شـواهد. آيـد تخطئه غيرواقعي نقش مؤثر او در زمان مشروطه برمـي  گرچـه در بسـياري مـوارد حقـايق
و مثبت تقي ميحضور فعال ميزاده را در سير رويدادها عرضه و بـي كند؛ اما هر جا فرصت جـا كند به جـا

و آراي تقيرفتار، مناصب،شكبي. داردبه او انتقاد روا مي زاده عصر رضاشاه در ايـن طـرز انديشـهو كردار



و نقش تقي 746  زاده نهضت مشروطيت

و اجتماعي استاو كه نكوهش. تأثير فراوان داشت تواند در زمـان نوشـتن نمي، گر هر نوع سازش سياسي
و باورهاي تقي ، زاده آن زمان را حتي اگـر متفـاوت بـا دوران نهضـت مشـروطه بـوده اثر خود خصوصيات

و روشـنفكران مشـروطه بـه عنـوان عـاملين كسـروي تقـي. ناديده انگارد زاده را در كنـار سـاير نخبگـان
مي» ناكامي« . دهدمشروطه قرار

اي بـود كـه كسروي آراي تجددخواهانه» دادگاه«زاده در به نظر مي رسد محرك اصلي محكوميت تقي
مي كاوهي در نشريه و ترويج در. كردچاپ برلن تبليغ و ايرانيـان جـز كـه كـاوه بـرلن بيان اين باور ايـران

و ادبيات فارسي ي خود را به سود مدنيت همبسته مدرن غربي كنار گذارند تـا آن همه چيز گذشته، زبان
و مسـتحكم شـود را همه و يـارانش از جانـب تقـي، جانبه اخذ كنند به اميد اينكه ايران بهتري ايجـاد زاده

و علني كسروي بود ن. مورد مخالفت صريح و ايرانشـهر، شريات تجددخواهانكسروي خود در ، چون كـاوه
و از و متـأثر بـودها بحثمطالبي منتشر كرده بود در.و آراي گردانندگان اين جرايـد مطلـع گفتـيم كـه

گـري در پي گفتمان جديدي به نقد مولفه اي پرداخت كه بيمـاري اروپـايي،)شمسي 1310( آيينكتاب 
و ماشينفهادعاي برتري اروپاييان را گزا. خواندمي و ابزارگرايـي آنـان را بـا رويكـردي گويي دانست گرايـي

و عذاب بشري خواند، اخالقي امـا عنـوان، گرچه سودمندي برخي از اين ابزارها را تأييد كـرد. موجب رنج
و زيان جهان بنگريم دعوي پيشرفت ياوه اگر از ديده«كرد كه  ]38[».ترين سخن استي سود

از«: بود كسروي بارها تأكيد كرده . زنـدگاني اسـت آييننابساماني،و منشأ آنخردي بيويراني كار اروپا
و زيـانش ايمـن وگرنه براي ماشـين راه و هـم از آسـيب هـايي هسـت كـه هـم از سـود آن بهـره بيابنـد

آالت كوچك به جـاي پيشنهاد استفاده از ماشين، از جمله. هايي هم پيشنهاد كردحلاو راه]39[».باشند
كسـروي بـه. آالت بـزرگ هاي عمومي براي بهره بـردن از ماشـينو اگر ممكن نبود برپايي شركت،گبزر

و همـه چيـز را كنـار«:مثابه مصلح پاك ديني خطاب به اروپاييان گفت و پاكـدلي و ديـن شما كـه خـدا
]40[».در اين راه نيز خطاهاي بسيار داريد، ايدتنها به زندگاني اين جهان پرداخته، نهاده

زاده كه پيروي از مدنيت نـوين را بـه كسروي با اين باورها به روشنفكران تجددخواه الئيكي چون تقي
مي، كردعنوان راه پيشرفت به شرقيان معرفي مي و ضـاللت مـي خرده - گرفت كه اين كاروان به گمراهي

و بـر]41[. خوانـد مـي» تجدد اروپايي را نوع شايسته از راهبرد تجدد«گرچه به تعبيري. رود امـا بـا اتكـا
و آيينمبناي آنچه  درد«. گـري را تقبـيح كـرد اروپـايي، شـرقي مـي شـناخت» پاكـدلي«برتري اخالقي

. آل احمـد تـأثير بسـيار داشـت » بيمـاري غربزدگـي«ي او در برپـايي گفتمـان در انديشـه» گرياروپايي
ر اخذ مدنيت غربي بـه مثابـه يـكي مبش زادهخود در مقابل تقي تاريخ مشروطهكسروي در زمان نوشتن

به، نظام همبسته و و به صراحت اعالم كرده بود كه بايد از اروپا چشم پوشيد زنـدگاني كهـن«قرار داشت
]42[».شرقي بازگشت

بـه ويـژه در روز، عدم قاطعيت در برخي رويكردهاي مجلس اول، زادهمورد بعدي نقد كسروي به تقي
س و پناهندگي به پايـان از پيـروزي او در خشـم بـي. است، فارت انگليس براي حفظ جانبمباران مجلس

ميقزاقان بر مجلس شورا بر تقي ميزاده و جبوني متهم و او را به سستي گيـرد در نظـر نمـي. كنـد شورد
و همتايي هم به وجود نيامد تـا، كه در تهران -آن،»تنـه يـك«ستارخان قهرمان يكتاي او حضور نداشت
ر و جـان بـر، اش مدعي شدهوايت مشروطهگونه كه در پرچم جنبشي را كه فرو افتاده بود بر دست گيرد

و نه مجلس شورا بـه مثابـه نهـاد. كف سايرين را به نبرد بكشاند نه شرايط تهران چون تبريز آن زمان بود
و نيروهاي مسلح پيرامون آن را ايفا كندقانونگذاري مي بم. توانست نقش انجمن تبريز اوضـاع، بـاران زمان

و دگرگون شده بود و تهران سراپا متفاوت و شواهد آن پرداخته. مجلس اينكـه برخـي. ايـم به اين موضوع
و انجمن، آخر عمر مجلس اول اند در هفتهپندارگرايان مدعي شده ها عده زيادي را براي دفـاع از مجلـس
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و آماده كرده بودنمقابله با كودتاي قريب جـز تعـداد، عمـالً. ترديد فراوان وجـود دارد،دالوقوع دربار بسيج
و فرهمنـدي جنگـي  و نه رهبري نظامي در كنار خـود داشـتند كـه تـوان كمي كه غالباً نه مسلح بودند

و وكـال تقي. نيرويي حضور نيافت، ستارخان را داشته باشد زاده هم در آن روزها خود بـه رهبـران نهضـت
هـاي ديگـريو بهتر اسـت راه،و تجهيزات مقابله با كودتا وجود نداردو توان» استعداد«اطالع داه بود كه 

و مصالحه برمبناي اصول قانون اساسي را در نظر بگيرنـد  و مذاكره امـا امـور بـه رونـد شـتابان. اخذ كرده
هاي راديكال تهـران از اقـدام اينكه در برخي انجمن.امديگري پيش رفت كه جاي ديگر به آن اشاره كرده

مي فوري وو اعالن مبارزه سخن و مستبدين در تدارك مقابلـه بـا مجلـس و پي برده بودند كه دربار رفت
و شعارگونهتلگراف. ترديدي وجود ندارد، اندمشروطه و آمـادگي اي نيـز در قالـب كفـن هاي متعدد پوشـي

و محافل مشروطه در واقع جملگـي بـر اما، خواه در حمايت از مجلس رسيدنبرد تا به آخر از سراسر كشور
و سخن باقي ماند مي، رويهاي پيشزاده هم با اطالع از واقعيتتقي. روي كاغذ . ديدصالح را در مذاكره

او،ي مهم ديگري كه كسروي عامدانه ناديده انگاشته نكته و يا بـه قـول روي برتافتن بسياري از مردم
و اعتراضاتشـان. است هاي پاياني عمر مجلس اول از مشروطهدر هفته» توده« آنان كـه عمـدتاً شـكايات

پـس از قريـب، دسـتان شـهري تهـي،و از سوي ديگر به دليل خاستگاه اجتمـاعي،شدناديده انگاشته مي
و تـرويج شـريعت  و تحت تـأثير تبليـغ ـ هفت ماه كشاكش فرساينده مشروطه با مشروعه مـداراني شش

همچون شيخ فضل و و الئيـك» تـوده«اعظـم آن قسمت، فكرانشاهللا نوري و سـران راديكـال از فعـالين
چنـدان در كسـروي. روي گردانـده بـود، مشروطه كه عده اي بابيان ازلي شناخته شده هم ميانشان بـود 

مي» توده«ستايش  خـواه در تهـران تعادل نيروهاي مشـروطه. بيندرود كه اين روند را در تهران نميپيش
و بابيدر تقابل با موج روزافزون  و حتـي مخالفـت بـرهم، دوري، تفـاوتي گري به سـود بـي اتهام المذهبي

و برادران دروازه قـزوين توانسـته بودنـد عـده. خورده بود اي گرچه يكي دو انجمن پيشرو چون آذربايجان
و خروشـان مـاه، هوادار پيگير پيرامون مجلس گرد آورند . هـاي پيشـتر خبـري نبـود اما از حضور پرتعداد

و نيرو براي مقابله با كودتاي پاياني را قريـب ده روز پـيش از وقـوع آن پـيشزتقي و اده فقدان توان بينـي
يكدرك توده. اعالم كرده بود مي،»مردم«دستي تخيلي گراي كسروي از شود از ياد ببـرد كـه در موجب

و، هايي چون ميدان توپخانه عليه مشروطهواقع در گردهمايي و اراذل ، وابستگان دربـار نبودنـد تنها اوباش
و مصمم مخالف مشروطه تشـكيل مـيي بسياري از جمعيت را مسلمانان باورمند شريعت بلكه عده - خواه

مياي كه او در تاريخ مشروطه چنان ستايشتوده. داد و رهبري نهضت را تحت لواي اش - سررشـته«كند
مي» داري توده بي، خواهدشايسته آنها يكدر اين برهه و يك شكل و اكثريـت مـردم. پارچه نبـود دست

و در تقليـد باور شـريعت،ايهاي تودهدست در مشروطه نيز همچون تمامي نهضتتهي خواهانـه داشـتند
و يا دستاشان در برههپيشوايان مذهبي و فعالين ازلـي مسـلك هايي در مقابل مشروطه كم جريان الئيك
دگرانديشي ديني برخـي سـران مشـروطه، بيكاري، كمبود ارزاق، بسياري از آنها از گراني. آن قرار گرفتند

و بعضـاً در ناا، طلب و نسبت به آن معتـرض بودنـد و مرج روزافزون آن روزها شكايت داشتند و هرج مني
و يا دست كسروي در كتاب خود جمـع ميـدان. كم انفعال را برگزيدندكنار مخالفان مشروطه قرار گرفتند

ا ميتوپخانه را مشتي و اوباش گراي كسـروي اسـت كـه ضـمني ذهنيت عامه تناقض دوگانه. خواندراذل
و قهرمانان تودهتري به عنوان مطلوب» داري تودهسررشته«طرح  و بركشيدن گمنامان بـه،ن نظام سياسي

و مراد اجتماعيدليل رويكرد نخبه و در مقام مصلح انـشدبـي، هاي حقيري مردم را آدم اصوالً توده، گراي
بيو جاهلي مي و خرد الزم ميبهره ماندهبيند كه از آگاهي و از اين رو نه و نه مـي اند تواننـد نقـش فهمند

و مطلوبي ايفا كنند . مؤثر
و، اي دوپهلـو اند كه در آثار تاريخي معاصـر بـه گونـهو خلق از آن مفاهيمي، توده،ي مردم واژه مـبهم
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و و با رويكردي مثبت مـراد كسـروي، در اين مورد مشخص. اندآميز به كار گرفته شدهتحسينغالباً نارسا
و غالباً تهي توده، از مردم از تأملقابل. بوده است، دست شهريي متوسط اسـت كـه او هـر جـا خواسـته
كنـد كـه معرفـي مـي» عوام«عمدتاً آنها را تحت لواي، دستان شهري يا روستاييان ايران سخن گويدتهي

و  » عـامي«را، سـتارخان، كتـاب خـود» يگانه قهرمان آزادي ايـران«او حتي. غيرمطلوب داردباري منفي
ميمي و اما به مخالفان مشـروطه كـه]43[».اين مرد عامي مشروطه را به ايران بازگردانيد«: نويسدخواند
مي» توده«را برون از » عوام مسلمان«، رسدمي آن. خواندو مشتي اوباش در جـاي، گرچـه در تنـاقض بـا
و مخالفت با مشروطه اذعان مـي به هواداري برخي زنان تهي، ديگر نهضـت. كنـد دست شهري از مشروعه

و شركت فعال نخبگان چند شـهر بـزرگ ايـران بـه  و عمدتاً به رهبري مشروطه عمالً جنبشي شهري بود
و رده، مردم. راه افتاد و روستاهاي به معناي آحاد آن، پايين شهر و نقشـي بـازي بـي غالباً از بهـره ماندنـد
و انتخـاب، در شرح انتخابات مجلس اول. نكردند گفتيم كه اكثريت مردم ايران از چرخـه انتخـاب شـدن

و پايين مردم در شهرها نه تنها از حق رأي محروم شـدند بلكـه، قشر زحمتكش. كردن بيرون بودند فقير
خواهـان هـيچ تالشـي بـراي مشـروطه«ا در عمـل افزون بر اينهـ. اي هم در مجلس نداشتندهيچ نماينده
و كمك به تهيكاهش ماليات دسـت ضمن اينكه لوطيان نيز يـك]44[».دستان انجام ندادندهاي اساسي

و مـاهر در بـه كـارگيري اسـلحه. هواخواه مشروطه نبودند و صاحبان قدرت بـدني ) لوطيـان(ورزشكاران
و فعاليت عالوه بر شركت فعال هوادارانه در مشروطه در و مـؤثري ايفـا اقدامات هاي مخالف نيز نقش فعال

و انجمنچه در تبريز در مقابله با آزادي، نقش اينان. كردند و چه در تهران در مقابل مجلس هـاي خواهان
- مشـروطه، چـي هـايي چـون دوه در تبريز نيمي از شهر به ويژه در محله. پيشرو مؤيد چنين ادعايي است

ميخواهان را المذهب و همراه مخالفان نهضـت ايسـتادندو بابي و قاطعانه در كنار غالـب آثـار. شناختند
و تحت عنوان اراذل از آنها ياد كردهي مردم نمي اينان را جزو توده، گراتوده، پوپوليستي را.اند دانند و آنهـا

خط» دشمنان« و  تـوده مـردم در آن زمـان. اما واقعيت غير از اين بـود. اندمشي سياسي خواندهفاقد باور
و ناراضـي از اوضـاع، جمعيت قليل چند هزار نفره هوادار مشروطه نبودصرفاً بلكه قشـر وسـيعي مـذهبي

و غالباً هراسان از پيشـبرد مؤلفـه  و سياسي و غيراسـالمي هـم در صـحنه حضـور اقتصادي هـاي فرنگـي
و جـان بركـف هـدين تنـگي مجاي گمنام مورد ستايش كسروي عمالً در مجموعه توده. داشتند دسـت

و تفكـر سياسـي در ميـان ايـن.شدتبريزي خالصه مي او ضمن بركشيدن دالوري آنها به فقـدان دانـش
. شد بسياري از آنان هرازگـاه در مقابـل مشـروطه قـرار گيرنـد لوطيان اعتنايي ندارد؛ امري كه موجب مي

م. كه مردم در كسوت طلبه هم يكدست نبودند طور همان چـي بـود كـه بـا شـخص ميرهاشـم دوه نمونه
مريدان خود كه لوطياني چند هم ميانشان حضور داشتند در صف مقدم متحصـنين كنسـولگري حضـور 

و پيشگام انجمن تبريز مي و خود را صاحب و وقتي كه امور بـه دلخـواه او پـيش نرفـت بـه يافت شناخت
وروي آزادي و مصممانه در مقابل ستارخان در طلبان طپانچه كشيد و به سـتون اسـتبداد باقرخان ايستاد

. تبريز تبديل شد

و باقرخان وقتـي در دوره دوم مجلـس عمـالً بـه، تاريخ مشروطهپيگيرترين قهرمانان كتاب ستارخان
و در مقابل دموكرات و سوسـيال دمـوكرات اعتداليون دست راستي پيوستند و حتـي ها هـا قـرار گرفتنـد

و اخراج تقي او از طـرح. كنـد اي نمـي كسروي به اين موضـوع اشـاره. از مجلس شدند زادهخواهان حذف
و ارزيابي اين رويداد پرهيز مـي  و شرح زاده را سـو حـزب دمـوكرات بـه رهبـري تقـي از يـك. كنـد صريح

گسـيختگي سـال پـيش شخصيتي كه كسروي هرگز او را به دليل انتقادهايي كـه در حـق لگـام، بيند مي
خمجاهدين مي و به روزگار نوشتن تاريخ مشـروطه او را نبخشـيد؛ در سـوي»اروپاگراي«اطر باورهاي كند

و اشراف سنتي قاجار، ديگر و افراد مسلح وابسـته بـه جريـان، عناصر اعيان و عوامل اعتدالي هـاي راسـت
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و باطن باور نداشته است، داده به همين دليل هم هست كه محو ناگزير لوطيان را كـه خاسـتگاه. از درون
هـاي بـه انگيـزه، ناپـذير شـده بـود شان با ورود ايران به مرحله جديد تـاريخي اجتنـابو رسالت اجتماعي

و عملكرد او نسبت مي . دهدشخصي
و مبارزه مسلحانه در حـالي. كنـد زاده را با ستارخان مقايسه مـي تقي، كسروي با معيارهاي جنگاوري

و رزم نيستكه مي داند تقي و چون ستارخان اهل نبرد ضمن اينكه اقـرار. زاده در زمره روشنفكران است
م كند مردم تبريز از همان روزهاي اوليهمي و تعلـيم اجتمـاعيون عـاميوني مركـز، شروطه تحت هـدايت

مي، غيبي و چنـين در روزهاي جمعه هر هفته مشق نظامي و اقدام مسـلحانه را فـرا گرفتـه بودنـد ديدند
مي، فضايي در تهران فراهم نبود و نكوهش نثار تهرانيان منشـي، ضـمناً بـه گفتـه اميـر خيـزي. كنـد نقد

جهت اسلحه در عسرت نبودند زيرا قطع نظر از آنكه اغلب مجاهـدين داراياز«:مردم در تبريز، ستارخان
و از اين جهـت نقصـي نداشـتند تـا، اسلحه شخصي بودند ارك دولتي هم در اختيار مجاهدين قرار گرفت

و آن را گنجي محسوب دارند ازو با وجود اين قاچاقچيان قره، محتاج دو قبضه تفنگ باشند باغ هـر هفتـه
ميگروسيه تفن و با قيمت بـه مجاهـدين مـي هاي پنج تيري فروختنـد عـالوه بـر آنـان فـداييان آوردند

مي]قفقازي[ ]46[».آوردندنيز اسلحه با خود
هـا از جملـه مانند ستارخان كـه سـال، تفنگدار بودند،ايحضور لوطيان جنگاوري كه به صورت حرفه

و تبريز را نشا، تفنگداران وليعهد بود ميتفاوت تهران و دولتـي. دهدن اينكه كسـروي در حضـور مجلـس
و مستقيم انجمـن  هـا همچـون تبريـز شـده كه مشروطه نام داشت در تهران خواهان مسلح شدن علني

و شايان، است و سـوق. است تأملغير منطقي الجيشـي دليل بسيار مهم ديگر هـم موقعيـت جغرافيـايي
و مبارزات پراكنده مجاهدين هاي گسترده تبريز است كه كسروي آگاهانـه در محله مجلس در شهر تهران

و مقايسه ميدر ارزيابي مي. انگارداش ناديده در«:خوانيمباز از زبان منشي ستارخان كل مجاهدين تبريـز
و اگر در جايي شكست مـي، يك نقطه معين متمركز نبودند - اغلب محالت شهر در اختيار مجاهدين بود
و دشـمن را از پـيش مـي بـه يـاري ايشـان مـي]ديگـر[محالت خوردند از چند جا مجاهدين - شـتافتند

]47[».راندند
و اعضـاي انجمـن، بريم كه در تبريز از روز اول توپ بستن مجلسدر اين اطالعات پي مي مجاهـدين

و مردم آماده و مخفي شدند و مسلح تبريز به مبارزه برآمدند؛ نه اينكه، تبريز متفرق انجمـن صرفاً هوشيار
و يـا آمـادگي داشـتند. يك گروه خاص پيگير باشدو و نـه، در حالي كه نـه مـردم تهـران چنـين بودنـد

و فقدان حمايت همه و مقام مجلس از. دادهاي قزاقـان را مـي جانبه اجازه مقاومت در مقابل توپموقعيت
و نـه چنـين تـو زاده هيچتقي، سوي ديگر و نبـرد مسـلحانه اسـت قعي از وكيـل گاه ادعا نكرد مرد جنگ

و منطقي به نظر مي زاده كدام از وكالي مجلس اسلحه به دست نگرفتند كـه تقـي هيچ. رسدمجلس به جا
قا. اش باشددومي و، ابراهيم وكيل تبريز هم در كشاكش نبرد مسلحانه كشته نشـد ميرزا بلكـه از صـحنه

. نبرد نابرابر دور بود كه به قتل رسيد
بي، مالنقطي در برخي ديگر از انتقادات ميپايه تقيكسروي و يـا زاده را نكوهش و گاه به اشـتباه كند

زاده به عنوان نشانه دشمني او با سران مجاهـدين دسـت به صدور حكم عليه تقي، مبنا قرار دادن شايعات
نقـد، هـددرا به دست مـي، در استبداد صغير، زاده از اروپا به تبريززماني كه شرح ورود تقي، مثالً. يازدمي
بيتقي و لگامزاده از تحـت عنـوان، گسيختگي برخي مجاهدين را كه مورد تأييد خود او هم هسـت نظمي

و ضديت و. شناسـاند اش عليه مجاهدين به ويژه ستارخان مـي بدگويي مبنـا را هـم داسـتاني بـي سـند
ه ه بود كه فرج آقـا فرسـتاده زاده به ستارخان گفتنويسد تقيمي. خود قرار مي دهد هاي شفاهي از شنيد

و ستارخان پاسخ داده بود من فرج آقا را براي پيشاو در مرند شراب مي منشـي.امنمازي نفرسـتاده خورد
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ميو همراه دائمي ستارخان در مورد اين مكالمه : نويسدي ادعايي
آ. اي بدان طريق در ميان ايشان روي نداده استبه عقيده بنده همچو مكالمه« نكه اوالً بنـده براي

و آقاي تقيدر تمام مالقات و هاي سردار و همچو چيـزي را از ايشـان نشـنيدم زاده حضور داشتم
و تقي - اي به ميـان آمـد بـه زاده بدون حضور بنده مذاكرهاگر در واقع راجع به فرج آقا بين سردار

اده بـه سـردار بـدانززيرا نه آقاي تقـي، كندطور قطع بدان گونه نبوده است كه كسروي نقل مي
و زاده مرعي مـيي آقاي تقيدهد زيرا سردار نهايت احترام را دربارهوضع زننده جواب مي داشـت

]48[».دانستبيانات وي را الزم االتباع مي

و سـندي كسـروي كـه نـه در مـتن، اين امر درخور اهميت است كه قريب سي سال بعد بر چه مبنا
م و نه با بيبا طرح داستان، جاهدين تبريز محشور بودرويدادها حضور داشته ، اهميتـي از ايـن دسـت هاي

بياصل انتقادات تقي و تاراج برخي از افـراد تحـت نظـارت سـتارخان را كـم، نظميزاده نسبت به - غارت
و كم مياهميت دربي. دهدرنگ جلوه دليل نيست كه كسروي در همين قسمت از كتابش شرح مفصـلي

و وصف ستايش ساده گرايانـه اي از درسـتكاري توجيه اقدامات نا و رفتار ناپسند برخي مجاهدين درست
و صداقت ساير مجاهدين را مي و تـاراج، آوردو پاكدامني و با زباني غير دمكراتيك اقدامات خشـونت بـار
و بال كندن دشمن«اموال مخالفين مشروطه در شهر تبريز را »نكننـدگا مايه دل خنكي جنـگ«و» پر

. خواندمي

و ستارخانتقي  زاده
و پيوستنتقي نويسـد كـه بـه اي به سـتارخان مـي نامه، اش به مجاهدين تبريززاده پيش از ورود به ايران

و فضاي زمانه كمك مي مي. كندشناخت رابطه اين دو زاده در فعـاليتي شـود كـه تقـي در اين نامه آشكار
و داوطلـب بـه گسترده درگير است تا از وام اروپايي و حمايـت مـادي ان به محمدعلي شاه جلوگيري كند

مي، تبريز در محاصره برساند كهاز ستارخان و راه دادن حـاكم تهـران بـه«: خواهد و آشـتي ابداً به صـلح
و منتظر كمك قفقاز  كه[شهر راضي نشده پس]شود ، زاده درقفقـاز تقـي. به آنها خواهد رسيد» از پيشو

ب و پاريس و فعاليتلندن ي وام بـه محمـدعلي شـاه تـالش هـاي خـود در جلـوگيري از عرضـها اقدامات
ي سـركوب مقاومـت پول بـه وام گرفتـه شـده هزينـه، دانست در صورت تحقق اين امربسياري كرد؛ مي
و اعـزام افـراد ضمناً از اروپا به تفليس آمده بود تا جريان كمك. تبريز خواهد شد و تسـليحاتي هاي مـالي

زاده در خودداري از هرگونـه متن نامه حاكي از تأكيد تقي. طلب بيشتري را به سوي تبريز جهت دهدداو
- اي جز خلع شـاه در مقابـل نهضـت نمـي در اين زمان چاره. سازشي با حكومت تهران در اين برهه است

مي. شناخت : خواهد كه پيش از هر امر ديگرصريحاً از ستارخان
و امروز شما حكماً فوراً« بايد حكومت آذربايجان را به دست خود بگيريد يا كسـي ديگـر بگذاريـد

و خارجـه حـاكم  و رسـماً بـه داخلـه در اين كار خيلي خيلي غفلت شده كه شما خـود را قانونـاً
و واليات صادر نمي و احكام مينشناسانده و و طرف شما را بـه كنيد گذاريد هميشه دشمنان شما

و شم ]49[».ا را به اسم شورشيان بنامنداسم دولت يا حكومت

و راهـزن شـمردن موضوع روشن است؛ تقي و يـاغي زاده در مدت اقامت در اروپـا بـا اتهـام شورشـي
و كارگزاران آژانس خبـري روس در مطبوعـات خـارجي بـه  مجاهدين تبريز از جانب هواخوان ادواردگري

و فرانسه به، ويژه انگليس و در اينجا ميمقابله كرده بود و ستارخان گفت از آنجـا كـه در خـارج از تبريـز
و مقاومت به عنـوان جريـاني يـاغي ايران يك دولت قانوني آن هم در تهران نمي و غيرقـانوني شناسند گـر
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و حكومتي كه هدف. رسماً حكومت موقت انقالبي را اعالم كند، شودمعرفي مي اش خلع محمـدعلي شـاه
مي.دجانشيني احمد ميرزا در تهران باش خواهـد ارسـال تلگرافـي بـه امضـاي نكته بعدي كه از ستارخان

و عمومِ ملت آذربايجان« و پارلمان فرانسه استبه روزنامه» ستارخان كه در آن تأكيد شود ملت ايـران، ها
و وام مالي به اين حكومت غيرقـانوني اعتـراض داريـم» شاه خائن«با  و به هر نوع قرض و. در جنگ است

و طـرح شـود به دنبال مـردم: آن تلگرافي هم به تركان جوان تازه به قدرت رسيده در اسـتانبول مخـابره
از اين رو بايد از تجاوزهايي كـه بـه سـرحدات كشـور، ايران همراه با آنان در جهاد آزادي خواهانه هستند

و ايجاد خدشه در فعاليتمي ميشود و پيشبرد امر آزادي بهتـر. گزيننـد دوري، انجامدهاي ضداستبدادي
و بگذارند تا دو دولت تازه مشروطه در آينـده اختالفـات  است در اين شرايط خطير دست از تجاوز بردارند

و فصل كنندمرزي را طي مذاكرات مسالمت . آميز حل
، خلـع سـالح كـردن عوامـل مخـالف مشـروطه، المللي به تبليغات عليه نهضـت احاطه بين، دقت نظر

م و خـارجي قاومت از عدهبيرون كشيدن تصوير ، اي شورشي به قامت دولت موقت انقالبي در انظار داخلي
و جلوگيري از وام به شـاه و عثماني - تـالش در پـيش، تاكيد برتماس مستقيم رهبر مقاومت تبريز با اروپا

و احيـاي، گيري تجاوز قشون عثماني به مرزهاي ايـران تثبيـت رهبـري سـتارخان در جنـبش مقاومـت
و هوشمندانه ايـن نامـه تقـي، قانوني مشروطه مشروعيت . زاده بـه سـتارخان اسـت جملگي جوانب روشن

ميتقي و به مجاهدين مي پيونـدد زاده در پايان تصريح در ايـن. كند كه تا يك ماه ديگر به تبريز مي آيد
مـ، فاصله و نيز قيـام رشـت انجـام و باكو اقداماتي براي حمايت از مقاوت تبريز و عـازميدر تفليس دهـد

ذيحجـه18ي انجمـن تبريـز مـورخ روزنامه، كه در فصل استبداد صغير آورديم طور همان. شودتبريز مي
- شـك تقـيبي. زاده فرزند گرامي آذربايجان به شهر تبريز را اعالم كرده استبا شادماني ورود تقي، 1326

و فقداگيسختگياخبار برخي لگام، زاده پيش از ورود به شهر و پـين سياستها ورزي مدبرانـه را شـنيده
و وجود او مي و توان مقاومت را افزايش دهدبرده بود كه حضور ي مسـتند خـالف نظـر اين نامه، تواند بار

دهد كه تا اين برهه شكي در رهبري فرهمند ستارخان بر مقاومت تبريز به رغم تمـامي كسروي نشان مي
و، زادهپيش از ورود تقي.و بر آن تأكيد ورزيد، ها نداشتكاستي اختالفات درونـي نهضـت وجـود داشـت

و سياسي هم كشيده شده بود و مقابله نظامي اين اتهـام كـه اختالفـات درونـي مجاهـدين. حتي به ترور
سـخنراني. ترور يوسف خزدوز شاهد ايـن امـر اسـت. نيز نادرست است، زاده سر باز كردپس از ورود تقي

و تعهـد عمـومي زاده در انجمنمهم تقي و انضباط مقاومـت و تأكيد بر انسجام تبريز مبني بر رفع نواقص
شد، مجاهدين بر رعايت موازين و طرز اداره شهر . موجب استحكام جنبش

و تفاوت رويه ميان تقياختالف و برخي ديگـر از افـراد شـهر چـه در نگـرش بـه نظر زاده با ستارخان
و برنامه چوظايف و و نيز حركت قشـون گـيالن بـراي فـتح،ه در مقابله با محاصره تبريزهاي آتي نهضت

و تندخويي يا ديگـر خصـايل شخصـي يكـي از دو توان آن را به رياستو نمي، تهران وجود داشت طلبي
و ساده كرد ناپـذير بـه اردوي شـمال ستارخان به عنوان يك جنگجـوي سـازش. طرف جريان تقليل داد

هم. برويدنوشت كه فورا به تهران  و و ميـرزا كـريم رشـتي در اردوي شـمال ستارخان ، فكرانش در تبريـز
و كسروي در شرح واقعه از دو دستگي در قشون گيالن سخن مـي. خواهان فتح سريع تهران بودند گويـد

و بسـياري از سـر جنبانـان از آن سوي در تبريز آقاي تقي«:افزايدمي و همدسـتان ايشـان و مساوات زاده
و با دربار قاجاري از در آشتي باشندتهران  ]50[».بر آن بودند كه پيشنهاد كاركنان دو دولت را پذيرفته

علت مخالفت او بـا حملـه اردوي شـمال بـه، زادهي خود در مورد تقيهاانگارهكسروي بر مبناي پيش
ميتهران را با اين استدالل توضيح مي و پيروز، خواسته از منزلتدهد كه وي ي مجاهدين بكاهـد تـا آوازه

چون بسياري از تناقضات كتابش در چند سـطر اعتـراف. خود در زمان مناسب صاحب پيروز رياست شود
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و مسـاوات راهـي شـدن را روا نمـيو آقاي تقي]تبريز[ نمايندگان انجمن«:كندمي و چنـين زاده شـمارند
و كار به جنـگ به جلوگيري درمي روسسپاهيان، اگر تكاني از شورشيان ديده شود، كردندعنوان مي آيند

و ديگـران مـي با ايشان مي تـوان از پـاي گفتنـد از تـرس چنـان پيشـامدي نمـي انجامد ولـي سـتارخان
]51[».نشست

و اشاره مهمي وجود دارد كه از نظر مورخان مخـالف تقـي زاده پنهـان در اين گزارش كسروي مطلب
و شتا. مانده است و مسـاوات محـدود نمـي بزده تهران را تنها به تقياو مخالفت با تصرف سريع ، كنـد زاده

نظـر او بـا زاده اخـتالف غالـب مخـالفين تقـي. بـرد هـم نـام مـي» نمايندگان انجمن تبريز«بلكه از برخي
و منفرد اعالم كرده ميستارخان را شخصي و، خـوانيم در ايـن راسـتا اند؛ در حالي كه برخـي نماينـدگان

ه همسران انجمن تبريز و زاده كنـد تقـي در نوشته كسروي كـه ادعـا مـي. اندزاده بودهفكر تقيم در كنار
زاده تقـي. بايد ترديـد جـدي روا داشـت، اروپا را رها كرد تا براي مقابله شخصي با ستارخان به تبريز بيايد

د و قيافه بدلي به تبريز بيايد؛ و مخفيانه با نام و اروپا را رها كرد تا از طريق قفقاز ر مسير سـفر بـه تفلـيس
و ضـمناً جهـت حمايـت باكو به قيام و بـه او رهنمـود داد و ميرزاكريم رشتي ياري رساند كنندگان رشت

و تصـميم او در يكسـره، تبريز به اقداماتي دست زد و اسناد در دسترس هم جملگـي حـاكي از عـزم نامه
مجلس مشروطه عمـالً قـانون اساسـي را كردن كار حكومت غيرقانوني محمدعلي شاه است كه با بمباران 

اين موضوع را كه چه شد او در تبريز سازش ملي مبتني بـر قـانون اساسـي مشـروطه بـا. نقض كرده بود
و  . ايـم در بخش ديگر كتـاب بـه بحـث گـذارده،و تأخير در فتح فوري تهران را مطرح كرد تأملحكومت

خـود كسـروي. عزم او به حركت اردوي شمال تأكيـد دارد هاي برجاي مانده از او تا فتح قزوين هم بر نامه
و برخـي نماينـدگان انجمـن كند كه خطر تجاوز نيروهاي روس بود كه تقيهم اذعان مي و مسـاوات زاده

و تجـاوز هشدار تقي.ي عجوالنه به تهران برانگيخت تبريز را به مخالفت با حمله زاده در مورد خطر حملـه
م، قشون روس به تبريز و كشتار وسيع آزادي، اين امر. وقع شنيده نشدبه و كه سرانجام به كشت خواهـان

. ناكامي مقاومت تبريز انجاميد
و به زمان در بهـره و تدبير و حتـي عقـب گيـري از راه شايد اگر قدري دورانديشي - هـاي ديپلماتيـك

و تاكتيكي در مقابل محاصره و طرح آشتي ملي پـيش نشيني موقتي كشـتار، مـي رفـت كنندگان مجري
ميفاجعه و اقـدامات.شدآور چندماه بعد تبريز قابل پيشگيري هر سوي جريـان مسـئول پيامـدهاي بـاور

را، را تغيير دهندها شايد نمي توانستند عزم روس، خويش است و مصـالحه اما زماني كه هر روزنـه تـدبير
گار اينكـه وقتـي قـواي روس بـه چنـد هاي روزاز شگفتي. مي بنديم يك راه بيش به جا نخواهيم گذارد

و سـازش بسـته شـده بـود  و يافتن راه ميانه و وقت هرگونه مذاكره و ديگر امكان ايـن، قدمي تبريز رسيد
و هراس و گذشـتن از محمدعلي، خود ستارخان بود كه در تلگرافي از سر اجبار شاه را پدر تاجدار خطاب

و مل قبـل از اينكـه تبريـز بـه تصـرف، تمسانه از او تقاضـا كـرد گناه فرزندان خطاكارش را درخواست كرد
و ذلت افتد به داد مشروطه و. خواهان تبريز برسدقشون بيگانه تزاري به خواري زماني كه بـه جـاي صـلح

بي، سازش ملي آبرومندانه و از سر ناچاري را پـيش گرفـت كـه ديگـر بـراي يـافتن راه تسليم و شرط قيد
و شرافتمندانه چند روز بعد نـه از مشـروطه، كه در فصل ديگر آورديم طور همانو. دير شده بوديتر ميانه

من مبارزه هل و نه آن و تماميتتبريز نشاني ماند . خـواهي رهبـران مجاهـد حاصـلي بـه بـار آورد طلبي
و فاجعه و كشتار و پشيماني بود، اندوه، درد، هرآنچه ماند قتل و يـارانش هـم چنـدي. افسوس بعـد ستار

و بـه زيـر پـرچم ناگزير براي حفظ جان از ترس ماشين كشتارسالدات هاي روس به كنسـولگري عثمـاني
. پناه بردند، خواستند بشنونداي كه پيشتر حتي سخنش را هم نميبيگانه

خواهـان بـه سـوي زاده به حركت سـريع اردوهـاي مشـروطه اما در مورد نقد كسروي بر مخالفت تقي
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و تلگـراف خـود بـه زاده در مخابرههمانگونه كه آورديم تقي. ضروري استتيتأمالتهران هم ي حضـوري
يكـي بـه دليـل. خواهـان تبريـز وجـود دارد دو گرايش در ميان مشـروطه: گويداردوي شمال صريحاً مي

و خارجي و وزراي غيرملـي، رغم تسلط استبداد تهـران باور دارد كه علي، مجموع شرايط داخلي درباريـان
و توافق ضر و مشروطه در مذاكره و بـه صـورت زوركـي«ورت مصلحت كشور و آشـتي ملـي» ولو ظـاهراً

و نظريه و همـه،ي دوم به هيچ وجه اهل مدارا است و سازش نيست ي مصـائب را زيـر سـر دربـار مذاكره
ميتهران مي و و از ايـن رو داند نجـات ايـران گويد خود آنهايند كه قواي روس را نزديك تبريز نگاه داشته

و قطع دايره و انگلـيس هـم هـيچ ترسـي نيسـت فقط در هجوم به تهران و از روس و بس .ي فساد است
و مـن بـا رأي دسـته اول كميته واسطه تهران هم به همـين منـوال دو دسـته شـده«: زاده افزودتقي انـد

و استبداد نمي و هميشه همراهم اما ابداً اصراري در عقيده خودم ندارم . ام كه من يـك رأي دارم گفتهكنم
و هر چه مي و با عقالي طهران شور كنيد بنـابر محتـواي.»خواهيـد عمـل نماييـد شما هم در ميان خود

و ميرزاعلـي محمـدخان، متن مفصل اين تلگراف در واقع جوابيه به صالح مصـلحت ميـرزا كـريم رشـتي
مي، تربيت بوده است مي، گويد كه با نظر آنها مخالف استصريحاً از: ورزداما تأكيد شايد نظـر شـما بهتـر

و هرچه هم حاصل شود : من باشد ولي بايد بدانيم كه هركدام را هم پيش گيريد
و فرضيات قشنگ را هم در كارخانه« رِوِليسيون آن خياالت ممالـك خـوب]انقـالب[ي خيال از روي

و تربيت شده مثل فرانسه كه منشاء تمدن است . دنيا . . مي قياس. اش كننـد كـه ثلـث سـكنه با مملكتي
و اغلب مجاهدينش داراي اوصافي است كه من از ذكر آن خجلم و يغماگر ».ايل چادرنشين وحشي

و افزايد اگر دسته دوم كه حركت به تهران را مدنظر دارد ادعـاي مقايسـه وي مي ي ايـران بـا فرانسـه
ميديگر كشورهاي پيشرفته و با واقتر را كنار ميگذارد . كـرد اين رأي را صادر نمـي،شدعيت ايران روبه رو

و دولـت» اتبـاع خارجـه«دهد كه حضور برخي ضمناً هشدار مي هـاي در اردوي مشـروطه زيانبـار اسـت
- سخن از وجـود اتبـاع روسـي در ميـان مشـروطه. كنندخارجي به اين استناد مداخله خود را توجيه مي

و هراس قشون تزاري از اين ان و جنگجويان بود كـه مـي خواهان توانسـت بـراي سرنوشـت قفقـاز قالبيون
و پختهپس از اين مقدمات كه حاكي از ديدگاه. تزاري هم خطرناك باشد زاده در شـناخت تـر تقـي هاي نو

و بين و جمع، الملل بوداوضاع داخلي و مشـروطه را روشـن جوهر انديشه بندي خود از وضعيت كلي ايران
ميمي و جكند و حالل مشكالت كشور ما نيستابهگويد : جايي صرف افراد حكومت چاره

و مكاتب« ايـران كنـوني بـا ايـن سـكنه حاليـه هـر نـوع، معتقد بر اين هستيم كه بدون مدارس
و هر ورقش را برگرداند و ابـرو، خواه يخني بكند يا تريد، خودكشي كند بهتر از اين نخواهـد شـد

ا. شود چشم ضايعاصالح مي مي، صالح آن هم باز عوض يكسالبراي و. شـود سه سال جنگ الزم
و و چـون انقـالب هـم فرصـت تعلـيم و خونريزي باشد هكذا كه بايد مادام الدهر ايران در انقالب

. بـاز آدم نـداريم. دهد هميشه بعد از چند سال هم در همان جايي هستيم كه بـوديم مدرسه نمي
و مغرضند . باز همه دزد

و بنده بدهنـد بهتـر از ايـن نخـواهيم توانسـت اگر اختيار كا فه ايران را هم به دست جنابان عالي
بي. اداره كنيم و و آدم چه كه به يك كلمه مشكالت زياد بـا ايـن همـه. نيسـت]كافي[حد است

و واجب ]52[».االتباع هم نيسترأي بنده يك رأي بيش نيست

و بختياري فتح شـد تهران توسط دو اردوي، يك ماه پس از اين تلگراف بـه هـر حـال در ايـن. شمال
و سياسـت برهه تقي و اينكه تا زماني كه از نظـر فرهنگـي از، ورزي مـدرن زاده به داليل سياسي ياد شده

و رهبران مدبر و آگاه محروم باشيم، فعالين و مجاهدين ما بـي، مسئول و تا زماني كه اكثريت مردم سـواد
كه، اندجاهل رو. چرخيـد اگر تهران را هم فتح كنيم باز در بر همان پاشنه خواهـد بر اين نظر بود ، از ايـن
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و تماميـت ارضـي ايـران در خطـر در اين شرايط خطير كه نيروهاي روسي قصد مداخله مسـتقيم دارنـد
و مذاكره به جاي جنگ داخلـي اولويـت دارد، است در«زاده بـا ارتبـاط تقـي. آشتي ملي كميتـه واسـطه
تو» تهران و تعدادي ديگر از مشـروطه كه و نظـام سط مستشارالدوله نامـه انتخابـات خواهـان بـر پـا شـده

و قول همراهي محمدعلي شاه را هم گرفته بـود  در، مجلس دوم را هم تدوين كرده احتمـال تجـاوز روس
و حتي تصرف پايتخت و تبريز كسـروي همـه ايـن. زاده در اين برهه بـود هاي تقيجملگي دغدغه، شمال

ميطلبي شخصي تقيارد را به رياستمو و پس راندن ستارخان تقليل . دهدزاده

هاي قبلـي نهضـت دسـت زاده از بسياري از آرمانتقي«در اين مرحله: يكي از پژوهشگران مي نويسد
و اميد خود را به امكان دگرگـوني ريشـه  تـالش]53[».اي اجتمـاعي در ايـران از دسـت داده بـود شسته

و مثمرثمر او در همان روزها در تبريز در برپايي هسته اوليه حزب دموكرات با يـاري سوسـيال ناپذير وقفه
و تني چند از يارانش آنچنان كه در فصـل ديگـر آورديـم دموكرات چنـين ادعـايي را رد مـي، هاي ارمني

واو. زاده اين زمان ديگر آني نبود كه به اجبار شاه به تبعيـد رفتـه بـود ترديد تقيبي. كند بربسـتر تجربـه
و مدت طوالني اقامت در تبريـز پـيش از فـتح تهـران، پيامدهاي دوران مجلس اول و قفقاز ، رفتن به اروپا

بيمشاهده وضعيت نابسامان مجاهدين پرشور اما بي و و نيز مراوده نزديك بـا تدبير برنامه براي آتي كشور
و پختههاي ارمني آراي پيشين خود بسياري از سوسيال دموكرات - ايـن بـار مـي. تر كـرده بـود را اصالح

و سراسري و يا به قـول خـودش، نسلي از فعاالن سياسي جديد، خواست با برپايي يك حزب دموكراتيك
و متشكل كند» آدم الزم« و برنامه مشخص. تربيت و. امور سياسي را پيش برد، حزبي كه با مرام رويكـرد

و مدرن و تربيـت،ي سراسـري مركـزي شار يـك نشـريه حزبي كه با انت. ذهنيتي متفاوت كننـده آگاهانـه
و نهادهاي پيوسته و پيشرو و هواخواهاني مطلع ورزي نـوين را در ايـران بتوانـد سياسـت، كادرهاي حزبي

و به لزوم برپـايي يـك تشـكل ائتالفـي گسـترده از آزادي، او به علل نظري. عرضه كند خواهـان راديكـال
تح، الئيك و ميانه رو و تعـالي نظـام مشـروطه ايمـان آوردهت يك برنامهچپ ي تعريف شده براي تـداوم
و تجاربي كه بر نهضـت رفـت، فعاليت نامنسجم دوره مجلس اول مشروطه. بود او را بـه ايـن درك، تبعيد

تـا: گويـد وقتـي مـي. بيشترين توان خود را بـراي برپـايي حـزب دمـوكرات تمركـز داد،پس. رسانده بود
و مدرسه ندهدانقالب فرص« بـه رغـم بـوي،»بعد از صد سال در همان جايي هستيم كه بـوديم،ت تعليم

و راديكاليسم و جامعـه، ضديت با انقالب و تخصص سياسي عمومي و آگاهي و دانش لزوم ارتقاي فرهنگ
. كندرا به عنوان ضامن هر تحول اجتماعي پايدار طرح مي

و ذهنيت اشاره اي از خاطرات علي ديوساالر معروف به ساالر فـاتح ده،زا تقيبراي آشنايي بهتر زمانه
و در جريـان تلگـراف  هـا ميـان سـران از رهبران اردوي گيالن كه خود در قزوين فتح شده حضور داشت

و انجمن تبريز بوداردوي شمالي با تقي سران اردوي شـمال، پس از فتح كامل قزوين. ياري گر است، زاده
تهتلگراف و برخي ديگر واليات ايران مخابره كردند، رانهايي به ها به امضاي چهـار نفـر همه تلگراف. تبريز

: نويسدمي. رؤساي مجاهد از جمله ساالر فاتح بود 
و خصوصـاً حـاال كـه ولي تبريز خود را به واسطه« ي سمت در رولوسيون در محل رفيعـي نهـاده

و تقريباً بـه جـاي پارلمـان كـ تقي و در ايـن موقـع كـه شـاه اعـاده ار مـي زاده هم آنجاست كنـد
و انعقاد مجلس دست ها بـه بهانـه واردو روس) 1327الثاني ربيع14(خط كرده است مشروطيت

و آذوقه قشون به تبريز آورده و اردوي دولتي از تبريز برگشتهكردن آرد . اند . تلگرافات تبريـز بـا.
قشون ملـي فـاتح قـزوين بـه سـمت، طه داده استحاال كه شاه مشرو، زاده مبني بر اين بودتقي

و تهران را نيز اشغال كنندتهران تجاوزي ننمايد مبادا روس ]54[».ها قزوين
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و به گواهي يكي از رهبران اردوي شمال پي مي زاده در آن روزهـا كـه قشـون بريم تقـي بنابراين سند
و پايتخت و تجاوز در شمال و خطر مداخله و استقالل كامل كشور را تهديـد مـي روس در تبريز بود كـرد

و دستور تدوين نظام و ترس ويا هر انگيزه ديگري فرمان اعاده مشروطيت نامـه انتخابـات شاه هم به اجبار
در.و تأخير حركت اردوي شـمال را خواسـتار شـد تأمل، الثاني صادر كرده بودمجلس دوم را در ماه ربيع

يكـي سـازش ملـي: بندي كردي متفاوت مطرح شده را از اين قرار جمع توان دو نظريهمي، گويييك كلي
اي، در مقابل خطر تجاوز خارجي در همين بحبوحه بود كـه.و ديگري نبرد انقالبي تا به آخر به هر هزينه

و ستارخان خارج شد . تبريز پس از آن همه مقاومت به دست قواي روس از كنترل انقالبيون

 بنديجمع

و براساس رويكرد مصلحانهخي غايتكسروي مور خواهـد دانسـت چـه مـيي خـود از قبـل مـي خواه بود
و مشروطه. بنويسد ميتاريخ و هدايت محسوب از منظـر يـك مصـلح.شدنگاري براي او ابزاري در اصالح

و قضاوت پرداخت و تبيين و همسـاني ايـران به مثابه يك ملي. اجتماعي به شرح ،گرا مدافع يك پـارچگي
و دموكراسي داشته باشد . هاي استقالل ايران را پـي افكنـد خواست شالودهمي، بيش از آنكه دغدغه آزادي

و مطبوعاتآزادي، مجلس شورا، قانون اساسي، مقوالتي چون حقوق فردي جملگي بـه مثابـه، هاي مدني
ـ ملـي ابزارهاي پيشبرد گفتمـان غايـت  و معنـي داشـتن گرايانـه خواهانـه او بـا رويكـردي.دي او حضـور

ـ عام  در ايـن مسـير بـا هـر عنصـر. را مطرح كـرد» داري تودهسررشته«مفهوم كشدار، گرايانهرومانتيكي
و روشنفكري درافتاد ايرانيـان، هـاي متفـاوتي چـون سوسـيال دمـوكرات به باورمندان انديشه. روشنگري

و حتي كشاكش جريان الئيك با مشر و دگرانديشان مذهبي . طلبي توجـه چنـداني نداشـت وعهنامسلمان
و و يكپارچه خـود مـي هاي بحثآراء و زيانبار به حال ايران يگانه و بيهوده و دو ملت - آنها را جنگ هفتاد
يك. دانست و و جنگـاوري برخـي مجاهـدين تبريـز جانبـه تأكيد بيش از حد همسـان،ي او بـر دالوري

تگرايي با مدرندانستن غرب و طرد آن ضـديت بـا عنصـر،»گـري درد اروپـايي«حـت عنـوان گرايي نفي
و  يك،»هاخواندهدرس«روشنفكري و ارزيـابي رويـدادها او را به و جانبداري آشـكار در معرفـت سونگري

و چينش اسناد هم چنين كرد، وي در خوانش. كشاند اسـناد رسـمي دولـت، مذاكرات مجلـس. گزينش
و دولت و گزارش، هاي خارجيايران و دستخاطرات اندركاران اصلي رويدادها را يـا در دسـترس نداشـت

شديا بي و گاه به دلخواه با آنها روبه رو و بيـانگر آراي نظـري. اعتنا كسروي تاريخ را ابزار اصالح اجتمـاعي
ميهاي وميدان تحقق خواسته عناصر مطلوب خود را ارتقا بخشـيد، در اين جهت. پنداشتعملگراي خود

هـاي مـاهوي در زاده بيش از هر چيز ديگر ناشي از تفـاوت رويكرد او به تقي. را فرو كوبيدو مخالفين خود
مينگرش و مدرن او ناشي آن» اخالق پـاكي«و به خصوص، او به لزوم عنصر دين.شدهاي الئيك كـه در

و مردم سراغ مي و خواهانـه تمايالت عميـق اصـالت. باوري ژرف داشت، يافتبراي پااليش جامعه شـرقي
تـاريخ مشـروطه. زاده كشاندناپذير با امثال تقياو را به تقابلي آشتي، ضديت با آنچه اروپاگري مي شناخت

. خود سازد» دادگاه«زاده را رو سياه كساني چون تقي، را نوشت تا ضمن نماياندن قهرمانان خود
و تاريخي قابـل نكته و نگـرش كسـروي بـه تقـي تأمـلي مهم و مـدرن، زادهدر رابطـه آراي الئيـك

و باورهاي دين مدار اوست تقي و آموزگـار اخـالق. زاده در مقابل ذهنيت كسروي خود را مصـلح اجتمـاع
و جامعه مي مي، پنداشتمردم مياز اين رو ادعا و شـناخت راسـتين آن كرد هر چه نويسد عين حقيقـت

و خواسـته گذشـته، گـر ديگـر كسروي نيز همچون هـر روايـت، اما در واقع. است و را از صـافي ذهـن هـا
و  مي» واقعيتي«آرزوهاي خود گذرانيد ميرا آفريد كه و و فعاليـت. پسنديدخواست اينكـه در اوج تجربـه
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و پيشواي و راسـتي رهنمـا» پاكديني«اجتماعي خود را باني خواند كه قرار است جامعـه را بـه راه پـاك
م، كند و و تضاد ماهوي با آراي الئيك ميدرن تقيتناقض قتـل دردآور او توسـط گـروه. دهدزاده را نشان

و آراي اصـالت  و عدم شـناخت نقـش و بازگشـت نواب صفوي موجب گسست وقايع خواهانـه ديـن خـو
و اشــارات كســروي در مــؤثرترين نوشــتهنقــش. اش شــدشــدهخويشــتن اصــيل گــم هــاي زدايــي از آرا

و» غربزدگي«تجددستيزي چون  علـي شـريعتي نمونـه برجسـته ايـن» بـه خـويش بازگشت«آل احمد
و بـه زنـدگاني. آيدگسست به شمار مي كسروي به صراحت تأكيد كرد كه بايد چشم از اروپا بـاز دوخـت
: كهن شرقي بازگشت

و، اهللا خمينـي االسرار روحهاي بعد در كشفهمين پيام كسروي در دهه« در تسـخير تمـدن فرنگـي
و بازگشـت بـه، زدگي آل احمدغرب،نتراژدي فرنگ فخرالدين شادما در آنچه خود داشت احسان نراقـي

شدخويش علي شريعتي جلوه ]55[».گر
آلبسياري از اين شخصيت و اصـالت خواهانـه، احمدها به ويژه و آراي ضـد اروپـايي نامي از كسـروي

ا هاي استوار آن انديشـه اما نخستين نطفه، اش نبردندگراي درونيگذشته و تـأثير.و رقـم زد هـا را حضـور
و مجموعـه  و اصـيل و دين نـاب  هـاي اصـالتي انديشـه آراي كسروي در پيدايش انديشه اسالم سياسي

و پنجاه شايسته پژوهشي همهي دهه خواهانه و بيدارگر استهاي چهل بـه قـول همـان پژوهشـگر. جانبه
اي ضـت روحـانيون ايـران را بـه پديـده اي بـود كـه نه كاري عامدانه قتل كسروي آغاز فراموش، بينژرف 

و گفتمان اسالم و اصالت طلب دو دههمنحصر به فرد بـدون اشـاره، تبـديل كـرد57ي پس از انقالب گرا
و، رمان، اروپاگري، خرد،ي دينهاي او دربارهبه يافته . سينما . را. كـه بنيـان گفتمـان دينـداري معاصـر

و ميان روحـاني، فراهم آورد آلو در زبان و بعضـاً جـالل و شـريعتي عرضـه شـد ون هـاي دغدغـه. احمـد
و ناب«فكر ديني، بازانديشي و پاك در، در آراي كسروي» اصيل اساس گفتماني را پي ريخت كـه ريشـه
و حتي ديني داشتانديشه و آراي نامتجانس و ادب فارسـي دفـاع، هم مشروطه خواه بود. ها هـم از زبـان
و هم با انديشهمي و دشـمني مـيهاكرد و مولوي مقابله و سعدي گفتمـاني كـه. كـردي جبرگراي حافظ

و انديشمندان پـس از او شـد بسياري شخصيت» راهنماي« رغـم ابـراز مخالفـت بـا كسـاني كـه علـي. ها
و كشفيات خود فرض يـا وانمـود كردنـد  و از ابداعات و در عـين، كسروي بسياري از آراي او را از آن خود

و يا محو شده عامدانه با برخي ديگر از نظرياتشضديت با او در و اسـالم، پيوستگي اعالم پيرامـون غـرب
]56[. پردازي كردندسياسي نظريه
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 آدميت» حكم تاريخي«
فقـدان ايـن،ي اين گفتار سه سال پيش از درگذشت فريـدون آدميـت نوشـته شـده اسـت نوشتهدست

و پركار تاريخ ايپژوهشگر پيگير و تعـديل نگاري مدرن ران موجب شد كه متن اوليه را تا حد زيادي جـرح
و،ي اول روي سخن با خود آدميت بود در آن نوشته در درجه. كنم بـه اميـد اينكـه ايشـان آن را بخوانـد

هـاي بيـداري ايرانيـان معاصـر هاي طوالني عمر خود را وقف شناخت مؤلفهاو سال. پاسخي در خور بدهد
و آراي قاب و سخنان از. نگاري ما افزود تري را به تاريخو جدي تأملل كرد من نيز همچون بسـياري ديگـر

به، ان به سرنوشت تاريخي ايران معاصرمند عالقه و .امو كنكاش وادار شـده تأملآثار او را به كرات خوانده
و قابـل روشن كنم كه پيش،ي مرسوم بيش از هر چيزي به شيوه، از اين رو و غنـا بـودن تأمـل كسـوتي
آن امري نيسـت كـه بتـوان بـي، هاي آدميت در قياس با پيشينيان نوشته و بـدون اداي احتـرام از تفـاوت
و كل كتاب به برخي داده. گذشت و يافته لذا انتقاداتي كه در اين گفتار بـه،ام هـاي آثـار او وارد دانسـته ها

صـرفاً بلكـه، جمله خـود مـن نيسـت معناي ناديده انگاشتن نقش مؤثر ايشان در تحول فكري بسياري از 
و خواسـتن عناصـر متفـاوت از رويـدادهاي تـاريخي قصدم عرضه و جستجوگر براي يافتن ي نگرشي نقاد

و كيفيـت. زمان مشروطه بوده است و سـمت و بـه علـت آدميت مـورخ نامـدار نهضـت مشـروطه اسـت
آثـارش بـه نحـوي جـدي، رانهاي نظري نهضت مشروطيت ايـ زمينهاش در پيش نگاريهاي تاريخ نگارش

و ارزيابي خواهند بود راي عالمـه اما زمانه. مورد اعتنا و دانـاي كلـي كـه همـه چيـز هـاي همـه چيـزدان
و عرضه كرده، دانسته و روايت آدميت بر تاريخ. گذشته است، يافته نگاري ما موجـب شـده كـه هيبت نام

و حتي خوانش، رويكرد، در بسياري موارد و يافته و شـواهد تـاريخي بـي داده بـرو برگـرد هاي او از اسـناد
و تكرار قرار گيرد و پيروي . مورد پذيرش

و تمايل شگفت و تقـدس آراي پيشـينيان هاي اصـالت انگيز ايرانيان به بازگشت اصرار از، گرايانـه يكـي
و تحول مطلوب بوده است و حقـايق ناپـ امور پرسـش. عوامل مؤثر بازماندن جامعه ما از قافله پيشرفت ذير

و حافظه تاريخي و نوآوري را محدود كرده است؛ امري كه موجـب، امكان تحرك، مسلم در ذهن خالقيت
و قوام بسياري از بدفهمي و منفعـل آنهـا بـه نسـل انديشيكژ،هارواج و انتقال غيرنقـاد و پذيرش هـاي ها

. پسين شده است
و شايد مهم و عملكـرد حضـ، ترين مؤلفه نـوآوري يكي از نخستين و پويـاي آرا و تـداوم نقـد جويـا ور

و، پيشينيان است و حتـي نقـد نظـر كه درفرهنگ مسلط كشور ما كمتـر بـه آن عنـايتي مبـذول شـده
و دشمني خوانده شده است پيشينه فرهيختگان پيشين نوعي حرمت و بازكـاوي. شكني بـدون ايـن نقـد

و كنش نسل مي، هاي پيشين بينش و تكامـل روزافـزون در جهـان، تحـول تـوان بـه كمتر اميدي ترقـي
و فرهيختگانمـان چنـان عرصـه را بـر، هيبت نام. شتابان امروزي داشت و آراي اتخـاذ شـده بزرگـان آثار

و محـو كه بسياري از ضرورت، ذهنيت عمومي جامعه تنگ كرده و آفرينندگي به پسـتو رانـده هاي فكري
. اثر شده استيا كم

و يـا خـود سانسـوري نگاري ما در بند تاريخ و تابوهاي سنتي ديرينـه و مذهبي نوعي سانسور سياسي
و تسلط عالمه و، هاي همه چيزدان ناشي از حضور و دسـت و صاحبان حقيقت مطلق اسير است عقل كل

و سردرگمي نسل موجود يـاري رسـانده اسـت. زند پا مي گـي ويـژ صـرفاً معضـلي كـه، اين امر به انفعال
و حكم نوشته و نقـدمان مسـلط، اي تاريخي نيسته ها و پـژوهش و ميزاني بر سراسر فرهنگ بلكه به نوع

و رويـدادهاي. شده است و حوزه بررسـي موضـوع و پژوهشگري هم كه به خود جرأت داده در فضا هر اثر
و سقم رويكردهاي آنان ترديـد روا دارد مشابه وارد شود به خود اجازه نمي و يا صحت . دهد در ارزشمندي

و دانايي افزون، نقد گذشته بدون از نقـد سـنت صرفاً معرفت تاريخي مطلوب. تر ممكن نيستفرداي بهتر
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و نقد پيشينيان فراهم مي و شناخت و آمـوختن از وقـايع. آيدو سنجش گذشته ضمن احترام به گذشـته
و بازپردازي، آن و با نوآوري خطـا، جسـارت ورزيـد، هاي نوين خطـر كـرد بايد آن را در موزه تاريخ گذارد

و آموخت و طعن را به جـان خريـد. كرد و لعن و تقليـد. قدم پيش نهاد در، بازگشـت و تقـدس برگشـت
ميگذشته نه چاره و نه . تواند راهگشاي آينده شودساز بوده

و بسيار معدودي در سال و آثارش يا در هاله، هاي اخيرجز موارد استثنايي از آدميت اي قدسي بـرون
و نقد همهدا و يره سنجش و يا با مقابلـه ايـدئولوژيك و نوجو بر حافظه تاريخي ايران سنگيني كرده جانبه

و تخطئه كرده، هايش سياست زده مجموعه يافته - آفت ايدئولوژي زده بـه دليـل نگـره پـيش. اند او را نفي
ـ آرماني در نقد آثار متفكري چون آدميت نه تنها يا و منافع سياسي و روشـنگر نبـوده داورانه ري كننـده

و سطحي تأثير منفي در اين تسلط ايفا كرده است بلكه با حكم صادركردن ]57[. هاي كلي
و بررسي فقدان گفت و خارج كردن نقد و رازآلود كـه گويـا فـرد يـااهاي تاريخي از هاله وگو ي مقدس

و مجوز حضور به ايـن حـوزه را دارنـد،ي خاصي توانايي عده و غيرنقـادمو، امكان جـب پـذيرش منفعـل
اميـدوارم ايـن وضـعيت بـا بـه ميـدان آمـدن. هـاي مرسـوم تـاريخي شـده اسـت فهمـي بسياري از كج

و مريد در دهه و برون از چرخه مرشد و نقاد حضـور ايـن نسـل. هاي اخير بهبود يابـد پژوهشگراني نوجو
مي، نوجو و محقـق واردان دهد كه توسط اين تازهاين اميدواري را نويد - فـارغ از پـيش، مجهز بـه دانـش
و ايدئولوژيك داوري و مرادي نسـل، هاي سياسي و، هـاي گذشـتهو سنت مريد در قالـب خالقيتـي پويـا
و افق رويه، مندروش و. تر تاريخي نمايان شـود هاي جديد اي مستدل را پيش گيرند رويكـردي كـه اسـتاد
و ارائـه پيش و اقتدار نظـري در رونـد سـنجش و ارعـاب را داشـته آثـار تـاريخي كـم كسوت تـرين تـأثير
]58[.باشد

و افـزوده متأسفانه كساني چون آدميت به رغم تمامي دستاوردهايش در تاريخ هـايي نگاري امروز ايران
و تاريخ، بر اين حوزه و بازدارنده حاكم بر پژوهش نگاري ما تأثير بـه سـزايي در راستاي اين فضاي خفقاني

نـه مـدعي، هاي بحث شده را داشته باشد آنكه ادعاي گفتن سخن نهايي در زمينهبي، گفتاراين. اند داشته
و نه مي و نوشته است در خواهد مجموع آرا و سنجش گذارد؛ تالشي مقدماتي اسـت هاي آدميت را به نقد

و فرهيخته عص به ويژه در ارتباط با كارنامه تقي، شناخت معرفت تاريخي اين مورخ پركار .ر مشروطهزاده
و حتي صاحب بي ترديد ندارم كه بسياري از هواخواهان و نظر بر من خرده مـي نظران فرهيخته گيرنـد

و بي و پيشكسوت تاريخ مشروطه چنين گستاخانه پروا سـخن نكوهش روا خواهند داشت كه چرا با استاد
: خود آدميت به ما آموزش داده است.ام گفته

و مورخي كـه حقيقتي را پوشيده نداشتم« از آنكه كتمان حقيقت تاريخ عين تحريف تاريخ است
و يا ناتمام مي و نگويد و مسـئوليت او چنـدان، گويد حقيقت را دانسته باشد راست گفتـار نيسـت

]59[».زني پيشه كرده باشدكمتر از آن نيست كه دروغ

و قيـاس نوشـته، آموزي از اين سخن ناصح در ادامه درس . پـردازم ايشـان مـي هـاي خـود به سنجش
و خطاتر گفته زنـي پـس از قريـب نـيم قـرن قلـم. مرا يـاري كنيـد،ام اميدوارم اگر در مواردي خطا ديده

و تاريخ در فضاي غالـب ام به عنوان شاگردي از اهل جامعه من حقير به خودم جرئت داده، آدميت شناسي
و آگاهانه عمومي مش، سكوت عامدانه و برخي هاي مـورخ مشـروطه اهدات خود از نوشتهقلم بر كاغذ ببرم

، ام بپردازيـد اميدوارم پيش از آنكه به چگونگي زبـان نوشـته. را با خواننده جدي اين كتاب در ميان گذارم
و محتواي آن عنايت كنيد و داده. به چيستي هـاي آدميـت از برخـي تالش خواهم كرد براي سـنجش آرا

به نوشته و نادرسـت اسـت خـود، كار برده هاي خود او كه در نقد مخالفان سود جـويم تـا اگـر برخورنـده
شايد تأكيد بر جمالت قصار خـود آدميـت كـه غالبـاً. ايشان پاسخگوي زبان غيردموكراتيك خويش باشد
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و مطلق» حكم« تـر نگري بر آنها سايه افكنده تا حدي منتقدان ايـن نوشـته را قـانعو آمريت نادموكراتيك
د. كند خـود آيـا، ديري است با ما سخن به درشتي گفتيد«:ر سر آغاز اين بخش آوردمبه قول شعري كه

؟»به دو حرف تابتان هست
و منسـجمي داشـت و در اجـزاي جهـان. آدميت ذهنيت شـكل گرفتـه شناسـي تـاريخي او از پـيش

و تعريف شده بود اصلي را. اش مشخص قـانون منطقـي ترتـب معلـوم«بر اساس » توالي حوادث«او تاريخ
و اي اجتنـاب به گمان او هـيچ واقعـه، به بياني ديگر. شناختمي» حاكم بر سلسله حوادث ناپـذير نيسـت

و تعريـف شـده اسـت. توان از بروز آن پيش گرفت مي بـر: كار مورخ هم در اين بسـتر انديشـگي روشـن
و با معنـي مهم، واقعيات«از ميان انبوه» بصيرت تاريخي«مبناي  و خص مـي شـان را مشـ تـرين ترين كنـد

و علت يا علل آن را به دست مي »ي منطقـي رابطـه«مـورخ.»دهد چگونگي وقوع هر حادثه را به درستي
بيـرون كشـيده شـده از وراي» حقيقـت«از اين رو بـر ايـن كـار اسـت كـه، شناسد در توالي وقايع را مي

]60[. عرضه كند» حكم تاريخي«ترين وقايع سير منطقي تاريخ را در قالب اصلي
به آدميت در اكثر نوشته مي» حكم تاريخ«هاي خود تـاريخي عينيتـي پنـدارد كـه او مـي. ورزدتأكيد

و اصلي«وجود دارد كه مورخ با كنكاش در اسناد  مي» دست اول و حكـم«تواند با نگرشي تعقلي حقيقت
و عرضه كنـد» تاريخي  اصـليه اسـناد اتكـاي بـيش از حـد او بـر آنچـ. مسلم را در هر مورد بيرون كشد

و خوانشي ويژه، شناسد مي و اسناد رويكردي آفريده كه بـه گمـان، اصرار بر نوع خاصي از چينش مطالب
ه و بازپردازند . است» تاريخ حكم«ي او نگرشي تعقلي

يك معرفت تاريخي مدرن نشان مي و و نه اسـناد سويهدهد كه نه چنين واقعيات مطلق اي وجود دارد
يك را مي و به حكم تاريخي رسيدتوان بلكه هر مورخ بنـابر، چنين حكمي وجود خارجي ندارد.بعدي ديد
مي، گرايش، ذهنيت و خوانش گذشته وو سليقه خويش به بررسي مي» حكم«پردازد حكمـي. كند صادر

و يـك، در نهايـت. تواند نافي يا ناقض آن باشد كه ديگري مي و نـه نـه عينيتـي يگانـه  سـويه وجـود دارد
و پرسش مي كه از قلم خود آدميت نقل كرده. ناپذير دست يافت توان به حقيقتي يكتا دانـش تـاريخي«اند

و مونوپل هيچ و در انحصار آن]61[»كس نيستمثل هر رشته ديگر حد يقف ندارد گذشـته يـا، عالوه بر
و ابعاد شناتوان عينيت آن را نمي و روي داده در همه جزئيات و بـه قلـم جـاري كـرد چنان كه بوده . خت

از، نامدمي» كشف حقايق«آنچه آدميت و در بهترين صورت چيزي نيست جـز ارزيـابي خـود او در عمل
و از آن بـه شـيوه  سير رويدادهاي گذشته بر مبناي اسنادي كه خودش به عنوان اسـناد اصـلي شـناخته

بلكـه حاصـل مجمـوع تـالش قلـم تاريخ پژوهي عرصه يكه تازي يك مورخ نيست. خاص بهره برده است
و هـم، مورخ در خالء حضور ندارد. زنان اين عرصه است و معرفـت بلكه بر ميراث گذشتگان يـاري دانـش

مي، عمومي . دارد بنيان آثار خود را برپا

 دگرانديشان در قلم آدميت
و حقانيت البـاً بـا آنـان كـهغ، خـود دارد» احكام تاريخي«آدميت بر مبناي اعتماد مطلقي كه به درستي

و توهين نمي و يا همسان او نمي انديشند با زباني غيردموكراتيك و هرگونـه آميز سخن مـي پسندد گويـد
و اظهارنظر آنان در موضوع تاريخ را نادرست مي او نمونه. خواند دخالت هاي پرتعداد اين رويكـرد متفـرعن

ميي هايش نشان داد كه حوصلهتوان در همه كتاب را مي تنها به چند نمونه بـراي روشـن. طلبد زيادي را
. كنم شدن اين ادعا اكتفا مي
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بـه تمسـخر]62[»چيزنويسـان غيرمتخصـص«نگاران غيردانشـگاهي را تحـت عنـوان آدميت تاريخ
مي مي و بي كشد و سطحي است نويسد كه محصول كار آنها همين رويه را در مورد مورخ دانشـگاهي. مايه

مي منتقد خود با و تخصص به طنز گزنده به كار افاضات معلمـي كـه گويـا درس تـاريخ«: برد ذكر صفت
و مشخصات حضور نـدارد در اين اشاره]63[».دهد مي او بـه. ها معموالً شخص مورد خطاب آدميت با نام

. شناسد اينان را اليق ذكر نام نمي، رويه مرسوم نادرست خود
هـاي استاد تـاريخ دانشـگاه) نظام مافي(خانم منصوره اتحاديه،تفهمد كه مقصود آدمي اهل تاريخ مي

و تحـول«خانم اتحاديـه در كتـابش تحـت عنـوان. دليل اين بغض هم روشن است. ايران است پيـدايش
در اين ادعاي آدميـت كـه محمـود محمـود رئـيس كميتـه اجرايـي حـزب،»احزاب سياسي مشروطيت

- گرانه توضيحاتي مبهم وآمرانـه در ايـن در پاسخ با لحني پرخاشآدميت. دموكرات بوده است ترديد دارد
مي باره مي و مي، درك آن معاني ظريف«: افزايد دهد و سياسي او. خواهد شعور تاريخي و امثـال آن معلـم

، خانم اتحاديه به استناد نوشته ديپلمـات انگليسـي».اي ندارد اشان از فهم تاريخي بهره با تفسيرهاي ابلهانه
خـان نـواب ميالدي كه حسينقلي 1910به وزير امور خارجه دولت متبوعش به تاريخ سوم نوامبر،ليبارك

در، زاده معرفي كرده را رئيس بعدي حزب دموكرات پس از تبعيد تقي همچنـين حضـور حيـدرعمواوغلي
و يـا توضـ. ترديد دانسته است نظر آدميت را قابل، صحنه يح آدميـت بـه جـاي عرضـه مـدارك معتبرتـر
و توهين درشت برمي، تر در پشتيباني ادعايش روشن و ايشان را مورد اتهام . دهـد اي قرار مـي خويانهآشوبد

و براساس نامهمي، به هرحال آن دانيم كه كميته مركزي حزب دموكرات مخفي بوده نگاري اعضـاي فعـال
و آدميت هرگز به آنها عنـايتي نداشـته  م،و اسنادي كه در دست داريم سـئوالن حزبـي مخفـي نگـه نـام

گـر خـود بـراي در رويكـرد ارعـاب. دهـد آدميت دامنه ناسزاي خود را همين جا پايان نمي.شد داشته مي
و صداي اين نويسنده با لحن متفرعن مي اين خـانم معلـم رومـان هـم مرقـوم«: افزايد خاموش كردن قلم

پـردازي اسـتعداد اسـت كـه در تـاريخ زه بـي نويسي همـان انـدا اما در داستان. زندگي بايد كرد: فرمايد مي
بي بي و حتي ».بهره از صداقت علمي مايه

بي آدميت در خروش از نقد تقي و و، ارتباط بـا موضـوع زاده بر تاريخ مشروطه بـا يكـي از كوشـندگان
و مطلـع تـاريخ معاصـر ايـران تسـويه، گران دلسوز پژوهش ي مرسـوم بـا شـيوه. كنـد حسـاب مـي پيگير
ميتحقيرآم و هويت فرد مورد انتقاد پرهيز مي يزش از نام و : نويسد كند

زاده ايراد جدي گرفته باشـد معدود افرادي هم هستند كه در تخطئه هر اثري كه بر كارنامه تقي«
و انتقاد منطقي به شيوه شـان در ايـن حـد شرافت علمـي. اندي رذيالنه دست برده به جاي بحث

. با امضاهايي چـاپ بزننـد، هاي ساختگي آلوده به دشنام انه نامهي خود موذي است كه در نشريه . .
»]64[. آن افراد ريگ ته جوي بماندند

مي فرهيخته. هاي ناسزا گونه خطاب به ايرج افشار است روشن است كه اين اشاره و اي كه تـوان بـا آرا
و در مسير ارتقاي تاريخ برخي يافته ن هايش همراه نبود و بررسـي پرداخـت نگاري معاصر بـه را، قـد امـا او

و بي در، مقدار خطاب كردن ريگ ته جوي و صـداقت علمـي و فـارغ از شـرافت و يا كسـي كـه رذيالنـه
و مسـئول ايـن سـرزمين هاي ماندگار كار روزنامه نشرياتي كه همه از جمله نمونه بـه، انـد نگاري روشـنگر

مي چاپ نامه ا كمـال بـي، يازد هاي ساختگي دست و آثـار ادبـي. سـت انصـافي ، در سـياهه نـام نشـريات
و شواهد تاريخي در بخش منابع هر كتابي كه پيرامـون دو سـده گذشـته ايـن سـرزمين، خاطرات اسناد

و كارنامه زندگي پربار فرهنگـي ايـران خـواه. نام مؤثر ايرج افشار حضوري پررنگ دارد، نوشته شده پرونده
و تمجيد ندارد و زمان سپردق. ايشان نيازي به تعريف . ضاوت را بايد به تاريخ
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و در حاشـيه مورخ مشروطه به شگرد خاص خود در قبال آنچـه نمـي اي از كتـابي صـفحه پسـندد
و بـي بدون هيچ» هاي طالبوف تبريزي انديشه« مـورد در كـار پژوهشـي بـا گونه ارتباطي با موضوع بحـث

ميحميد عنايت تصفيه و دانش سياسـي انـدك عنايت را در فهم تاريخ. كند حساب و مـي مايـهي خوانـد
كه فردي معرفي مي و تاريك«كند تـوان درك تا اينجا مـي. است» انديشي رهايي نيافته ذهن او از ابهامات

و آراي آشفته عنايت بحث دارد و شاهدي بـراي. كرد كه آدميت با افكار گرچه آدميت چون هميشه دليل
و طـي يـك حملـه شخصـي. دهد اقناع خواننده جدي خود به دست نمي قدمي فراتر از نقد نظري رفتـه

و قرون وسـطايي«هاي دولتي انگلوساكسون عنايت را در كنار عوامل دستگاه قـرار» مروج تفكر استعماري
و حتـي درسـت بدانـدبي. دهد مي و نقد خود را به روشني بيان كنـد تـا. ترديد هر منتقدي آزاد است آرا

بح اينجا نحوه را. تا حدي قابل پذيرش است،]65[رغم رويكرد ناسالمث عليي عرضه امـا آدميـت مسـئله
و اتهام قابل تعقيب در مراجع قـانوني مـي  و. كشـاند از جدل نظري به افترا بـا بررسـي علـت ايـن خشـم

ي سياسـي در اسـالم انديشـه«يابيم كه كتابي ــ به انگليسي ـــ كـه بعـدها بـا نـام عصبيت مورخ درمي
شد» معاصر آن در مالحظاتي كه برادر مؤلف ـــ محمـود عنايـت ـــ در حاشـيه، به فارسي بر گردانده ي
و نيم پس از مرگ حميـد عنايـت منتشـر. نامي از فريدون آدميت آمده است، افزوده اين ترجمه دو سال
و آراي خويش درباره. شد و بـيي مشروطيت برمـي آدميت از اشاره اين كتاب به خود و مناسـب آشـوبد ت

و خيال، خواهيهاي طالبوف در سير قانون رابطه از انديشه » كنسـتي توسـيون«بدون پيشينه به اميركبير
و سپس گواهي رابرت واتسون نماينده و سي سال پيش ــ در سخن از قصـد او ي مجلس انگليس در صد

مي اميركبير ــ حساب حميد عنايت را با چند جمله نويسـنده بـه كـم حرمـت يـك دسـت. رسدي مزبور
و بررسي عرضه مـي حسابگونه تسويهخواننده جدي خود اين است كه اگر اين بـه، شـود ها در قامت نقد

و ريشه و نشانه علل شد. اي كرده باشد هايش هم اشاره ها و، نقدي كه در متن مطرح بايـد برمبنـاي عمـل
و انديشـه هرگونه نقد. اي اشاره شودبا شواهد پرداخته، گفتار فرد مورد نقد  هـاي خلـطو ايرادي كه بر آرا

. توان خواند اش نمي»مروج تفكر استعماري«، آميز حميد عنايت روا باشد
و ابتـدايي، هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده انديشه آدميت در حاشيه كتاب پس از اشاره بـه آراي خـام

و مسئوليت ايرانيـان آخوندزاده درباره آني علل پيروزي اعراب مسلمان مجموعـه آثـار خاورشناسـان، در
و بي و از نويسندگان خودي عالوه بر آخوندزادهمي مايه غربي را ناقص قاتنها، خواند خـان كرمـاني را ميرزا

كه مي ربـط بـه مؤلفـان اخيـر بـي، پس از اين مقدمات».در آن مبحث صاحب تعقل تاريخي است«يابد
هي ايراني هم گريزي مي و مدعي است كه و هـر چـه آورده اي كشـف نكـرده كدام معني تازهچزند انـد انـد

و هـا مـي بـه مقصـود خـود از ايـن اشـاره، سـرانجام. هاسـت فرنگـي» مايـهبي«هاي رونويسي گفته رسـد
و پژوهش عبدالحسين زرين سيصـد سـال عقـب«نگـاري گر پركار معاصـر را در فـن تـاريخ كوب نويسنده

كوب براي افـزودن بـه ميـراثي جديدي در آثار زرينت كه كمتر نكتهتوان باور داشمي. خواندمي» مانده
هاي جديد تاريخي عرضه شـده در اين موضوع كه مطالب او كه در واقع غالباً يافته. نگاري آمده است تاريخ

و. هاي سه قرن پيشتر بـدانيم ترديـد جـدي رواسـت همسان نوشته، در آثار نوين فرنگي است بـا هـوش
ك دانـد كـه چنـين ادعـايي كوب را خوانده باشد مـي اگر آثار زرين،ه در آدميت سراغ داريمدانش تاريخي
و و تمسخر فرد مورد نقد به كار رفته استصرفاً صحت ندارد ]66[. به منظور ارعاب

و بحـران آزادي، آدميت در دو صفحه از آخرين كتـابش پيرامـون نهضـت مشـروطه بـا، مجلـس اول
و قل و توضيح رسابسياري نويسندگان و سند و،م زنان مشروطگي ايران بدون اشاره با حكمـي قصـارگونه

و توهين مي با زباني غيردموكراتيك نوشـته، تـاريخ انقـالب مشـروطيت. كنـد هاي شخصي تسويه حساب
را مهدي ملك قابـل«دانـد كـه مـي» نـامعتبر«آن را اثري، خواندمي» عاري از اعتبار تاريخي علمي«زاده
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و انقـالب مشـروطيت. نيست»داستنا ي مايـه اثـر كـم«نوشـته كـريم طـاهرزاده بهـزاد، قيام آذربايجـان
مي» تبليغاتي كه شود به قلم نويسندهمعرفي ، مقدمـه رضـازاده شـفق. اسـت» پـردازي پادوي تـاريخ«اي

آن، استاد فلسفه دانشگاه و ستارخان.»ارزد پشيزي نمي«بر اميـر خيـزي نوشته اسماعيل، قيام آذربايجان
نوشته حسـن، كاشان در جنبش مشروطيت ايران، نوشته ابراهيم فخرايي، گيالن در جنبش مشروطيتو 

مـورخ.»اما نبايد انتظار كشف مطالب تاريخ مهمي را از آنها داشت. شايد به يك بار خواندن بيرزد«، نراقي
، هـزار صـفحه مطلـب5ه بـيش از نگاري مدرن ايران در چند سطر احكام فوق را دربار كسوت تاريخپيش

و سند پيرامون نهضت مشروطيت صادر مي . كند تحقيق
و، اول از همه تأكيد كنم و آثار فوق به هيچ وجه تأييد يـا پـذيرش منـدرجات كه مقصود از بردن نام

و رويـه مرسـوم آدميـت را در قبـال آنچـه نمونـه صـرفاً. ادعاهاي اين قلـم زنـان نيسـت  هـايي از شـيوه
حساب با كريم طاهرزاده بهزاد بـه دليـل گـرايش سوسـيال دموكراتيـك تسويه.ام نشان داده، سنددپ نمي

به عصر مشروطه و احترامش آيا انصـاف پژوهشـي. آيدمي به چه كار خواننده زاده تقيو محتمال همگرايي
و  و اثري را اليق ذكـر حـداقل، اشـاره دانسـتهو احترام به خواننده نبايد موجب شود حاال كه نام نويسنده

از نمونه . گويـد او را هم نشان دهد تا خواننده بداند منقـد از چـه سـخن مـي» تبليغات ايدئولوژيك«هايي
و هر كاري كه كرد و هر كه شد ـ كم از روزنامهدست، رضازاده شفق هر چه بود و فعـالين سياسـي نگاران
و تا و انصاف پژوهشي مياجتماعي پيشرو زمان مشروطه بود و، بـريم طلبد كـه وقتـي از او نـام مـي ريخي

بيادعا مي و پشيزي نمي كنيم كه نوشته او . اي گذرا شود به داليل اين افترا هم اشاره، ارزد ارزش بوده
و قصه زاده با وجود زياده مهدي ملك بيپردازي گويي در كتاب هفـت جلـدي تـاريخ، ارتباط هاي بعضاً

ميو به رغم اينكه،اش مشروطه و چكار كرد بعدها چه در زمان نهضت مشروطه از اعضاي فعـال، انديشيد
و فرزند ملـك  و مـؤثر، المتكلمـين حزب دموكرات دوران مجلس دوم يكـي از چنـد شخصـيت برجسـته

و دشمني عباس قلي. بود، نهضت مشروطه المتكلمين به صـراحت خان پدرش از ملكگرچه نفرت آدميت
. انصافي است كه بـا يـك جملـه حسـاب اثـر پـرحجم پسـرش را برسـيمبي ولي، در كتابش آشكار است

بـه منـد عالقـه گـر پژوهشـگر شـود كـه يـاري در البالي مطالبش يافـت مـي تأملترديد مواردي قابل بي
و قياس با ساير شواهد تاريخي باشد پي كم در خصوص حيات سياسـي از ياد نبريم كه دست]67[. جويي

و محفلالمتكلمو كارنامه ملك در ايـن كتـاب، زاده عصر مشروطه عضـو فعـال آن بـوده هايي كه ملك ين
. توان به موارد قابل اعتنايي برخورد كرد مي

و ابراهيم فخرائي و هيچ يك مورخ عـالمي چـون آدميـت نبـوده، هرچند كه اسماعيل اميرخيزي انـد
خـ، اند خود هم چنين ادعايي را مطرح نكرده و محلـي ود را از نهضـت مشـروطيت در اما روايت شخصـي
و گيالن به ما عرضه كرده و گزارشاين. اند آذربايجان و مواضع بعضاً كـژ نويسيگونه خاطره و رويكردها ها

و يا نادرست در البه و عليفهميده اولـي روايـت نسـبتاً، هاي بسياري كه دارندرغم كاستيالي سطورشان
و مؤثر  و مجاهـدين آن بـه ويـژه در دوران دست اولي است به علت حضور فعال مؤلـف در انجمـن تبريـز

و هم و همراهي قدمي در مقام منشي شخصي سـتارخان تـا مرحلـه تيرخـوردن سـردار در استبداد صغير
و فعال رويدادهاي آن روزگار گـيالن، سالح پارك اتابكماجراي خلع بـين آثـار،و دومي از شاهدان محلي

خو نه تنها به بيش از يك ميبار و مـدارك، بلكه در قيـاس، ارزد اندن و اسـتفاده از سـاير اسـناد ، تطبيـق
و بهره وري هم دارد، بررسي، تأملارزش . نقد

و صفات مصطلح رديه از واژه، سالح مخالفينگاه براي خلع، آدميت نويسـان مكتبـي هـم اسـتفاده ها
سي نامهدر خصوص زندگي، ايدئولوژي نهضت مشروطيتدر. كند مي الـدين اسـدآبادي اسي سـيدجمالي

و پژوهشگر نهضتايران، نوشته نيكي كدي و عضو برجسته شناس هـايي دانشگاه هاي فكري ايران معاصر
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.«:نويسد آمريكا مي . كم همچون اغلب نوشته. و اساساً مقام فكري سـيد را بـه. مايه استهاي او سطحي
]68[».و امانت علمي هم نداردگري است آلوده به اغراض يهودي، درستي نشناخته

و قابـل، گرايي آدميت داريمبر شناختي كه از كلي بنا خـانم تأمـل بر فرض بپذيريم همه آثار پرحجم
و كم و فاقد امانت علمينيكي كدي سطحي كه حتي آدميت بـراي اثبـات ادعـايش زحمتـي بـه، اند مايه

و پر تعصب ديني از واژهوري نژادپر اما بهره، اي بياورددهد كه نمونه خود نمي آلـوده بـه اغـراض«ي ستانه
و تحقيـر آميـز پيشـينه» گري يهودي و ذكـر نكوهشـگرانه و توضيح است ديگر به چه توجيهي قابل فهم

 آيد؟ مذهبي او به چه كار خواننده جدي مي
و ناسزاگويي آدميت گر زخم زبان و فعاالن سياسي معاصر را نيز . فتـه اسـت گربيان بسياري از رهبران

مييك و محمد نجات«:نويسد جا و فرقه دمـوكرات بعـدي بودنـد پادو حسين پرويز مـا. اجتماعيون فعلي
و آزادي از. شناسيم خواهي نمي اين دو نفر را به روشنفكري و خبررسـانان سـفارت عـامالن محمـد نجـات

]69[».انگليس هم بود
و فعـال آن حسين پرويز عضو فعال حزب دموكرات دوران مجلس دو و سوسـيال دمـوكرات جـوان م

و از شـمار آزادي برهه بي و دليلي پادو خوانده و شاهد ميـرزا. شـود خواهـان زمانـه حـذف مـي هيچ سند
به اتهام جاسوسي براي سفارت انگلـيس محكـوم،و فعال سياسي دوران ناشر نشريه نجاتمحمدخراساني 

به، شود مي و مدارك اين امر - بـه جـرم وارد آوردن اتهامـات كـم. خواننـده ارائـه شـود بدون اينكه داليل
و متهممي، از اينتر اهميت آيا خواننده حـق نـدارد بدانـد. كننده را به مراجع حقوقي كشاندتوان نويسنده

و خبرچين بيگانه مي  خواند؟ چرا آدميت نجات را جاسوس
و ناسزا و خشم ميهاي براي عصبيت پيرامـون حسـين. اي يافـتنهتوان نشا آدميت در كتاب ديگرش

و محمدنجات مي و هـيچ«:نويسد پرويز كـدام را بـه تقـواي اخالقـي هر دو از اعضاي فرقه دموكرات بودند
و به اصـطالح خـود تقـي. شناسيم نمي زاده آتـش حسين پرويز در تاريخ مشروطيت محلي از اعراب ندارد

مي بر تقي،و در ادامه]70[».بيار بود كه زاده او» معتبـر نيسـت«رأي او در آن زمـان توپد جـز اينكـه بـا
.»يعني پادوي وي بودند«همكاري كردند 
و كنش قابل من نه مي معرفـي تأمـل خواهم حسين آقا پرويز تهراني را به عنوان شخصيت مهم با آرا

و تحقيـر يكـي از شخصـيت.امو نه او را به اين نقش يافته، كنم وطه از هـاي فعـال عصـر مشـر اما تخطئه
و  را. پسندم خواندنش را نمي» پادو«طريق ناسزاگويي . شناسـم توهيني از سر غضب مـي صرفاً اين دشنام

و عملكرد افراد يا گروه و تـأثير مخالفت با آرا و نفـي حضـور و ناسـزا مطلـوب يـا، ها هرگز نبايد بـه اتهـام
عالقـه بسـيار دارد» حكم تـاريخ«ت به آدمي.و حذف كامل فرد يا گروه از عرصه تاريخ انجامد، غيرمطلوب

]71[. كندو به هر مناسبتي آن را صادر مي
يا آدميت هر كس را كه با تقي و هم» همكار«زاده همراه درو قدم بوده وبه نـوعي در عصـر مشـروطه
و باورهاي پدر ايشان » عنايـت«مـورد» جـرايم«قرار گرفته بـه ايـن، خان آدميت عباسقلي، مقابل تشكل

ميتار او. دهد يخي خود قرار بـه صـرفاً. انـد نداشـته» محلـي از اعـراب«اين افراد در مشروطه، بنابر حكم
و در ارتباط با موضوع اين كتاب به همين ادعـاي آدميـت دربـاره  و نجـات عنوان نمونه ي حسـين پرويـز

 اند؟ بيش نبوده» پادوهايي«ببينيم كه آيا اينان. كنيم تأملكمي
و در آغـاز]72[هاي سيدابوالحسن علوي بنابر يادداشت و تجددخواه بـود حسين پرويز جواني باهوش

اي بـه نـام بـراي بيـداري عامـه بـه امـر آزادي ورقـه) مساوات(مشروطه به همراه سيدمحمدرضا شيرازي 
]73[. منتشر كرد]صبح نامه[»نامه صلح«
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انـد كـه ايـنخ جرايـد ايـران نوشـته در تاري. از اين نشريه هيجده يا نوزده شماره در جامعه پخش شد
ـ سياسي بود جريده ايـن روزنامـه بيـانگر مواضـع راديكـال محفـل]74[.ي هفتگي داراي سبك انقالبي

چپ. مخفي سوسيال دموكرات تهران بود و متكي بر استدالل با رويكردي و اجتمـاعي گرا هـاي اقتصـادي
و تفسير مناسبات حكومت در قبال مردم مي و ضـرورت شـركت. اخـت پرد به شرح تأسـيس بانـك ملـي

و حمايت مستقيم از آن و لـزوم مشـاركت عمـومي خواست آزادي، مردم در آن و اجتمـاعي هـاي فـردي
و. در صدر مطالب اين روزنامه قرار داشـت، مردم در سرنوشت سياسي خود نشـريه بـا رويكـردي الئيـك

ق، مساوات گرايانه از همه شهروندان كشور و و قـوام نهادهـايمي، وميتجدا از مذهب خواست براي ايجاد
و متحد شوند و تأسيس بانك ملي گردهم آيند . جديدي چون مجلس شوراي ملي

و برخي ديگـر آزادي حسين پرويز پس از بمباران مجلس همراه تقي از زاده طلبـان مجبـور بـه تبعيـد
ده در كنار علي، سراغش را در ايوردون سويس داريم. ايران شد و معاضدالسـلطنه در كـار انتشـار اكبر خدا

و پيشرو مشروطه، صور اسرافيل در تبعيد . زمانه است طلبي كه بيانگر آراي راديكال
از پـاريس بـه ايـوردون خطـاب بـه)ق 1327ذيحجـه8( 1909معاضدالسلطنه در نامه اول ژانويـه

يـك. يـك مـژده بـود بـراي همـه. آيد به ايوردونمي،ام حسين آقا را هم راضي كرده«: نويسد دهخدا مي
و هم عقيده و هم مسلك ]75[».همچه جوان نازنيني همدم خواهد بود

و مشروطه، معاضدالسلطنه آقـا از ورود حسين، خواه مؤثر آن روزگار در نامه روز بعد خود فعال راديكال
معاضدالسـلطنه بـاي همان سـال بـه دهخدا هم در نامه سوم ژانويه. كندبه ايوردون اظهار خوشوقتي مي

و سپاس گـزارش داد كـه  و، در راه معشـوق: گويـد مـي» جنـاب حسـين آقـا«خرسندي منظـور آزادي
و ترك جان«بايد، مشروطه و ترك دين دهخدا در نامه ديگري به نظـر حسـين آقـا]76[. كرد» ترك نام

زه عليـه حاكميـت مطلقـه در اين مرحله دهخدا براي مبار]77[. دهد درباره امورچاپ روزنامه اهميت مي
مياتكا بر تهي، شاه در ايران محمدعلي و روستا را ضروري دانست در حالي كه خيـل عظيمـي دستان شهر

مشغول تقسيم مناصب آينده ايـران ميـان خـود، خواه كه در پاريس جمع شده بودند از مدعيان مشروطه
و جـدل ميـان جريـان راديكـال. بودند ، چـون سـردار اسـعد»ت پاريسـي حضـرا«و» ايـوردون«اختالف

و سلطنه دوله، فجرالسلطنه و معاضدالسـلطنه به گواهي نامه،ها ها و نيـز اسـناد، هاي به جا مانده از دهخدا
]78[. زاده به روشني قابل رؤيت است تقي

آقا پرويـز را در ايـن برهـه حسين، ها اين است كه نشان دهم بر خالف ادعاي آدميت نيتم از اين اشاره
مي، طير نهضت مشروطيتخ و معاضدالسلطنه و در كنار دهخدا سخن كوتـاه اينكـه مجموعـه. يابيم فعال

مي نامه و تبعيـد شـدن هاي باال نشان و خطير پس از بمباران مجلس و، دهد در اين بزنگاه حساس تمـام
و هم بـ دشنام، بنابراين. قدم جريان پيشرو نهضت بودكمال همراه ه جـرم همراهـي هاي آدميـت كـه او را

نو زاده تقيبعدي با و اداره روزنامه ايران و زاده معرفـي مـي تقـي» پـادوي«صـرفاً،در حزب دمكرات كنـد
و، شود در نهضت مشروطه نقشي نداشتهمدعي مي نه تنها منصفانه نيست بلكه ناديـده انگاشـتن شـواهد

و معاضدالس. اسناد تاريخي آن زمان است لطنه از اداره روزنامه صـور اسـرافيل متن تلگراف معروف دهخدا
آقـا پرويـز بـه خـط حسـين)م1909فوريـه27(ق 1327صـفر6به تـاريخ، در تبعيد به محمدعلي شاه

]79[.است
و در كنـار طيـف پيشـرو، پس از فتح تهران و مؤثر در تشكيالت حـزب دمـوكرات حسين آقا را فعال

و مدرنپيشر، ايران نواو در روزنامه. سراغ داريم، نهضت نقـش مهـم، ترين نشريه دوران مجلس دوم وترين
و سـاير فعـالين هايي چند از او بـه تقـي نامه. آن را برعهده داشتيو طاقت فرساي سازماندهي اداره زاده
و خـروج 1328شوال18ي مفصلي به تاريخ از او نامه. نهضت در اسناد در دست است ق در زمان تبعيـد



و نقش تقي 766  زاده نهضت مشروطيت

ن در دست است كه وي را به عنوان يكي از فعالين مؤثر حزب دمـوكرات معرفـي زاده از تهرا اجباري تقي
گزارش فعاليت اهم مسائل مهـم سياسـي، در مقام يك مطلع به امور مركزيت حزب، در اين سند. كندمي

سوسـيال، اي هـم از حيـدرخان عمـواوغلي نامـه]80[. كندو حزبي در تهران را با روشي متين عرضه مي
زاده در دسـت اسـت خطاب به تقـي 1913به تاريخ سوم سپتامبر، فعال دوران نهضت مشروطه دموكرات

و منسـجم كـردن اعضـاي پراكنـده  ي كه در آن سخن از ضروت برگزاري يك كنگره سراسـري متشـكل
فيكسـو عصـر«حسين آقا را با عنوان، حيدرخان.ي جديد دارد هاي گستردهحزب دموكرات براي فعاليت

مي» زاتور نمره اولواورقاني ي زبردسـتي دهنـده اين عنوان حاكي است كه او پرويز را سـازمان. كند معرفي
و اين را در تجربه عمل كار در شعبه تهران حزب دموكرات دريافته است مي و نقش مـؤثر. شناسد اهميت

و نشريه  ر اسـناد كتـابد، ارگان آن حـزب، ايران نوحسين آقا در سازماندهي امور اداري حزب دموكرات
مي. مالحظه استحاضر قابل نويسد تالش كرده پرويز را بـه ضـرروت برپـايي كنگـره در همان نامه حيدر
را » طهـران«مديريت كتابفروشي معـروف، زماني كه حسين پرويز از امور سياسي دست كشيد. قانع كند

و توزيع آثار پيشرو آن روزگار نقش مثبتي ايف ميبر عهده داشت كه در نشر كتابخانه را با مشـاركت. كردا
و تا آخر عمرش تقي ايـن. به ايـن پيشـه شـريف اشـتغال داشـت، شمسي 1335سال، زاده تأسيس كرد

و ادب ايران بود  كتابخانه محل تجمع اهل فضل
مي، اما موضوع محمد نجات از جـنم، دهـد كه آدميت همه جا آگاهانه او را در كنار حسين پرويز قرار

مي. ديگري است . دهـد مسـتنداتش را هـم ارائـه نمـي. كنـد آدميت او را از عمال سفارت انگليس معرفي
امـري،و به راه ديگري رفت» سم دارد«به ادعاي محمود محمود معلوم شد نجات، اينكه پس از مشروطه

و كـنش آدميت به جاي اينكه بـا رويـه. خارج از بحث دوران مشروطه است و متـين بيـنش اي مسـتدل
ـ براي خواننده نجا يا» كن مجلس كار چاق«اي برشمرد كه اتهامات مورخ را از قبيلت را  مردك پاچـه«و

و ناخودآگاه با ناسزاگويي گذشته نامطلوب او را تطهيـر مـي، خواندمي» ورماليده ، حرمـت قلـم. كنـد عمالً
و نقد را نبايد با اين و فضاي دموكراتيك بحث و درشتانصاف يي حتي نسبت بـه دشـمنانگوگونه دشنام

، اش از محمد نجات بـه زشـتي يـاد كنـد كاش آدميت حاال كه مصلحت ديده در اثر جدي مشروطه. آلود
مي اشاره و نادرست به دليل اعتبار آدميـت گونه نحوهاين. كرداي هم به داليل آن ي گفتار غيردموكراتيك
و رعايـت.و به كـار گرفتـه شـود تواند به عنوان يك روش مطلوب از جانب ديگران تأييد مي حرمـت واژه

و دگرانديشان و رويه، حقوق انساني مخاطبين شكسـتن خـط.ي هر اهل علـم اسـت وظيفه، از هر منش
و افترا و نكوهش با توهين آن نفي ارزش، قرمز نقد و حقوقي بـوده كـه خـود آدميـت مـروج هاي اخالقي

. است
و پرهيـز از تعارفـا و آدميت در كنـار فصـاحت و غيرمتعـارف بـر مخالفـان ت رايـج بـا نثـري گزنـده

مي شخصيت و قلمـشبي. تازد هاي نامطلوب خود و انصاف هر چه بر زبـان و محدوديت در ارزش مالحظه
مي آيد به متن آثار جدي مي و دگرانديشـان از هـر. كند اش وارد تا زماني كـه حقـوق انسـاني مخـاطبين

و رويه را نقض نكرده و حقوقي از جنم ديگـري. بر او وارد نيستايرادي، منش اما گذر از مرزهاي اخالقي
كم، كسوت بودندر پيش. شود محسوب مي و خدمات نگـاري مـدرن ايـران نظير آدميت در تـاريخ فضيلت

و ارزش اما اين بزرگ، توان ترديدي رواداشتنمي و نمايي خدمات ها نبايد ما را از نقد ايـن ادبيـات آمرانـه
و حضور مؤثر او در تاريخ. يز بازداردافتراآم لـزوم دقـت در آنچـه او بـه، معاصـر مـا، نگـاري به دليل وجهه

در. شود ميراث گذارده دو چندان مي و آثارش همچون برخـي افـراد ديگـر ـــ ضمناً نبايد اجازه داد كه او
و شيوه تاريخ» مقدسات«زمره  و بررسـي دور بمانـد باورهاي و بـاز. نگاري ما از نقد و بـازنگري پويـا خواني

و يافته نقاد داده مي ها تـوانمي، در همين مثال اخير. نگاري ما باشدتواند گامي رسا در تعالي تاريخهاي او
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به مورد نجات اشاره كرد كه عملكرد او به ويژه پس از مشروطه به ميزان كافي شواهد براي روشـنگري بـه
و چرخش قلمجا نهاده كه مورخ گريز به ناسزاگويي نش و با اسناد در. او را به خواننده خـود بشناسـاند، ود

او با كساني چـون نجـات تنهـا. اي قابل تكرار است شناسي عصبيت آدميت پيرامون آنچه نوشته نكته روان
و نشانه، اختالف سياسي ندارد در. داند هاي آن را هم قابل طرح نمي كمااينكه وجه سياسي نجـات مـدتي

و در اداره روزنامـه حقـوق كنار سليمان  ميرزا در انجمن حقوق ــ يكي از اركان چهارگانه جامع آدميت ــ
و فعاليـت. كرد همكاري مي و عليه رهبر آن ــ پدر فريدون آدميت ـــ افشـاگري اين انجمن از جامع جدا

مي. كرد فـ رسد در غالب نمونه به نظر و عنايـت آدميـت و يـا مهـرورزي و عصـبيت وران هايي كه خشـم
و پدر ايشان رابطه، كند به ويژه در دوران مشروطه مي ميبه نوعي با جامع آدميت ميـرزا محمـد. يابيم اي

، كه نشـريه تعطيـل شـد)م1908مه30(ق 1326الثاني ربيع29خراساني از سال دوم روزنامه حقوق تا 
و مخالفـت بـا روزنامـه. سردبير آن نيز بود بـه سـردبيري ميـرزا » آدميـت«ي او در اين زمـان در مقابلـه

و مورد اعتماد عباس و رهبـري آن محفـل قلـم مـي قلي عبدالمطلب يزدي از اعضاي فعال .زد خان آدميت
و گرداننده مي . اش همگرا با دژخيمان باغشاه در استبداد صغير قرار گرفتند دانيم روزنامه آدميت

و قهرمانان يگانه اش آدميت
ميقلم تواناي آدميت در ارز و قضاوت آنچه و شخصيت يابي و يـكيك، هاي مطلوبش پسندد ، سـويه بـاره

و مطلق مطلق مي بين و تجسم مشروطگي، بنيانگذار، نخستين، ترينهاي بزرگصفت. چرخد نما بـا، تعالي
و بسياري اصولي، ترين درست، ترين فضيلت . شـود اش مـي هاي مطلـوب هاي ديگر نثار شخصيت ترين ترين
و مطلق اوج اين و يافتـه نگر را در روش تـاريخ كلمات پرمهر و عملكـرد، هـاي تـاريخي خـويش نگـاري آرا
مي، پدرش و متعهد به روشنفكري و مسئول جسـتمي، شناسدو تمامي آنان كه فرهيخته از زبـان. تـوان

ميو نخبه خود ستايانه : خوانيم گراي او
و مقدمـه نهضـت پيش با نشر كتـاب تحقيق در فلسفه اجتماعي ايران را يازده سال« فكـر آزادي

و خارجي را كـه در زمينـه هيچپيش از آن . نهادم آغاز مشروطيت ي بيـان ايـن معنـي اثر ايراني
. سراغ ندارم، كوشيده باشد . كـه،ي آزموده در پژوهش تاريخي آن شيوه. روش من تحليلي است.

و صاحب  و اجتمـاعي ممتـاز شـمرده شـد نظران دانش سياساز ديدگاه متفكران تاريخ مـورد،ي
]81[».اعتبار است

و هيچ، كه به محتواي آن خواهيم پرداخت، بحث در اين ادعا كه تا انتشار كتاب فكر آزادي اثـر ايرانـي
و، خارجي در فلسفه اجتماعي ايران معاصر منتشـر نشـده  و تفصـيل در جـا امـري اسـت نيازمنـد بحـث

مي نويسنده با زباني مطلقي مطلوب خود؛ اما اينكه حوصله . بسـيار دارد تأمـل كند جاي گرا چنين ادعايي
و عامدانـه از گذشـتگان اسـت يكي از دردهاي مزمن روشنفكري ايران همين گسست غالـب. هاي آگاهانه

پندارند تاريخ انديشه در حوزه مورد نظر آنها زماني آغـاز شـد كـه آنهـا دسـت بـه قلـم فرهيختگان ما مي
ن. بردند آدميت اين تفرعن قلم را در مـوارد بسـيار ديگـري. ايم هاي آن در همين كتاب اشاره كرده مونهبه

و اي آوردم تا نشـان دهـد زمـاني كـه يـك انديشـه هم به كار گرفته است؛ تنها نمونه ورز خـود را آغـازگر
مي بي و تحكم ديگران خواهد پرداخ، شناسد بديل ـ ديني به ارشاد .تهمچون مصلح اجتماعي

و مطلقآدميت در توصيف قهرمانان خود هم اين يك مي سويگي ي قهرمانان يگانـه. برد بيني را به كار
و يار محمدخان، كسروي يعني ستارخان و منزلتي ندارند، باقرخان و حضور او آگاهانـه. در آثار آدميت نام

و نكـوهش آنهـا نشـود  و براي اينكه مجبور به نقد و عملكـرد،و براي نرنجاندن برخي از پـرداختن بـه آرا
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مي. كند مؤثر آنها در مشروطه پرهيز مي بي اما و او دانيم نام نبردن اعتنايي آدميت ناشي از عـدم شـناخت
و قـوام مشـروطگي مـؤثر نمـي. از رهبران نهضت مقاومت تبريز نيست . شناسـد آنهـا را در ايجـاد اسـاس

و قهرمان او در وهله شخصيت پ هاي مطلوب و نوشته ديگـران، خان است درش عباسقليي اول كه از زبان
و،و به اتكاي صـرف آرشـيو خصوصـي خـويش» شير ايران«و» مرشد كامل« خواهـان حكومـت قـانون

و همراهان جامع آدميت تحـت رهبـري پـدرش، خواند مشروطه دموكراتيك مي ،و در مرتبه بعدي اعضاء
و احتشام و در حدي كمت چون سعدالدوله حكايـت. رونـدر ساير اعضاي آن محفل بـه شـمار مـي السلطنه

و بركشيدن جامع آدميـت وقتـي قابـل  در تـر مـي تأمـل آدميت از عنصر روشنفكري مشروطه شـود كـه
مي جمع : نويسد بندي از عملكرد مجلس اول در برهه تقابل با شاه

مـديون اي كـه كننـده چنين بود تعالي مجلـس در نخسـتين آزمـايش پارلمـاني ترقـي خيـره«
و روشـنفكر مجلـس بـود احتشام و چند تن ديگـر از نماينـدگان هوشـمند . السلطنه . آنـان بـه.

و در ايفـاي مسـئوليت اجتمـاعي خـويش قصـور  مسئوليت روشـنفكري خـويش هشـيار بودنـد
]82[».شمرديم نورزيدند ورنه ما آنان را روشنفكر نمي

د، السلطنه پيرامون احتشام . تـر سـخن خـواهيم گفـتر آثار آدميت مفصـل قهرمان يگانه مجلس اول
و روشنفكر«به، عالوه بر او مي» چند تن ديگر نمايندگان هوشمند شود كه در اين نوشته آنهـا را بـا اشاره

و عملكرد معرفي خواهيم كرد؛ جملگي يك امر مشترك دارند عضو جـامع آدميـت بـه رهبـري پـدر: نام
مج. اندمؤلف بوده و ديگـري شكسـت، لس اولآدميت دو رويداد مهم يكي تـدوين مـتمم قـانون اساسـي

. كنـد كودتاي ذيقعده محمدعلي شاه عليه مجلس را به نام اعضاي جامع آدميت در تاريخ خود ثبـت مـي 
و تعهـد روشـنفكري مـي، دشمن مشروطه، اولي را به حساب سعدالدوله و دومـي را نشـان تـدبير نويسـد

و وارونههاي اغراق به هر دوي اين ارزيابي.ندالسلطنه اعيان مسلك مي شناسا احتشام گو در متن كتـاب گر
.ام پرداخته

، پـذيري مسـئوليت، فضـيلت، تري با تصوير قهرمانان آدميت كه جز راسـتي براي آشنايي نسبتاً كامل
و دانش، بنيانگذاري و كاستي ندارند، تدبير و آنكه بخواهيمبي. قدري به عقب بازگرديم، كمتر آلودگي اثـر

و پيشگام را نفـي كنـيم تنهـا مـي حضور برخي از اين شخصيت سـويگي خـواهيم يـك هاي سياسي مؤثر
و نوع ويژه تاريخ و قضاوت و علـل نكـوهش تحليل نگاري آدميت را نشان دهيم تا در پرتو آن بتوان ريشـه

. زاده را بهتر دريافت او در حق تقي
و«آدميت خود در مقدمه. ناصري آغاز كنيم طلب دوراناز اميركبير شخصيت بزرگ اصالح اميركبيـر

مي» ايران و در سرتاسر كتاب سخني نگفتـه«: نويسد در وصف روش تاريخي خود ام كـه مسـتند نباشـد
».سندي ندادم كه معتبر نباشد

مي، با خواندن كتاب ارزشمند آدميت و مصـالح اميركبيري را شناسيم قهرمان يكتا در حفـظ منـافع
ميكش و عامـل بيشـتر اصـالحات دوران اوليـه. ورزيـد وري كه به آن عشق و منشـأ ي سـلطنت او منبـع

و حـافظ تماميـت ارضـي آن اسـت. رود ناصرالدين شاه به شمار مي و ايرانيـت . پيشرو مفهوم جديد ايران
و ابداعي ديوان دهندهانتظام و قضـايي آموزشـ، نظـامي، گر بسياري اصالحات نوين اداري ساالري سنتي ي
را اولين نطفه، با تنظيم جديدي از مقام وزارت در مقابل شاه خودكامه. است هاي انتظام يـافتن حكومـت

و واالسـت. آورد در تاريخ ايران فراهم مي و شخصي اميـر در اكثـر اوقـات اسـتثنايي . خصوصيات اخالقي
ميمهم ، دسـت يـك، ايـن تصـوير مطلـق.شود كه خواهان كنستي توسيون بـوده اسـت تر آنكه از او نقل

و قهرمان مثبت از اميركبير امـا او بـراي اينكـه. بيش از هر كس ديگـر مـديون آدميـت اسـت، هماهنگ
و خواننده  مي از عرضه، نشود» گمراه«گردي بر تن پاك قهرمانش ننشيند و يافته اسـت بـهي هر چه داند
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و كشتار بابيان به دسـتور حتي در مقام توجيه به تأيي. كند نحوي شگفت خودداري مي د سركوب قهرآميز
و جامعه مي و استحكام كشور و آن را ضرورتي براي انتظام سرتاسر كتاب براي تأييـد. خواند امير پرداخته

و استثنايي نماياندن روزگار زمام و اقدامات اميركبير اوآرا بقيه سـلطنت ناصـري را در حكـم عصـر، داري
و عقب  و تباهي مي ماندگي ذلت پرورانـد كـه نويسنده اين ايـده را مـي. كندو امتيازات به بيگانگان تصوير

و چندسـالي حضـور اي چون قائمجز در زمان استثناهاي دوگانه، كل تاريخ ايران و عمـدتاً اميركبيـر مقام
و سكوت مطلق بوده است، سرتاسر عصر تباهي، سپهساالر و بـه تاسـي]83[. ذلت تصويري كه كمابيش

و از آن اقتباس شده است،اواز  سپهسـاالر، مقـام قائم، اما از آنجا كه اميركبير. در آثار قلم زنان ديگر تكرار
بعد يگانه را نماينـدگي نمـييكصرفاً،يا هر شخصيت اصالحگر ديگر و يك ي آثـار بـا عرضـه، كننـد سو

و كنش ايـن شخصـيت، جديد و تحـوالت ديگـر عصـر قاجـار ابعاد ديگر بينش و هـا متفـاوت از رويكـرد
و داناتر شده است، هاي آدميت يافته . معرفت ما بر روح زمان افزون

و ايران«ي اثري متفاوت با براي عرضه تأليف عبـاس امانـت،»قبله عالم«توان به كتابمي،»اميركبير
و وطنصرفاً مراجعه كرد كه عصر ناصري را نه تنها و ذلت و،بينـد فروشي نمـي دوران تباهي بلكـه ريشـه

و بنيانگذاري نطفه آن، هاي دوران پهلوي شناخته شـده هاي بسياري از آنچه را بعدها به عنوان ابداعات در
و شخصـيت. دهد عصر نشان مي هـاي تـاريخي قطعيتـي بـي سخن مهم اين است كه بازپردازي رويدادها

و همواره پژوهشگران تازه نفس و چرا نيست و، چون شواهد جديد يـا خـوانش متفـاوت بـا داناتر با اسناد
و پرسش» حكم«تاريخ. آيندمي متون پيشين به صحنه . شناسد پذير نمينايگانه

و مشـخص مـي خواسـت را. اميركبير حكومتي مطلقه مبتني بر نظمي اسـتوار و مـالي فسـاد اداري
و. تابيد برنمي جـاي، پـرور آمال مورخ قهرمـان اما اينكه او را خواهان حكومت مشروطه بناميم تنها در آرزو
و ادعاي شفاهي، گيردمي و سندي عرضـه كنـد نامه زندگي، كما اينكه جز سخن . نويس او نتوانسته شاهد

و انصاف درباره«: نويسد آدميت مي و رعايت اصول هـا از عمـده اصـول فرقـهي همـهي آزادي عقايد ديني
]84[».سياست مذهبي امير است

مي، نويس اميركبيرنامه آيا واقعاً زندگي شناسد؟ مگـر اميركبيـر نبـود او را معتقد به آزادي عقايد ديني
هـاين كشتار دگرانديشان بابي را در زمان خود هدايت كرد؟ آدميت بابيـه را در زمـره آيـين تري كه بزرگ

و انصـاف ديني ذكر كرده است؛ پس چگونه ادعا مي و رعايـت عـدل را كند كـه قهرمـانش آزادي عقيـده
. ها به عنوان اصل عمده سياست مذهبي خود مدنظر قرار داده است درباره همه فرقه

و آزادي وجـدان بـه مفهـوم اصـولي آن را نـه تنهـا، دگرانديشي، خاني نظم ميرزا تقي مداراي مذهبي
ميبرنمي آزادي هـاي ترين نشـانه يكي از بزرگ. كرد تافت بلكه با توسل به حداكثر ابزار قهر آن را سركوب

و شكنجه دانسته و محدوديت آزار ميو مداراخواهي امير را قطع و اند؛ ولي دانيم كـه در دوران محمدشـاه
قاصدارت  و در آن زمـان دگرانديشـي را در ميرزا سي بود كه اولين فرمان منع شكنجه در ايران صادر شد

و دستشانبعدي بسيار وسيع . به كشتار بابيان آلوده نشد تر از زمان صدارت اميركبير تحمل كردند
را تاريخ ادعاي آدميت كه ميرزا تقي و روشـنفكري بـزرگ«خان معرفـي]85[»تـرين نماينـده ترقـي

، اي عمـدتاً قـرن بيسـتمي اسـتي روشـنفكري كـه مقولـه اميركبيـر را بـا واژه. داند كند معتبر نمي مي
و پيشـر. توان وصف كرد نمي او را نماينـده برجسـته،و اميركبيـر آدميـت بـا سـتايش اصـالحات مترقـي

ميمي» ناسيوناليسم ايران« و مداراي ديني و فراتر اينكه او را به آزادي ]86[. شناساند خواند
و انديشيدن است، كنه آزادي و پذيرش آزادي وجدان و، هاي سياسـي بدون آن آزادي. حضور فـردي

و مفهوم كارآمد خود را از دست مي آن. دهد اجتماعي معنا و باورهـاي ناشـي از تا وقتـي آدمـي در تفكـر
و نـه حقـوق شـهروندي قابـل تحقـق اسـت آزاد نباشد نه آزادي بيان مفهوم پيدا مي اميـر بسـياري. كند
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و نوآوري و وجـدان بـاور نداشـت اصالحات و آزادي مـذهب ي بلكـه همـه، ها كرد اما نـه تنهـا بـه مـدارا
ن و برقـراري ديـوان اصالحات خود را در خدمت استقرار دولت و اسـتمرار يرومند مركـزي سـاالري جديـد

و خواهان آبـادي، او مستبدي مركزگرا. مذهب غالب انجام داد و اسـتقالل ايـران، ايران دوست شـكوفايي
مي. بود و خودكامه و تحكيم حكومتي متمركز و اقدامات خود را وقف برپايي كـرد كـه از تمامي اصالحات

و فساد رها باشد . سستي
- الپوشاني آدميت درباره درخواست پناهندگي امير به سفارت انگليس را به اين دليل كه چهـره يـك

و عاري از هر كاستي قهرمان يگانه مي اش را خدشه دست . ايم در بخش ديگر همين نوشته آورده، كنددار
ملكـم بـه،در آثـار آدميـت. الدولـه اسـت خان ناظم ملكم، ديگر شخصيت اصلي مورد ستايش آدميت

يك عنوان مبلغ بي و چراي اخذ تمدن فرنگي شخصيتي در مجموع و ليبرال جلـوه مـي چون . كنـد دست
و دانا، شناس سياسي جامعه«او را و نقاد، زيرك مي» تيزبين و«كنـد كـه معرفي در تـاريخ بيـداري افكـار

بي نشر عقايد آزادي اصـول عقايـد«فـردي اسـت كـه مبرزترين،»همتاست خواهي در ايران قطعاً مقام او
و فلسفه حكومت را آموخته بود كه،»سياسي جديد تـا سـي سـال«:نقاد اجتماعي ايران در قرن نوزدهم

و بديع، بعد و همـه از او الهـام گرفتـه هيچ كس نتوانسته سخني نو ».انـد تر از آنچه او گفته بـر زبـان آورد
و گدا« و وزير، نبض روحي شاه و عامي، شيخ و متعصـب،عارف و اوهـام پرسـت، متجـدد ، فرنگـي مـĤب

و وصف همه را كرده است و ميرغضب را همگي را در دست داشت ]87[».سردمدار
مي مورخ نامدار مشروطه جمع، گوييبعد از اين همه گزافه كند كه ملكم پيشرو بالمنـازع آزادي بندي
و داناترين آنهاست آد هاي اغراق از توصيف. ايران هـاي ميت در تكفيـر يـا سـتايش شخصـيت آميز مرسوم

در خاني را به شيوه خـاص خـود ترسـيم مـي ملكمصرفاً او در رويكرد خود، تاريخي كه بگذريم كنـد كـه
و مـروج،ي زندگيش به نوعي ليبراليسم اروپايي گرايش داشت هاي اوليه دهه اما از اثـر او در قامـت ناشـر

. گويد زياد سخن نمي قانونروزنامه 
او ديگر ستايش اغراقنمونه و قهرمان پـروري در آثـار در. ميـرزا آقاخـان كرمـاني اسـت، آميز آدميت

قاوصف ميميرزا و نويسندگي حضور داشته :نويسـد خان كه پنج شش دهه پيشتر از او در عرصه سياسي
. هاي زمان خود بوده در سير افكار مقام بزرگي دارد از نادره« . در. . ايـران اسـت از پيشروان حكمت جديد

. بار برخي آراي فيلسوفان اخير غرب را در نظام فكري واحدي به فارسـي درآورد نخستين . اولـين كسـي.
و مدنيت را عنوان كرد و فلسفه و قـانون، است كه علم اجتماع مجموع بنيادهاي مدني جامعه را شـناخت

. تحول تكاملي را بر همه منطبق گردانيد
و ويرانگر سنت بنيانگذار فلسفه تاريخ« ترين مورخان مـا در قـرن برجسته، نگاري هاي تاريخ است

و يكتا مورخ متفكر زمان خويش . پيش است . .ي گذشته اسـت تواناترين نويسنده اجتماعي سده.
. و بنيادهاي مدني اروپايي. ، هاتف مـذهب انسـان دوسـتي، نقاد استعمارگري، منادي اخذ دانش

]88[».و متفكر انقالبي پيش از مشروطه هموستي نحله اجتماعي نماينده

ميكسوت تاريخبه القابي كه مورخ پيش و توجـه نگاري علمي معاصر ما نثار ميرزا آقاخان كنـد دقـت
قا. فرماييد و بنيانگـذار در همـه زمينـه، يكتا،نتري بزرگ، نخستين، خان اولينميرزا هـاي علـوم تواناترين

در. شود انساني معرفي مي او را بـه صـفات. گـذارد نمـيكم، آميز قهرمان مطلوب خويشتوصيف گزافه او
آورد كـه گرا را كسي مـي گويي مطلق اين گزافه. آرايدمي» سوسياليست انقالبي«و حتي» متفكر انقالبي«

: بندي كرده است زاده را از اين قرار جمع صفات تقي
و كاستي ضعف. هايش آلوده به كثافت، او اهل همين خاكدان بود« ]89[».هايش ها
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و چگونـه توانسـته» خاكـدان«دانيم ميـرزا آقاخـان اهـل كـدام نمي بايسـته همـه آن خصـايل، بـود
 شود؟» نادره وجود«و به قول آدميت، استثنايي

و كنش ميرزا آقاخان كرماني قصه مفصلي دارد بحث درباره و رغـم تصـوير يـك علـي.ي بينش دسـت
در تـرين عنصـر قلـم اساسي. اي است كه بايد نوشته شودت او دفتر نانوشتهحكاي، ساز آدميت قهرمان زنـي

و تأثيرگذار او به همكاري چندساله در كتـاب. گـردد اش با روزنامـه اختـر اسـتانبول بـازمي عرصه عمومي
و اقدامات اودر اقامت ده سالهي بر اختر استانبولتأمل پخ به نوشته و تگـي اش در استانبول كـه اوج تعـالي

ـ نظري ميسياسي .ام پرداخته، رفتاش به شمار
در آدميت در خصوص نوشته مينه اشاره اخترهاي او و نه تحليل مستندي ارائه مـي اي و از كند كنـد

مي كنار آنها بي و شايد نادانسته و ايران دوستي بود كه بـرخالف. گذردتفاوت كرماني منورالفكر دلسوخته
و عمــل بــود،و مطلــق بــين آدميــتدســت تصــوير نســبتاً يــك آن. دچــار تناقضــات بســيار در نظــر از

و چه بسيار زود هـم رفـت شخصيت و سـه سـالگي كـه مـي. هايي بود كه ديرآمد توانسـت اوج در چهـل
و آثار بديع او باشد هـاي سرنوشـت دردآور سـال. به دست عمله استبداد بـه قتـل رسـيد، خالقيت فكري

و تبعيد به يادگـاري خوشي در ميان ايرانيان عصر مشروطه از او خاطره، انگيزشغمو سپس مرگ، غربت
و آراي او بر روزنامه. نهاد و تاريخ تأثير زندگي هـاي يكـي از بنيـان. نويسي مشروطه انكارناپذير است نگاري

و باورهاي كرماني و آراي ازلي او بود، انديشه كم. اعتقادات و بعضـاً موضوعي كه آدميت عامدانه آن را رنگ
در حـالي كـه او در تمـام ده سـاله پايـان. ورزدبه تأثير دوران نوجـواني او تأكيـد مـي صرفاً. كند محو مي

. عمرش بر اين اعتقاد پاي برجا ماند
و تقيه ازليان آن روزگار و خطـا سـوق داده اسـت، اسالم نمايي . بسياري از اهل تاريخ را به كژ فهمـي

كردنـد تـا بتواننـدن فعال بر خالف اهل بهاء باورهاي ديني خـود را پنهـان مـي واقعيت اين است كه ازليا
و منزلت و تـأثير دانسـته باشـندو در ميان جريان، ضمن حفظ جان و سياسي آن روز نفـوذ . هاي مذهبي
و ناظم برخي از آنان چون نجم ودولت، االسالم آبادي . آبادي . و برخـي ديگـر. ظـاهراً طلبـه دينـي بودنـد

و سيدجمال واعظ ون ملكچ و خود ميـرزا آقاخـان حتـي بـه، المتكلمين ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل
و رويه عملگراي سياسي آنهـا اسـت. اند گرايش سوسياليستي شناخته شده . اينها همه ناشي از همين تقيه

و دختر صـبح ازل و بـه را بـه زنـ، پيشـواي آنـان، كرماني با رسيدن به استانبول به قبرس رفت ي گرفـت
و فعاليـت و رهبريت محفل بيداري استانبول آنان در راستاي باورهـاي خـود نوشـت عنوان نماينده ازليان

مي. كرد اش بـه اصـول كـيش گرايش اوليه«:نويسد آدميت براي پنهان كردن اين اساس اعتقادي كرماني
و عكس باب همه زاده اجي محيط پرورش اصلي ]90[».تماعالعملش بود در برخورد با

و ناشـي از سـهو نيسـت؛ و چينش كلمات باال از جانب مورخ هوشمندي چون آدميت اتفاقي گزينش
و بـه زمـان نوجـواني كرمـاني مـي كاهشمي» گرايش«اوالً باورهاي ازلي او را به  و آن را هـم اوليـه دهد

مي. رساند م: گويد در واقع و تنهـا گرايشـي در او در انـده كـه از تربيـت اوليـه اساس باور او ازلي نبوده اش
و بعـدها چنـين باورهـايي بـه عنـوان پايـه  و يا محيط پرورش نزد استادان يا محيط بابي برآمـده خانواده

و عملكرد او و اساس آرا و عملي در او مؤثر نبود و متأخرش در آشـنايي صرفاً نظري متأثر از تربيت پسين
ميـرزا: نويسـد هم هست كـه بـا صـراحت اعجـاب آوري مـي به همين علت. با مدنيت اروپايي بوده است

]91[. آقاخان كرماني مستقيماً از افكار متفكران سوسياليسم مغرب متأثر گشته است
و آدميت در جايي ناچار مي شود در وصف كرماني بنويسـد او كتـاب هشـت بهشـت را دربـاره عقايـد
و بابيه نوشته است و هوشم. آراي شيخيه ندانه بـا بـازي كلمـات اعتقـاد كرمـاني را پنهـان باز هم زيركانه

مي. كند مي مي.»عقايد بابي بودي درباره«نويسد آن كتاب وي - بريم كـه هشـت با خواندن متن آن اثر پي
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به، آن آيين نيست» درباره عقايد«صرفاً بهشت و اعتقاد نويسنده بابيـه بـه قلـم حقانيـت بلكه بر پايه باور
. آمده است

و يار ديري» بهشتهشت« در، در واقـع. شيخ احمد روحـي بـود نش كار مشترك كرماني ايـن كتـاب
و اثبات  ـ بـابي آنهـا» امر جديد«برهه پاياني عمرشان در تأييد و بيـانگر باورهـاي ازلـي بابيه نوشته شـد

شـرح.آلود بهائيان مواجه شد كه در لوايح بهائيان منعكس استاين كتاب بالفاصله با واكنش خشم. است
.ام مفصل آن را در كتاب ازليان ايران آورده
ـ ازلي او بيـرون مـي آدميت كرماني را آزادانديش مي و آزادانديشي او را از پرورش بابي كشـد امـا داند

و از اين رو به كـم،ي سوسيال دموكراسي خود بداندخواهد او را پيشگام باورانديشه مي رنـگ كـردن بـاور
مي هشت بهشتدر. گمارد ايمان بابي او همت مي اين شريعت پـاك را خصايصـي«:خوانيم پيرامون بابيه

مي چند است كه آن را از ديگر شرايع ممتاز مي و ترجيح و بر همه تفضيل از».دهد دارد اين نوشـته پـس
و عمليـه در طـي«:افزايد برشمردن چهار خصيصه برتري بابيه بر ديگر اديان موجود مي همه علوم نظريـه

و عمل يمين يكديگرندا و در اين جا علم ]92[».عمال اين شريعت مندرج است
و قولآدميت با برگرفتن نقل كرمـاني ـــ» نظـريحكمت«خارج از متن كتاب، ربطبي هايي تكه تكه

و عقل كتابي كه در اثبات باورهاي بابي اوست ــ وانمود مي ومي گراكند كه او در همه امور مادي انديشـد
ص اول او به خواننده خود نمي]93[. بينديم بـه صـراحت نوشـته » هشت بهشـت«گويد كه كرماني در

: است
و مقرري است كه در حوادث كونيه كه خداوند سـبحانه مـدار ترقـي بيانشريعت« ترتيب منظم

و نجـاح اصـلي رهبـري  و كمـال حقيقـي و آدمي را به سعادت جاويـد عالم اجسام را بر آن نهاده
و منتقـل مـي، نمايد مي عـالم. كنـد زيرا به طرزي بديع از عالم ابداع به عرصه اختراع نـازل شـده

و تبديل مـي  و لطافت صرفه و كثافت ماده به صنع جوهريت و اكوان را از افق غلظت كنـد اجسام
و اجسام دنيويه عرضيه را به ارواح جوهريه .ي اخرويه ارض هيوليات را به عرصه مجردات ..«

مي نه در اين منسجمچگو گرا يافت؟ آدميت در جـاي ديگـر همـين توان او را مادي ترين آراي كرماني
در كتاب از نوشته ي دارويـن بحـث كرمـاني بـه نظريـه، كنـد وانمود مـي هشت بهشت اي به قلم كرماني

و نشانه مربوط مي و، كشـد هاي پيروي او از اصالت طبيعي را بيرون مـي شود روح در حـالي كـه محتـوي
و علوم انساني بـه تأسـي]94[. كند نوشته كرماني در فضايي كامالً متفاوت سير مي بسياري از اهل تاريخ

بي«كرماني را روشنفكري، دست آدميتاز اين تصوير يك و و المذهب بـه]95[. اند دانسته» اعتقاد الئيك
يك كار بردن چارچوب و نوآييني چون اين واژگان براي توصيهاي و دست و رسـا نيسـت ف كرماني دقيق

و ابـزاري بـه ترين خصوصيت او نمي بيانگر اصلي و نگريستن عملگرايانـه تواند باشد كه همانا باورهاي بابي
و محمل ـ اجتماعي است آرا و بـه. هاي سياسي به همين دليل هم هست كه بر مبناي برخـي عبـارات او

و ريشه مي خطا داليل . ابندي هاي خود ساخته براي او
در اين صفحات تنهـا چنـد اشـاره معـدود از خيـل رويكردهـاي تـاريخي آدميـت را آوردم تـا دليـل

و راه تاريخگستاخي ابتدايي و نكوهش روش را ام در دست يازيدن به نقد نگاري مـورخ پيشـگام مشـروطه
و فرصت تنگ. مثال آورم مند عالقهبه خواننده  آدميـت در تكفيـر اما براي فهم رويكرد. سخن بسيار است

و هـراس شايد اين گفتارها مقدمه. هاي تاريخي ضرورت داردو ستايش شخصيت اي باشد تا رها از ارعـاب
و پذيرش پرسش  و قلم پيشينيان، پذيرنامرسوم و بـازنگري، مـورد بـازبيني، آراي اهل فضيلت  بـازخواني

. قرار گيرد
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 زاده پيشينه آشنايي آدميت با تقي
و مطلقبيزاده تقي و باليده در فرهنگ دوبني و ناگزير بار گران اين ميـراث بـر ترديد زاده نگر خود ماست

و به اعتبار چنين انباشتي و يافته با داده، دوش او بود او نيـز. هاي سرا پا متفاوت فرهنگ نـو آشـنا شـد ها
به همچون همه و تخصصي و انديشه .و فرهنگ جديد غربـي بـود خوار مدنيت نوعي ريزهي ما با هر بينش

و پازدن و يا دست و خودستاي ما و بلـوغ نظـري نيـز بـا هاي غالباً كـم ادعاي گزافه حاصـل در اسـتقالل
بيش از هـر چيـز بگـوييم كـه نگارنـده، بنابراين. بردراه به جايي نمي،ي آنچه از فرهنگ نو دريافتيم غلبه
نهيچ توهمي در پي يافتن نابغه بي و يست كه توانسته باشد يـك تنـه همـه ايـن كاسـتي اي استثنايي هـا

و غايت رستگاري را بر ما بنماياند و بافـت كـردار تقـي. موانع را درنوردد زاده بـا اما معرفت بر ابعاد بيـنش
و افسانه و تخطئه و رغم اشارهآدميت علي، به نظر مي رسد. سازي متفاوت است ضديت هاي فراوان به نـام

و كارنامـه، عصر مشروطهي زاده حضور تقي و آرا و بـه كمتر به او و اش پرداختـه طـور كلـي از دو ضـديت
و يا به قول خود تقي ارزيـابي آنچـه بـي. با او روبه رو شده است» پدر كشتگي«زاده دشمني كينه شخصي
ان بـه تـو ايـن كتـاب را نمـي، زاده گفتـه اش ــ پيرامون تقي گونه تاريخيآدميت ــ به دليل اهميت عالمه

. پايان رساند
و شناخت شخصي آدميت از تقي زاده به كار اداري او در مقـام ديپلمـات در سـفارت ايـران در لنـدن

و عنوان سفير كبير ايران بازمي حضور تقي در. گردد زاده در رياست و دوراني كه خـاطره خوشـي همكاري
ك، براساس شواهد موجود. آن بر ذهن آدميت برجاي نماند و توانـايي اداري آدميـت از ارزيابي تبي كيفيت

و گريختـه سوي تقي و جمالت جسـته ، اي كـه از ايـن دو از آن دوران نقـل شـده زاده در مقام رئيس وي
و دل همچون هـر انسـان زمينـي، طبعاً اين پيشينه. آزردگي ميان آنان استجملگي حاكي از ناخرسندي

و تمايالت بـ، ديگر در عواطف و نظرياتشـان تـأثير پابرجـايي گذشـته در نحوه نگرش آنها و آرا ه يكـديگر
و اولـين آدميت در همان دوران كار اداري در سفارت بود كه تحصـيالت دانشـگاهي. است اش را تكميـل

]96[. نوشته مهم تاريخي خود پيرامون كارنامه اميركبير را به عنوان رساله دكتري تأليف كرد
فكـر«كتـاب، زاده در آن اشاره شـده اسـتو عملكرد تقي، آرا، نخستين نوشته مهم آدميت كه به نام

و مقدمه نهضت مشروطيت و در فاصله دو دهـه از زمـان بـه هـم خـوردن ميانـه تقـي. است» آزادي زاده
و مرئوس در كار ديپلماسي آدميـت فرصـت يافـت در آرشـيو خصوصـي پـدرش، آدميت به عنوان رئيس

مي. زاده را بيابد تقي» داليل محكوميت« رسد تا آخرين كتـاب او پيرامـون مشـروطه موضوعي كه به نظر
شد به يكي از دغدغه مويـد ايـن مجلـس اول بحـران آزادي صـفحات پايـاني كتـاب. هاي اصلي او تبديل

و اشاره در محكوميت تاريخي تقـي. ادعاست از اما ببينيم كنكاش گسترده آدميت در يافتن هر نشان زاده
و بر مبنا و شواهدي تحقق يافتكجا آغاز شد .ي چه اسناد

و مقدمه نهضت مشروطيت فكر آزاديي بر كتابتأمل
و در اصـل بـه مثابـه 1340اين كتاب در سال شمسي بـه عنـوان اولـين اثـر عصـر مشـروطيت آدميـت

و چگـونگي بيـداري ايرانيـان منتشـر شـد مقدمه و چيسـتي اگـر. اي براي شرح علل اين رويـداد بـزرگ
و: توان گفتمي، اي از موضوع كتاب عنوان كنيم صه فشردهبخواهيم خال در سده نوزدهم ايرانيان با غـرب

و بازگشـت آنهـا مؤلفه و، هاي آن آشنا شدند؛ بـا اعـزام محصـالني چنـد بـراي تحصـيل بـه اروپـا افكـار
و ترقي انديشه و لزوم مشاركت عمومي هاي قانون الحات هرچنـد اصـ. تر آحاد اجتماعي رواج يافـت خواهي

و ميرزا حسين را، دو صدراعظم بزرگ دوران ناصـري، خان سپهساالر اميركبير و تغييراتـي چنـد تحـوالت
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و خان ناظم اما اين ميرزا ملكم، باعث شد الدوله بود كه فلسفه سياسي جديد غربي را بـه درسـتي دريافـت
و بنيانگذار آن در ميان ايرانيان شد پـدر، خانعباسقلي، خاني راه ملكم در ادامه، به روايت آدميت. منادي

خـواهي در ايـران با تأسيس جامع آدميت به پيروي مراد خود موجب پيدايش نهضت عظيم مشروطه،ش
. شد

و قـانون در اين روايـت ملكـم و ترقـي و عباسـقلي خـان پيـامبر آزادي و مجـري خـواهي خـان بـاني
مي مشروطه دد روشنگر در بيداري ايرانيان بـه تـالش يكـي موج عظيمي از عوامل متع. شودطلبي خوانده

و مورد تحسين راوي تقليل مي و روايتـي نـه تنهـا. يابـد دو شخصيت مطلوب » تعقلـي«چنـين رويكـرد
و آزادي چنان كه بيانگر حكايت انديشه مشروطه، نيست طلبي دو نسـل از ايرانيـان فرهيختـه ايـن خواهي

و معـدودي شخصـيت بلكه تنها به نمايش ميراثي، سرزمين باشد هـاي مطلـوب پرافتخار براي پـدر راوي
و مؤثر بسياري شخصيت اگر در كنار تالش خستگي. شود ايشان تبديل مي هاي تـاريخي نيمـه دوم ناپذير

و آزادي ايرانيان كه بعدها خـود آدميـت وصـف  و ترويج انديشه ترقي قرن نوزدهم ايران در جهت بيداري
ر، آن را آورده پـي، هاي مدني عصر جديـد را رواج دادنـد وشنگري را بررسي كنيم كه مؤلفهانبوه نشريات

و تحليـل بيـرون رانـدهي باال چه مجموعه بزرگي از چرخـه نظرانه بريم كه در تحليل تنگ مي ي بررسـي
و رويكرد اصلي نوشـته، وقتي كتاب را مرور كنيم. اند شده حسـاب بـا فضـايي بـراي تسـويه، در ميان پيام

مي عباسقلي مخالفان و نيز دگرانديشاني را آشكارا توان مالحظه كرد كه چون نگارنـده كتـاب خان آدميت
و آزادي آدميت با قرار دادن پدرش در كنار بنيانگذاران انديشه قانون، انديشند نمي و ممتـاز خـواهي طلبـي

و عملي داشته، كردن او تهم با افرادي كه به زعم وي با پدرش مخالفت فكري و، كنـد حساب مـي سويهاند
و هم هر و علل پيدايش مي» ناكامي«كسي را كه غير از رويكرد او به مشروطه و اتهـام، نگرد آن بـا ناسـزا

. دهد مورد خطاب قرار مي
و عصبيت شگفت او خشم و تشـكل تأسـيس شـده موجـب، انگيز آدميت در مقابله بـا مخالفـان پـدر

و يا پژوهشگري مي ك حيرت خواننده ميشود وه دانـد گمـان دارد او يكـي از معـدود مورخـان ارزشـمند
،و بسياري از آنچه را كه نسل ما آموختـه. به ويژه نهضت مشروطيت است، نگاري معاصر ايرانمدرن تاريخ

و شيوه زنـان چـرا او همچـون برچسـب.ي كـاري وي ميسـر شـده اسـت تا حد زيادي در سايه تحقيقات
و متعصب و ايدئولوژيك و پيرو نظريهان سياستمكتبي از، آبـاديي توطئه آدمـي چـون يحيـي دولـت زده

مي، رهبران مشروطه و دالل سفارت انگليس و عناويني كه آدميت نثـار سيدحسـن را مرتبط نامد؟ صفات
مي تقي مي كند زاده و پردامنه است كه ضروري . نمايد در اين كتاب به بحـث گـذارده شـوند چنان متعدد

را به راستي چرا چنين است؟ چگونه است مورخي چون آدميت كه در بسياري موارد عنان عواطـف خـود
و اجازه نداده بر انصاف پژوهشي او سايه افكند نوبت به جريـان مخـالف، تا حد تحسين آوري كنترل كرده

مي، فكري و تشكيالتي پدرش كه مي، رسد سياسي و تقي اختيار از كف را نهد » حقيقتـي آخوند بـي«زاده
كه مي و تقيد اخالقي هم جايش را نگرفته تقيد ديني«خواند  است؟» اش را از دست داده

بـا مسـكوت گـذاردن تـاريخ دقيـق، بـه پـدرو پرستش مؤلف كتاب خود را با نگاهي سراسر تحسين
از تأسيس جامع آدميت موضوع را چنين براي خواننده جا مي و اندازد كـه پـدرش مـدت زمـان طـوالني

و ترقـي مرگ ناصرالدين شاه درگير فعاليت آزاديزمان  بـا كنكـاش در اسـناد. خـواهي بـوده اسـت طلبي
و، دهـد خان را نشان مـي جز يك مورد كه ارتباط ازلي عباسقلي، تاريخي هـيچ ردي از فعاليـت سياسـي
و بازگويـد. طلبي او پيدا نيست آزادي هـاي يشـه اند«در كتـاب. آدميت هم نتوانسته چنـين ردي را بيابـد

خـان در دسـت اي به خط پدرش عباسـقلي نسخه انشااهللا ماشالهاز رساله: نويسدمي» ميرزآقاخان كرماني
دو 1310دانيم كرماني آن رسـاله را در رجـبمي]97[. تحرير شده است 1310دارد كه در رمضان  ـــ
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ا اينكه دو ماه بعد آن نوشته توسط عباسقلي. ماه پيشتر ــ نوشته بود نشـان از نـوعي، ستنساخ شـده خان
. بحث پيرامون ازليان در مشروطه را بايد در جاي ديگر پـي گرفـت. ارتباط آنان از استانبول به تهران دارد

و شـواهد تالش آدميت براي آفرينش پيشينه، به هرحال ي فعالي براي پدرش بـا توجـه بـه خيـل اسـناد
و حتي مداركي كه خود ايشان از آرشيو خصوص . اعتبـار تـاريخي نـدارد،ي پدرش بيرون كشـيده تاريخي

و نمايد كه عباسقلي تنها چنين مي و محفلش فعاليت خود را پـس از دسـتيابي بـه فرمـان مشـروطه خان
نمايـد كـه چنـين مـي، به روايت مؤلف. آغاز كرده است،ق1325برپايي مجلس اول شوراي ملي در سال 

ا و و فعاليت ملكمنهضت مشروطيت ايران عمدتاً حاصل افكار و مريـدش عباسـقلي قدامات خـان پـدر خان
و تأثير عباسقلي پيدايشيك. مؤلف است و هـم باره نام سـنگ خان در رديف رجال درجـه اول مشـروطه

آدميت در شرح انشـعاب جـامع. پردازي معاصر ماستهاي تاريخ از شگفتي، پيشوايان آزادي در اين كتاب
و شناساندن مخالفان رهب هاي تـاريخي مخـالف از جملـه بر بسياري از شخصيت،ر آن از زبان پدرآدميت

مي تقي و مـدارك درجـه اول نهضـت مشـروطه. تازد زاده و، استناد او نه به اسناد بلكـه آرشـيو خصوصـي
و افزوده، اش از جامع آدميتانتشار نيافته و وفادار او و دوست نزديك بـر. هـاي مؤلـف اسـت اظهارات پدر
و اتهـام نويسـنده نثـار تقـي، هاي منتشر نشده يادداشت مبناي همين و كنايـه و برخـي ديگـر نيش زاده

مي مخالفان عباسقلي و محفل آدميت و پرداختـه پـدر. شود خان مؤلف حتـي بـه نقـل از آرشـيو سـاخته
و تعداد ديگري از مجاهـدين آن روزگـار ملك، زاده شود كه تقي مدعي مي و، المتكلمين برنامـه سوءقصـد

و در دستور كار قرار داده بودنـد قتل عباسقلي موضـوعي كـه اگـر در دنيـاي مـدرن. خان را تدارك ديده
مي، امروزي از جانب مؤلفي ادعا شود و حقوقي اتهام زننده را پيش بـه روايـت. آوردضرورت پيگرد قانوني

شرهاي پليسي سرگرم كه به قصه، راوي از اين جريان و تبيـين يـك رويـداد كننده بيشتر شبيه است تا ح
و نكـوهش. اشاره خـواهيم كـرد، مستند تاريخي امـا پـيش از آن بـه سـخناني از خـود آدميـت در نقـد

: توجه كنيم ديگراننويسي بر مبناي اسناد آرشيوهاي خصوصي تاريخ
و نوشته«  ايرادهـاي گونـاگوني، هايي كه از آرشيوهاي خصوصي به دست آمـده در كار نشر مدارك

و امانـت، مسئوالن انتشار اين آثار معموالً نه سواد تاريخي درسـت دارنـد. وارد است نـه صـداقت
مي، علمي دارند و مدارك تاريخي . شود بر آنها گذاردو نه عنوان اديتور اسناد . ي كارشـان از كـژ.

گـاه بـا حـذف، انـد شان نبوده از مجموعه مدارك كنار گذاردهاينكه گاه اصل سندي كه باب طبع
و يا عبارتي اصل مطلب نويسنده را تغيير داده يك و مالحظـات شخصـي، اند لفظ گاه بـه سـليقه

و نـو كـرده، اند نكته يا قطعه مهمي را از متن سند حذف كرده ، انـد گاه لغات نسخه اصلي را كهنه
گـاه، هـاي صـاحب خـاطرات اسـت اند كـه مغـاير نوشـته گاه عنواني را بر مطالب نويسنده افزوده

و مـتني كه به اقتضاي روزگار غيرضروري تميز داده شده از مـتن سـند حـذف مـي مطالب شـود
مي شدهمسخ ]98[».هاي نامربوط هم كم نيستند نويسي حاشيه، زنند اي را چاپ

و نقدهاي بعدي من از نوشـته و در اشارات هـاي اين نقل قول مفصل را آوردم تا خواننده كامل بخواند
هاي صـريح غالـب ايـن چنـد مـوردي كـه آدميـت بـه عنـوان نمونه اين نوشته خود آدميت تنها در متن

و وارونه مي نويسي ديگران در بهرهدستكاري و، كنـد گيري از آرشيو خصوصي ذكر در خـود آثـار آدميـت
. نگاري ايشان بيابد رويه مخصوص تاريخ

پل. حاال بپردازيم به روايت آدميت بر اساس آرشيو خصوصي پدرش انگيزي پـيش يسي هيجانداستان
و مجلس اول ــ ماه1325خان در ذيقعده در اين قصه عباسقلي. رواست و در اوج بحران مشروطه هـايق

و مرشد جامع آدميت از، خـان ميرزا ملكـم، پاياني پيش از بمباران مجلس ــ براي مالقات با رهبر معنوي
كه. طريق رشت قصد عزيمت خارج دارد و تنـدروان افر«راوي مدعي است در» اطيـون بـه عوامـل خـود



و نقش تقي 776  زاده نهضت مشروطيت

و شـنيده آدميت برخي گفته. اند رشت فرمان سوءقصد به جان او را صادر كرده منشـي هـاي در گوشـي ها
و  و اميراعظم حاكم مستبد وقت گيالن با پدرش را مبنـا قـرار داده ناصرالملك بزرگ مالك متنفذ همدان

مي بي بر از جانب تقي: شود پروا مدعي و در خي ديگر از آزادي خواهان نقشه ترور عباسـقلي زاده خـان كـه
و در خانه معزالسلطان سردار محيي را تـدارك، بـرد بـه سـر مـي، عضو جامع آدميـت، آن برهه در رشت

ما. اند ديده و ناديده در شـود كـه عباسـقلي مدعي مـي، براساس يادداشت آرشيو خصوصي خود 25خـان
آ 1325ذيقعده و در او، اند كه رئيس جامع نجا مطلع شد مخالفانش منتشر كردهبه رشت رسيد كه خـود
و بـراي خوشـگذراني در فرنـگ قصـد فـرار از ايـران را دارد، باشد بـراي. نقدينه خزانه انجمن را برداشـته

ـ تر روايت آن يادداشت ارزيابي دقيق هاي ناديده كه هرگز هم منتشر نشدند در شـرح ايـن قصـه پليسـي
كل«و» شير ايران«سوءقصد به جان درام در نقشه  و بـه» هسـته انقـالب«و رهبر» مرشد از قلـم مـورخ
: خوانيم ادعاي پدر مي
، سـاعتي نگذشـته از همه اين بود كه در ساعت ورود من به رشت در محضر حكومت نيمتر غريب«

و از بدرقـه خان گرگانيميرزا مهدي آقـايي االصل ماليري المسكن كه منشـي ناصـرالملك بـود
و باطوم مراجعت مي و خود از بادكوبه و با من شناختي داشت وارد محضـر حكومـت گرديـد كرد

گفـت ميـرزا صـادق آقـا تبريـزي. علت پرسـيدم. گفت از خاك روسيه نرويد به گوش منآهسته 
او كه در هنگامه،]منظور صادق طاهباز سوسيال دمكرات گروه حيدر عمو اوغلي[ ي قتـل اتابـك

و حبس بودرا هم گر و ملـك اي از قبيـل آقـاي تقـي از طرف طايفه، فته بودند و زاده المتكلمـين
و بـاطوم شـما را بـه، جمعي از مجاهدين كه در تهران هستند مأمور شده اسـت كـه در بادكوبـه

. هـا نبايـد اعتمـاد كـرد گفتم به ايـن حـرف. مجاهدين آنجا نشان بدهد تا شما را به قتل برسانند
. سم دادق، اصرار كرد . و نجـوي دارنـد. . در مجلس دوم ديدم آن آقايان قفقازي با يكديگر زمزمـه

و ترقـي نـوع بـوده: عاقبت اميراعظم گفت حضرات از اقدامات عاليه شما كه مبني بر نجات ايران
و جنـاب ملـك العاده دارند ولي بدبختانه از طرف آقاي تقي تشكرات فوق، است التكلمـين بـه زاده

و بـاطوم مركز مجاه و بادكوبه و تهران و قزوين و از مركز مجاهدين به تمام مجاهدين گيالن دين
]99[».خوب پذيرايي كنند، به خط قرمز صريح صادر شده است كه در هر كجا شما را بيابند

و به قلم پسر را خوانديم مفصل قصه شايد گفته شود چـه ضـرورتي بـه نقـل.ي پليسي به روايت پدر
و يكي گفت در اين كتاب وجود دارددهاين حكايت سا و روايت يكي شنيد فكـر اما آدميـت كتـاب. لوحانه

گويـا: از او خوانـديم كـه مـدعي شـد، نيـز. كننده پدر آكنـده اسـت هاي سرگرم خود را با اين قصه آزادي
ا  و تـا پـيش از آن هـيچ ثـري در تحقيق در فلسفه اجتماعي ايران معاصر از اين كتاب وبه قلم او آغاز شـد

و اعتنا باشد نوشته نشـده بـود؛ شـايد اهميـت دقـت در محتـواي مطالـب آن  اين معنا كه شايسته اعتبار
و تقـي ضمناً اين قصه آغازگر دشمني پدركشتگي ديرينه. مدنظر قرار گيرد زاده شـد؛ بـه اي ميان آدميـت

و قلم او را آلوده به غرض كرد گونه و روان . اي كه ذهن
خان در رشت در دسـت اسـت كـه چنـدان ربطـي بـه هم از علت حضور عباسقلي اما حكايت ديگري

و نقش او در رويـدادهاي زمانـه نـدارد داستان بـه دليـل، در ايـن برهـه. سازي در جهت باال بردن اهميت
و شخص عباسقلي كه با عضـويت محمـدعلي، خان به دربار نزديكي روزافزون جريان رهبري جامع آدميت

شدشاه در آن محفل  و به انشـعاب انجاميـده، تكميل جرياني مخالف در درون تشكل ياد شده سربرآورده
را هـاي جمـع خان مدعي شدند كه رهبر جمعيت پـول سازماني عباسقلي مخالفان درون. بود آوري محفـل

و قصد سفر خارج دارد و فرزند مورخشان مدعي. برداشته اند در آن روزهاي بحراني كـه هـم گرچه ايشان
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و صحنه سياسي پايتخت آشفته بودمجل و افشـاگري،س و سربرآوردن مخالفـان هـاي آنـانو هم انشعاب
!او قصد سفر اروپا براي مالقات با ملكم خان را داشته است، امان رهبر جامع را بريده بود

و مĤخـذ طبق اين حكايت بـي، به هر حال و منبـع شـفاهي غيـر قابـل، سـند بـر مبنـاي دو رويـداد
مي ترور رهبر جامع از سوي تقي قصد، پيگيري و يارانش براي ايشان افشا  سـخن در گوشـي يكي. شود زاده

و مجهولي نوكر ناصرالملك كه نمي و با چه ابزار غيبي اي مطلـع از چنين امر مخفيانـه دانيم ايشان چگونه
و قفقـازي در جلسـه علنـ شفاهي اظهار،و دومي. شده است و در حضـور چند تن از مجاهـدين رشـتي ي

هـاي عباسـي حاكم مستبد گيالن است كه آن زمـان در بـه در دنبـال عناصـر راديكـال محـرك انجمـن
در جناب عباسقلي» اقدامات عاليه«گويا آنها در گوش اميراعظم نجوي كردند كه به دليل، گشت مي خـان
و متشكرندخجلت،»نجات ايران«راه  از مركـز مجاهـدين دسـتور زاده اما چه كنند كه بدبختانه تقـي. زده

و منصـفي چنـين قصـه. داده شما را هر جا يافتيم بكشـيم  ي پليسـي را كـه بـه كـار كـدام عقـل سـالم
و سرگرم روزنامه  تواند بپذيرد؟مي، آيدمي كننده هاي زرد

و، نويسي ندارد آدميت قصد قصه بلكه باور دارد اين يادداشت دسـت نـويس پـدرش سـندي تـاريخي
و شاهد محكوميت تقي. معتبر است و ملك آن را به عنوان مدرك و كـل زاده و صـادق طاهبـاز المتكلمين

و تندرو«جبهه به قول خودش  مي» افراطي . كند به خواننده عرضه
و غيرقابل تحقيق مي، انتشار بيروني اين ياداشت بي مبنا دانـيم انبـوهي از اسـناد جـامع در زماني كه

ا در هـيچ. اسـت تأمـل انـد شايسـتهز انظار عمومي مخفي نگاهداشته شدهآدميت در صندوق خانه مؤلف
و افزوده و منتشر نشده و كينـه فرزنـد منبع تاريخي ديگري جز اين آرشيو خصوصي ناديده ، هاي پر مهـر

و بلكه اشاره فريدون آدميت از فرط عشـق. اي به آن هم نشده است اين موضوع نه تنها مورد تأييد نيست
و پذ بيبه پدر و چراي يادداشت يرش او چون زاده به هـم آوري با شخص تقي دشمني تاريخي حيرت، هاي

و نابه و هرجا كه توانسته به جا و نكوهش قرار داده استزده هـاي آدميـت ما در نوشته. جا او را مورد ناسزا
و مـؤثر تقـي بدترين دشنام و وجهه ارجمنـد د زاده در مجلـس ها را به منزلت و و كـل دوران هـاي اول وم

. مشروطه شاهديم
اگر اتكـا بـه ايـن روايـت. زاده را نشان دهم اين حكايت را روايت كردم تا ريشه دشمني آدميت با تقي

و گفـتن هـاي خطا را خود آدميت با انتشار اين گونه ياداشت، خطاست و وارد آوردن اتهـام شخصـي پـدر
و تاكنون كتاب ناسزا در حق تقي و منتشـر شـدهي تـاريخي بسـياري در ايـن زمينـههازاده آغاز كرد هـا

نگـاري در فلسـفه سياسـي اين چگونه تـاريخ، اند ولي متأسفانه كسي جرئت نكرد از آدميت بپرسد گذشته
و آغازگر يك مرحلهمدرن است كه تو آن را  آدميـت. خـواني اين سـرزمين مـي نگاريي جديد در تاريخ بدعت

و پدركشتگي را چراغ  و فضـاي غيرمنصـفانه ورزيراهنماي غرضاين دشمني ، هاي تاريخي خود قـرار داد
و غيرتعقلي را بر آثار مشروطه . اش مسلط كرد جانبدارانه

بي ميراث، فكر آزاديهاي غير تاريخي آدميت در كتاب گويي جنبه ديگر اغراق و سند بـراي سازي پايه
و پدر خويش است را. جامع آدميت و بركنـار از آن داسـتان، سند اصلي اعتبار جامع هـاي شـبه پليسـي

مي» يكي از نويسندگان«سخنان، ساختگي » هسته مركزي انقـالب ايـران«دهد كه آن محفل را تشكيل
مي خواننده]100[. خواند مي رغم تالش بسيار نتوانسـته چرا ايشان علي، تواند بپرسدي جدي آثار آدميت

و شاهد ديگري و كارآمد بـودن آن در رونـد نهضـت جامع متكي بر عملكرد خود، سند آدميت براي مؤثر
و عرضه كند ي سـخن بـاال عبـاس اسـكندري ژورناليسـت است كـه گوينـده تأملدرخور. مشروطه بيابد

و جالب و جنحالي دهه بيست شمسي است . تر اينكه ايشان هم به خـود جـامع وابسـته اسـت سياست باز
و فعـاالن مـؤثر، قاجـار) خـان محمـدعلي(ميرزا شاهزاده محمدعلي، پدر عباس اسكندري از بنيانگـذاران
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در. جامع آدميت بود از. نام وي را با تكريم ذكر كرده اسـت فكر آزاديمورخ مشروطه عبـاس اسـكندري
و سياسـت روزنامه. مالكين بزرگ روزگار بود ورز در كنـار مـدرس كـه بعـدها در حـزب نگـاري جنجـالي

فع دموكرات قوام و توصـيه. اليت كردالسلطنه اسكندري از همـان آغـاز تأسـيس حـزب تـوده بـه دعـوت
بـه دليـل، سـال بعـد امـا يـك. به آن تشكيالت پيوسـت، از مؤسسين حزب، اش ايرج اسكندري برادرزاده

و جاه و هوچيجنجال او ابتـدا. از حـزب اخـراج شـد،ي عمـر دنبـال كـرد گري خاصـي كـه همـه طلبي
را» سياست«ي روزنامه السـلطنه بعد از جدا شدن آن را بـه خـدمت قـوام، در اختيار حزب توده نهاد خود
شد1324در سال. درآورد و عضو فعـال حـزب،ش كه قوام نخست وزير به فرمانداري تهران منصوب شد

و به گواهي صورت جلسات مـذاكرات. دموكرات او شد وي وكيلـي، براساس كارنامه او در مجلس پانزدهم
و ســنت مشــروطگي ايــران بــود ناســزاگو، هتــاك و مــرام و مــدعي دفــاع از اصــول كتــابي.و جنجــالي
از خود برجـاي » كتاب آرزو يا تاريخ مفصل مشروطيت ايران«پردازانه هم بر اين اساس تحت عنوان خيال
. نهاد

و غرضش ايحـاد خودش در مقدمه آن كتاب مي » اي عـالي در عـالم خيـال محكمـه«نويسد كه قصد
و مجري مجـازات هـر سـه يكـي گونه محاكمهتاريخ ما از اين. بوده است و قاضي هاي خيالي كه دادستان

و نقل قول، كتابي مملو از شايعه. زياد ديده است، است بي حدس و مĤخـذ كـه گويـا بـه مـذاق هاي سـند
. زاده خوش آمده است مخالفان تقي

و اساس تاريخ مقدمه فكر آزاديآدميت خود در و مـدارك منتشـر نگاري مبنا  نشـده خويش را اسناد
و. كند جامع آدميت معرفي مي اسنادي كه هرگز انتشار بيروني نيافت تا ديگـران نيـز بتواننـد در معرفـت

و نتيجه بي تفسير وقايع و و مختار و چيـنش تكـه تكـه آدميـت از درون گيري خود آزاد اتكا به گـزينش
و تبيين وجوه، آنها بايـد پرسـيد آن اسـناد. تـر از آن رويـدادها بپردازنـد متفاوتبه شيوه خاصي به شرح

و يا اعتبار داشته است و تا چه حد وجود خارجي امروز اسناد بسياري كارنامـه جـامع را خـالف. كجاست
آدميت در همين مقدمه به دو منبع مهم ديگـر خـود در راسـتاي تكميـل. اند نوشته آدميت ترسيم كرده

و تحليل اشروش نقل مياش در. كنداره يكي دو صفحه يادداشت دست نوشته محمود محمود است كـه
و تصويب آنها با نظر او بـوده شود تقي آن بدون سند مدعي مي زاده از ترورهاي زمان مشروطه خبر داشته

، بـه هرحـال. ايـم ديگري خاطرات ناقص منسوب به حيدر است كه جداگانه پيرامون آن سخن گفته. است
و دست اساس اتهام آدميت يادداشت، هد شفاهي گذشتهاز اين شوا هـاي منسـوب بـه پـدرش در نوشتهها

]101[. زاده اعتبار تاريخي ندارد آرشيو خصوصي است كه در ارتباط با نقش تقي

 اتهام شركت در ترور اتابك
در نهضـت فكر دموكراسي اجتمـاعي«در كتاب فكر آزاديآدميت قريب دوازده سال پس از انتشار كتاب

و حضور تقي،»مشروطيت مي نام و او را به مشاركت در تـرور اتابـك مـتهم مـي زاده را به ميان . كنـد آورد
و كاو همه چنين مي و شـواهد تـاريخي نتوانسـته نمايد كه او يك دهه بعد باز هم در كند جانبه در اسـناد

و تخطئه كماكـان همـان.ه فـراهم آورد زاده در مشروطي حضور تقي مدرك معتبر جديدي بر محكوميت
و نحوه چند صفحه راي سرگذشت منسوب به حيدر عمو اوغلي و چينش خـويش از آن ي خاص گزينش

مي. دهد مبناي كار خود قرار مي : نويسد در اين كتاب جديد
ي اجتمـاعيون با تأسيس مجلس شوراي ملي چند نفر از وكال كه بـا فرقـه، به تصريح حيدرخان«

مي، هاي قفقازي رابطه داشتندانعاميون مسلم ]102[».كرديم با هم ارتباط پيدا كرده معاً كار
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و در حاشـيه گيرد كه دو نفر از آن نمايندگان به يقين شـناخته شـده سپس نتيجه مي ي همـين انـد
و سيدحسن تقي مي صفحه آنها را حاج ميرزا ابراهيم آقا - نويسنده از چسباندن ايـن تكـه. كند زاده معرفي

مي، كند هاي پراكنده قصد خاصي را تعقيب مي ، افزايد به مĤخذ همـان خـاطرات حيـدرخان زيرا بالفاصله
آدميـت بـر، تـر به بيان روشـن. تصميم به ترور اتابك در حوزه اجتماعيون عاميون تهران اتخاذ شده است

و هيچ اشاره اساس نوشته ق اي كه منسوب به حيدر است خـود نتيجـه، تل ندارداي به نام قاتل يا محركين
و مي و تقي» حكم تاريخي«گيرد مي صادر . كند زاده را به سهيم بودن در قتل اتابك متهم

در زاده با اعضاي اجتماعيون عاميون آشنا بـود ترديـدي نيسـت؛ نشـانه در اينكه تقي هـاي آن را هـم
و هسـته نظـامي تحـت اما اينكه او از ترورهاي كميت، ايم فصل مربوطه همين كتاب به دست داده ه مخفي
آدميـت كـه اولـين بـار تـالش. ادعايي غيرقابل اثبات استصرفاً،رهبري حيدر خان مطلع يا سهيم بوده

و نامعتبر نوشته پدرش پـاي تقـيبي، كرده بود به استناد ياد داشت و قصـد تـرور خيـال زاده را بـه مĤخذ
ن، خان بكشاند عباسقلي پيبار هم سالاين، داندميموضوعي كه تاريخ آن را معتبر و زمـاني ها جويي كـرد

و گمان خود را مبناي اتهام تروريست بـودن تقـي، كه سند جديدي به دست نياورد ، زاده قـرار داد حدس
و شاهدي قابل اتكا عرضه كند بي - در البـه، اگر فرض را بر صحت خاطرات حيدرخان بگـذاريم. آنكه سند

ر و تـرين مخفـي،»كميتـه مدهشـه«دي مبني بر شركت فردي بيـرون از الي متن ناقص آن هيچ اشاره
آن. مطرح نشـده اسـت،ي تشكل اجتماعيون عاميون در ترور اتابك هسته بـا توجـه بـه انضـباط آهنـين

و مرامآن، تشكل در تهران و يادداشـتي از اعضـاي آن بـه دسـت گونه كه تاكنون حتي يك اطالعيه نامـه
م، نيامده است آدميت كـه در دانشـكده. سئوالن اصلي كسي خبري از اين ماجرا نداشته استاحتماالً جز

و فلسفه سياسي بين و با حقوق و علوم سياسي درس خوانده بهتر از همـه مـا، المللي هم آشناست حقوق
و گمان نمي مي را داند كه براساس حدس و از رهبران مشروطيت ايـران توان نماينده مجلس شوراي ملي

بي اينكه تقي. هم كردبه ترور مت و و هـراس در صـحن مجلـس زاده از نظر سياسي مخالف اتابك بود پـروا
و نكوهش او پرداخته حيـدر عمـواوغلي. تواند مبناي اتهام مشاركت در جنايت قرار گيـرد نمي، هم به نقد
و بمب چـرا آنهـا، بـود زاده آشـنا با بسياري افراد ديگر از جمله تقي، گذاري داشت كه باور راسخي به ترور

در. زاده نداشـتي تشكيالتي بـا تقـي گونه رابطهي مجلس اول هيچ حيدر در دوره. اند متهم به قتل نشده
و آذربايجـان در تهـران پـيش زاده كار بيرون مجلس را از طريق انجمن آن زمان تقي هـاي ايـالتي تبريـز

اعضاي جدا شده اجتماعيون عاميون تـالش زاده براي جلب تازه در دوران مجلس دوم بود كه تقي. برد مي
و حيدر هم به آن حزب پيوستمي . كرد

بسياري از اعضاي سوسيال دموكرات شعبه اجتماعيون عاميون تهران ظاهراً به حزب دموكرات تحـت
و تحوالت جريان راديكال نهضت در تهران حـاكي. زاده پيوستند رهبري تقي ضمن اينكه بررسي رويدادها
و بـه رغـم اعـالم از آن است كه عالوه بر حضور برخي از اعضاي اجتماعيون عاميون در حـزب دمـوكرات

و، در انحالل شعب داخل كشور» نامه اجتماعيونانتباه«عمومي مركز فرقه در باكو در  هسته بسيار سـري
و اتخـاذ برخـي مواضـع متفـ. كوچكي كماكان به فعاليت تشكيالتي خود ادامه داد اوت از در روند ترورهـا

و آراي تقي . زاده اين امر قابل مالحظه بود حزب دموكرات
بـه، عليـه تـرور ايران نودر روزنامه، زاده از ياران نزديك تقي، سلسله مقاالت سوسيال دموكرات ارمني

و شيوه . ايـم نشان بارز ديگر اين ادعاست كه در جاي ديگر به آنها پرداختـه،ي فعاليت سياسي عنوان ابزار
و معتبر آن روزگار هاي باقي دقت نظر در معدود نوشتهبا به ويـژه مكاتبـات ميـان عناصـر راديكـال، مانده

مي، نهضت در نامـه خصوصـي حسـين پرويـز، مـثالً. توان به ماهيـت چنـين فضـايي پـي بـرد كمابيش



و نقش تقي 780  زاده نهضت مشروطيت

د، 1329زاده در سـال به تقـي ايران نوازگردانندگان اداره روزنامه ،ر تبعيـد بـود زمـاني كـه در اسـتانبول
: خوانيم مي

از شنيده« و حيـدرخان كـه بـدان منسـوب اسـتاي فرقـه ام يپرم مالقاتي از حيدرخان خواسته
و او را ديدن منع كرده ]103[».استجازه نموده

يپرم رئـيس نظميـه خواسـتار خـروج حيـدرخان از ايـران، افزايد كه پس از مذاكره پرويز در ادامه مي
ر و حيدر هم پاسخ كه بايد همان فرقـه اجتمـاعيون عـاميون شـعبهاش فرقه وابستها موكول به اجازه شده
و يا مركز باكو باشد . كرده است، تهران

و محفـي، متأسفانه و برجـاي نمانـدن اسـناد اصـلي به دليل مخفي بودن غالب ارتباطات تشـكيالتي
و گمان غالب كتب تاريخي بر پايه، اجتماعيون عاميون خ،ي حدس انـد؛ گـاه از كـاه اند نوشته واستههرچه

و به داستان سرايي پرداخته كمااينكه از وجود مركز غيبي يا تشكل سوسـيال دمـوكرات. اند كوهي ساخته
و نوشته مكتـوبي در دسـت نـداريم  و كتـاب امـا برخـي قصـه، تبريز ما هيچ اثر اي سـازان حرفـه سـرايان

. اند باره بافتهاي در اين هاي پرصفحه نوشته
و تكيـه» سرگذشت شخصي«ي در همين چند صفحه تأمل ي حيدر عمواوغلي كـه آدميـت بـا ارجـاع

مي صرف بر آن تقي يك، دهد زاده را به حكايت خود به ترور اتابك ربط گري تـاريخي مـا جانبهدر فهم اين
نباطي در جهـت شود چه رسد بـه اسـت اي نميبه قاتل اتابك در اين نوشته اشاره، اوالً. را ياري خواهد كرد
جا ناقص مانده كه نويسـنده دوم اينكه اين نوشته در همان. زاده در دست داشتن آن ترور متهم كردن تقي

مي، رسد به نام ترور يا تروركنندگان مي ميو كسي در نوشتن آن ترديد . دانسته او يا آنـان كياننـد كند كه
و گزارش، به گمان نگارنده به اسناد، سوم ك شواهد يكهايي و خصوصـيه به باره از آرشـيوهاي شخصـي

بايـد بـا، شـوند نگاري معاصر عرضه عمـومي مـي ها بعد از مشروطه به تاريخ هاي ايراني دهه برخي خانواده
و دقت فراوان نگريست، احتياط و ترديد و جعـل شـواهد بـراي نشانه. حزم هـاي متعـددي از سندسـازي

و ميراث و يا تبرئه و سياسي و دوسـتان در دسـت اسـت مقاصد شخصي و بزرگان فاميل سازي براي پدر
مي تأملكه بر ضرورت اين  ]104[. افزايدو ترديد

و چند صفحه و بـه گفتـه اي در ميان اسناد خانوادگي احمد منشي اين خاطرات ناقص زاده پيدا شـده
در، خود عباس اقبال . تش رسـيده اسـت زاده بـه دسـ از طريق خود منشـي، مجله يادگارمنتشركننده آن

بلكـه توسـط، زاده را در دسـت داريـم كه چند نوشته از او به تقي، متن نوشته نه به خط حيدرعمو اوغلي
و اثـري]105[. زاده پدر صاحب سند نوشته شده است ابراهيم منشي و گواه ديگري رد تاكنون هيچ سند

هاي عرضـه اينكه بسياري از داده.ر استدر اختيار ما قرار نداده كه تأييد كند اين خاطرات متعلق به حيد
و روايتي از برخي رويدادهاي زمانه است، شده آن و مسـتدلي باشـد تواند دليل قانعنمي، شرح ، اوالً. كننده

زاده ثانياً هر كس ديگري همچون خـود منشـي، دهد دانيم به دست نمي جزئيات زيادي بيشتر از آنچه مي
و همر ميكه دوران طوالني از ياران تـر اينكـه؛ مهـم. ها را نوشـته باشـد توانسته آن روايت اهان حيدر بوده

و سخن بر سر تصميم، كه آوردم چگونگي قتل طور همان و هويت قاتل يا همكارانش ذكر نشده گيـري نام
و گمـان عرضـه  و طراحي نقشه فراتر نرفته است؛ موضوعي كه در بسياري از آثار تاريخي هـم بـا حـدس

. شده بود
و سو اگر حيدر ضرورت دانسته بود كه ايـن نوشـته. تي ديگر هم در اين مورد قابل طرح استتأمالآل

و به جا نهاده شود و به قلم خودش ننوشـته اسـت، بايد ثبت در حـالي. چرا خطاب به ديگري تقرير كرده
و نامه فارسي او به تقي مم، زاده مطلع هسـتيم كه ازچند ياداشت هـاي لـو از واژه ادبيـات نوشـته بـا زبـان
و اصطالحات سوسيال دموكرات اگر تازه فرض را بر ايـن قـرار. هاي زمانه هم چندان همراه نيست قفقازي
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دانسـته فارسي نمـي، كه او پيش از اينكه از قفقاز به ايران سفر كند، اند كمااينكه برخي مدعي شده، دهيم
و اما در زمان نوشتن اين خاطرات مدت زماني، نوشتهو نمي طوالني از رويدادهاي مشـروطه گذشـته بـود

ـ اجتماعي زمانه با زبان فارسي محشور بوده اسـت حيدر سال و بطن تحوالت سياسي . ها بود كه در ايران
و مظفرالـدين شـاه مي دانيم حيدرخان پيش از مشروطه به عنوان مهندس برق در باكو به كار مشغول بود

و مسئول تأسيس كارخانـه بـرق بـراي روشـنايي حـرم امـام رضـا در در سفر اول به فرنگ او را استخدام 
از،ق1318الثـاني جمـادي25تـا23، شاه مدت دو روزمظفرالدين. مشهد كرد قريـب پـنج سـال پـيش
. مدتي پـيش از مشـروطه حضـور حيـدر را در ايـران سـراغ داريـم، بنابراين. در باكو اقامت كرد، مشروطه

و به چنـد زبـان مسـلط بـود حيدر به گواه اسناد تاريخي و باهوش او تـا سـال.و همراهانش فردي پيگير
شدق كه زير فشار اعتداليون مخالف دموكرات1329 بيش از ده سال در ميـان ايرانيـان، ها از ايران تبعيد

و گسـترده ها در زمينهدرون كشور زندگي كرده در تمام اين سال و درگيـر بـود هاي متفاوت . اي مشـغول
و و برخـي شهرسـتان) مجاهد(مؤسس كميته اجتماعيون عاميون رهبر و در ارتبـاط تهـران هـاي ايـران
و اجتماعي مؤثر كشور در مرحلـه اول مشـروط بـود همه ، در دوران مجلـس دوم. جانبه با فعالين سياسي

مـره تأكيد من اين است كه او در اجتماع آن روزگار در ارتبـاط روز. عضو فعال رهبري حزب دموكرات شد
و رويدادها بوده است، با مردم و مهـم. فعالين تـر از آن بـا زبـاني پرسش كه چرا اين خـاطرات را بـا خـط

و در آن خبـري از اصـطالحات ويـژه قفقـازي  متفاوت از آنچه از حيدر سراغ داريـم نوشـته شـده اسـت؟
 مصطلح زبان حيدر نيست؟
و مهم پ، تر در ترديدموضوع بعدي و تـدارك قتـل رئـيس يرامون بمببه جا گذاردن خاطرات گـذاري

و قفقـاز اسـت دهندگان تشكلدولت از جانب يكي از مشهورترين سازمان . هاي مخفـي روزگـار در ايـران
و مخفـي سياسـي در منطقـه بـود اينكه چرا در زماني كه حيدر كماكان درگير فعاليت سـند، هاي علنـي

و نزد كس  و جزايي خود را مكتوب كرده و، ديگـري برجـاي گـذارده تعقيب حقوقي  تأمـل محـل ترديـد
و اعضاي گروه. است و مخفي حيدرخان از رهبران - كـاري را رعايـت مـي هاي سري حداكثر اصول امنيتي
و اقدامات. كردند و سربسته نگاه داشتن رويدادها به ويژه اگر سخن از شـركت مسـتقيم در تـرور، رازداري

و پرسش، سياسي باشد و اقـدامات. هـايي بـودر چنين تشكلناپذياز اصول بديهي حفـظ اسـرار سـازماني
مي، انجام شده انـدركاران ترورهـاي سياسـي تمام تالش دست، در آن زمان.شد از جمله بديهيات شمرده

و هنوز چون دهه. تكذيب علني موضوع بود و پنجاه ايران بـه نقـش تـرور در شكسـتن هيبـت هاي چهل
و، هايش مخفـيه انقالبي منضبط تشكيالتي كه قسمت اعظم فعاليتچگون. حاكميت مطلقه باور نداشتند

و اقدامات انجام شده و غيرقابل چشم حفظ اسرار سازماني و، پوشي بودي حياتي ردي با ذكر نـام از خـود
و آن را مكتوب كرده از، ضـمناً. محـل ترديـد اسـت، ديگراني باقي گذاشته چـرا حيـدر كـه در بسـياري

و بحران و قفقاز حضور داشـته هاي سرنوشت رويدادها و صـرفاً،ساز آن روزگار ايران در مـورد قتـل اتابـك
در، اي مكتوب برجاي نهاده است؟ حيدر هم از جانب پليس تزاري روسيه اندازي نوشته بمب بـه خصـوص
و اعتـداليون مخـالف حـزب دمـوكرات،و هم از سوي مخالفان درون ايران، قفقاز ، به خصوص عوامل دربار

و افشاي ترور اتابك و قتل براي كسي كه سـالو بمب، رئيس دولت ايران، تحت پيگرد بود هـا بعـد اندازي
و بين بـاقي. شـمار ايجـاد كنـد توانست دردسـرهاي بـيمي، المللي حضوري فعال داشت در مجامع ايراني

و مشاركت در قتل رئيس يك دولت ي آن زمـان المللـ حتي در مجامع بـين، گذاشتن سند كتبي طراحي
و حماقت، هم قابل تعقيب بود مي چنين كاري عجيب كه. رسد آميز به نظر كنـد وكـاو رغـم بـه در حالي

و ياداشت از تحرك اين شعبه تهران آن محفل . تا كنون بدست نيامده است، بسيار حتي يك سند
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،ق1325شـعبان15، كنفرانس مشهد،»شعبه ايراني مجاهدين«ي نامهبايد تأكيد كرد كه طبق نظام
و رعايت رازداري تشكيالتي از امور حياتي شمرده مي و هرگونـه تخطـي از آن مسـتلزم مخفيانه بودن شد

اطـالع از جلسـات خصوصـي جـز بـراي مجاهـدين: آمده است12تبصره5در بند. مجازاتي سنگين بود
و، نفره11تا7هاي عضو دائمي هسته اگـر كسـي درصـدد كسـب براي ساير اعضاي گروه ممنـوع اسـت
و  شد، اين جلسات برآيد بر طبق تبصره چهارمين ماده هاي بحثاطالع از مطالب در بنـد. مجازات خواهد

كـس حـق نـدارد اعضـاي مجلـس سـري خصوصـي را هيچ«:نامه به صراحت آمده استهمين نظام 13
رئ، بشناسد و يك نفر هر كس سـعي. يس فدائيانحتي اعضاي مجلس عمومي غير از دو نفر مأمور ارتباط

و مجازات خواهد گرديد ».كند آنها را بشناسد خائن تلقي خواهد شد
و، بنابراين و محل ترديد است كه حيدر در مقام رهبر شاخه اجتماعيون عاميون تهـران باورش دشوار

و انضباط آهنـي بنيانگذار دست چگـونگي،نكم دو شعبه فعال ديگر در ايران با تخطي آشكار از اين اصول
و آن را به مثابه سندي مكتوب به يادگار گذاشـته  و جزئيات اقدامات مخفي خود را به نفر ديگر انشا كرده

و رويدادهاي زمانه بوده است. باشد و مهم در سرنوشت افراد درگير مبارزه . اطالعاتي كه بسيار اساسي
فـ، نامههمان نظام40در تبصره دوم بند و مجلـس خصوصـي هـيچ آمده است كه غير از كـس دائيان

هم، بنابر تبصره هشتم از همين بند. نبايد رئيس فدائيان را بشناسد . ديگـر را بشناسـند فدائيان نبايد حتي
و مخفي بودن تشكيالت و مناسبات دروني از مواردي بود كه در اين نظام، تمركز آهنين نامـه بـه اطالعات

و اجرا مي و پـژوهشك. شده است كرات بر آن تأكيد در اسـناد، گـران مااينكه به رغم تالش بسيار مورخان
و روسيه رسمي دولت و حتي بايگاني، هاي انگليس هاي شخصي تـاكنون سـندي بـه دسـت نظميه تهران

مـورد. هاي فدائيان اجتماعيون عاميون با ترورهاي آن زمان را نشـان دهـد نيامده كه ارتباط اعضاي هسته
و تخلف از پنهـان، نامهمهم ديگر در همين نظام در بنـد. كـاري در اصـول سـازماني اسـت مجازات جرائم
كه، مجازات مجرمين گروه ]106[. با صراحت عنوان شده است» را افشا كند سري«اعدام براي كساني

مي، در متن اين خاطرات و ذكر رويدادها به چشم خورد كه توسـط يكـي اشتباهاتي هم از نظر زماني
مي. به آن اشاره شده است از پژوهشگران كند كه يا حيـدرخان اشـتباه مواردي كه ترديدهاي جدي ايجاد

و يا خاطرات متعلق به او نيست ]107[. كرده است
را،»خاطرات«عالوه بر اين و منبع اصلي ادعاي خود گونه كـه خـود تصـريح كـردهآن، آدميت اساس

و بـه، دادهاي ناقص محمود محمود قرار يادداشت دو صفحه، است كه باز هم اصـلش را در دسـت نـداريم
مي. عرضه شده است فكر آزاديعنوان ضميمه كتاب  و او را بسـيار آدميت نويسـد محمـود اسـتاد او بـود
و محترم مي مي. داشت دوست و بمـب«:خوانيم در اين دو صفحه  نقشه كشـتن ميـرزا اصـغرخان اتابـك
ب انداختن در خانه عالء و سوءقصد و پيروان او اجرا كردنـد الدوله ايـن.ه محمدعلي شاه را حيدرخان كشيد

و تصويب تقي ]108[».زاده انجام گرفت كارها با نظر
و سند اين يادداشت اتهام بي محمـود. يك ادعاسـت صرفاً،اگر نوشته محمود محمود هم باشد، مĤخذ

و دهه و شدتي بسـيار بـا مشـروطگي در اين زمان را هاي پايان عمرش با حدت و آن ايـران مخـالف بـود
و دولت مركزي ايـران زمـان قاجـار ضربتي از سوي دستگاه سياست ورزي استعماري انگليس عليه روسيه

و بايسته مشروطه نمي مي هاي پيرسالي خـود از اين رو در سال، دانست دانست؛ وي مردم ايران را شايسته
و همراه نبود با تقي ]109[. زاده عصر مشروطه همدل
و هشـت جلـديش و«هرت محمود عمدتاً به علت نوشتن كتاب مفصل تـاريخ روابـط سياسـي ايـران
او در اين كتاب به صراحت نهضت مشروطه را توطئه انگليس براي تضعيف دولت مركـزي. است» انگليس

و شايسته نهضت آزادي خواهانه نمي ايران دوران قاجار معرفي مي و مردم ايران را توانا ]110[. داند كند
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و مخفي زاده در هسته تقي هـا اي نبود كه تصـميم به رهبري حيدر كاره» هيأت مدهشه«ي خصوصي
و مكتوبي به دسـت آيـد. را تأييد يا تصويب كند تنهـا حدسـيات ايـن، اين ادعاها تا زماني كه سند معتبر

و درصدد پرونده و حال مخالف دارند . اندعليه مخالفان سازي قلم زنان آن هم در زماني است كه رويه

و پناهندگي تقي  زاده آدميت
:نويسد آدميت در كتاب فكر آزادي مي

كـه» بمباران مجلس«از روز قبل از حادثه، رئيس انجمن آذربايجان كه خود منادي شورش بود«
در قشون ملي آماده كارزار مي و روز بمبـاران مجلـس كـه افـراد انجمـن مـي خفاگرديـد زيسـت

ب ميآذربايجان و از خفيـها ديگر ميليون عليه قزاقان مردانه گـاه بـه جنگيدند او به مجلس نرفـت
و منش واقعي افراد ظـاهر. سفارت انگلستان پناه برد در اين دقايق حساس كه محك تجربه است

و رسم ديگري داشتهآزاد مردان راست، شود مي ]111[».اند كردار با صفت راه

و غلط گيري از داده آدميت با بهره و بهـره، هاي درست گيـري از خصـلت ادبيـات سياسـي احساسـي
مي به مغلطه، خواننده» مردانه« و در جـاي ديگـر. پردازد گويي عليه شخصيت منفورش در شـرح رويـداد

و عملكـرد تقـي  و پـس از بمبـاران مجلـس اين كتاب آنچه را پيرامـون وضـعيت زاده در روزهـاي پـيش
بـه كلمـاتي كـه آدميـت بـه. كـنم ها پرهيز مـيو در اينجا از تكرار آن واگفتهام به بحث گذارده، دانيم مي

و مرسوم خود در گزافه شيوه در عبـارات بـاال كنـار هـم چيـده، پسـندد گويي يا عليه آنچه نميي ماهرانه
و  رئـيس انجمـن آذربايجـان نبـود بلكـه، زاده در زمـان بمبـاران مجلـس تقـي، اوالً.ي رواسـت تأملدقت
نبـود؛ در علـل مخالفـت او بـا» منادي شورش«زاده تقي، ضمناً. يل اردبيلي چنين سمتي داشتسيدجل

- مـي» در خفـا«ضمناً اين ادعاي دروغ كه او روز پـيش.ام جنگ در آن روزها بر اساس اسناد سخن گفته
 شـاهد آن را هـم بـه دسـت. ام در مجلس حضور داشتبه شهادت اسنادي كه آورده. زيست صحت ندارد

و برخي ديگر به خانه خود رفته بودنـد تـا ببيننـد چـه بايـد بكننـد داده . ام؛ او شب پيش به همراه دهخدا
واي نابه كلمه» گاه خفيه«، بنابراين و اعتبـار به نيـت بهـره صرفاً جا بـرداري از عواطـف خواننـدگان اسـت

ميبسياري از اهالي تهران خانه تقي. تاريخي ندارد كه در نقد ادعـاي دروغـين طور همان. شناختندزاده را
و مخالف مشروطهمشابهي به قلم ابراهيم صفائي مورخ توطئه آدم منـزلش كـه«: زاده گفـت خود تقي، نگر

و جمعي ديگر كه با مـن، ها محاصره كرده بودند راه ندادند قزاق. من رفتم به مجلس. شود خفاگاه نمي مرا
آ]112[».بودند و صفائي به تقيدر خفا زيستن دروغين كه دهنـد از آن اتهامـاتي زاده نسـبت مـي دميت

بيصرفاً است كه و بهـرهي تقـي اعتبـار كـردن چهـره براي وري غيرمنصـفانه از عواطـف خواننـدگان زاده
مي غيرجدي نوشته و محلي از اعراب ندارد هاي تاريخي به كار كـه» قشون ملي«پركن او از لفظ دهن. آيد

ميآماده كارزار شد هم  و تقي، كند استفاده آن كه گويا چنين قشوني وجود داشت زاده به عنـوان فرمانـده
و بـه كـار گونه تاريخاين. فرار كرده است» مردانه«از ميدان رزم  نگاري شايسته آثار جدي تاريخي نيسـت

. آيد دشمني شخصي مي
و او را شايسـ زاده براي حفظ جان را نكوهش مـي آدميت پناهندگي تقي مـنش آزاد مـردان«ته كنـد

و سربداري شـهادت، زاده او كه از تقي. داند نمي» راست كردار و جان بر كفي ، خواهـد طلبانـه مـي قهرماني
آن نمي و مشـروطه خـواه«،»مرشد كامل«،»شير زمانه«،»پير عقل«گويد پدر ايشان كه او را از زبان اين

راو محفل،»حقيقي در روز بمبـاران، خوانـد مـي فكـر آزادي در كتاب» هسته انقالب«اش جامع آدميت
و بيرون چه مي و ساير اعضاي پر تعداد آن محفل در مجلس بي كجا بود تـوان برخي را مـي، گمانكردند؟

را» كردار«به مĤخذ  او. چنـان كـه آدميـت مرسـوم كـرده اسـت به اتكاي ادعا سـنجيد؛ آن صرفاًو بعضي
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آ نمونه نگـاري او را در هـايي از دوگـانگي تـاريخ مثـال. ثارش ماندگار كرده اسـت هاي بسيار اين رويه را در
. هايش به دست داريمنوشته

را آدميت معموالً شخصيت ميهاي تحسين شده خود كند كه گويا هرگز گردي از آنچـه چنان بزرگ
و منش آزادمردان راست كردار« و در كتـاب قطـور. خواند بـر آنهـا ننشسـته اسـتمي» ناراستي زنـدگي

و در روزهـاي آخـر پـيش از  و خواسـت پناهنـدگي و عامدانه از كنار درخواسـت كارنامه اميركبير آگاهانه
مي سپاري به دست دژخيمان ناصرالدين شاه چشمجان بي پوشي و خواننده خود را . گـذارد خبـر مـي كند

و اغراق در ارزيابي رويداد انگارهدخالت پيش و افراط آوري ها چه جاي پاي شـگفت هاي شخصي در داوري
و يـا آدميت از اسناد تاريخي هـر چـه را مـي. گذارد در آثار جدي تاريخي مي و اليـق شخصـيت پسـندد

مي رويداد مورد بحث و مطلـوب دست، پندارد اش و زباني ماهرانه تصويري يـك دسـت و با نثر چين كرده
و خواست خود به خواننده عرضه مي و آنچه را نمي باور بيپ كند خوانـد يـا ناديـده اعتبار مـي سندد آشكارا

در عصر مشـروطه تأكيـد» غيرمردانه«زاده به عنوان لكه ننگي او كه اين همه بر پناهندگي تقي. انگارد مي
و علت ناراستي و نشان تزلزل منش و عمـل او مـي عوام، دارد و سستي باور خـود در كتـاب، نمايـد فريبي

و ايران و آگاهانه بخشي از سند موجـود تـاريخي در دسترسـش از كنـار قضـيه با حذف عامد اميركبير انه
مي مشابهي بي . گذرد اشاره

بـه وزارت امـور)ق 1268اول صـفر( 1851نـوامبر26تـاريخ، شـيل، گزارش وزير مختـار انگلـيس
و مفصل آدميت در كتـابش اسـت  .خارجه كشورش در روزهاي پيش از قتل اميركبير مورد استفاده مكرر

و ضميمه مي، هايش او از مجموعه سند و در كتـاب از آن بهـره مـي پسندد برمي آنچه را امـا، گيـرد گزيند
مي،ي او از اميركبير است يك قسمت را كه خالف تصوير پرداخت شده . گذارد ناديده

 اگر آن اسـناد معتبـر نيسـت چـرا. در دوگانگي رويكرد پژوهشي آدميت در اين مورد ترديدي نيست
ميفاً صر مي آن بخشي را كه شيل در گزارش خود كه سند بسيار مهمي در شـناخت. كندپسندد استفاده

مي، رود روزهاي واپسين عمر اميركبير به شمار مي طلـب الوقوع صدراعظم اصالح كند از قتل قريباعتراف
اي اسـت كـه نامـه سند ترجمـه. بزرگ سده نوزدهم ايران اطالع داشته ولي اقدامي به عمل نياورده است

بـه، در اين مكتوب. اش را اشغال كنند به سفير انگليس نوشت اميركبير پيش از آنكه مأموران روسي خانه
دو روز. الحمايگي كرده اسـت از دولت بريتانيا تقاضاي تحت)ق 1268محرم17( 1851نوامبر22تاريخ 

و يـك روز بعد از پيشنهاد اعطاي تحت بعـد از آنكـه خـود شـيل سـندي را كـه الحمايگي از جانب روس
و در نفي درخواست تحت و امضـا، الحمايگي خود از بريتانيا نوشته بود اميركبير تحت فشار اين نامـه مهـر

ايشـان پيشـنهاد]113[. بـردي فـراوان مـي آدميت از مطالب اين گزارش در كتـاب خـود بهـره. شود مي
مي تحت پي، كند الحمايگي روسيه به امير را هم طرح برد كمر بـه قتـل اما اينكه خود اميركبير زماني كه

و راهي براي نجات جان خود نيافت او بسته و درخواست تحت، اند الحمايگي دولـت انگلـيس را كتبـاً مهـر
و به سفير ارائه داده بود مي، امضا كرد و ناگفته و زندگي. گيرد ناديده در تـاريخ، نويس اميركبيـر نامه مورخ

و چهرهبر دست مي و خواهان ادامهد و مأيوس راي مستأصل و حافظ جان قهرمـان كتـاب خـود ي حيات
پس نمي مي صفحه 800بر حذف اين نامه در كتاب» حكم تاريخي«پسندد؛ و اي خود و هيچ اشـاره دهد

 اميركبيـر، به قول پژوهشگر ديگـردوران قاجـار. كند ثبت نمي، ردي هم از وجود آنچه در دسترس داشته
قهرمـانش بـه سـفارتخانه، تواند اجازه دهد نامه نويسش نميزندگي...: اما، خود كتباً سند را به جا گذاشته

]114[. آن هم سفارت انگليس، خارجي پناه ببرد
و» مردانـه«تقـدس، زاده در حفـظ جـان در نقد آدميت به پناهندگي تقـي مـردن متـأثر از ذهنيـت

را. پرست ما نيز حضوري نامبارك داردمرگ مدرن دير پاي فرهنگباورهاي پيش  و بـد زنـدگي ناراسـت



 785نگاري معاصر زاده در تاريخ تقي

فرديـت مـدرن براسـاس اعتـراض بـه.ي انسان است كه معنـادار بزيـد شايسته. توان مطلوب دانست نمي
و جامعه شكل مطلوب و دنياي خويش را تغيير مـي. يافته است تري هستي . دهـد فرديتي كه آگاهانه خود

مي بدون اعتراض، گمانبي و آزادي را مسخ ضـمن. تـوان زيسـت نمي، خواهد در مقابل قدرتي كه فرديت
و اعتراض شايسته انسـان مسـئوليت. آنكه بايد عنوان كرد مرگ مقصد نهايي نيست پـذير معنادار زيستن
و آشتي و تـالش در كنـد. ناپذيري نيست اجتماعي تنها به مفهوم مبارزه قهرآميز گاه مصالحه با مخالفـان

ميكر و تسامح هم مطرح گونـه كـه همـان. شـود دن موانع بهتر زيستن به عنوان يك مكمل ترغيب مدارا
و ادبيـات صـوفيانه كالسـيك مـا. تواند باشد نشيني همواره نادرست نمي عقب ـ دينـي فرهنگ سياسـي

اند كه مـرگ برخي صوفيان به ما آموخته. معناهايي از مرگ را رواج داده كه در جهان مدرن كارآمد ندارد
و مطلوب، پلي است به جهاني برتر و. انـد زنـدگي جاويـد را در گـرو مـرگ دانسـته.تر بهتر نفـي زنـدگي
. اند اي واال خوانده ستايش مرگ را رويه

ميهاي ديرپاي سنتي آموزه تحقيـر. شـود آموزند كه در زندگي يافـت نمـيـ مذهبي در مرگ معنايي
و رواج مرگ  مف زندگي و، مرگ قهرمـاني، جانبازي، اهيمي ديرپا چون سربداريپرستي با مـرگ بـا عـزت

و شهادت و ذهنيتي كـه اسـاس منطقـي. اي ديرينه در سرزمين استبدادزده ما دارد پيشينه، شرف ادبيات
و پود خونبـار ديـار. را فراهم آورده تا بهترين فرزندان اين سرزمين را به قربانگاه مرگ بكشاند تو گويي تار

و خالقيـت، چـه اسـتعداد. انـد ترين فرزندانش بافتـهو صادقترين با مرگ شريف ما را در تـوان هـايي كـه
و غصه. اند به مسلخ نرفته» منطق«آستانه اين  ميبه سراسر تاريخ پردرد و مان كه نگريم چـه انديشـمندان

به، اي كه پرورش نيافته پژمردند فرهيختگان آزاده راه، انـد تر مردن را آموختـه به قولي شايد چون به ما راه
. دانيم بهتر زيستن را نمي

و. تر از ساختن بـوده اسـت گويا همواره برايمان ويران كردن آسان بـه همـين دليـل همـه قهرمانـان
و شيدايي بـر آن ميـراث بيفـزايم به ما ياد داده. اندماندگارانمان به پيشواز مرگ رفته گويـا. اند كه عاشقانه

و تاريككافي نيست مستبد و ستمگران و آزاده بسـته، انديشان كمر به قتل افراد معتـرض ان . انـد متفكـر
و فرهنگـي همـواره بايـد مـورد اعتـراض انسـان باشـد، نابرابري، عدالتي بي زنـدگي بـدون. فقر اقتصادي

و در اين راه از هر فرصت. حضوري از اين دست ناقص خواهد بود  و تـوان، اما بايد زنده ماند ي بهـره امكـان
و واپس گرايان. گرفت و وظيفـه مـا يـاري. هايي اسـت حذف فيزيكي چنين انسان، آرزوي مستبدان كـار

و خالق در جامعه خود شويم؟، چرا بايد نافي ضرورت حضور انسان آگاه. رساندن به آنها نيست  مسئول
و آسوده تقي و.انديشـيد تر ايـن جهـاني مـي زاده از همان نوجواني به زندگي بهتر تمـايلش بـه طـب
و زندگي درازتر يابي محيط سالم چاره و ورود داروهـاي فرنگـي بـه تبريـز آن زمـان، تر ، تأسيس داروخانـه

و جامعـه و دانـاتر شـدن در راه اهـداف واالتـر و پرورش ممتد خود براي توانمندتر ، تـر اي مطلـوب حفظ
ميجملگي حكايت از نگرش زندگي . كردپرستانه او

مي، نست مرگ واقعيتي انكارناپذير استدا گرچه مي برخالف بسـياري. شناختاما آن را پايان زندگي
و نـوآوري بـراي بلكه لحظه، خواست ديگر زندگي را فقط براي زنده ماندن نمي و آفريننـدگي اي از تـالش

و سياسـي در راه ايرانـي آبـاد  و اجتمـاعي و نيرومنـ، برجاي گذاردن ميراث فرهنگي و مسـتقل د بـاز آزاد
و زنـدگي. نايستاد و فردي خود را وقـف باورهـاي دنيـوي نـه. پرسـتانه خـود كـرد تمام زندگي شخصي

و ثروتـي  و نه ملـك و دسـتاوردهاي فرهنگـي. فرزندي برجاي گذارد و، هـر چـه مانـد انديشـه سياسـي
و صالح اجتماع بود ت را همـواره او مرگ پرست نبود ولي زندگي انساني با عـز. اجتماعي در راستاي خير

و امكان يك فرد در اين راستا كوشيد و فراتر از توان . ستود
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و ميوهتوانست همچون بسياري از عافيت او مي زماني كـه. رنگ جماعت شودهم، چينان روزگار طلبان
و حمايـت قـرار گرفـت  و احترام فراوان مورد استقبال و با عزت بـا آشـنايي بـه چنـد زبـان، به اروپا رفت

بيتوا مي و و كشـتارهاي در حـالي كـه در اوج محاصـره. دردسري را برگزيند نست زندگي راحت ي تبريـز
و بـه مردمـي كـه دوسـت مـي در تمـام دوران. داشـت پيوسـت استبداد صغير مخفيانه وارد ايـران شـد

و دوم دمي از مقابله با استبداد مجلس و مصـايب بسـ، تعصب، هاي اول و نابرابري باز نايستاد ياري را خرافه
و اشراف قاجار، محمدعلي شاه. بر خود خريد و حتـي برخـي افراطيـون، اعتداليون، اعيان علماي روحـاني

و نكوهش كردند، سياسي و مـدرن خـود بـر. جملگي او را به نوعي نقد و فرديت مسـتقل اما او بنابر ذهن
و انسان، آنچه باور داشت و آراي مترقي و شجاعانه حضور خود و پـي وستانهدپاي فشرد اش را اعـالم كـرد

و نشـيب، ذهنيت مرگ پرست. گرفت و چنين حياتي را با تمام فـراز هـايش در مسـلخ مرگـي قهرمانانـه
مي نابودكننده قرباني مي و . پسندد خواهد

و همواره از ضرورت گـذر ايرانـي سـنتي تقي زاده هرگز رياضت كشي به مفهوم سنتي آن را نپذيرفت
كه. رن تأكيد داشتمد» كاراكتر«به  و رفاه شخصي خـود را مـي صرفاً هرچند از كساني و منافع خواهنـد
و نـه آنـان را چنـين خواسـت اما نه خود را از نعمـت، جويند بيزار بود مي او. هـاي زنـدگي محـروم كـرد
و مبـارزه كنـد، خواست زنده بماند تا براي آنچه ارزش واالتـر قائـل بـود مي و. كوشـش بـرخالف هويـت
و بر سراسر زندگي اجتماعي،»قهرمان يگانه«است خو و فرهنگـي قـرن بيسـتم ايـران، زنده ماند سياسي

. معاصر نقش پررنگي افكند
و بسياري ديگر نيز چون تقي، خلخالي، تربيت، دهخدا و كاشاني زاده پناهنده شـدند تـا زنـده بماننـد

تعرصه زندگي انساني را براي مرگ و و دشمنان آزادي دهخـدا ميراثـي برجـاي. رقي خـالي نكننـد آوران
و خفقـان گذارد كه كمتر كسي امروز جرأت مي زاي كند او را به دليل حفظ جان در آن روزهاي انـدوهبار

و تقي. فرار از چنگال دشمنان قهار نكوهش كند زاده زنده مانـد تـا در قريـب شـش دهـه عمـر فرهنگـي
و كاستي و اجتماعي به رغم خطا يراثي غيرقابل انكار در سرنوشت ايران نو سـده بيسـتمم، هايش سياسي

و واپس. گذارد و نفي قـرار ميراثي كه هر روزه از سوي مرگ پرستان و مقابله و تخطئه گرايان مورد حمله
و توانايي. گيرد مي و خواسته وي ايرانـي بهتـر. هاي بسيار كارآمدي را در خود سراغ داشـت او هنوز آرزوها

و بايستهو مترقي با شهر و شرايط زيستي شايسته مي ونداني برخوردار از حقوق . خواستي انسان معاصر
و وجـدان بيـدار مردمـاني باشـد كـه، زاده جان به در برد تا بتواند در اروپا بانـگ شـجاعانه تقي آگـاه

و آزاد  و ايراني آبـاد و توسـعه پيشگامانشان قريب چند دهه براي نظام قانونمند عاري از خودكامگي فردي
و قهر قزاقان به خرابهيافته تالش مي و حاصل زحماتشان تحت فشار خشونت و بـوم كردند اي مبدل شده

مي. شوم استبداد بر آن النه كرده بود و بـه چـه فهميد كه مجلس مؤسسان قانون دنيا بايد گذار ايران چـرا
و حتـي اسـناد جرمي ــ جز قانون و توسط چـه كسـاني ويـران و خواهي ــ و مـداركش در آتـش جهـل

و خودكامگي سوخت مي. حماقت شد كه ميرزا ابـراهيم آقـا نماينـده مـردم تبريـز را بـه بايد به دنيا گفته
و خواست و دفـاع از كيـان مجلـس شـورا بـه همـراه صرف پافشاري بر باورهاي خويش هـاي مـوكالنش

و خون كشيدند و بوم به خاك با چـه سـبعيتي واعظـين نهضـت را بـه. تعدادي از جوانان پاكباز اين مرز
و دگرانديشي به دار آويختند جرم حق مي. گويي و انگليس بايد مطلع شد كه با دخالـت افكار عمومي اروپا

مجلـس قـانوني، ترين مخالفان حقوق انساني مردم ماندهمستقيم عوامل روسيه تزاري در حمايت از عقب 
و جنبش حق بـ ملت ويران و قهـر خـاموش شـد طلبانه مردم ايران و دسـتگاه.ا زور بايـد نقـش انگلـيس

و هم گرايي با روسيه كه بسـتر چنـين تجاوزكـاري را فـراهم آورده سياست خارجي آن دولت در نزديكي
و مسئوليت، بود مي افشا .شد پذيري افكار عامه را خواستار
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و ساير دول اروپايي و نماينـدگان آن بايـ، صفحات جرايد انگليس د شـاهد حقانيـت نهضـت پارلمـان
و زبان تبعيديان ايراني مي و در مقابله با تبليغات گسـترده آژانـس.شد مشروطه از قلم هـاي خبـري روس

هـايي كـه مجاهـدين به انبـوه نوشـته. خاست صدايي بايد برمي تايمز لندنهواخواهان انگليسي آنها چون 
و ماجراجو مـي  و غارتگر بايـد پاسـخي درخـور آن نهضـت، خواندنـد تحت محاصره تبريز را مشتي راهزن

مي ساز تاريخ و وارد آوردن فشـار بـر فضـاي ضـديت بـا.شدداده تالش براي جذب حمايت افكار عمومي
و نوجوانان تبريـزي كـه يـازده مـاه تمـام بـا قصه. خواست مشروطه ستوني استوار مي و زنان ي آن مردان

و نظامي در اوج درنده و، خويي استبدادكمترين امكانات مالي و راهزنان جـراري كـه بـا چنـگ گرسنگي
و غارت بودند دندان در دروازه مي، هاي شهر منتظر ورود و محافـل، خواستراوي كساني بايـد بـر جرايـد
هم جهان فرياد مي و و وجدان بيدار مردم اروپا را به همبستگي ميزدند . خواندند ياري ايرانيان در بند

مشـعل. خواهي ايـران در تبعيـد شـد شت شمار ايرانيان آزاده بانگ رساي مشروطهزاده همراه انگتقي
و. آن را در خارج از مرزهاي ايران روشن نگه داشت و تبعيـديان اروپـا ارتباطات گسترده ميـان مهـاجرين

و قفقاز در حمايت از مقاومت تبريز و گسترش هستهراه، عثماني و اندازي هاي مقاومـت جديـد در رشـت
، طلبـي مـردم ايـران را در نشـريات اروپـايي او حـق. زاده بـود جملگي مديون كساني چون تقـي، هاناصف

و قفقازي منعكس كرد زينـد كـه همچـون ممالـك جهانيان پي بردند كه مردمـي در ايـران مـي. عثماني
و بايسته و دموكراتيك متمدن ديگر شايسته د در اوج بگيـر زاده زنده ماند تا بتوانـ تقي. اندي نظم قانونمند

و بي و خفقان سراسر ايران به جاي زندگي سرخوش ميو ببند از، توانست در اروپا داشـته باشـد قيدي كه
زنـده مانـد تـا در قامـت. بپيونـدد، داشت ميان حلقه محاصره دشمن به زادگاهش كه عاشقانه دوست مي

و يارياول مشروطه روحيه ترازيك رهبر  نم بخش و ي آنان در هيئت مديره موقـت ايندهگر مقاومت تبريز
و تأسيس مجلس دوم مشروطه و پس از فتح تهران خواهان خواسـتار اسـتقرار مناسـبات جديـد سياسـي

و پيشرو شود زنده ماند تا به جرم پافشاري بر حقوق مساوي مردم از هـر قـوم. اقتصادي در راه ايراني آزاد
ـ  و آراي دموكراتيكش هشـت مـاه پـس از وكال » فسـاد مسـلك سياسـي«ت مجلـس بـا حكـمو مذهب

و ترقـي بـه و تا امروز ما را در فهـم موانـع آزادي و تأمـل مجتهدين عتبات به تبعيدي دوباره افكنده شود
او زنـده مانـد تـا.و كوشا حضور يابـد، مؤثر، زنده ماند تا برافراشتن پرچم ايراني مدرن. تفكر دعوت نمايد

و منـادي آمـوزهو فرهيخته نسلي از واالترين كاوهدر نشريه  هـاي ترين ايرانيان را به دور خـود گـردآورده
و انديشه و مردمانش بـراي حضـور در دنيـاي جديـد تجدد هاي الئيك در بازپردازي هويتي نوين از ايران

و تحليل جديد ايران به او بگويد آفـرين بـر تـو كـه از درون، زنده ماند تا محمد قزويني. شود پيشگام نقد
و خروار خروار خرافه كوه پال، كوه و و پرت وي حماسه كم كم چهره، ياوه سراي بزرگ ملـي مـا فردوسـي

و سراپاي كتابخانه، ماند تا در كنار ياراني چون قزويني. اثر ماندگارش شاهنامه را روشن كردي و اسـناد هـا
و براي بازپردازي اير و فرنگي را به جستجويي نستوه پردازد و شواهد ايراني اني نو هـر آنچـه هسـت بيابـد

و فسون. بشناساند و فراموشي و تاريخي را از وراي انبوه بدفهمي و آثار ادبي زدگي بيرون كشـد تـا فرهنگ
و كجا مي و چه هستيم در. تـوانيم بـرويم بدانيم كه بوديم و ايرانـي او پـي بـرده بـود كـه گذشـته ايـران

و پندارهاي زيانبار و افسانه و اميـدي بـهو اگر مـي، در حال نابودي است خرواري خرافات خـواهيم راهـي
و پس از يـك خانـه تكـاني بنيـادي بـا بـرون ريخـتن بسـياري از  آينده داشته باشيم بايد آن را بشناسيم

و نيرو بر باده آن مي. از عناصر مفيدش بهره گيريم، عناصر زيانبار ايمـان» امـت«دانست بـدون تبـديل او
و مسئول ساالر به مردماني با هيچ نهضت سياسـي يـا فرهنگـي، هويت مدرن متشكل از شهرونداني آگاه

بندي كـرد كـهو تاريخ سرزمينش جمع، ادبيات، با كنكاش در فرهنگ. به سرانجام مطلوبي نخواهد رسيد
و آماده كردن مردم بـراي. آغاز كرد بايد از پايه و سراسري براي رفع جهل عمومي و تربيت اجباري تعليم
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وش و تخصصي را بـراي تربيـت نسـلي از كارشناسـان و عالي و آموزش متوسطه ركت در ساخت ايران نو
و مجريان دانش و فناوري جديد پيشنهاد كـرد، سازندگان هـاي او بـر خـالف روشـنفكران نسـل. صنعت

و خواسته ـ هـاي اصـالتي بازگشـت تـوهمي هـم دربـاره. ستيز پيشه نكردهاي غرب بعدي آرمان ه خواهان
و در فقدان آگـاهي بـه مصـلحتمي. گرايانه يا مذهبي نداشت باستان و شور واالي عاطفي دانست با شعار
و پيچيده، كشور و شرايط نوين نو جامعه و،ي جهان و در حضور بيسـوادي در فقدان نظام آموزشي مدرن
و تاريك، جهل و تسلط آموزه تعصب و ذهنيـت ايرانيـان هـاي اجتمـاع هاي آن بـر تمـامي اركـان انديشي
و استوار ماند نمي و گيتي مـدار. توان در دنياي جديد باقي از، تالش او در سازندگي هويتي مدرن مركـب

و آگاه را در روايـت تجـددخواهي او در سـده بيسـتم را در كتـابي مسئوليت» كاراكتر«شهروندان با  پذير
و پيگيـر او بـر ضـرور. ديگر پي خواهيم گرفت و سـاختاري ديـن از تأكيد همـواره ت جداسـازي نمـادين

و قانون و فرايندهاي حقوقي و مديريت جامعه و نكوهش هـر ايـده و تعهد روشنفكري او در در نقد گذاري
و همبسته بودن مدنيت نوين و تأكيد بر هم پيكره او، رويكرد اصالت جو و گفتمـان واالي نشان از معرفت

. دارد
م و اقتبـاس مـدنيت غربـي تنوع از هـم او زنده ماند تا مجموعه طيفي وطنـانش او را بـه جـرم تقليـد

و در اين مسير به انديشه و از منظـري سياسـت. ورزي وادار شوند محكوم كرده مدعياني كه غالباً سطحي
و نامش آشنا شده بودندو ايدئولوژي و تعصب با او . زده

و شاهد به نشانه و سند ك غالب اينان انبوه هزاران نامه و مؤثر او در بـازپردازي وشش خستگيي ناپذير
و نه فهميده بودند كاش خوانـده بودنـد كـه قزوينـي. هويت ملي مدرن دنيوي ايرانيان را نه مطالعه كرده

و كوشش ايران ده» ادباي نيمچه عالم ايران«مدارش به نقد از وقتي در تحسين از او به پژوهش كه شـايد
تا«هزار شعر حفظ دارند ولي  و روح انتقادي به كلـي بـي از و تدقين و تحقيق تـا، نوشـت،»انـد بهـره ريخ

مييا بيش از آنكه او را بيمار غرب. گويد دريابند كه چه مي وقتـي مجتبـي منيـوي، بردندزده بخوانند پي
و در هر عصري افرادي برپاكنندگان اين بنيان مـي گويد هر ملتي بنيان مي و تقـي هايي دارد را شـوند زاده

مي در كنار قزويني دو تن از بنيان ]115[. گويد هاي ملي كشور دانست چرا اين سخن را
و يكـم همـه آن درس، ها سخن بگوييم ناگزيريم از اين فراموشي و وقتي در قرن بيسـت هـاي تـاريخ

و پرهزينه در راه بناي ساختارها و پيگير و مفاهيم جديـد دنيامدارانـه را فرامـوش كـرديم، كوشش استوار
و گوش به آشفته و تجربـه پيشـين را بـه عـداوات بـا كارنامـه گوييدل و تعقـل هاي آل احمد فرا داديـم

وقتـي بـه حاصـل. هـا سـخن بگـوييم ناچـاريم از آن فراموشـي، پيشگامان الئيك مشروطه تبديل كرديم
و جسارت كساني چون تقي مي پايداري مازاده در ماده هشتم متمم قانون اساسي اهـالي ايـران نگريم كه

مي، در مقابل قانون با حقوق برابر شناخته شديم مي. بينيم چه بايد بگوييم امروز را كه بـريم تازه وقتي پي
و مدرني در پيشكه همين اصل با چه ساختار استوارتر گيتي هـا زاده نويس اوليـه بـه تـالش تقـي مدارانه

و اين تغيير يافته آن به دستكاري تـرس خـ  ورده همـان مـدعياني اسـت كـه اسالفشـان مطرح شده بود
و وارونه به نسل جديد جلوه دادند كارنامه تقي و عمـل تقـي، زاده را تخطئه و قرب نظـر زاده بيشتر به ارج

مي. بريم پي مي هم بريم تقي چه فراموش كاريم كه از ياد و تعداد معدودي از روشنفكران سـنگ او در زاده
و مذ و بر حقوق مساوي مردم ايـران پـاي مقابل آن هيبت پرتوان سنت و استبداد حكومتي ايستادند هب

و يارانش در آثار تـاريخي  و تحقير او و ما گناه پناهندگي او براي حفظ جان را بر سر نيزه تمسخر فشردند
مي. كنيم ثبت مي و انبـ. انـد گرا بر او روا داشته كنيم كه اصالت جويان واپس همان اتهاماني را تكرار وه آثـار

و شاهد را مي و الئيـك گرديم تا اتهامات را در آميزه سند و دمـوكرات طلـب و عبارات نظري اي از واژگان
اولـين«به قول خـودش، زاده هاي رايج پيرامون اخذ تمدن جديد كه تقي در رواج بدفهمي تأمل. بپرورانيم
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مي، آن بود» اندازنارنجك چـ دهد آفرينش مفاهيم خرفت كنندهنشان و بازگشـت بـه ون غـرب اي زدگـي
و فرصـت، خويشتن بر بستر ضديت شگفت برخي روشنفكران الئيك ايران سـوزي بـر توانست آثار ويرانگر

و ايراني سده بيستم حك كند . هويت ايران

را زاده چـه مـي احوالي وآشفته انديشي خويش درنيافتند كه تقياگر آل احمدها در پريشان و او گويـد
مي،ندمقلد غرب خواند و چـرا روشنفكران الئيك ما چون آدميت توانستند بخوانند او در واقـع چـه گفتـه

و فرهنگچالهخواهانه را دامهاي اصالت جويي ره و جامعه عبـارتي از او را يـادآور. شناسـد اش مـيي ايران
ميي تقيكاران منتقد كارنامهفراموش و به قصه زاده ميكنم : پردازمي پناهندگي او

و فـرا گـرفتن، منظور من از تمدني كه غايت آمال ما بايد باشـد« تنهـا باسـوادي اكثريـت مـردم
و عـادات مغربـي  و وضع معيشـت ظـاهري آنهـا بـه آداب و لباس و يا تبديل عادات مبادي علوم

و، نيست و آزاده فكـري و آزادمنشـي و روح تسـاهل و رشد اجتمـاعي و پختگي بلكه روح تمدن
و وطن مخصوصاً خالصي و متانت فكري و شـهادت از تعصبات افراطي دوستي محكم ولي معتدل

]116[».ايمو فداكاري در راه عقيده خود است كه هنوز به اين مرحله نزديك نشده

و شتاب مي زدهفهم آراي او براي نسل پرشور و حسـابي دهه چهل كه خواست كـار را يكسـره كنـد
و دخالتغرب را به جرم تاريخ استعماري در  و در لـواي جهان هاي نـاروا در ايـران كـف دسـتش گـذارد

و درد غرب و بـا مĤبان سطحيزدگي همه فرنگيبيماري و الئيك را در كنار هـم و تجددخواهان پيشرو گرا
و افشا كند و ناهمزمان بود، هم بيرون بريزد و عالم ما نيـز تـوان. دشوار و الئيك شگفت اينكه مورخ نامدار

و گفتـهو دانايي و سـند در پرونـده،اي خود را مصروف آن كرد تا با سـرك كشـيدن روي هـر مـدرك اي
و به اين نسل عرضـه كنـد  و نسـلي كـه در كمتـر از دو دهـه زمينـه. محكوميت او بيابد هـاي اجتمـاعي

و استواري وحدت شگفت، فرهنگي و» امـت واحـده«انگيز مجموعه جامعه در قالب يـك رشد را رقـم زد
كم توفيق آراي اسالم سياسي را فراهم آورد كه در همان دهه امكان و در زير چشمان سـوي قلـم زنـان ها

و قلب فرهيخته و جامعه و سازماندهي براي تسلط بر سرزمين . هاي همگان در تكـاپو بـودي ما در تدارك
وش در ارتباط بـا اشـترا 1362در سال » مقاالت تاريخي«احساس گناه آدميت را در بازچاپ ك خواسـته

آن مـي، گرا يافته بودجويان سنتهاي او با اصالت اي كه نقادي ناخواسته و در . كـرد تأمـل تـوان مالحظـه
و اعتبـار نوشـته احساس گناه او از اينكه به عيان مي و بر بسـتر هيبـت و ديد كه چگونه هـاي تـاريخي او

و پلشـتي«از نسل جديد ايران را به برحذر ماندن، نگاران ديگربرخي تاريخ هـا ترغيـب زاده تقـي» آلودگي
آلكرده احساس گنـاهي، بر آنها غلبه كند، ديد كه خودش را با اين آرا همراه نمي، احمد اند تا آراي امثال

. آموزي استو درس تأملكه دير بود اما شايان 
د،ش منتشر شده بـود 1352بار در سال آدميت در ويراست جديد آن مقاالت كه يك وسـتش در بـه

: انتشارات دماوند گفته بود
با مقاالت تاريخيخيال دارم تجديد چاپ« آن بـه انتشـارات دماونـد واگـذار حذف آخرين مقالهرا

. كنم . در آن مقاله انتقادي است درباره. ي اختالف سليقه با يكي از اهل دولـت كـه سـفير ايـران
آن. لندن بود و بـي شـخص بـدگويي اما اين اوان كساني از راه خصـومت از دليلـي هـاي ناموجـه

و آب بـه آسـياب. كنند مي و اين بزرگوارانه نيست كه حاال بخواهد با ايـن كسـان دمسـاز گـردد
]117[».ايشان بريزد
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زاده بـه قـول هـاي آدميـت در تخطئـه كارنامـه تقـيو نوشته، واقعيت اين بود كه ديگر دير شده بود
و واپس» آب در آسياب«خويش  و نويسندگان مكتبـي سـه دماغ آشفتهگرايان هايي چون جالل آل احمد

و هيبت او براي پيشبرد امر خود بهره. دهه اخير ريخته بود و موثر برده بودند، هاي الزم از اعتبار . كافي

و بمباران مجلس تقي  زاده
و تمسخرآميز آدميت به عملكرد تقي و ياران مشرو پيش از آنكه به قلم دشمنانه طه خـواه اش در روز زاده

و پناهندگي پس از آن بپردازيم هـاي روزانـه بنابر يادداشـت.ي روا داريمتأملبايد در اين خصوص، بمباران
و يكـه، روز بمباران مجلس، االسالم كرماني ناظم و حكومـت تـازي پايتخت تحت چيرگـي كامـل قزاقـان

مـردم را در درون. تـي هـم بسـته اسـت حتـي ادارات دول، تعطيلـي عمـومي، بازارها بسـته. نظامي است
مي در خيابان. اند هايشان محصور كرده خانه و چپاول . شوند ها مردم غارت

». . : الحكما وكيل مجلس حركت كرد كه برود به طرف مجلـس گفـتم طرف صبح برادرم شمس.
خ تأملقدري، ها خيال شبيخون به مدرسه سپهساالر را داشتند شب گذشته درباري بـر كـن تـا

. برسد . شد نداي وطن مجداالسالم مدير روزنامه. . وارد . و. و تـوپ جواب داد شب گذشته قـزاق
و نه مي و مدرسه را گرفته از سرباز اطراف مجلس و نه كسـي گذارند كسي وارد بر مجلسيان شود

شد. اند چند نفري را هم گرفته، مدرسه خارج شود . در اين بين صداي غرش توپ بلند . از پـس.
. يك ساعت . و رنگي پريـده گفـت اخوي شمس. و با حالي بد تـا نزديكـي: الحكما مراجعت نمود

و گفـت جمعـي از وكـال را ديـدم كـه مثـل مـن مراجعـت  مجلس رفتم ولي مانع شدند از رفتن
و نمي مي ]118[».گذارند بروند كنند

كه از چندي قبل آنها را بـه كنتـرل، بريگاد قزاق در مراكز حساس شهر، با پيروزي كودتا در بهارستان
و روزنامـه اعضاي انجمن، خواهان آشكارا به پيگرد مشروطه، خود درآورده بود و مترقـي ها نگـاران مسـتقل

و خانـه مشـروطه. دست زد و چپاول بازار و دسـتگيري آزادي غارت خواهـان تـا چنـد روز ادامـه خواهـان
در. داشت هـاي خـارجي را هـم سـفارتخانه. سطح شهر پراكنـده كـرد لياخوف با برنامه منسجم قزاقان را

و پناهندگي سران نهضت شود اعتنـا لياخوف بـي، به نوشته يك انگليسي. تحت نظر قرار داد تا مانع بست
و در موازين هم و حتي برخي ديپلمـات زيستي مسالمتبه قرارداد همچـون، هـاي روسـي آميز با انگليس

و حاكم تزاري كه و عظمت بيشتر روسيه به اين اقدام دسـت مـياً صرف يك مستبد حكـم،زدبراي شكوه
: كرد

». . ي او عمداً با گماشـتن عـده. نبايد بست نشستن در سفارت انگليس كارهاي او را خراب كند.
بي، كوشيدنش هاي خود پيرامون سفارت در خوار كرد فراواني از قزاق ، اعتنا بـه عواقـب امـر كامالً

هـايش تمام قزاق. هايي از اين قبيل داشته باشد بازي به قراردادهاي كاغذي يا حقهآنكه توجهي بي
و به مردم بگويند كه اگر كسي بخواهد نـزد مـا، را اگر هم نفرستاد ، اجازه داد كه دور شهر بگردند
]119[».تحصن جويد لياخوف سفارت انگليس را بمباران خواهد كرد، سفارت انگليس

يس در تمام روزهاي كودتا به هيچ اقـدامي دسـت نـزده بـود كـه حـاكي از عـدم سفير انگل، مارلينگ
ي كمااينكـه وزارت امـور خارجـه.و بـروز بحـران را هـم عمـالً شـتاب داده بـود، ها باشد همراهي با روس

: تعدادي از سران نهضت در سفارت خانه آن كشور پاسخ داد ها به تحصن انگليس در مقابل شكايت روس
كه« توان دسـت اي در سفارت است اما هميشه نمي نشيني عده ما طالب آن نيستيم بست چيزي

]120[».رد بر سينه مردم گذاشت
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مليون ايراني در تـايمز» مانيفست پناهندگان«زاده در بيانيه مشتركي با معاضدالسلطنه كه به نام تقي
شد، 1908اكتبر15به تاريخ، لندن بيمـار، 1326الول جمـادي23، راندر روز بمبـا: نويسـدمي، منتشر

و پس از طلوع آفتاب عازم مجلس شوراي ملي شد ولي در ميان راه با قزاق ها را سـد هاي دربار كه راه بود
و شـب در پنـاه تـاريكي توانسـت. كرده بودند مواجه شد و ناچار به خانه بازگشـت قزاقان او را نشناختند

و پناه آن اين نوشته را معاضدالسلطنه امضا كرده. نده شودخود را به سفارت انگليس رسانده است كـه در
و مدتي بعد به ياري دهخدا روزنامـه صـور اسـرافيل، زمان گرايش سوسيال دموكراتيك نيرومندي داشت

و مخـالف، معاضدالسـلطنه پيرنيـا. در تبعيد را در سويس منتشر كـرد  در مجلـس دوم در طـرف مقابـل
و اشـاره زاده در حزب اعتداليو تقي و هيچ نوشـته و رياست مجلس جاي گرفت درن اي هـم از جانـب وي

و تكذيب روايت اين سند در روز بمباران زاده هـم ها مخالفان تقـي نويسي در وارونه. باقي نمانده است، نفي
و، گرچه. سندي معتبر در رد اين روايت يافت نشده است چون هميشه در بازي بـا كلمـات ريشـخندآميز

به شواهد معتبري كه در دسـترس، براي روشن شدن اين روايت. اند نوشته، اند آميز هر چه خواسته توهين
. داريم مراجعه كنيم

 شرح پناهندگي
بـا شـاه خودكامـه بـه پايـاني» نظـام پارلمـاني«سرانجام كشاكش، قمري 1326اول جمادي23در روز

پس، به قول كسروي. دردناك انجاميد و مجلس و مقاومـت از پـا مشروطه از حـدود دو سـال ايسـتادگي
و كشتن تعـدادي از مشـروطه. افتاد و تبعيـد، خواهـان قزاقان شاه با به توپ بستن مجلس بـه دسـتگيري

و يـا از تـرس عده. سايرين دست يازيدند و مخـالفين سياسـي يـا بـه واليـات گريختنـد ي زيادي از وكال
بر خانهدستگيري به سفارت از60زاده بـه همـراه تعـدادي نزديـك بـه تقـي. دنـد هاي خـارجي پنـاه نفـر

. خواهان به سفارت انگليس در تهران پناه برد مشروطه
مي از دهخدا كه از روز پيش در كنار تقي برد ــ عصر روز پـيش بمبـاران ـــ روايـت شـده زاده به سر

: است
از خـواهم يـك اليحـه مـي، زاده به من گفت شما امشب بياييد منزل مـن تقي« و جـامع مفصـل

و مـواردي را كـه او بـرخالف  و كـردار ناپسـنديده محمـدعلي شـاه تهيـه كـنم اعمال ناشايست
و ملت ثابـت  و خيانت او را به ملك و قانون اساسي رفتار كرده يك به يك شرح بدهم مشروطيت

و  را. كـار او را يكسـره كنـيم]قانوناً[ كنم تا فردا آن اليحه را در مجلس قرائت نموده مـن شـب
و در روي فرشـي منزل تقي و پس از صرف شام چون هوا گرم بود روي پشت بام رفـتم زاده رفتم

و تا نزديـك طلـوع صـبح مشـغول بـه نگـارش  و قلم در دست گرفتم كه گسترده بودند نشستم
مي. اليحه مذكور بودم و چـون بسـيار خسـته بـودم هوا داشت روشن شد كه اليحه را تمام كردم

ب و شليك تفنگ مرا از خواب بيدار كرد،ردخوابم در. ولي صداي توپ تا بعدازظهر را بـا اضـطراب
اي كه تهيه شده بود به طـرف سـفارت انگلـيس سپس به وسيله درشكه، زاده گذرانيدم خانه تقي

. روانه شديم ..«]121[

نم زاده خود در خاطراتشمي تقي اينـدگان در مجلـس نويسد كه روز پيش از بمباران تا ديروقت كنـار
مي. بود و ميرزا علـي شب به خانه اكبـرو علـي، ميـرزا سـيدعبدالرحيم خلخـاني، محمـدخان تربيـت رود

و . دهخدا . مي. آنجا بودند. ي مـا دسـته. من گفتم به مجلس برويم«. شود فردا صبح از صداي تفنگ بيدار
ميدر]75ص[»آمد كه برويم ما ديديم قزاق محاصره كرده مانع شد . تـا ظهـر جنـگ بـود، نويسـد ادامه
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و دستگير كردند قزاق. گفتند مجلس را گرفتند و همراهان در هراس از قزاقـان از خانـه تقي. ها كشته زاده
قصد داشتند از طريق خلخاني به يكي از نزديكـان. روند او به محل يكي از آشنايان در آن سوي كوچه مي

ن اما طرف در خانه. او پناه برند عبـدالعظيم امـا ابتدا قرار شد برونـد حـرم. جويي بودندبود؛ در پي چارهاش
شد خانه بعد سفارت سفارت روس كه كسي خواهان نبود آنهـا محـرك اصـلي بمبـاران مجلـس. ها مطرح

و ترديدي كه در جمع به انگليس، زاده به روايت تقي. بودند مي با وجود شك از يـك سـال«رفت چـون ها
ر سـرانجام بـا احتيـاط تصـميم جمـع بـه پناهنـدگي]76ص[».ها ائتالف كرده بودندوسقبل از آن با

نوشـته شـد كـه) جـا همان(» گويا خطش را دهخدا نوشت، ما كاغذي نوشتيم«. شود سفارت انگليس مي
و مي و جانشان در خطر است يادداشـت را بـه. خواهند اگر امكان دارد به آنها پنـاه بدهيـد آنها چند نفرند

و نترس بود دادند كه ببـردم و سـرانجام تقـي. يرزا علي محمدخان تربيت كه جواني رشيد و دهخـدا زاده
. شوند همراهانش وارد سفارت مي

و نگذاشتند كسي ديگر بـه آنجـا وارد قزاق و سفارت را محاصره كردند ها روز بعد به موضوع پي بردند
د. خارج شوديا از آنجا  بدانـد، خواندمي» اشرار«اشت اسامي متحصصنين كه آنان را محمدعلي شاه اصرار

و ميـرزا جهانگيرخـان صوراسـرافيل را بـه قتـل روز دوم كه ملك.و تحويل آنها را خواسته بود المتكلمين
محمدعلي شاه به دولت انگليس تلگرافي اعتـراض كـرد. ها متوجه وخامت اوضاع شدند انگليسي، رساندند

و چنـد روز در سـفارت. رادي شد كه در آنجا پنـاه گرفتـه بودنـدو خواستار تحويل اف پناهنـدگان بيسـت
شد حشمت. ماندند او از جانب دربار قـول شـرف داد كـه. الدوله از جانب دربار مأمور مذاكره با متحصنين

مي تقي. آسيبي به آنها وارد نخواهد شد  هـايي هسـتند كـه قـول شـرف گفتم كه اينها انسان«: گويد زاده
شـاه گفـت، پـس از مـذاكرات طـوالني]82ص[».آخر مجلس را توپ بسـتند، قرآن را مهر كردند، دادند

پـس از مـذاكرات، سـرانجام. دهد به شرط آنكه شش نفر از ايران تا مدت ده سال تبعيد شـوند تأمين مي
.و ديگر متحصنين از ايران تبعيد شوندزاده بسيار قرار شد تقي

ميآدميت در پي تعديل از كـل جماعـت پناهنـدگان«: نويسـدو رقيق كردن اقدامات محمدعلي شاه
اينكـه چگونـه]122[».در مورد ديگران آن خطر وهمي بود. فقط دو سه تن در معرض خطر جاني بودند

و بر چه مبنايي اطالع دقيق داشت كه محمدعلي شاه بـا سـه صـرفاً آدميت اين موضوع را تشخيص داده
م و فعالين سياسي راديكال را تشكيل مـي ترين روزنامهشكل دارد كه معروفنفر از آن جمع ، دادنـد نگاران

. سپاريم به قضاوت تاريخ مي
: حال شرح ماجرا را از اسناد رسمي دولت انگليس بخوانيم

ـ وكيل شهير آذربايجان كه به واسطه پيغامي از طرف تقي9تقريباً در ساعت« هـايي نطـق زاده
و بي اوبيپرده و، ترس ـ براي ماژوراستوكس رسـيده كـه او و خشم شاه واقع گرديده مورد غضب

چون كه قشون در تجسس آنها اسـت، دو سه نفر از رفقايش مايلند كه به سفارت متحصن بشوند
و در صورتي كه در سفارت پذيرفته نشـوند حتمـاً  و هر دقيقه ممكن است كه آنها دستگير شوند

. كشته خواهند شد

و چندي نگذشت كـه تقـي« و شـش ماژوراستوكس بر وفق دستورالعمل مقرره جواب داده زاده
بودنـد صـور اسـرافيلو مسـاواتو نايب مدير روزنامه المتين حبلنفر ديگر كه سه نفر آنها مدير 

شد وارد در محوطه و اجازه دخول به آنها داده هيچ جاي ترديد نيست كه اگر بـه.ي سفارت شده
و اجازه تحصن داده نميآنها  و شـايد بيشـتر از سـه نفـر آنهـا بـه عاقبـت جهانگيرخـان شد سـه
ـ دچـار مـي ملك - المتكلمين كه در صـبح روز بعـد آنهـا را بـدون هـيچ محاكمـه خفـه كردنـد
]123[».شدند
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مي اسناد انگليسي مابقي روايت تقي  زاده به سـفارت انگلـيس ابـزاري پناهندگي تقي. كند زاده را تأييد
و تخطئه و نكوهش اي شد تا مخالفـان او هـر وسيله.ي كارنامه او در زمان نهضت مشروطه شد براي حمله

و نكوهش اقدامات او كم آوردند . برداري قـرار دهنـد به عنوان يك برگ برنده مورد بهره، جا از مقابله با آرا
]124[

در ميـان. هـاي قطـور سـاختند پرونـده بسياري از مخالفان او از اين رويداد براي پيشبرد امور خـود
و مهم او كـه. زاده را نشـانه سسـتي او معرفـي كـرده اسـت احمد كسروي پناهندگي تقي، مورخان معتبر

و جانبازي را در تاريخ مشروطه طبيعتـاً از همـين منظـر هـيچ، اش سـتايش كـرده اسـت همواره دالوري
و اقت. پذيرد توجيهي را براي حفظ جان نمي و تـاريخ، باس از كسرويبه تقليد نويسـان بسـياري از راسـت

و ملي، چپ و حمالت تند قـرار داده تقي، گرا مذهبي اعـم انتقـاد اينـان بـه]125[. انـد زاده را مورد اتهام
مي تقي در بايستي جان خود را فـدا مـي زاده از اين قرار است كه او و بـدون هـراس از كشـته شـدن كـرد

و هـم دليـل ناهندگي او به سفارت انگليس را هم نشانه جـبن وي مـيپ. ايستاد مقابل قزاقان مي شـمارند
از. كنند وابستگي او به انگليس محسوب مي و مـدركي فعاليـت مـؤثر در حمايـت اينان بدون هـيچ سـند

در مشروطه از را نمونه» كميته ايران«خواهان درون ايران هنـوز بايـد. شـمرند بودن او مـي» انگلوفيل«اي
و گذشت تا فعاالن سياسي در خارج كشوراقدامات مشترك بـا برخـي شخصـيتميها سال هـاي ليبـرال

و در جهـت جلـب افكـار  و آمريكا براي حمايت از جنبش سياسي در درون ايـران چپ كشورهاي اروپايي
و به كـار گيرنـد، عمومي مردم اين كشورها را به عنوان يك رويه مطلوب درك كنند  طـور همـان. بپذيرند

و آمريكـايي ديگـر يـك كه و نشـانه جـبن شـمرده» خيانـت«اكنون پناهندگي به كشـورهاي اروپـايي
و ساير عناصر راديكال مشـروطه هـم، زاده كسروي نه تنها به تقي. شود نمي را بلكه به دهخدا همـين نقـد

مي. كند وارد مي و دالوري را از قهرمانان مشروطه ]126[. خواهد او جسارت
و همبسته وي از انديشه ملت كسروي به پير دسـت بـه اصوالً جمعي يـك،اشگرايانهي عوام ساز يگانه

از، طبقـاتي، گونه تفـاوتي در عناصـر آن در خاسـتگاه اجتمـاعيي بدون هيچ نام توده و و انديشـه منـافع
و جانبـا صـرفاً از اين مـردان هـم. خواست لحاظ جنسيتي مردانه با ساختاري مردساالر مي زي در دالوري

از پناهنـدگي او بـه، سـتارخان،اشي تاريخ مشروطه كسروي در وصف قهرمان يگانه. طلبيد روز كارزار مي
شـايد چـون. گـذرد دفتر ديپلماتيك عثماني در تبريز در زمان حضور قواي متجاوز روس به سـادگي مـي 

و انگليسي و عمـل سـتارخانو شـايد هـم آن را در رونـد اندي، هـا مسـيحي عثمانيان مسلمان بودند شـه
مي بي . دانست تأثير

 شادماني مورخ مشروطه از درماندگي مبارزين نهضت
ها را بايـد هاي حيات انسانبرخي جنبه، هايي درباره ادبيات روسدرسبه قول والديمير ناباكوف در كتاب

و گذشت از گويد من از فضولي در برخي جوانـب زنـدگي نويسـندگان بـزرگمي. ناگفته گذارد و بيـزارم
و چشم از، ها نفرت دارم چراني در اين زندگيسرك كشيدن از باالي نرده » عالقـه انسـاني ابتذال«چرا كـه

. نويسي هرگز به زندگي خصوصي من نيفتدنامهاميدوارم چشم هيچ زندگي. بيزارم
در، وصف تحقيرآميز و پناهنده مشروطه و مبتذل آدميت از مبارزين فراري مقام يك مـورخ مستبدانه
و كوشاي مدرن و دردناك است شگفت، جدي . آور

و بمباران با زباني تمسـخرآميز، 1326االول جمادي23، آدميت در وصف روز پاياني عمر مجلس اول
و شرحي يك و مسئوليت قلمو هجوآلود و فارغ از انصاف ي آخري از تراژدي آميخته بـه آن را پرده، سويه

مي]127[».هاي خارجي داستان فراريان مشروطه به سفارتخانه«او. خواند كمدي مي نويسـد كـه گويـا را
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در برخي از سر تفنن مي و آرمـان خـواه تاريخ. حضور يابند» پناهندگي نمايش«خواستند زدايي زمـان زده
تــاريخي و عواطــف انســان درمانــده، از رويــدادهاي و تحقيــر فرديــت و پيگــرد پليســي اي كــه از تعــدي

مي جنايت و توصيف را آكنده است، جويد كاران سرپناهي و او با چه لذتي كلمات را مـي. اين نوشته جويـد
و خـودش چنـدان پـيش مـي. برد به كار مي و فرو كشـيدن مخالفـان پـدر از در تحقير رابطـه«رود كـه

و بيشتر با تقي و رفقـايش خصوصي سفارت با تندروان مجلس گويـد؛ سـندي هـم جـز سـخن مـي» زاده
راا : نويسـد از قـول او مـي. كنـد عرضه نمي، خوانده» دالل سفارت انگليس«دعاي كسي كه خود كتباً وي

و در آخر وقت خود را به سفارت انگليس انداخته ]128[. اند ظاهراً از پيش تهيه اين كار را ديده
، خواهـان ريشخند آدميت از آن فضاي دهشت باري كه قزاقان لياخوف در به در پي دسـتگيري آزادي

و كشتار مي و چپاول به، كردند خانه به خانه غارت مي» اوج كمدي«زماني ي ورود رسـد كـه صـحنه خود
و كشتار شاه خودكامه به سفارت را توصيف مي زاده هم شاپو بـر سـر بـا لبـاس تقي«: كند فراريان جنايت

]129[».فرنگي آمده بود
و صفات را در وصف مبارزان هراسـان،چه لذتي بايد برده باشد تا هجوآميزترين لغات گرسـنه، عبارات

و ياران و جدا مانده از عزيزان دل،و تشنه و و آينده خـود درمانده و كشـور را بـر، نگران سرنوشت نهضـت
و به كار برده باشد و ترازو بر دوش. كاغذ ثبت كرده و ديگري بـا كـاله نمـدي، يكي را با طبق ميوه بر كله

و لباس عوضي ترسـيم مـيب،و بيل باغباني و ريش تراشيده آن. كنـد هاءالواعظين را برون از رخت طلبگي
يخ ديگري كه در قيافه و نگران جان خـود از ميـان قزاقـاندل، شكن بر كمري يخ فروش با سبد يخ بر سر

ميمحاصره و سفارت مي، گذرد كننده خيابان و نامنصـفا. نهد لبخند به قلم مورخ و بـا هجـوي دردنـاك نه
مي شالق قلم خود را بر تن درمانده، عاري از عواطف انساني گويـا قـرار بـوده در آن روزهـاي. كشدي آنها

و ببند و بگير و خفقان جا، جنگ در محاصره قزاقان ليـاخوف، از جمله سفارت انگليس، در حالي كه همه
و تكه تكه كردن مبارزين  و اشرار حكومتي همه جا را در پي يافتن و، گذارنـد زيـر پـا مـي است بـا قيافـه

و صلوات جان خود را به در برند و سالم . لباس رسمي

 نگاري آدميت روش تاريخ
از سـخني كـه خـود او در آخـرين كتـاب، زاده در مجلـس اول براي سنجش نقد آدميت بر كارنامه تقـي

را، تاريخ فكراش انتشاريافته و«و» يونـان نويسـي سرآمد تاريخ«از قول پوليبيوس كه او مـورخ انديشـمند
مي، مي خواند» توسيونمتفكر كنستي :كنيم آغاز

امـا اگـر بـه، دانيم ناگزير از خطاهاي فراوان مصون نيسـتيم ما اهل قلم به دليل اينكه همه چيز را نمي«
و يا به انگيزه را،ي جلب عنايت مالحظات وطن خويش يا براي خوشامد دوستان معيار سـنجش حقيقـت

بي، پردازي روي آوريمو به دروغ، سودمندي قرار دهيم تـر از كـردار ايـم كـه زيبنـده اعتبار كرده آثارمان را
]130[».اهل سياست نخواهد بود

، شـويم هـاي برشـمرده بـاال مواجـه نمـي هاي آدميت با آفت با اين اميد كه در كندوكاومان در نوشته
م مورخ برجسته. گويد ببينيم آدميت چه مي ) پوزيتوئيسـتي(ي گرايانـه با نگرش اثبـات، شروطگي ايراني

، كه پيشتر آمـد طور هماناو. راوي كل است،»منطق تاريخ«و» سير تاريخ«،»حكم تاريخ«خود در قالب
مـورخ. مسلمي را از آن بيـرون بكشـد» حقايق«كند به عينيتي در تاريخ باور دارد كه مورخ را موظف مي

و عبرت در قلم او كاشف حقيقت و رويـدادهايش از آنجا كه تصـور مـي. آميز است سودمند كنـد گذشـته
آن، جملگي روشن و ميصريح و و گونه كه روي داده در دسترس اوست توان در آنچـه اسـناد دسـته اول
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و پرداخت اصلي مي . به نوشتن آثار متعدد خود پيرامـون مشـروطه اقـدام كـرده اسـت، خواند آن را يافت
و راوي كل تاريخمورخ صالح ميدر نگاه او قادر گونه كـه بـوده تواند گذشته را دقيقاً همان نگاري است كه

و منطق آن را ترسيم كند، بشناسد و روش آدميت تاريخ را علم مـي. سير تاريخ را دريابد را دانـد هـاي آن
ميهم چون علوم تجربي در تاريخ و كاستي. برد نگاري خود به كار و او به ناتواني هـاي تصـوير پيامبرگونـه
و دانـايي نويسـندگان نسـبت صـرفاً،كند باور نـدارد مصلح تاريخي كه تصوير مي آن را بـه عـدم توانـايي

و طبعاً خود را از آن كاستي مي و ناداني دهد مي ها ي عبرت رسـيدن تاريخ براي آدميت آينه. شمردها مبرا
و مـردان قهرمـان يگانـه از اين رو در دادگاه تار. به مدينه فاضله است و ناراستان را افشا يخ خويش پليدان

ميرا تعالي مي و و در آگـاه، قهرماناني كه به رسالتي تاريخي كه او بر دوششـان افكنـده. ستايدبخشد انـد
و منفور شوند مايه ناراستان سست، در مقابل. برابر آن مسئول تاريخ براي او همچون يـك. اند كه بايد افشا

و رو به تعالي استخط سي كُنـد،ر مستقيم و كننـده بايـد از سـر راه برداشـته از اين رو هر عنصر مـزاحم
و چينش مطالب در اين نوشته نشـان داده هاي آن را در نوع منبع نمونه. شود مـذاكرات، مـثالً. ايـم گزيني

و اصلي مي و منطقاً نيز بايد چنين باشـد مجلس را سند دست اول وگـوي انـد كـه گفـتد امـا مـي. خواند
امـا]131[. از صورت مذاكرات حذف شـده اسـت به عمدبرانگيز مجلس درباره چند قضيه سياسي مناقشه

،»خاطرات رئيس وقـت مجلـس«: شود براي پر كردن جاهاي خالي آن به شيوه مرسوم خويش مدعي مي
اخبـار«، ــ نوشته شـده سال بعد از زمان وقوع13قريب)م1920(ق 1339كه در سال، السلطنه احتشام
مي درست مي.»دهند را به دست تواند جاي گزارش روزانه روزگـار گذشـته اينكه خاطرات يك فرد چگونه

و پيامد رويدادها پر كند از، هـا بعـد السـلطنه سـال احتشام. آور است تعجب، را پس از مالحظه نتايج پـس
و  و نتايج امور در سمت تبرئه خويش و بر بسـتر الزامـات روزگـار روشن شدن حاصل كار تخطئه مخالفان

. قلم زده است، نويسان همچون ساير خاطرات
و براي مـا بـازگو كنـد و نه صالح كه جاهاي خالي مذاكرات مجلس را پر و نه توانا امـا. او نه قادر است

مي» منابع اصلي«اتكاي بيش از حد آدميت به  ون مقـدس به صورت برخورد با متـ، داندو آنچه مكمل آن
مي. آيدو حجت كل درمي هم همه اين اسناد تنها و تكيـه توانند با ساير اسناد مشابه سـنگ قـرار گيرنـد

آنيك بـه محـروم كـردن تـاريخ از مجموعـه،و ناديده انگاشتن ساير موارد مشـابه، سويه بر يكي دو قلم
و مدارك مي و آدميت همين رويه را در مـورد خـاطرات منسـو. انجامد شواهد ب بـه حيـدر عمـو اوغلـي

مي نوشتهو دست، يادداشت دوصفحه اي محمود محمود استاد محبوبش را. گيردهاي پدرش به كار آنهـا
و  و دست اول و اصـلي بـه تـاريخمي حجتمعتبر و به عنوان مراجع يگانـه نگـاري معاصـر تحميـل خواند

. كند مي
آدميـت بـا. كنـد مه مجلس اول موضوع را روشن مـيي كاربرد عملي اين رويه در كارنا مثالي از نحوه

و هشتم روي داده،ي آنچه در كشاكش متمم قانون اساسي حذف عامدانه بـه، به ويژه پيرامون اصول دوم
مي اشاره و قصد خاصي را دنبال و خواهـد كوشـش تقـي كند؛ او مـي هاي گذرايي در كتاب خود اكتفا زاده

و ياري مجموعه آنچه و تندرو«ي را جبهه مستشارالدوله . از مـتن تـاريخ حـذف كنـد، خواندمي» افراطي
گيـري امـا از بهـره، گـذارد هاي خصوصـي پـدرش مـي گرچه سهمي به حساب سعدالدوله به استناد نامه

مي هاي مستشارالدوله به ثقه نامه در حـالي كـه مـي دانـد حـذف. كنـد االسالم در همان روزها خودداري
پيرامون كميسيون تدوين مـتمم قـانون اساسـيي مجلس روزنامهو اكرات مجلسمذعامدانه نويسندگان 

كم، كه مستشارالدوله هم عضو آن بوده و مناقشه ميان طـرفين آن صـورت گرفتـه براي رنگ كردن جدل
و آن را هم تأييد مي . كند است
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را كـه بـه كوشـش) 1352( االسالم نامه ثقه زندگيو) 1354( االسالم آثار قلمي ثقهآدميت دو كتاب
از نصرت و آنها را مي» منابع ارزشمند«اهللا فتحي انتشار يافته خوانده هـاي ولـي نامـه]132[. كند معرفي
و جاندار مستشارالدولهگزارش و عامدانـه ناديـده مـيرا گونه گيـرد از آنچه در آن جلسات گذشت آگاهانه

. آيد پردازد نمي چرا كه به كار حكايتي كه مي
دانيم او خود را آگاهانه از برخي ديگر اسناد محروم كـرده يـا بـه دسـت نوشـته ونه ديگر اينكه نمينم
و كوشش تقي اوليه و مستشـارالدوله در كميسـيون ـــ كـه در بخـش مجلـس اول آورده متمم ام ـــ زاده

نـويس در كتب متعدد او هيچ اشاره اي از وجود حـداقل دونسـخه از ايـن پـيش. دسترسي نداشته است
، هاي رمز خود شـرح رويـدادها را بـه مـراد معتمـد شـيخي خـود مستشارالدوله در آن نامه. اوليه نيست

و مستند كرده است، االسالم ثقه السـلطنه كـه در حالي كه آدميت نوشـته احتشـام. در همان روزها نوشته
و نه مي ر در آن برهه نه در كميسيون بوده و توانسته سالها بعد گـزارش مسـتند ويـدادها را بـاقي بگـذارد

كـه عمـدتاً بـر مبنـاي اظهـارات، به خصوص اسـناد سـفارت انگلـيس، همچنين نوشته مأموران خارجي
مي، الدوله تدوين شده صنيع و البتـه آدميـت آنجـا كـه آن نامـه. دهد مالك قضاوت قرار هـا بـه كـار نقـد

و الئيك مي مي، آيد نكوهش جريان راديكال ميو سند محكوميت تقيگيرد از آنها بهره از، سـازد زاده امـا
مي كنار گزارش دليل آن هم روشن اسـت؛ همچـون سـاير منبـع. گذردهاي جاندار مستشارالدوله عامدانه

و تاريخي تقي، هايشگزيني و كارآمد و زاده در تدوين دست حضور مؤثر نوشته اوليه متمم قـانون اساسـي
در. تابد اصول پيشرو آن را برنمي و پيشاو گفتارش قرار اسـت بحـران آزادي را كتابي كه بر مبناي عنوان
و اصـل از عمده، در مجلس اول پي گيرد ترين كشاكش مجلس اول كه همانا تدوين متمم قـانون اساسـي

و مقاومت مشروعه و جدل و قوميت تـر مهـم. كنـد گـذر مـي، خواهان اسـت مساوات مردم فارغ از مذهب
و وتـويي مشروعه مقابله، آنكه و كوشش مؤثرشان در گنجاندن حـق نظـارت خواهان با اصول مشروطگي

پـس، دانـد رويـدادها مـي» ترينمهم«او تاريخ را گزينش. گذارد روحانيون بر قوه قانونگذاري را ناگفته مي
و تحليل ندانسـته اسـت، اين امر را كه سرنوشت تاريخ معاصر ايران را متأثر كرد ، در عـوض. شايسته ذكر

و محكوميت تقيت و نكوهش و غم كتاب را بر نقد و معدود يارانش قـرار مـي مام هم ايـن نـوع. دهـد زاده
ميتاريخ و سازي بـراي تقـي پرونده، كند كه در ذهن مورخ مشروطهنگاري روشن و جريـان راديكـال زاده

و تسويه اش بـه شـمارهوظيفه در آخرين كتاب مشـروط» ترينمهم«حساب تاريخي با او الئيك مشروطه
توجيهـاتي، برخي پژوهشگران براي گريز از نقد قاطع اين رويكرد مورخ پيشـگام مشـروطه. رفته استمي

و ترس خوردگي زمان انتشار كتاب را مطرح كرده ، بـا دقـت در چـارچوب كلـي كتـاب. انـد چون سانسور
و سنجش رويـدادها، گزينش مطالب و سير منطقي تحليل ن، خوانش اسناد دهـد كـه شـان مـي جملگـي

و عامدانه مي مي آدميت آگاهانه و چه رويدادهايي را بايد ناديده انگـارد داند چه آن. خواهد بگويد سانسـور
اش روزگار وقتي مي و منطقـي نوشـته توانست تأثير اصلي را در متن گذارد كه نويسنده در سير طبيعـي
و يافته ا نتواند داده و روشنگري مطلب . در حالي كه كتاب چنـين نشـاني نـدارد. دا كنداي را براي تكميل

و تالش كميسيون تدوين متمم را از متن روايت خود از بحـران و مشروعه آدميت كل كشاكش مشروطه
خواهـد بـا نمـي، نويسـد او كه به نادرستي سهم اصلي را به نـام سـعدالدوله مـي. آزادي حذف كرده است

و اعتباري  و يارانش در تدوين آن قانون در تاريخ ثبت كنـد براي تقيمراجعه به اسناد معتبر حيثيت . زاده
آنو مهم و تأثير مذهب، تر از و قرائت، آدميت در مجموعه آثارش اعتناي چنداني به نقش هـاي روحانيون

و«از يكـي دو اثـرش چـون. قائـل نيسـت، خوانـد شريعت مدار در آنچه تاريخ انديشه ترقي مي اميركبيـر
و حكومــت قـانون اندي«و» ايـران  هــايي كتـاب او ايــن شـيوه را در مجموعـه، كـه بگـذريم» شـه ترقـي

و بحران آزادي پي گرفتـه اسـت مشروطه تـالش، در فكـر آزادي. خواهي خود از فكر آزادي تا مجلس اول
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و بهـره ملكم و واژه خان در كشاندن روحانيون به عرصه سياسـي ، هـاي اسـالمي گيـري ابـزاري از ادبيـات
و انديشه اتحاد اسالم را كـه تجسـم روشـن آن روزنامـهو همكاري با سيدجمالهمراهي الدين اسدآبادي

و شايسته توجه نمي قانون است بي از، اين رويه نه ناشي از ناآگـاهي. بيند اهميت » منطـق«بلكـه پيـروي
كوشـش ده سـال. بـرد هاي ميرزآقاخان كرماني هم به كار مـي او همين رويه را در انديشه. تاريخي اوست

و سهيم كردن روحانيون در قدرت سياسـي  و نظري براي كشاندن ، اخير زندگيش در اوج پختگي سياسي
و همراهي همه و نقش محـوري در انجمـن اتحـاد اسـالمي با سيد جمال جانبههمكاري بازسـازي، الدين

ـ ازلي را به نحوي شگفت  كم انديشه ديني بابي و يا ميانگيز ناديده را باورمنـدي.دكنـ رنگ هـاي دينـي او
و بررسي دقيق نمي و، آدميت بر مبناي همين شيوه كارنامـه جـامع آدميـت. شناسد شايسته تحليل پـدر

مي، دوستانش ميرا بررسي و . سنجد كند
و كارآمد فعالين جامع آدميت و مـدا شـريعت چون نصراهللا تقوي، نقش مؤثر ر را در كميسـيون مـتمم

ميسراسر مجلس اول برا و ناديده اي هـر جـا هـم اشـاره. انگاردي جاانداختن قرائت ديني از قانون ناگفته
مي بدون، كندمي و ارزيابي از كنار آن و نـه بـا. گذردتحليل اين رويه نه به سانسور آن روزهـا ربطـي دارد

و توضيح است و وجـه بـارزي شناختي تـاريخي او را مـي بلكه جهان، آن قابل توجيه و نمايانـد از رويكـرد
مي خواست عامدانه و، به گمـان مـن. دهدي او را نشان آدميـت بـراي خـود تعـاريف مشخصـي از تـاريخ

و عرضـه كـرده اسـت  و در آن چارچوب آثـارش را نوشـته ي او تـاريخ را آينـه. وظايف مورخ تعيين كرده
و. شناسد عقالنيت مورخ مي و تعـالي را هـم داد؛معني مـي تعاليتفكر عقالني براي او پيشرفت  پيشـرفت

و ترقيقانون،ي پارلماني در راستاي انديشهصرفاً ميخواهي انديشـه«خواهـد او مـي. دانست جويي ممكن
و هـم چكيـده انديشـه. را در نزد مردم ايـران جـا بينـدازد» كنستي توسيون قـدم روشـني او را همكـار

و با صراحت به دست داده اسـت  انگـار آرزويـش. توسـيون اسـت كنسـتي او متفكـر«:ضميرش به خوبي
و سوسيال دموكراسي، اصالح كنستي توسيون بود ]133[».با معيارهاي خودش در منطق پارلمان ملي

و رو به پيشرفت در سوي آن انديشـه مـي، در اين ذهنيت او فقـط. شناسـد او تاريخ را خطي مستقيم
و بشناسـا مي و چگونگي رسيدن به آن را بيابـد .ي دينـي نداشـت ترديـد دغدغـه بـي.ندخواهد ضرورت
و ادبيات اسالم بي و،و اعضاي جامع آدميت، كرماني، گراي ملكم اعتنايي او به قرائت و كشـاكش مشـروطه

و توصـيف توان به دين مشروعه را نه مي و هراس او تقليل و نه با سانسور و مداراي ديني او معنا كرد داري
را، دانسـت هاي آن خط سير تاريخ نمـي مؤلفه» ترينممه«او اين امر را در شمار. كرد و پـرداختن بـه آن

و قلم خود مي . پنداشت هرز بردن توان
كم خواهد مؤلفه آدميت نمي هـاي مهـم مؤلفه. نگاري او شونداهميت مانع خط سير منطقي تاريخهاي

و تعريف شده بود به. براي او روشن و راديكال مشروطه تـر زاده را مهـم رهبري تقـي او نقش جريان الئيك
مي هاي شريعت تر از حضور قرائتو مخرب و عاليق شخصي بـر، شناسد مدار از مشروطه و عالوه بر سليقه

و قلم خود را در اين جهت متمركز مي بـه قـول،ها مؤلفه» ترينمهم«اينكه اين. كنداين مبنا تمام تالش
و بحران آزادي، خودش و باور او جا گرفتهچگ، از علل اصلي ناكامي و تأكيـد تأمـل شايسـته، ونه در ذهن

و ابعـاد مهـم آن را در آثـارش جداگانه است؛ اما بايد تكرار كرد كه او چارچوب مشروطگي را مي شـناخت
و او پايه. برجاي نهاده است گذار كنستي توسيون در تاريخ معاصر ايران را از وراي سخن نه چندان معتبـر

او. كشـد اش بيـرون مـيي اولين اثر تـاريخينهقهرمان يگا، شفاهي در واقـع خواسـت خـود را در دهـان
- سپس اين انديشه را ميرزا حسـين. كنستي توسيون داشت خيالاند اميركبير شنيده، گويدمي. گذارد مي

و قلم ملكم و سرانجام با گذشتن از صافي ذهن ، خـان عباسـقلي، خان به پدر مـورخ خان سپهساالر پروراند
و موانعي كه در جنـبش مشـروطه پـيش. جامع آدميت در عصر مجلس اول به ميراث رسيدو اما به علل
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و ناكام ماند، آمد و مخرب تقي. ناقص و يارانش بوده اسـت يكي از موانع اصلي آن هم حضور نامبارك . زاده
و پيشـگامان آن را خـ خواهد سير ترقـيمي، خان از اميركبير تا عباسقلي، پردازيدر اين تاريخ، مورخ واهي

و به قول خود از تحقيقاتش چند هدف مشـخص را پـي گرفتـه اسـت  مقـام حقيقـي«يكـي: تصوير كند
و بوم هميشـه«؛ ديگر اينكه»گران ايران تا زمان مشروطيت را باز نمايد انديشه نوآموزان بدانند در اين مرز

و آزاده بوده ب اند كه صاحب انديشه مردمي هوشمند و از احكـامي بلند و بـه پسـتي تـن در ندادنـد ودنـد
و ناپرهيزگار نفروختند و نادان و روحشان را به اربابان خودسر ]134[».دنيوي دست شستند

مي تاريخ را آينه،تر به بيان روشن يـا بـه، شناسد كه مورخ بايد براي سرمشق اخالقي جواناني عبرتي
و بپردازدبياراياي آن را به گونه، قول خودش نوآموزان تا آنهـا بداننـد در ميـان گذشـتگان آنهـا مردمـاند

و درست راست، آزاده و در واقع قهرماناني بوده، كردارانديش و آزادي را بـر دوش گرفتـه اند كه پرچم ترقي
و واپـس، به اين معنا صاحبان انديشه بلنـد. اند پيش برده و پسـتي و عـاري از پلشـتي و روح آزاده گرايـي

و نمايانده مـي در چارچوب كتاب»ويحطام دني« و پرداختـه. شـوند هاي مورخ تصوير قهرمانـاني سـاخته
و روح وااليشـان نشسـته مي و آلودگي بر تن و اگر گردي از بدي يـا قابـل، شوند كه غالباعاري از خطايند

و حتي الپوشاني است چشم و روسياه شوندو يا مقصر ديگراني، پوشيدني .اند كه بايد يافته
و رسالت و، در اين جهان بيني آدميت در پردازش تاريخي خـود چنـدان در پـي روشـن كـردن مـرز

و دنيوي حدود ميان انديشه هـر جـا هـم.و بين قرائت ادبيات شرعي با رويكرد الئيك نيسـت، هاي ديني
كم كه به اين موضوع مي و تأثيرش بر قهرمانان خود را ميپردازد حضور در نقـد ضـمن اينكـه. كنـد رنگ

مي خود به جهان و دخالت دين در سياست تأكيد در، ورزدبيني ديني اما چندان به تفكيك تاريخ انديشـه
و ميرزآقاخان كرماني بـهي اين رويه را در مورد ملكم بهترين نمونه. دهدنشان نمي اين جهت عنايت خان
ي ازلي مسـلك ان كرماني اساس انديشههاي ميرزا آقاخ در شرح انديشه، كه آمد طور همان. كار برده است

مياو را كم و آن را فقط به تأثير اوليه رنگ ميي دوران جواني كند ]135[. دانداش مرتبط
و تقابل آشكار او با بابيـان بـه عنـوان اهـل نمونه ديگر بي اعتنايي به باورهاي شريعت مدار اميركبير

. از دين به ويژه در روزنامـه قـانون بـي اعتنـا مـي گـذارد همانگونه كه از بهره وري ملكم خان. كفر است 
و عامدانه باورهاي ديني كرماني را ناديده مي و آدميت آگاهانه گيرد تا بتواند قهرمـاني همـواره ترقـي جـو

و يـا سانسـور چنـين خواسـته. متكي به اصالت عقل بيافريند باور ندارم اينها ناشي از عدم اطـالع اوسـت
و ابعاد متضاد آراي كرماني نداردمورخ عناي. است را، شناسـد گرچه آنها را مـي، تي به چندسويگي امـا آن

و شناساندنش به آن  و بررسي و بايسته تأكيد . داند تاريخ نمي» نوآموزان«شايسته
و آگاهانـه وجـوهي كـه گزينش خاص تاريخ و مـي مهـم نگاري او عبارت است از چينش عامدانه دانـد

آدميت در كنار اين وجـه اصـل. شناسدو حكم تاريخ را از آن ميان رسالت خويشمي برجسته كردن سير
و حسـاس، نگاري خود تاريخ و نفـرت ايـن را مـي. آدمي است به شدت عـاطفي و عصـبيت شـود از مهـر
و شخصيت بي او خـود را يـك مصـلح. كنـد هاي منفور خـود مـي پاياني دريافت كه نثار قهرمانان محبوب

و راوي مي يكتا و دگرانديشي را برنمـي صالح تاريخ معاصر ايران ، تابـد شناسد؛ از اين رو هيچ نداي مخالف
و منطق تاريخ تا جايي مخالفين را تأييد مي و مخرب«اش كند كه در مسير در غيـر ايـن، انـد نبوده» مضر

و كينه صورت خشم مي آلود كژ. تازد توز بر آنها و و ان خود چندان نـرم روي قهرمان همو در نقد ناراستي خـو
آيـد بـا هر جا هم كه از دستش برمـي. دارداش به حيرت واميشود كه خواننده را از مهرباني خطاپوش مي

و ناديده انگاشتن اسناد و چينش خاص در مقام توجيه برمي، حذف . آيدگزينش



 799نگاري معاصر زاده در تاريخ تقي

عناصـر » اعيفكر دموكراسـي اجتمـ«در كتاب. شناسد آدميت خود را خواهان دموكراسي سياسي مي
و انقالبـي؛ روشـنفكران اصـالح.1: كنـد سازنده مشروطگي ايـران را در سـه گـروه خالصـه مـي  .2طلـب

و بازرگانان ترقي ]136[. ضمير روحانيون روشن.3خواه؛
و نفوذ اجتمـاعي روشـنفكران آزادي: افزايد آدميت در همين كتاب مي خـواه روحانيون به تأثير تلقين

و به پندار برخي افراد مبني بر اينكه آدميـت نقـش، بنابراين. اند تحرك اجتماعي وارد شده به صحنه آمده
و مشـروطه را نمـي  و كشاندن روحانيون به عرصـه سياسـت ، شناسـدو تأثير عنصر روشنفكري در ترغيب

بي. اعتبار چنداني ندارد و پيامدهاي آن بي اينكه او به نشانه و بي، اعتناستتوجه بـه ايـن اطالعـي دليلش
اينكـه در آخـرين كتـاب عصـر. دانـد بلكه نكتـه اصـلي ايـن اسـت كـه آن را مهـم نمـي، موضوع نيست

و نقـش مشروطه اش از كنار كشاكش عنصر روشنفكري الئيك با مشروعه در تدوين متمم قـانون اساسـي
مي دين ياران بي و اشاره و يا ترس خوردگي اوست، گذرد اعتنا عمـدتاً از همـين بلكـه، نه ناشي از سانسور

و سير منطقي آن در آثارش ناشي مي بي. شودجهان بيني تاريخي و ناسـازگاري او گمـان بـه ناكارآمـدي
را، گويـد قرائت ديني از مشروطه آشناست اما سخن چنداني در باب علـل آن در آن كتـاب نمـي  زيـرا آن

را. شناسدو ارزيابي گسترده نمي تأملبايسته  و فراتـر از معلـم مـي مند فكرمعمار هنرآدميت خود شناسـد
او.هاانديشه از، به باور و جان«همين كه مطلب را تاريخ، همسان باشد» معني و بپرورانـد نـويس بايـد آن

مي. عرضه كند مي او حتي قدمي فراتر و به افراط در اين رويكرد : نويسدرود
بـه تـأثير نويسـنده در اثـر شـباهت اي بـي تأثير شخصيت عقلي مورخ در تصنيف خود تا درجه«

]137[».هنري نيست

مي، مورخ همچون هنرمند ومعمار، در چارچوب اين ذهنيت مي اثر خود را و و به دلخـواه آرايد پروراند
و ترقـي بـه همگـان  و در راسـتاي پيشـرفت و مسـير تـاريخ و خالقيت فردي خود منطق و سطح دانايي

. كند عرضه مي
و عبرتمعيار قضاوت آدميت سودمن رويكردي كه به رغـم اتكـا بـه روشـمندي. آموزي اثر اوست دي

و مصلحانه در آثارش جلوه تاريخي در فضايي اخالق يك. گر است گرا نويسـد در قلمـرو جا مـي او گرچه در
بي، تاريخ و برگي را كه خود مـي، بر است تقويم ثبت وقايع چون درختان پسـندد بـر اما در عمل آن ميوه

ب ميياين درخت - بـه نقـد مـي » آشفتگي فكر تاريخي«آنچه آدميت تحت عنوان]138[. كند بر ترسيم
و رويكردهايي است كه در جهان كشد همه در آثارش با هر چه جلـوه. گنجد بيني تاريخي او نميي آن آرا

و خشونت« و افراط مي» تندروي و كردار و اي تحمـل امـا خـود ذره. يابد به شدت مخالف اسـت در پندار
ميمدار را در قبال دگرانديشان برنمي . خواند تابد كه مجموعه آنها را آشفته فكر

 هاي مجلس اول در ارزيابي آدميت بندي صف
خـواه تربيـت يافتـه عنصـر ترقـي، تنها گروهي كه تصور روشني از مشروطيت داشت،ي آدميت به نوشته

وطيت را بر پايه نظريه حاكميت مردم تعريـف مشر، مورخ]139[. معتقد به حكومت دموكراسي غربي بود
مي مي و فلسفه سياسي نهضت را دموكراسي سياسي در وصـف، بينـي بـر بسـتر ايـن جهـان. شناسد كند
مـديون» كننـده مجلـس اول تعـالي خيـره«شـود كـه هاي سياسـي مجلـس اول مـدعي مـي بندي گروه

و آلمان مرد نخبهالسلطنه دولت احتشام و گرا و روشـنفكر«خواه زمانه چند تن ديگر از نمايندگان هوشمند
اينان به اين دليل شايسته چنـين مقـامي]140[. اند كه غالباً عضو يا هوادار جامع آدميت، است» مجلس
به شده و مسئوليت اجتمـاعي خـويش قصـور» مسئوليت روشنفكري خود هشيار«اند كه و در انجام تعهد
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را آدميت اين شخصيت. نورزيدند و تصـريح مـي» خـواه راديكـال عناصر ترقي«ها كنـد كـه همـه معرفـي
و خواسته و بديع از آنان برخاسته است انديشه و اصالح از، السـلطنه عالوه بـر احتشـام]141[. هاي تغيير

و سعدالدوله به عنوان صنيع و درخشـان برجسته«الدوله روشـنفكر، خـواه هـاي ترقـي چهـره» تـرين ترين
و هوشمند مجل مي، سقوط نكردند» رجالگي«س كه به مسئول هـاي بنـدي مورخ در وصـف گـروه. برد نام

را را قـرار مـي» خواهـان سـنت«، در سوي ديگر» مترقي«مجلس در مقابل اين گروه  دهـد كـه مشـروطه
و ارزش و تعرض به باورها و در اقليـت مطلـق«هاي گذشته خود محسوب كرده معموالً در كسوت ماليي

درم]142[.»بودند . يابـد زاده مـي چهار پنج نفره به رهبري تقي» تندرو«اقليتي،»منتهااليه مجلس«ورخ
و حذف شدند گويد از گروه سنت آدميت مي بنـابر. ادعايي كه اعتبـار تـاريخي نـدارد. گرايان كاري برنيامد

مي، همان اسناد دست اولي كه خود او از آنها بهره گرفته و سـنت پي توانمنـد تـا بريم كه عنصر شـريعت
و مؤثر بود و حاميـان، جالب اينجاست كه آدميـت. پايان كار مجلس حضور داشت و بهبهـاني طباطبـائي

مي آنها را نه در صف سنت روان متمايـل بـه ميانـه«برد ــ بلكه در صفوف گرايان ــ كه سه نفر آنها را نام
برمي» خواهترقي و از شيخ فضل اهللا نوري هم نامي نمي و بر مبناي ادعاي آدميـت صـف.دنشاند تا اينجا
و همراهان ميانه ترقي پـيش از آنكـه. شناختيم، رو آنها را كه در بسيار مواقع همراه بودندخواه مجلس اول

و عملكرد جبهه  پي» تندروان«آرا خواهـان ترقـي«تي بـر ايـن بـه اصـطالح تـأمال، گيريم را از زبان مورخ
. مجلس ضروري است» راديكال

و خاطراتش حتشاما  السلطنه
و بحــران آزاديهــا پــيش از نوشــتن كتــاب آدميــت ســال ــه، در مجلــه ســخن مجلــس اول اي در مقال

را احتشام و نيك«السلطنه و دانـا بـه اصـول پارلمـاني مردي كاردان و مؤمن به حكومت دموكراسي » خواه
- افـزود كـه احتشـام، همـين نوشـتهدر]143[. استناد او هم گزارش مأموران انگلـيس بـود. معرفي كرد
و روش تندروان افراطـي سـخت ايسـتاد روي در برابر زياده«: السلطنه و. هاي روحانيون ماليـان را مرتجـع

».جلو هر دو را گرفت. تندروان را ويران كننده رژيم نو بنيان مشروطيت خواند
خوالسلطنه سالاحتشام دنوشـته اش طـرح كـرده امـا ها بعد از مشروطه چنين ادعاهايي را در حديث

و شـواهد تكميلـي  دسـت آدميـت را تصـوير يـك، كارنامه عصر مشروطه اش به شهادت مذاكرات مجلس
و ايـن ادعـاي احتشام. كند تأييد نمي و خواهـان دموكراسـي نبـود السلطنه هر چه بود فـردي دمـوكرات

و قانونمنـد،م متمركـز حكـومتي از نـوع نظـا، او در بهتـرين حالـت. آدميت اعتبار تاريخي ندارد مسـتبد
كـه، وي در خـاطراتش. خود او هم ادعاي دموكراسي خواهي نكرده است. خواستبيسمارك آلمان را مي

مي» ارزشمندترين«آدميت به قاطعيت آن را  از. دروغ بسيار هم گفتـه اسـت، شناسد كتب از اين دست او
مر شدهمنظر متفرعن يك دولتمرد تربيت . دانسـت دم ايـران را شايسـته مشـروطه نمـيي دستگاه قاجار

مييك و انجمنـي نبـودم: نويسد جا به دروغ و ايراد كارم اين بود كـه عضـو هـيچ دسـته در]144[. عيب
در حالي كه مي كارنامـه فكـر آزادي دانيم او عضو فعال جامع آدميت تحت رهبري پدر مورخ بود ومـورخ

و اعيـان بـود او همچني. اين عضويت را به دست داده است .ن عضو انجمن خدمت يا اكابر محفل درباريان
مي» تجسم عالي مشروطگي«اين و تعطيل مجلس اول شوراي ملي اگـر«:نويسـد با خرسندي از بمباران

و خودسر دست به اين جنايت نمي آرزومندان تجديـد، زد خيلي زودتر از آنكه به تصور آيد شاه خودپسند
و صحنه ميهاي انقالب وقايع ]145[».رسيدند كبير فرانسه به آرزوهاي خود
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و هراس اين دولتمرد اعيان مشرب زمانه، در واقع بـيش از دسـتگاه كشـتار باغشـاه از ريشـه، وحشت
و عميق شدن نهضت مشروطه است در، گويد همان بهتر كه شاه كار مجلـس را يكسـره كـردمي. گرفتن

و دربار را برهم مـي همچون انقالب فرانس» تندروان«غير اين صورت و جمهـوري را بـهه بساط شاه زدنـد
دل. آوردند ارمغان مي ميجاي ديگر خاطراتش از اين : گويد نگراني خود صريحتر سخن

و حكومت مشروطه هر پادشاه ترقي« و عاشق آزادي اي را هم كه به جاي محمـدعلي شـاه خواه
و جنـگ بـا مجلـس، بود و عاصي وادار به دشمني . نمـود خـواهي مـيو آن نـوع مشـروطه متنفر

]146[«

و هـم مـي مسـلك احتشـام آدميت هم از تفرعن اعيان دانـد او هواخـواه آلمـان السـلطنه اطـالع دارد
و وارونه تر از آنكه دروغمهم. غيردموكراتيك بود به گويي مي نويسي او را شناسد؛ اما از آنجـا كـه بايـد خوبي

ااي قهرمان چهره و راسـت وانمود مـي، ول بتراشدگونه براي مجلس و خـاطراتش قابـل كنـد او اصـلح گـو
ــت ــاب. اتكاس ــت در كت ــر آزاديآدمي ــي، فك ــويت وهمراه ــد عض و تأيي ــف ــل در وص ــفحه كام دو ص
و از نامه احتشام آن، خـاني ملكـم السلطنه در محفل شبه ماسوني جامع آدميت قلم زده مرشـد معنـوي

ميالسلطنه در خاطراتش در اين يم احتشامببين. محفل به او نقل قول آورده است وي تحـت. گويد باره چه
و دسته:نويسدمي» دعوت به مجمع فراماسون«عنوان  شـدم ها نمـي بندي با وجود اينكه وارد انجمن بازي

و آمد نمي كارگردانان انجمن«و با  و مجامع رفت . شـدم همواره از سوي برخي به آن دعوت مـي» كردم ها
كه از جمله مرا و فرامـوش«به جمعي دعوت كردند كـردم رد.»خانـه اسـت به قرينه فهميدم مسـئله لـژ

مي«  جمـاعتي كـه خـود را طبقـه، در اين قضيه هـم، بودند كه در چنان جمعي شركت كنم نبايد متوقع
و آزادي ترقي ميخواه و امت ملكم طلب و شاگردي مكتب او تـاج افتخارشـان بـود دانستند  بـه، خان بودند

]147[».دشمنان من عالوه شدند
دو صفحه از خاطرات خود را اختصاص به ايـن داده تـا بـه دروغ بگويـد عضـو، معتمد مورخ مشروطه

و ارتباطي با آنان نداشته است زمـاني كـه سـعدالدوله، السلطنه در جاي ديگر احتشام. جامع آدميت نبوده
و به دربار پيو و به عنوان مغز متفكر توطئه براي يكسـره،ستعضو ديگر جامع آدميت از مجلس جدا شد

و تصور نمي: نويسدمي، كردن مشروطه مشاور شخص شاه شد . كنم چنـين باشـد سعدالدوله خائن نيست
و قبول من نيست« در13اين قضاوت قريب]148[»مورد تصديق و سال بعد از مشـروطه نوشـته شـده

، السلطنه بر خالف روايـت آدميـت احتشام. طه آگاه بودندآن زمان همه از خيانت سعدالدوله به نظام مشرو
و بنابر نوشته و«ي خـودش مجلـس اول وقتي احساس كرد اوضاع بحراني است بـر لـب پرتگـاه سـقوط

مي،]149[است» زوال مي، بيند هوا را پس و مشـروطه استعفا و نيـاز مجلـس و در اوج مشـكالت از، دهد
و ايران خارج مي و باز تهران و گرداب بال بيـرون«به تأييد خودش شود . مـي كشـد» خود را از آن طوفان

مي]150[ و در ارتبـاط تنگاتنـگ بـود. شودو عازم اروپا و اطرافيـان شـاه هـم انجمـن بـه، او كه با دربار
و: اقرارخويش دريافته بود كه شواهدي در دست است كـه  در اولـين فرصـت ممكـن مجلـس را تعطيـل

]151[. خواهند كردمشروطيت را موقوف 
مي احتشام، آدميت و تعالي مشروطگي مجلس اول خوانـد؛ ايـن السلطنه را تجسم دموكراسي سياسي

آن» قهرمان يگانه« و كشتار پس از و در شرح بمباران در تشـابه سـخن پـيش خـود، در ارتباط با مجلس
كه: نويسد مي و جريان راديكال مشروطه به جايي رسيد : كار مجلس

گذشـت كـه طبقـات مرتكب آن خطاي توام با خريت نشده بود ديري نمـي، محمدعلي شاهاگر«
ــه  و پيش ــبه و كس ــان و بازاري ــردم ــي م ــام م ــس قي ــد مجل ــر ض را وران ب ــاط و آن بس ــد كردن

]152[».چيدند برمي
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و همپيـالگي، به بياني ديگر و مشروطه طبق آمـال او و حاال كه او در مقام رياست نيست هـاي اعيـان
زاده آدميـت بـر تقـي. همـان بهتـر كـه توسـط شـاه برچيـده شـد، رودي جامع آدميت پيش نمـي اعضا
. خروشد كه چرا به جاي كشته شدن در صحن مجلس روز بمباران به سفارت انگليس پناه بـرده اسـت مي

و ها پيشتر تجسم عالي مشـروطگي مجلـس اول در اروپـا خـوش مـي كند كه از ماه اما اشاره نمي گذارنـد
گويـد سـاير وكـالي كمااينكه نمـي]153[. از نوع خود دانست»پ بستن مجلس را نجات مشروطيتتو«

و مسئول عضو جامع در آن برهه خطير كجا تشريف داشتند . هوشمند
بـا دسـتكاري مطلـب. دهـد السلطنه ناراسـتي هـم نشـان مـي قول از خاطرات احتشامآدميت در نقل

و براي نشان دادن تجسم  ي او خـالف نقـد خـود نسـبت بـه عـالي مشـروطگي در كارنامـه قهرمان خود
و همكار ديري. كند خالفكاري ديگران عمل مي : نوشته بودنش او خود به دوست

تاريخ را بايد بدانسـان نگاشـت كـه اگـر پنجـاه. تاريخ گذشته را نبايد باب روز يا باب دل نوشت«
ن، سال يا صد سال بعد نوشته تو را به دست گرفتند زدكس حـق بـه، گويد كه فالني جانبدار قلم

و غرض ورزيد هـاي پژوهشـگر آن اسـناد همخـوان اسناد تاريخي چه بسا بـا انديشـه. حقدار نداد
مي، نباشند ]154[».كند كه در ارائه آنها تحريفي نشود اما شرافت روشنفكري حكم

ا السـلطنه بـهز خـاطرات احتشـام اما ببينيم آدميت اين توصيه استاد به شاگرد خود را چگونه در نقل
وگـو بـه گفـت» افراطيـون«السلطنه چنـدين بـار بـا سـران نويسد احتشاممي مورخ مشروطه. برد كار مي

و به راه آوردن آنها برهان آورد و براي امتناع مـا بـه هـدف خـود، انقالب هدفي بايد داشته باشـد:نشست
و بايد حافظ وضع موجود رسيده ]155[. باشيم،نيمشروطه پارلما، ايم

دسـتكاري، السـلطنه ارجـاع داده خـاطرات احتشـام 650قـول كـه بـه صـفحه آدميت در ايـن نقـل
و نوشته انجام مي آوريـم السـلطنه را مـي ابتدا اصل نوشته احتشام. دهد تأثيرگذاري را در جهت تغيير معنا

: قول آدميت آشكار استكه تفاوت آن با نقل
ج« و گفـت، زادهتقي، ها با ايشان لسه ساعتدر آن چند ماه در چند وگـوو ديگر وكالي تبريـز بحـث

و براي ايشان توضيح داده و خون داشتم و وصول به يك هدف بايـد ام كه انقالب ريزي براي حصول نتيجه
و بايد حافظ وضع موجود باشيم ما به هدف خود رسيده. صورت بگيرد ».ايم

در آدميت واژه خون اگـر قهرمـان مطلـوب. كنـد السلطنه حـذف مـي سخنان احتشام ريزي با هدف را
و به صالح اسـت ايشان هم گفته باشد كه يك جاهايي خون رو نمـي، ريزي با هدف توانـد بپـذيرد؛ از ايـن
و مــراد امــا مهــم. كنــد را حــذف مــي، بــراي اينكــه خواننــده گمــراه نشــود آن تــر از آن تعــويض معنــا

و آگاهانـه واژه» حفظ وضع موجود«بعد از كلمات.ي استالسلطنه در دستكاري بعد احتشام ي سـر خـود
مي» مشروطه پارلماني« روشن اسـت كـه مـراد وي از ايـن قـرار اسـت كـه. افزايد كه در نوشته نيسترا

و درباريـان بـه اصـطالح  هـوادار«قهرمان مجلس اول ايشان كه در آن روزها رئـيس انجمـن شـاهزادگان
از، بود» مشروطه از. پارلمـاني اسـت حفظ وضع موجود همان مشـروطه غرضش در حـالي كـه سـخن او

. اوضاع موجود برزخي زمانه است 
و احتشام و انصـارش در كنتـرل اوضـاع و اعـوان السلطنه خواهان حفظ وضع موجـودي اسـت كـه او

از. السـلطنه برعهـده داشـت رياسـت انجمـن خـدمت را احتشـام. مصدر رياسـت نظـام باشـند  بسـياري
و حتي عموي مستبد شاه، درباريان، اهزادگانش . در آن انجمن عضـو بودنـد، كامران ميرزا، مالكين بزرگ

و دسته تحقـق يابـد، خواست دموكراسي سياسي كه اين تجسم عالي مشروطگي مي او. قرار بود با اين دار
مي مي پ گويد بايد وضع موجود را حفظ كنيم؛ آدميت ارلمـاني را حفـظ افزايد گفته اسـت بايـد مشـروطه
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مي. كنيم كند در ارائه اسـنادي كـه بـا مورخ به اين توصيه خود وفادار نيست كه شرافت روشنفكري حكم
هم انديشه . نبايد تحريفي صورت گيرد، خوان نيستهاي پژوهشگر

 سعدالدوله،»ترين متفكر حكومت مشروطه شايسته«
تـرين متفكـر حكومـت را شايسـته، سـعدالدوله،تعضو ديگر جامع آدميـ، السلطنه آدميت پس از احتشام

آن ايشان در شرح كارنامه]156[. كندمشروطه در مجلس اول معرفي مي و اعضاي مهـم ي جامع آدميت
و نطق: نويسد مي هـايي پرمغزتـرين نطـق«هاي او از زمره سعدالدوله مقام ارجمندي در مجلس اول يافت

به»تاست كه در دوره اول مجلس ايراد شده اس و«او را »و فضـيلت علمـي خـواهي زاديآ سابقهاقـدميت
و چون اين مرتبه از سوي مخالفي معرفي مي و محترم نماند نش كند از«در مجلس رعايت نشد به تـدريج

و به دربار محمدعلي شاه پيوست از در ادامـه مـي]157[».آزاديخواهان گسست خـوانيم كـه سـعدالدوله
و فعال جامع« در» آدميتامناي مؤثر و آن محفل به رهبري پدر مؤلـف در تمـام مراحـل حضـورش بود

. كرد مجلس اول از او پشتيباني مي
و شواهد تـاريخي و اعيـان مـنش را بـه سـابقه آزادي سـعدالدوله، اسناد خـواهيي مسـتبد مشـرب

كـار هـاي مطلـوب خـويش بـه اي شگفت مفاهيم نو را در توصيف شخصـيت آدميت به گونه. شناسد نمي
و نيست هواداري كوتاه مدت او از مشروطيت نشان آزادي. برد مي ، آشنايي او با زبـان فرانسـه. طلبي نبوده

و رفتار ديگر دولتمردان قاجار در پرونـده او وجـود دارد، رابطه او با سفارت در بلژيك امـا. مخالفت با رويه
و مراوده با اروپاييان او را داراي فضيلت علمـي زبان و ترقـي جويـان وارد داني و بـه جرگـه آزاديخواهـان
ق در دوران 1323در سـال. سعدالدوله در آستانه مشـروطه وزيـر تجـارت دربـار اسـتبداد بـود. كند نمي

دركار را به جرم احتكار به دستور عالالدولـه حـاكم تهـران شـالق چند تن از بازرگانان دست، كميابي قند
شد. زدند . بلژيكـي گمـرك نيـز از اقـدام حـاكم تهـران پشـتيباني كـرد نـوز رئـيس. سعدالدوله معترض

و بـه كنسـولگري. الدوله صدراعظم به يزد تبعيد شـد سعدالدوله به دستور عين او در آن شـهر آرام نمانـد
و تا بركناري عين . الدوله در آن مركز ديپلماسي بست نشست انگليس پناه برد

و سـند رسـمي انگليسـي آن را در همـين كتـاب بـا پيـروزي، هرحـال بـه. ايـم بـه دسـت داده شرح
و منزلت وااليي به عنـوان نماينـده مشروطه و احترام به تهران بازگشت با مقام ي اعيـان خواهان او با عزت

بـا اولـين بهانـه موضـوع. اش با نوز هرگز او را رها نكردعداوت ديرينه. تهران وارد مجلس شوراي ملي شد
و مشروطهها عزل او را در صدر خواسته در شرح جدل نظري تقي. مطرح كردي مجلس و سـعدالدوله زاده

سعدالدوله تأكيد اصلي خـود را بـر عـزل نـوز. ايمهاي انجمن تبريز به دربار را نقل كرده قبوالندن خواست
و تقي و عـزل گذارد و انجمن تبريز بر پذيرش مشروطيت نظام از سوي محمدعلي شاه پـاي فشـردند زاده

مينوز را  . شناختنديكي از چند درخواست فرعي
الدوله باخت در مقام اپوزسـيون وقتي رياست مجلس را به صنيع. سعدالدوله همواره در پي رياست بود

و سخناني انتقادي بر زبان آورد كـه بـه تـدريج منزلـت رهبـري، زاده به مجلـس با ورود تقي. قد علم كرد
به جريان ترقي و راديكال مجلس را و، دست گرفتخواه سعدالدوله جا را براي مقاصـد خـود تنـگ يافـت

و پيوسـتن بـه دربـار تشـخيص داد  ق 1325االول او از ربيـع. راه رسيدن به رياست را جدايي از مشروطه
همراهــي بــا، دهــد خــواهي كــه آدميــت بــه او نســبت مــيآزادي. مجلــس شــوراي ملــي را تــرك كــرد

بو مشروطه و مقام و، وقتي رسيدن به اين خواسـته ميسـر نشـد،دخواهان براي كسب قدرت بـه اسـتبداد
و، آدميت باز هم در مقام توجيـه علـل ايـن اقـدام سـعدالدوله. آورد دربار روي  عـدم رعايـت مراتـب ادب
در. كنـد خواهان دليل اين حركتش عنوان مـي يعني ارضاي رياست طلبي او را از سوي مشروطه- اقدميت
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و آرزويـي نداشـت، ورز زمانهحالي كه اين دولتمرد سياست اي بـراي برهـه. جز منافع شخصي خود آمـال
راو وقتـي اتابـك خواسـته، السلطان صدراعظم بدنام دوران تالش بسـيار كـرد صدارت اتابك امين هـاي او

و سهيم دانسـته به گونه، تأمين نكرد به صف مخالفانش پيوست . انـد اي كه او را در قتل اتابك هم پرانگيزه
: نويسـد االسـالم مـي به رمز به ثقه، يك هفته پس از ترور اتابك،ق1325رجب28ارالدوله در نامه مستش

و به عالوه با پولتيـك محمـدعلي شـاه كـار، در خصوص اتابك و بلكه مقصر است سعدالدوله مسلماً متهم
]158[. كند مي

و مشروطه و منزلت خود در مجلس د سعدالدوله وقتي وجهه در فعـال كـردن، سـت داد خواهـان را از
مي. جامع آدميت تالش كرد او كه به همـه آرشـيو. گذارد آدميت آگاهانه تاريخ تأسيس جامع را مسكوت
. هـا پـيش ربـط دهـد را بـه سـال 1325احتماالً خواسـته تأسـيس آن در سـال، جامع دسترسي داشته

از. گويـدي سـخن مـي قمـر 1303كمااينكه از فعاليت ديرينه پدرش در راستاي اهـداف ملكـم در يكـي
و نشان االسالم تبريزي در آخـرين اي است كه مستشارالدوله به رمز براي ثقه هاي در دست نامهمعدود رد
مي:فرستدمي 1325االول روز ماه جمادي اخيـراً انجمنـي بـه اسـم، شود سعدالدوله دارد در انظار خراب

، الدوله عضويت آن را پذيرفته بود ولي مـردود شـدفشر، آدميت تشكيل داده بود كه فقط از وكالي تبريز
. با ساده دالن هر كه در افتاد ورافتاد . .]159[

ي سعدالدوله در جامع آدميـت بـيش از آن اسـت كـه مـورخ مشـروطه وانمـود رسد مرتبه به نظر مي
ت كـه در به همين جهـت هـم هسـ. خان باخته بود اما گويا رياست آن محفل را هم به عباسقلي. كند مي

منظـور جـامع[خواهـان سـرانجام او از آزادي«:خـوانيم اش با جـامع مـي در پايان رابطه فكر آزاديكتاب
و به بدخواهان آزادي پيوست]آدميت  ]160[».و به بدنامي رفت... بريد

و چـون از آن جـدا شـد، خواه بود شويم سعدالدوله تا زماني كه عضو جامع بود آزادي اينجا متوجه مي
شدب بـه،ق1325االخـر جمـادي26،ي مستشـارالدوله نامـه در همان روزها بنابر شـهادت. دخواه آزادي

مي، االسالم تبريزي ثقه مي:بريمپي او محمدعلي شاه و سـعدالدوله هـم بـا خواهد مشروطه را از بين ببرد
ش. همراه است و سـپس اگرچه وجود خود سعدالدوله خالي از خطرات نيست كه قصد صدراعظم دن دارد

اي از وكـال در خـارج از مجلـس مشـغول اقـدامات به همين جهت بـا عـده، به رياست جمهوري رسيدن
]161[. محرمانه است

مستشارالدوله در همين نامه از نزديك شدن ميرزا فضلعلي آقا وكيل روحانيون شـيخي آذربايجـان در
خ مجلس به سعدالدوله خبر مي و دوست شيخي و به مراد ميدهد مسـلك«زاده تقـي، نويسد ود در تبريز

و بادوامي و صديق است گري نمي حيله. دارد» مستقيم را. شناسد به مخـالف مـذهب بـودن شـهره«اما او
و باعث عمده كرده ».اش در ميان علما هم همين آقا ميرزا فضلعلي آقا خودمان است اند

و تقابل مشروعه با مشروطه اوج گرفته بـود كشمكش درون مجلس در خصوص جدايي دين از دولت
بـرداري از اوضـاع سـعي در بهـره، اش بـه مشـروطيتو سعدالدوله چون هميشه با وجود عدم باور باطني

و المـذهب مـي ايم كه در همين زمان تقيدر جاي ديگر اين كتاب گفته. داشت در زاده را بابي و خواندنـد
و اخـراج برخـي،ي جامع آدميـت هاي معممين مجلس با حمايت اعضا پي عرضه اليحه خواهـان تصـفيه
و براي حذف انجمن. نمايندگان بودند و مـؤثر سعدالدوله در مقام همراهي با دربار هاي مردمي نيـز فعـال

مي 1325االسالم در دوم شعبان باز به گزارش مستشارالدوله در نامه رمز به ثقه. بود : شويم خبردار
اخ« و ، الـوزرايي دارد قصـد رئـيس، اتابك را بـه كشـتن داد، الل استسعدالدوله مشغول استبداد

و عيـب و پولتيـك و قتـل و تفتـين مشيرالسلطنه را به عنوان محلل آورده تا بتواند با پول جـويي
و در خفا با كمك او محمدعلي شاه قصد هجوم به مجلـس را دارد  عقـالي، نقشه تخريب را بكشد
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ت مجلس به اين عقيده و مـن هـم بـه دليلـي يقـين اند كه عنقريـب خريـب شـروع خواهـد شـد
]162[».دارم

و هميـاري سـعدالدوله بـراي مستشارالدوله از دورويي شاه در سوگند وفاداري ظـاهري بـه مشـروطه
و مجلس خبر مي و پيش يكسره كردن نهضت نويسـد؛ اخيـراً وي مـي. اش مدتي بعد اثبات شـد بيني دهد

هـر وقـت ديديـد سـخت، تـر گفتـه بوديـد كه پيش طور هماننم امابي محمدعلي شاه را خيلي موافق مي
. موافق شده بدانيد مقدمه مخالفتش خواهد بود

و بــه قــول و اســاس مشــروطه اســت ســعدالدوله در ايــن مرحلــه ســخت در پــي نــابودي مجلــس
مي«مستشارالدوله  و عطار و رق به مجلس آمـده امـا كـامالً، داند مجلس را مجمع بقال ماليـده دوبار شق

سعدالدوله براي مقابله با انجمن آذربايجـان در تهـران كـه عمـدتاً مرجعيـت]163[».اند شده بيرون رفته
مستشـارالدوله بـه 1325رمضـان26در نامه. در پي برپايي دكان سياسي برآمد، زاده را قبول داشت تقي
مي ثقه و االسالم و خروش اسـت خوانيم؛ وضع تهران شبيه ديگ بخار بزرگي در غليان سـعدالدوله. جوش

و روز در پي فساد است . تشـكيل داده انجمـن تـرك اي از اهـالي آذربايجـان بـه نـام انجمن تازه«: شب . .
و فارس راه انداختن است قصد ]164[».شان جنگ ترك

مي نويسنده و تخريـب مجلـس شيخ فضل«: افزايدي نامه و همراهانش مشـغول تهديـد ، انـد اهللا نوري
و مستبدين هم از سوي ديگـر در اقدامنـد، متمم قانون اساسي هم اوج گرفتهكشمكش انجمـندر. دربار

و گويا تحريك محمدعلي شاه است بيشتر رجال دورهها ترك ».ي مظفري عضويت دارند
و انجمن دانيم در همين زمان مشروطه مي و هـدايت رهبـران پيشـرو خـود چـون خواهان ها به ياري
را هـاي ترقـي خواسـته، حضور توانمند طيف متنـوع مخـالفين نهضـت رغمبهند زاده توانست تقي خواهانـه

و پيش ببرند . تجسم آن در تدوين برخي اصول پيشرو متمم انعكاس يافت. مطرح كنند
و حذف كردن حضور تقيآدميت براي كم و مستشارالدوله در تدوين مـتمم قـانون اساسـي رنگ ، زاده

ه و سـهم عمـده نقش سعدالدوله را كه ي اصـول نوز در اين زمان عضو جامع آدميت بود برجسـته كـرده
: گويدمي. نويسد پيشرو آن متمم را به نام او مي

و در واقع مغـز متفكـر آن سعدالدوله جزو هيئت هفت نفره مدون« كننده متمم قانون اساسي بود
]165[».رفت هيئت به شمار مي

هـاي صـريح امـا بنـا بـه گـزارش،ت هفت نفره برگزيـده شـد اين درست كه سعدالدوله در زمره هيئ
، زاده دو عضـو فعـال كميسـيونو تأييد تقـي، در همان زمان، االسالم هايش به ثقهمستشارالدوله طي نامه

و نتوانست خواسته، سعدالدوله پس از دو سه جلسه و رياست نيافت را چون خود را در اكثريت هـاي خـود
در.ر در جلسات شركت نكردديگ، بر هيئت تحميل كند و دربـار او مدتي بود كه براي پيوستن بـه دولـت

و بنـد بـود  و در مسـيري 1325االول كمااينكـه در ربيـع. پشت پرده مشـغول زد از مجلـس اسـتعفا داد
، خوانـد آدميت او را مغز متفكر كميسيون متمم مـي. سر از دربار محمدعلي شاه درآورد، مخالف مشروطه

و بحـران آزادي،اش كتاب مشروطهو در آخرين را مجلـس اول تـرين متفكـر حكومـت شايسـته«هـم او
نوشته يا سندي كه تأييدكننده اين ادعاي آدميت باشد وجود ندارد بـه. نامدمي» مشروطه در مجلس اول

كـه،انـد او تنها تهيه نسخه اي از قانون اساسي بلژيك كه در كميسيون متمم بهره گرفته شد نسـبت داده 
و رابطه او با بلژيكي آن هم نشان زبان و حاكي متفكر بودن وفضيلت علمي او نيسـت داني شايسـته. هاست

مي بود آدميت كه چنين ادعايي را مطرح كرده نشانه . كـرد هاي فضيلت علمي او را به خواننده خود عرضه
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و مؤسسين جامع آدميت را بـه منزلـت آزادانديشـي ورزي معرفـيو انديشـه وي غالب اعضاي هيئت امنا
. كند مي

و مستقيم سعدالدوله در هدايت شاه بـر عليـه نهضـت آزادي بـا، خـواهي مـردم ايـران همكاري فعال
هـاي محـوري همكاري اميربهادر در زمان مجلس اول موجب شد كه خواست تبعيد او در شمار خواسـته 

و در صـف اول مقابلـه بـا نهضـت او در ايـن برهـه همـواره در كنـار اسـ. خواهان قرار گيرد مشروطه تبداد
و هـم، در استبداد صغير. مشروطه قرار داشت و عامـل بـود با جالدن باغشاه همراه پـس از انحـالل. قـدم

و ادواردگـري، مجلس دوم و، به زور التيماتوم روسيه با توافق كامل سـازانوف وزراي امـور خارجـه روسـيه
سع 1330در شوال، انگليس مورگـان. دالدوله به نيابت سلطنت در ايـران گمـارده شـود در لندن قرار شد
به دليل تعطيلي مجلس اين امر پيش نرفت؛ تـالش. شرح آن ماجرا را در كتاب خود آورده است، شوستر

و بـدنام بـودن او چنـان بـود كـه غالـب روسـيه. كردند او را به عنوان صدراعظم به صحنه آورنـد  خـواهي
ب بي او چهره، به هرحال.ا او سر باز زدندنامزدهاي وزارت از همكاري و ازي بدنام آبـروي روزگـار مشـروطه

و عضويتش در جامع آدميت نمـي 1325هاي سال نيمه توانـد پـرده تطهيـري بـر كارنامـهق به بعد است
و مشروطگي ايران افكندسياه او در ضديت با آزادي . خواهي

در تاريخ و منزلت كساني چون احتشـامو باال بردن» فكر آزادي«سازي آدميت و سـعدالدوله السـلطنه
و مشروطهي باالي آزادي خان در رده به ويژه قرار دادن پدرش عباسقلي، كل جامع آدميت ، طلبـي خواهي

و مطلـوب. اعتبار چنداني ندارد، به شهادت اسناد موجود ميراثي كه ضمن بهـا دادن بـه عناصـر محبـوب
و الئيكش به كارآمد سازي براي تقي ايشان در پرونده و ياران راديكال راو سايه، زاده ي ذهنيتـي نادرسـت

و تاريك گيري واپس با بهره. بر تاريخ معاصر افكند و نوگرايي در ايران معاصـر گرايان انديشان مخالف تجدد
و يافته از اين داده و پيامـدهاي آن تـا مـدت،ها ها هـا تجددستيزي بر فضاي ايران چيره شد كـه عـوارض

. گريبان ما را رها نخواهد كرد
به، هاي مطلوب آدميت پرداختيم صرفاً به دو نمونه از شخصيت و گـذرا نشـان دهـيم او تا طور فشرده

و عرضه كرده است كارنامه كامل جـامع آدميـت را تـا زمـاني كـه. چه تاريخي از زمان مشروطه پرداخته
. توان به دست داد نمي،داسناد كامل آن از آرشيو خصوصي آدميت بيرون نياي
و نوشـته، اسناد تاريخي معتبرتر از آرشيو خصوصي مؤلف و مكاتبـات هـاي چـون مـذاكرات مجلـس

و اعتبـاري نمـي كارنامه آن محفل را به آزادي، هاي آن دورهو نيز نشريه، حاضرين در آن روزگار - خـواهي
. كندشناسند كه فرزند رئيس آن تشكل ترسيم مي

و، ســتيم كــه عنصــر روشــنفكريتــا اينجــا دان و تفكــر دموكراســي سياســي راديكــال آزاديخــواهي
و اسناد تاريخي دربارهطلبي مجلس اول در ارزيابي آدميت چه كساني مشروطه .ي آنان چه گفته اسـت اند

و افراطيون«حاال پي به رهبري تقي» طيف تندروان . گيريممي زاده را در آثار مورخ مشروطه

 اند؟مجلس چه كساني» تندروهاي«
و فضيلت آزاديترقي دانستيم آدميت جناح خواهي خـود متعهـد خواه مجلس را كه به رسالت روشنفكري

و همسو با پدر خويش معرفـي مـي شخصيت، بود و يا همراه جامع آدميت سـعدالدوله تـا. كنـد هاي عضو
مي» خواه مجلس رهبر ترقي«زماني كه از جامع جدا نشده بود از جانب آدميت مؤكداً  در. شـود محسوب

مـورخ، السلطنه به كنار احتشام. ترين متفكر حكومت انتخابي مجلس اول است نگره او سعدالدوله شايسته
در«كنـد كـه را فردي معرفـي مـي، عضو ديگر جامع آدميت، مورد نظر ما شاهزاده اسداهللا ميرزا همـواره
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و اصولي سخن گفته يـابيم درمـي، بندي كارنامه اين افراد شاخص در جمعو. است» مجلس اول سنجيده
يافتـه خواه تربيـت كه تنها گروهي كه تصور روشني از مشروطيت داشت جامع آدميت بود كه عنصر ترقي

يك. معتقد به حكومت دموكراسي غربي را در قالب خود متشكل كرد دست پي بـرديم در ادامه اين روايت
كل«كه تشكل جامع آدميت به زعامت  و از زبـان،»شير ايران«و» مرشد القابي كه آدميت در فكر آزادي

آن تنها جرياني است كه مشروطه حقيقي را مـي، كند ديگران نثار پدر خود مي و در پـي تحقـق شـناخته
و چينش خاص. بوده است را، در شرح كارنامه اهل شريعت مجلس اول هم با گزينش و تأثير آنهـا حضور

و حـذف شـدند آدميت نوشت كه از گروه سنت. كندميرنگ يا حذف كم از آدميـت. گرايان كاري برنيامد
و شريعت  رو متمايـل ميانه«گرايان بلكه مداران اطراف بهبهاني نه در صف سنتنقل كرديم كه مجتهدين

بسـط موضـوع ضـروري اسـت تـا نشـان دهـد چـرا آدميـت روايـت، در اين مورد. اند بوده» خواهبه ترقي
مي اي از كارنامه ساختهخود . دهدي اينان به دست

و زمينـه كشـمكش ايشان به خوبي مي ، هـاي مهـم مجلـس اول داند كه ماهيت مسائل مورد اختالف
و شريعت بود برخوردي كه در تـدوين اصـول مـتمم قـانون اساسـي تـأثير، مظاهر برخورد سياست عقلي

بي]166[. نهاد و پيامـدها اما و نشانه اي جانبـهي آن را در شـرح تـدوين مـتمم بـه نحـو همـه آنكه وجوه
و الئيك مشروطه ــ دست كـم در شـرح مجلـس بسنجد از كنار كشاكش مشروعه خواهي با عنصر تعقل

و بحران آزادي ــ عبور مي . كند اول
همدر گزينش منابع اين تاريخ و آگاهانه و روش سو با اين رويكـرد جهـان نگاري هم عامدانه شـناختي

ميت و نوشـته. رود اريخي خاص خود پيش هـاي مستشـارالدوله او با وجود ارزشمند خوانـدن منبـع نامـه
و نامه ، زاده كـه بـه او عنـايتي نـدارد هاي تقـي ومكاتبات ميرزا فضلعلي آقا اين مستندات را به مانند اسناد

و عصبيت بـي. گذارد عمالً در روايت خود از اين ماجرا كنار مي زاده را دليـلي او بـه تقـيهپـرد اگر نفرت
هـاي دو نفـر از بررسـي نامـه، موجهي براي كنار گذاردن اسناد او بپنداريم كه شاهد زنـده رويـدادها بـود 

و زندگي ثقه يادشده كه در دو كتاب نصرت نيـز پرهيـز، االسالم در دسترسش بوده اهللا فتحي پيرامون آثار
م، به هر حال. كند مي و اسناد آنمذاكرات مجلس هاي همين كتـاب گونه كه در بخشآن، كمل برشمرده

، شناسـد خـواهي بـراي قرائـت شـريعت مـدار از مشـروطه نمـي روي متمايل به ترقي نشان ميانه،ام آورده
و همراهي آنان مگراينكه طبق جهان ، به ويژه عضو ديـن يـار كميسـيون مـتمم، شناسي آدميت همكاري

و سـنجش قـرار دهـيم»خواهان ترقي«با، سيدنصراهللا تقوي . ديگر عضو جامع آدميـت را مـالك ارزيـابي
و وكالي معمـم همراهشـان در مـتن كتـاب سـخن گفتـه و طباطبائي و درباره سيد عبداهللا بهبهاني ايـم

بنـابر آخـرين، خواهـان در كتـاب مشـروطيت اما پيرامـون سـهم مشـروعه. محتاج به واگويي آنها نيست
. الزم استهايي اشاره، هاي آدميت نوشته

و آدميت شيخ فضل  اهللا نوري
و جعـل تـاريخ دسـت و نكوهش آثاري كـه بـه تحريـف آدميت در ارزيابي منابع اصلح مشروطيت در نقد

و جعل تاريخفرق عمده«: نويسدمي، اند زده و تحريف ]167[».اي است ميان اشتباه
و رويكـرد شـيخ فضـل خـ وي در شرح ديـدگاه و اهللا نـوري در كتـاب اصـلي ود دربـاره مجلـس اول

و در قيـامي كـه بـه صـدور شيخ فضل: نويسدمي، مشروطه اهللا در مدارج علمي بر ديگران برتـري داشـت
ولي رقابـت شـديد بهبهـاني بـا او در صـف ماليـان، خدمات ارجمندي كرد، فرمان مشروطيت منجر شد

و آن به سود استبداد تمام گشت ج]168[جدايي افكند كنـد كـه اي ديگر تصريح مـي مورخ مشروطه در
و خودپرستي مالئي«اما به دليل، داشت» مشروطيت خواهي مشاركت«شيخ نوري در  را» رقابت راهـش
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مي» مقام علمي«آدميت،تربه بيان روشن]169[. جدا كرد او را همـراه. شناسد شيخ را برتر از ديگر علما
ميو هم و پيشگام مشروطه ر قدم و مي گويد چون و خواند و مخالفـت ياست را به بهبهاني باخت سر عناد

ــ براي اينكه خواننده مطمئن. جدايي برداشت چنـان تر شود كه دليل مخالفت شيخ با اساس مشروطگي
ــكه در پيوست ه ايم و ماجراي كشمكش بر سر متمم قانون اساسي آورد ناشـي صـرفاً هاي همين كتاب

در جـدالي كـه بـر سـر مشـروطيت«: افزايدمي، بي بوده استطلو رياست» دار شدن شخصي جريحه«از 
و مسلكيتر مهم، اسالمي درگرفت و» طلبـي روحانيـت مطـرح بـود قضيه نبـرد قـدرت،اش از جنبه نظري

مي حيرت و خودپرسـتي ماليـيي زاده،ي اسـالمي مفهـوم مشـروطه«: افزايـد آورتر اينكه چنـين رقابـت
]170[».بود

و اشت و رويهآدميت در تطابق از اهللا پيشـواي مشـروعهي شيخ فضـل راك رفتار و سـعدالدوله خواهـان
و، بنيانگذاران جامع آدميت و استبداد در ارزيـابي مشـابه و پيوستن هر دو به دربار در مقابله با مشروطگي

: نويسد همسان بيني مي
و شيخ فضل« و سعدالدوله و بـارزي هسـتند كـه چگونـه و اهللا نوري دو مثال گويا قتـي تمـايالت

آن مـروجو پيشـرو حاضر هستند از اصولي كه وقتي خود، شودمي دار جريحهمنش بعضي افراد 
و در راه مخالف خود قدم بردارندبودند انحراف ]171[».پذيرند

مي خواننده و عامدانـه واژهي موشكاف را تواند به وضوح پي ببرد كه مورخ مشروطه به دقت هـاي بـاال
و چه منطوري داردكنار هم  و مـروج«اهللا زماني خـود شيخ فضل. چيده و مشـروطه» پيشـرو طلبـي بـود

و تمايالتش را  و پيگيـرش بـود، كردند» دار جريحه«چون منش ، از اصول مشروطگي كـه خـود خواهـان
و» انحــراف« كــرد پــيش گرفــت» راه مخــالف«پيــدا شــيخ فضــل، بنــابراين روايــت. در و اهللاســعدالدوله

و اگر خواه بوده مشروطه و افراطيون«و» مخالفان«اند و تمايالت آنها را جريحـه» تندروان دار نكـرده منش
و، كه اگر آن چند تنـدرو نبودنـد طور همان. پيوستند به استبداد نمي، بودند محمـدعلي شـاه بـه مجلـس

و كمر به نابودي آن نميمشروطه حمله نمي از السلطنه اسـتعفا نمـي احتشام. بستكرد و جنـبش را كـرد
و مرج راه نمي خود محروم نمي» متعالي«رهبر  و هرج و تـاريخ پـردازي در اين يـك. افتادكرد سـونگري

و انگيزه ريشه، خاستگاه، مجموعه عوامل هاي اساسي نيروهاي حاضر در صحنه جملگي به پسـتو رانـده ها
و عمل چند فرد نامطلوب مولف و نارسايي،و آرا مـن از واگـويي آنچـه. شـود ها شـمرده مـي عامل ناكامي

و در پيوست و اسـاس مشـروطگي ايـران گفتـه پيشتر ،ام هاي كتاب پيرامون ضديت شيخ نوري بـا بنيـاد
مي، ورزماجتناب مي : نويسم تنها به استناد درس تاريخ ديگري از خود آدميت كه به آن وفادار نماند

]172[».يعني نه كم نه بيش، اند ان گونه كه وقوع يافتهبد، مفهوم تاريخ بيان وقايع تاريخي است«

 دموكراسي در مشروطه
بندي نهضت مشروطه را به چهار دسـته صف » فكر دموكراسي اجتماعي در مشروطيت«آدميت در كتاب

مي،»دموكراسي سياسي«: كند تقسيم مي دموكراسـي«سـپس، نشاند كه آن را در مركز تعقل اجتماعي
سودر» اجتماعي كـه،»مشروطيت مشـروعه«ترو جالب، در ديگرسو» مفهوم مشروطگي روحاني«، يك

و در حاشـيه آن را مفهوم مشروطگي طبقه روحاني تعبيرمـي  ي راسـت دموكراسـي سياسـي جـاي كنـد
را. دهد مي ميمي«اين مفهوم گرچه قوه شريعت آن و از مركز اما به توان حركـت ملـي،»گريزاند هراساند

و ارزيـابي]173[. گسلد از هم نمي به كلي و گوياسـت از آنجا كه سخنان مورخ پيشگام مشروطه روشـن
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در، ايمدر متن كتاب بيان كردهها بحثخود را از اين تنها به استناد احكام تاريخي آدميت نقـيض آنهـا را
. دهيم خود آثار ايشان به دست مي
سي آدميت در وصف صف ـ يك، اسي دوران جنبش مشروطهبندي نيروهاي اجتماعي و احكام سـويه

آن. طلبد غيرتاريخي بسياري صادر كرده كه بحث مفصل خود را مي هـاي خـويش نگريچنان در مطلقاو
و حـاكم خودكامـه، الدوله رود كه حتي آصف پيش مي متهم شماره يك پرونـده فـروش دختـران قوچـان

و وزيـر كابينـه آن دوره را شخصـيتي مـي  و اراده«وانـد كـهخ خراسان ي نفـس او ترديـدي در كـارداني
مي]174[».نيست السلطان اتابـك صـدراعظم بـدنام دوره قاجـار در ايـن افزايد كه امينو در همان منبع

و مشروطه پارلماني بـود برهه هواخواه نظام قانون آن را هـم همگرايـي بـا پـدر هـاي ازجملـه نشـانه، مند
پيشـتر هـم از او خوانـديم كـه جـامع آدميـت را از زبـان يـك.ندخويش رهبر جامع آدميت مي شناسـا 

بيروزنامه و هر كسي هم بـا ايـن گـروه همـراه بـود. مشروطه دانست» هسته انقالب«اعتبار نگار جنجالي
و در زمـره آزادي ترقي و مسئول به تعهد روشنفكري و در مقابـل آنـان خواهـان شـناخته مـي خواه شـود

و تندر«جرياني  كه»وافراطي و دموكراتيسـم كـرد«وجود دارد و خـرد، نه خدمتي به آزادي نـه بصـيرت
]175[».سياسي داشت

مي بي و تعالي دموكراتيسم سياسي زمان مشـروطه احتشـام ترديد وقتي كه پي ، السـلطنه بريم تجسم
عبو رهبر آزادي، هسته انقالب جامع آدميت، متفكر حكومت انتخابي سعدالدوله خـان اسقليخواهان زمانه

و افراطيون«آن، آدميت است و نـه خـدمتي بـه مسـلط» تندروان نه به اين نوع دموكراتيسم باور داشتند
. شدن آن بر نهضت مشروطه كردند

مي» جبهه افراطيون«آدميت اينان را : زاده رهبر آنان سيدحسن تقي. كند معرفي
و حقير داشت« زي در افكـار عمـومي جامعـه بـورژوا در خصـلت رده پـايين خـرده، منشي پست

مي، منزلتي ندارد ».خواهد بگويد هر كس هر چه
. زاده تقي« . . خواهـد داشـت هاي فكـري حركـت مشـروطه نه مطالبات عميقي در ريشه. . پايـه.

مي دانش او را نوشته و عثماني ]176[».ساخت هاي تركي چاپ بادكوبه

و غيرتاريخي مورخ در همين حد و پـيش ارزيابي سياسي نمياما وصف دشمنانه و بـا تـر مـي ماند رود
مي غرض : نويسد ورزي

و عرب، تعلق خاطر وطني نداشت باطناًزاده تقي« ]177[».پرست بودترك دوست

و بـه دور از تعقـل و به غايت ناسـزاگونه و به كار بردن زباني غيردموكراتيك قضاوت نامنصفانه آدميت
و خـالف شـواهد تـاريخي جملگـي يـك. روشن اسـت تاريخي در اين جمالت به شفافيت  سـويه بـودن

و پايه دانش تقي. دهند ادعاهاي فوق را نشان مي و نقش مـؤثر او در مشـروطگي ايـران عمق و جايگاه زاده
و مطلق ، در ايـن تصـوير عـالوه بـر دشـمني شخصـي. گراي آدميت بوده است بسيار فراتر از تصوير تنگ

ميي شونيستي مايهنگرش تنگ و ضد ترك مورخ را زاده اينكـه تقـي. توان به وضـوح دريافـت ضدسامي
هاي تاريخي مـورخ دانسـت كـه ربطـي بـهي آن حكم بايد از جمله،»باطناً تعلق خاطر به وطن نداشت«

و خردگرا ندارد تاريخ به. نگاري مدرن زاده راه تقـي» بـاطن«بايد پرسيد ايشان به ياري كدام نيروي غيبي
ت؟يافته اس

و از تكرار واگفته پاسخ اين ادعا را در چند جاي اين كتاب داده اينكـه محمـد. كنـيم ها پرهيـز مـي ايم
و فرهنگ ايران مي اي زاده بـراي اولـين بـار مقالـه نويسد تا زمـاني كـه تقـي قزويني محقق ارجمند تاريخ

گونـه اثـر هـيچ،ن نوشـت سراي بزرگ ملي ايـرا تحقيقي در مجله كاوه پيرامون شاهنامه فردوسي حماسه
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و ارزشمندي در اين و فردوسـي را در هالـه پژوهشي و آنچه در دسترس بود شـاهنامه اي باره منتشر نشده
و قصه، از خرافات . رسـد براي پاسخ به اين ادعا كافي بـه نظـر مـي، هاي عاميانه فرو برده بود پردازي افسانه

بي تقي ايرانـي را تنهـا راه بـرون رفـت ايرانيـان از معضـالت تصرف زاده حتي زماني كه اخذ مدنيت جديد
و مستقيم بر حفظ، جانبهنيز تأكيدي همه، دانست جامعه مي و گسـترش زبـان فارسـي، شفاف بـه، قـوام

و اركان اساسي هويت ملي ايرانيـان  از نگـرش تقـي. ورزيـد مـي، عنوان عامل زاده بـه زبـان فارسـي فـارغ
وچارچوب تنگ خاك  بيدر مخالفت با سره پرستي افراطي سرانجامي بـود كـه در دوران قاجاريـه نويسي

و در عصر پهلوي اوج گرفته بود وي او به ضرورت حفظ برخـي از لغـات عربـي مانـده اشاره. آغاز از قـرون
و  و سـعدي و فرهنگ ايران چون حافظ و آثار بزرگان ادب . اعصار در زبان مصطلح فارسي . در مقابلـه بـا.

و عربستي سامي و هيچ ربطي بـا اتهامـات بـي،هاهاي مرسوم آن سالستيزي ناسيونال شونيست زي پايـه
و كاسـتي تقي. شخصي آدميت ندارد و بـا تمـام ايـراد و هر چه كرد در تمـامي دوران، هـا زاده هر چه بود

و فرهنگي و ارزش زندگي سياسي و مصالح جـدا.تهاي وحدت ملي نوين تأكيد داشـ اش همواره بر منافع
و تحرك عملي او و نامه انبوه نوشته، مطالعه مقاالت متعدد مجله كاوه، از كارنامه هاي مانـده از او نـافي ها

و حكم نادرست آدميت است . قضاوت
و مترقي نيسـت،»رهبر افراطيون مشروطه«ي تصويري آدميت در مقام زاده تقي چـرا. آدمي راديكال

روان در دسته ميانـه، كساني كه با آنها همراه شدند، جامع آدميت بودند اعضاي، خواهانكه دانستيم ترقي
. بـود» خشـونت عريـان«صرفاً سهم تندروان در مشروطه به روايت آدميت. متمايل به ترقي جاي گرفتند

و عامل اصلي و جـامع آدميـت» انهدام مجلس«آنها مسئول و اسـاس نظـام مشـروطه مـورد نظـر دربـار
و بحران آزادي«بايد عنوان كتاب،ر واقعد. شوند شمرده مي و » مجلس اول را به كارنامـه جبهـه راديكـال

مي» افراطيون«، يا به قول مورخ، الئيك . بحـران آزادي نباشـد علـل داد تـا خواننـده در پـي يـافتن تغيير
و حقوق شهروندي مساوي مردم ايـران، شود شش ماه بحث بر سر دو ماده متمم قانون اساسي چگونه مي

و حق وتوي روحانيون و تنها يـك بـار نـام شـيخ، حق نظارت و بيرون مجلس را ناديده انگاشت در درون
و كشمكش خشونت فضل و تـأثير در اهللا را آن هم با لحني مثبت به ميان آورد و مشروطگي بار ميان آنان

اسـت كـه آدميـت حتـي ايـن تأملدرخوري نكته. زمانه را از روايت مشروطه حذف كرد» بحران آزادي«
و طرح حذف نمايندگان راديكال مجلس از سوي وكيل هـوادار شـيخ فضـل  راتدوين را، اهللا كـه شـرحش

مي، خواهيم آورد و مشروطه ارزيابي و سستي مجلس را نكوهش مـي به سود تعالي مجلس و اهمال - كند
و تسويه كامل هم زاده تقيكند كه چرا كار را تا مرحله اخراج چگونـه. پـي نگرفتنـد، انـديش اوراو دوسه

و درگيـري مي و معضـل هـاي خشـونت توان از بحران آزادي مجلس اول سخن گفت آفـرين مـؤثر در بـار
و شهرستان و مشروطه در تهران ها ناديده انگاشـت؟ آيـا بهتـر فضاي آن روزگار را ميان هواداران مشروعه

و تأثير همه عناصـر مـؤثر در صـحنه  و كنش و بررسـي نبود بينش و متعـدد آن نقـد و عوامـل متفـاوت
 شد؟ مي

و اقدامات دينكم و همگرايي ضد آزادي اعضاي جامع آدميت بـا دربـار رنگ كردن آرا و، ياران اتابـك
و عامدانـه كارنامـه راديكاليسـم موجب شد تا طي تاريخ، شخص شاه در وقوع بحران آزادي زدايي آگاهانـه

و بمـبو بين. زمان مشروطه تحريف شود و چند مورد قتـل و تأثير آن را به تروريسم و اقدامات انـدازيش
پردازي بر چند نمونه خشونت سياسي از جانب افرادي با باورهاي افراطـي تأكيد اين نوع تاريخ. تقليل دهد

و غالب خشونت مخالفـان مشـروطه را كـم، در جبهه راديكال مشروطه و هـم هم سهم عمده رنـگ كـرد
ا و حساب چند نفر مطلـوبي الئيك آن را در فرايند نوسازي بنيان رزندهدستاوردهاي هاي ايران نو به نام

و يارا به سهم تقي.و محبوب مورخ نوشت در دستاوردهاي ارزنده مشروطه به عنوان اساس ايـران نش زاده
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و دوران مجلـس اول. ايـم نو در متن كتاب پرداخته و موانـع آدميـت در كتـابي كـه قـرار اسـت كارنامـه
و مشروطه آزادي امـا نـه بـراي، زنـد گريزي آگاهانه به دوران مجلـس دوم مـي، طلبي را بشناساند خواهي
در شـرح خـروج. زاده سازي براي تقي بلكه به منظور پرونده، آن زمان» بحران آزادي«سازي موضوع شفاف

و ردي مسـئوليت بـا رويكـ، مجتهـدين عتبـات» حكم فساد مسلك سياسي«و تبعيد اجباري او به  گريـز
ميمنحرف  : نويسد كننده

، در مجلس دوم كه دستگاه خشونت با مشاركت برخي از همان عناصر افراطي از نو به كار افتـاد«
و با ترور مرحوم بهبهاني قضيه اخراج برخي نمايندگان بـار ديگـر مطـرح گرديـد ـــ مجلـس بـا

ـ حسن تقـي و ميـرزا اسـماعيل نـوبري ـــ عذرشـان را زاده مرخصي طوالني دو نماينده افراطي
]178[».درنگ از ايران رفتندبي، آنها كه خود را در خطر ترور متقابل ديدند. خواست

و رويـدادها در كنـار هـم قلم مسئوليت و فضـايي زمـان، گريز مـورخ بـا چيـنش خـاص كلمـات زده
و سند، اوالً. آفريند غيرتاريخي مي معتبـري نشـان دهـد بـه خواننـده مـي بي آنكه همه روايت را بگويد

و ثانياً قضيه زاده تقيرساند كه  ي مرخصي موقت مجلـس دوم كـهو يارانش مسئول ترور بهبهاني هستند
و سازش با حكم علما را با اليحه حذف حضور نمايندگان راديكـال در مجلـس اول روپوشي بود براي گريز

و از حكم فساد مسلك سياسي عامل اصـل  و تبعيـد تقـي همراه كرده و زاده چشـمي اخـراج پوشـي كـرده
و نادرست آن را به ترور بهبهاني وصل مي و درباره. كند سرانجام عامدانه ي اليحه حذف نمايندگان پيشـرو

و وارونـه آن را در الئيك در مجلس اول در متن همين كتاب بحث مـي و روايـت دسـتكاري شـده كنـيم
جل، كتاب آدميت نشان خواهيم داد مي، وه دادن آن همسان با آنچه در مجلس دوم گذشتاما دهـد نشان

ميصرفاً،كه مورخ با تمام باورهاي الئيك خود تواند از كنار حكم فسـاد مسـلك به دليل دشمني شخصي
و تـأثير آن را در روايـت سياسي مجتهدين عليه تقي و وجود و تبعيد او بگذرد زاده به عنوان عامل اخراج

مي.ف كندتاريخي خود حذ بلكه آن را تحت عنوان مقابله مجلـس بـا تروريسـم جلـوه، كند نه تنها حذف
روز پيشتر از ترور بهبهـاني84كم زاده دست بايد دوباره گفت كه حكم فساد مسلك سياسي تقي. دهد مي

و مرتبط كردن آن دو رويداد به يكديگر و عرضه شد ر زاده بـه تـرو بـراي كشـاندن پـاي تقـي صرفاً صادر
و كم و توجيه ميبهبهاني كه همانـا بـاور وآراي الئيـك، تواند باشدرنگ كردن علت اصلي صدور آن حكم

و شريعت از قانون بود تقي . زاده در جدايي عنصردين از حكومت
از آدميت در شرح رويدادهاي مجلس اول تالش مخالفان بـراي حـذف حضـور تقـي و چنـد تـن زاده

مي همراهانش را در حكم حركتي و ترقي مشروطگي ياد كند؛ ايـن بـار بـا همسـان مثبت در جهت تعالي
و قوه خودمختار قانون دانستن آن با حكم مداخله گذار در نظـام نـوين گر مجتهدين عتبات در امر مجلس

و بدون هر توضيحي تحت عنوان  وو اعطاي مرخصـي طـوالني مـي» عذر خواستن«ــ از كنار آن گـذرد
بيآگاهانه خواننده  بي خود را و جوانب اصلي موضوع ميخبر از فحوا آور ايـن موضوع شـگفت. گذارد اطالع
و، داورياست كه پيش و نفـرت از مخالفـان پـدرش چـه بـالي دردآوري بـر سـر انصـاف غرض شخصي

و ژرفابيني چون آدميت آورده است و بيان مورخ نامدار . قضاوت قلم
و ريشـه هاي مجلـ آدميت در روايت خود از كشمكش و، هـاي بحـران آزاديس اول نـه تنهـا حضـور
و مؤثر مشروعه مي كارنامه جريان پرتوان و، انگارد خواهي در روند كار مجلس اول را ناديده بلكه بـا توجيـه

و دربار در توطئه و كـردار نيـز تقليل نقش محمدعلي شاه و مؤثر در آرا از، هاي مكرر تنـدروي چنـد تـن
و انجم و عمده قلمداد مـينوكالي راديكال و، تـو گـويي فضـاي خودكـامگي. كنـد ها را مقصر اسـتبداد

و حضور چند  بـدون، حاكمـان مسـتبد زمانـه. حاكم بوده اسـت» تندرو«اجحاف دوران قاجار نيز به بهانه
و خاستگاه انديشه حكومت در ايران و بنابر ماهيت و داليلي از اين دست ، همواره در مقابل آزادگـي، بهانه
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و، محمدعلي شاه. اندو خودسري رعايا چنين كرده، نافرماني، ركشيس و شـواهد تـاريخي بـه گـواه اسـناد
و با رويكردي تقليل نمونه تحريـك كـردن، جنايـت، با توطئه، گرايانه آورده هاي متعددي كه خود آدميت

و عشاير محلي و حتي سالدات، راهزنان از همـان اوايـل دوران،ي تـزاري هاي روسيه استفاده از قواي قزاق
اي از رويـه لحظـه، خواهـان تا خلع يد به دسـت مشـروطه،و قريب سي ماه سلطنت، واليتعهدي در تبريز

تن با برجسته. خودكامه خود پا پس نكشيد و سخن چند تـوان آب تطهيـر بـر نمـي» تندرو«كردن اقدام
و تر و جريان راديكال مشروطه را عامل تحريك و بمبـاران مجلـس آن كارنامه ريخت غيب اقـدامات شـاه

. معرفي كرد
و عملكـرد شـاه، هاي جرايد نوشته،ها انجمن،ي مرسوم خود رفتار وكالي مجلس آدميت با شيوه رويه

و تجاوز دولت،و مستبدين و انگليسدخالت ، خوانـدو سرانجام آنچه را ناكامي مجلس اول مـي، هاي روس
م به پاي تقي و معدود يارانش و دستاوردهاي آن دوره را به نام پدر خود ــ عباسقلييزاده  خـان ـــ نويسد

و تأكيـد بسـيار. كنـد السلطنه ثبـت مـي به ويژه احتشام،و وكالي عضو جامع آدميت ، آدميـت بـا اصـرار
و تقي مي» تندروان«زاده و دربار و آن را نكوهش مـي را مسئول عدم مصالحه ميان مجلس كنـد؛ شناساند

و و سوگند به وفـاداري بـه جويانه تقي قتي به سخنان آشتيولي همو زاده در زمان تمكين محمدعلي شاه
مي، رسد مشروطه مي هـا اليحـه انجمـن، ايـم كه در جاي ديگر كتاب آورده طور همان. خواند آن را مزورانه

و عنوان شد و انجمن. در جلسه علني مطرح حاكميـت را ها براي رفع كدورت كه تنها مخالفت ميان ملت
و خرسندي مردم از اداي سوگند وفـاداري دامن مي و احساس آشتي ملي زد از مجلس خواستند تا تمايل

و انجمـن. وكـال بـه بحـث پرداختنـد. شاه به مشروطه را به دربار اعالم كند متـأثر از هـا فضـاي مجلـس
بي مقتضيات آن روزها صلح و هـا مـؤثر جويانه انجمـنن آشتيزاده در اين اعال ترديد تالش تقي جويانه بود

آدميـت بـا حـذف مـوارد مهـم سـخنان. خود او هم در آن جلسه سخناني در اين خصوص ايراد كرد. بود
و بيرون كشيدن دو سه كلمه خارج از متن تقي مي، زاده و چاپلوس شاه اما با مراجعـه بـه. خواند او را مزور

مزمتن مذاكرات مجلس پي مي و بريم كه نه تنها او گويـد بلكه به روشني مـي،»سپر نينداخته«ور نيست
نشـان، بـدعتي برآمـده از قـانون اساسـي عنـوان بـه معرفي وزرا به مجلس. شاه بايد قانون را رعايت كند

و همواره بايد چنـين باشـد  و قانون مشروطه است را، خواهـد مجلـس ضـمناً مـي. پيروي از نظام هيئتـي
و از او اجراي مفاد آن را بخواهده برگزيند تا عين اليحه انجمن و،ا را به شاه عرضه كند تـا اسـباب اتحـاد

و ملت فراهم آيد كه تقي. يگانگي اصولي دولت و صرفاً زاده بر اين نكته هم تأكيد ورزيد بـه سـخنان گـذرا
تا. شفاهي اكتفا نشود دمو از شاه بايد خواست كه انتظـارات مـر» نتيجه حاصل گردد«بلكه پيگيري شود

و در عمل ثابت شود كه موافق مشروطه است . را برآورده كند تا از امتحان مشروطگي موفق بيرون آيد
و تعديل، آدميت با دست بردن مي تقي،و بازي كردن با كلمات، جرح خواند در حالي كـه زاده را مزور

و مجلـس بـا انجمـن، مبتني بر اصول قانون اساسي مصالحه ميان مردم، او با پيش گرفتن راه مطلوب هـا
مي شاه را تصريح مي و مصرانه اجراي آن را از شاه و اميدوار اسـت كـه ايشـان در عمـل از ايـن كند طلبد

مي]179[. امتحان سرفراز بيرون آيد و سـپر انـداختن زاده نشـانه گويد اين سخنان تقي آدميت ي ضـعف
او، جبهه راديكال و سـنجشن در ايـن ادعـا چنـد خـالف ايشا. بوده است» افراطيون«و يا به قول گـويي

و» افراطيون«نفوذ، در اين زمان. كند نادرست را مطرح مي مورد نظر آقاي آدميت نـه تنهـا ضـعيف نبـود
و گسـترده، سپري نينداخته بودند و اعتراف خود او با حضور شـكوهمند -ي مـردم مشـروطه بلكه به اقرار

اد، خواه در صحنه و تنـاقض ذاتـي. اي سوگند وفـاداري بـه مشـروطه كـرده بودنـد شاه را مجبور به امضا
او قسمت اعظم تأكيد خود را بر اين نكتـه گـذارده. رويكرد آدميت به روشني در اين نكوهش نهفته است

و آشـتي ملـي مايـل بـود تـا بـراي  و در اين بزنگاه تاريخي مجلس به برقراري صلح كه دوران باريكي بود
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زاده در اين خصـوص رو بـه اما وقتي با جند كلمه تقي،ي به دست دربار نيفتدابعضي اقدامات سخت بهانه
و ديپلماتيك او را به جرم به كار بردن زباني صلح، شود رو مي بـه، در عـين حـال. خواندمي» مزور«جويانه

و اعتـدال رفتـار، آنهـا را بـه نشـانه مصـلحت، رسد سخنان ساير وكال به ويژه اعضاي جامع آدميت كه مي
مي ذهن روشن و رويـدادهاي تقي، آدميت. ستايد بين ملي و مقصر همه معضـالت و يارانش را مسئول زاده

و با ناديده انگاشتن مجموعه عوامل نامطلوب مجلس اول مي مي، شمرد در، تواند هر جا و هـم هـم در عـزا
. برد سر آنها رامي، عروسي

و متأثر از ميراثآدميت در ارزيابي يك و چندان پيش مـي، زي براي پدرشسا سويه رود كـه همراهـي
و همراهـي بـا حكومـت  و محمدعلي شاه در جامع آدميت را نشان تمايل آنها به مشـروطه عضويت اتابك

و مجلس انتخابي جلوه مي و رئيس آن مـي دموكراتيك و آن را پيروزي براي مرام جامعه از دهد و شـمرد
و دربارياني چون عضدال و، السلطنه احتشام، الدوله صنيع، ملكقول شاهزادگان . اميراعظم . : نويسدمي.

و نسـبتاً راه اعتـدال پـيش« اگر تندروان انقالبي به كارهاي افراطي عليه سـلطنت دسـت نزننـد
]180[».محمدعلي شاه با حكومت ملي طريق مراقبت پيش خواهد گرفت، گيرند

ك مورخ اينها را فراموش مي و در تناقضـي آشـكار بـا ادعـاي يادشـده كند در جاي ديگر همـين ، تـاب
: تصريح كرده است

مي« و اعتدال سخن مي هر كس از مدارا و بـه جـرم گفت مورد خشم محمدعلي شاه قرار گرفـت
مي آزادي ]181[».گرديد خواهي مطرود

و احكام آدميت پاياني ندارد به نظر مي از. رسد تناقض در رويكرد  معلوم نيست شـاهي كـه هـركس را
و اعتدال سخن مي مي مدارا چگونـه ممكـن، اگر چند نفر انقالبي راه اعتدال پـيش گيرنـد، كرد گفت طرد

و مشروطه شود؟  است همراه حكومت ملي
مي مورخ در ادامه و. كردند افزايد كه آن شاهزادگان چندان در اين انديشه خطا نميي مطلب سـوگند
امـري. دهـد را هـم مـالك صـحت حكـم خـود قـرار مـيي شاه در تعهد به مشروطه بارهامضاي چندين

و فرصتي براي يكسره كـردن مجلـس مطـرح كـرده  متناقض كه در جاي ديگر به عنوان نشان فريبكاري
. بود

و به نقل از رئـيس جـامع آدميت در توجيه پدرش در تأكيد بر ضرورت عضويت شاه در جامع آدميت
اين اقدام در راسـتاي: نويسدمي، شاه را به عضويت درآوردهكه چرا،و در پاسخ اعتراض مجتهد طباطبايي

و حساسي كه مجلـس از همـه سـوي]182[. پيشبرد امر مشروطه پارلماني بوده است در شرايط بحراني
و محمد علي شاه مصراً و درباريان است و اخراج وكالي راديكال مورد تهاجم شاه تعطيلـي كامـل، تصفيه

و توقيف نشريه انجمن و مترقي را مـي ها درآوردن شـاه بـه عضـويت در محفلـي كـه، طلبـد هاي مستقل
و توجيه اين كار تحت لواي مصلحت زمانـه» هسته مركزي انقالب« و، خوانده شده  تأمـل محـل حيـرت

. است
و گذشتي را در و سـزاوار نمـي» جبهه افراطيـون«و كارنامه» پرونده«آدميت كه هيچ مصلحت دانـد

و تصفيه قاطعانه خواهان و دوم مشروطه اسـت اخراج محمـدعلي شـاه،ي حضور آنها از هردو مجلس اول
بـه دليـل عضـويت در جامعـه، دشمن شماره يك مشروطه را در قريب سي ماه سـلطنت در ايـن زمانـه 

و همگرا با نظام پارلماني جلوه مي انگيزتر آنكه آدميـت هشـت اسف. دهد آدميت به يكباره هواخواه سازش
و آراي پيشـگامان مشـروطه، خواهي پاياني كتابي را كه قرار است پيشينه فكر آزاديي صفحه سير انديشه

و ناسزا عليه تقي، براي خواننده تأليف كند و طعن مي به لعن در تأمـل دهد؛ امري كه جاي زاده اختصاص
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و شيوه تاريخ دوران مجلـس» پنيسـملم«ي نماينـده، زاده معلوم نيست اگر تقي. نگاري ايشان دارد انصاف
و سطحيبي«اول از ميزان  و در عمـل نيـز در كارنامـه» مايه و» سسـتي«اش جـز انديشه برخوردار بوده

و مجلس ميراثي نگذاشته در، ايجاد مانع براي مشروطه و توجـه مـورخ اسـت؟ چرا اين همه مـورد اشـاره
و بس و ياري كسان بودهحالي كه بحث در تاريخچه انديشه آزادي در تاريخ معاصر است انـد كـه در بيـنش

و بـا موانع آزادي بوده، به گواهي آثار خود آدميت، كنش اند ولي مشمول انصـاف تـاريخي او قـرار گرفتـه
و در حاشيه به آنها اشاره شده و گذرا و آرشـيوهاي زاده كـه مـي به تقي، اعتدال رسـد همـه جـاي اسـناد

مي خصوصي را مي .دطلب كاود تا بيابد آنچه را

 هويت جبهه افراطيون
مي. كند آدميت تصويري غيرواقعي از مجلس ترسيم مي از كند گويا جبهه وانمود و«اي متشـكل تنـدروان

و متفقاً در مقابل جريان دموكراسي» افراطيون و نظام پارلماني متحداً گـاه، فعـال يـا منفعـل«خواه غربي
و گاه معلول و مؤثر بر يكديگ، علت از آدميـت پـاي تقـي]183[. حضور داشته است»رمتأثر از هم زاده را

در: كشاند دو طريق به معركه اين جبهه خيالي مي و ديگـري عضـويت عضويت او در انجمـن آذربايجـان
گيـرد كـه انجمـن آدميت در نظر نمـي.ام به هردو اين مورد در اين كتاب اشاره كرده. اجتماعيون عاميون

و جرياندآذربايجان عمالً محفل يك و عناصر و انگيـزه ستي نبود آن هاي متفاوت با آرا هـاي گونـاگون در
و آمد مي . واليتـي بـودن آن را تشـكيل دادنـد هاي مقيم تهران به صرف هـم ابتدا آذربايجاني. كردندرفت
و ريشه در،ي بسيار كوتـاهي هـم رئـيس انجمـن بـود زاده كه دوره نگري برخي از آنان چون تقيفعاليت

تـوان نفـي رو در آن را نمـي كار يا ميانـه رو بودن آن محفل تأثير داشت اما حضور افراد بسيار محافظهپيش
و علني آن روزگار ضمن اينكه به تدريج همچون همه انجمن. كرد آن، هاي عمومي عناصر افراطي هـم در

و يا چند سخنراني نمي]184[. راه يافتند ، هـاي ايـن انجمـنتزاده در نشسـ تقـي توان به صرف عضويت
و اقدامات سايرين اعضا را به حساب او گذاشت مدرن بـه عنصـر گونه رويكردها از نگرش پيشاين. همه آرا

و كشمكش تـاريخي بـه مطلق. خيزد فعاليت اجتماعي برمي و تقسيم طرفين هر رويداد و» خـودي«بيني
و ديگري را شر انگاشتن،»آن ديگري« مي، يكي را خير همسـان» آن ديگري«كه همه افراد شود موجب

و كنش خود او بررسي كـرد كارنامه تقي.و همراه ديده شوند طبيعتـاً عـواملي، زاده را بايد براساس بينش
و اساس كار را بـر عوامـل حاشـيه، توان برشمرد بيروني را هم مي و اما مبناي ارزيابي و بيرونـي نهـادن اي

اين رويكرد هرچند اطالعاتي را بـه خواننـده.و منصفانه نيستامري معقول، صادر كردن» حكم تاريخي«
مي اما ابهامات را روشن نمي، دهد مي و بدفهمي را رواج و گمـان. دهد كند - شـايعه، ميداني بـراي حـدس

و دشمني شخصي مورخ فراهم مي . آورد پراكني
و تعميم آن به كل جر - يـان بـا گزافـه آدميت به شيوه خاص خود در برجسته كردن موردي مشخص

مي گويي جمع ]185[».اسـت صـرف عمليي فعاليت كارنامه جبهه افراطيون محصور به دايره«: كند بندي
مي، به بياني ديگر و گويد از تقـي ايشان و هـم فكـرانش هـيچ انديشـه مطلـوبي برنخاسـت در صـرفاً زاده

مي. كردند اقدامات عملي جلوه مي خ اين حكم كلي را وقتي صادر ود در دو كتاب پيشين كارنامـه كند كه
او در كنـار ناسـزاي خـود بـه. برشمرده بود» جبهه افراطيون«و فعاليت نظري خالقي براي برخي اعضاي 

و علي، نشريه پيشرو صوراسرافيل و نويسندگي ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل اكبر دهخدا ـــ به مديريت
چن]186[خواندمي» نامه بيشتر فحش«كه آن را  و ارزيـابي برخـي ــ دين صفحه از اثر خود را وقف شرح

ايـن اسـت كـه آدميـت از ايـن تأملي قابل نكته. سلسله مقاالت ارزشمند انتشار يافته در آن كرده است
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]187[. كنـد يـاد مـي» روشنگر تفكر دموكراسي اجتماعي«و» نماينده تفكر راديكال«ها به عنوان نوشته
ر و نويسـنده بـا اصـول. قمـري انتشـار يافتنـد 1325وشـنگر دهخـدا در سـال اين مقاالت به قلم پيشرو

و به ويژه به آراي متفكران سوسيال دمـوكرات  از جملـه ژان ژوره فرانسـوي توجـه، سوسياليسم آشناست
مي. دارد و بر ضرورت ريشه عوارض اجتماعي فقر را آدميـت در ادامـه. ورزدكن كردن آن تأكيـد مـي داند
مؤ مي و نويسد كه و مـي هـم عرضـه مـي» پيشـنهاد عملـي«لف پيشرو مقـاالت برنامـه گويـد بـراي دارد

و پيشبرد آباداني مملكت از طريق فالحت رعاياي ايران و مرج هايي را كه زراعـت زمين، جلوگيري از هرج
و خردمندانـه بـودن جـدل. كنند بايد ميانشان تقسيم كرد مي هـاي دقيـق دهخـدا آدميت به روشمندانه
]188[. مون مسئله ارضي در ايران اعتراف داردپيرا

ميدر جمع : نويسد بندي نهايي
مي«  تـر وسـيع رسيم كه افق تفكر دموكراسي اجتماعي خيلي از تحقيقي كه كرديم به اين نتيجه

]189[».از آن بوده كه تاكنون به تصور آمده باشد

ننتيجه و ارزش ظري جريان راديكـال در تناقضـي آشـكار اي كه با احكام صادره ايشان در فقدان تفكر
و راديكـال ترقي«از وكالي، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، آدميت در كتاب بعدي خود. است » خـواه

مي، دفاع كردند» از حق نمايندگان فالحين«مجلس كه ، الدولـه محقـق» پيشرو آنان«. برد چند نفر را نام
و چنـد نفـر، السلطنه احتشام، الدوله شهابشاهزاده اسداهللا، ميرزا سعيد سيدالحكما سـيد نصـراهللا تقـوي

نفـرات يادشـده، نوشته خود آدميـت در فكر آزاديبه گواهي فهرست اعضاي جامع آدميت]190[. ديگر
و شـواهد. جملگي همه عضو جامع آدميت به رهبري پدر مؤلف هستند با مراجعـه بـه مـذاكرات مجلـس

ك تكميلي روزگار درمي و پشتيباني از دهقانـان نيسـت ترقي، ارنامه اينان بيانگر راديكاليزميابيم كه . خواهي
و متناقض و آراي متفاوت وو گاه در ضديت آشكار آنان بـا جنـبش، مواضع هـاي دهقـاني در آذربايجـان

از، هـاي عباسـي هـاي متشـكل در انجمـن به ويژه در فعاليت، همزمان با مجلس اول، شمال ايران نشـان
و محافظهم اشراف  و بيان نشي و بافـت كردارشـان دارد گر آشفته كاري غالب آنان . گري در سرشت انديشه

.ام به كارنامه دو تن از اين افراد در متن همين كتاب پرداخته
: از خود او درسي ديگري بياموزيم،ي آدميت در پاسخ اين نوشته

تحريـف، نويسي بوده شه آفت تاريخو در واقع همي، چيزي كه خاصه زيان تاريخ مشروطيت است«
وو مغالطه و انتقاد تاريخي است گري تبليغكاري ]191[».است كه پادزهرش همان مميزي

و تندروان«مايگي آدميت در ادعاي بي اش» جبهه افراطيون هـم، خود در آخـرين كتـاب مشـروطه
و كنش دموكراسي اجتماعي. چندان جدي نيست در مشروطگي ايـران را بـه در كتابي كه كارنامه بينش
و ارزيابي نهاده آن، بحث و سندي نمي» جبهه«خارج از عناصر حاضر در يابد تا عرضه كنـد؛ هرچـه نمونه

و حاصل آراي اعضاي شناخته شده همان طيفي گويد همه نوشته مي زاده اند كه در كنار يا همـراه تقـي ها
و مؤثر بوده و فعال و حاصـلي كـر او كه تأكيد مـي. اند حاضر ده از افراطيـون جـز خشـونت عريـان جلـوه

مي، برنخاست فكـر، ايجـاد قشـون ملـي، تعليمات اجباري در سراسـر مملكـت: كند در اين كتاب اعتراف
و رعيت در مرام و تغيير نظام ارباب هـاي افـق گسـترده انديشـه«نامه اجتماعيون عاميون نشـان از اصالح

ا دارد؛ وسيع» دموكراسي اجتماعي از تصـريح مـي]192[.ز آنكه تاكنون گزارش شـده اسـت تر كنـد كـه
و تغييـر نظـام«مسائل اجتماعي ايـران فالحتـي» ترينمهم«نظرگاه مفهوم دموكراسي اجتماعي  اصـالح

و اربابي بود و زارع. رعيت و تغييـر ماهيـت روابـط مالـك بـالقوه در تحـول نظـام، اصالح آن بنياد كهـن
و بديع را در مجلس هم سـراغ دارد]193[».يدبخش سياست تأثير عمده مي الغـاي: تأثير اين آراي جديد
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هاي بـديع بيرون از مجلس هم تأثير اين انديشه. نسخ زور ستاني از زارع، تعديل ماليات رعيت، رسم تيول
: شناسدو نوين را مي
و مشـروطه ترين نتيجهمهم« در گيري تاريخي ما همان نفوذ اجتماعي فكري روستاسـت؛ خـواهي

طبقـه،و اينكه با آزادي ملت. رعايا كمابيش فهميدند كه پس از اين حكمراني به اراده مردم است
ي هشـياري طبقـه دهقـانو اين خود مقدمه. پذيرند جنس خودشان را نميزارع ديگر بندگي هم

و گرديدنـ بزرگران متشكل نمـي، بدون هشياري طبقاتي. به اشتراك منافع اجتماعي خويش بود د
]194[».يافتند تحرك اجتماعي نمي

مي آدميت با اين نكته سنجي و دشمني نثـار ها و» جبهـه تنـدروان«داند كه آنچه در عصبيت كـرده
را آثار آنها را فحش و حاصل كارشان و نظـر صرفاً نامه و در كارنامه آنان هـيچ رأي خشونت عريان خوانده

و نويني در راستاي تفكر دموك تـرين از اين رو يكي از مهـم. اعتبار ندارد، راسي سياسي نيافتهو عمل بديع
و  » افراطـي«آثار خود در ميراث نهضت مشروطه را خالف ادعاهاي فوق به دسـتاوردهاي جبهـه راديكـال

بــه دهقـان داد نويسـد مشــروطيت نويـد تـازه مـي. دهــد آن دوره اختصـاص مـي نويـدي كــه،ي آزادي
: انگيز بود تحرك

يكي جمعيت اصـلي فرقـه مجاهـدين:ه گيالن را سه جمعيت سياسي بوجود آوردندجنبش تاز«
. خواندنـد رشت كه آن را انجمن مجاهدين اجتماعيون عـاميون نيـز مـي  . دوم فرقـه مجاهـدين.

و رفته رفته قدرت سياسي مهمـي بـه دسـت آورد  سـوم. انزلي كه شعبه اجتماعيون عاميون بود
و اسـمش بـاب طبـع طبقـه عـوام خاصـه انجمن ابوالفضل كه به انجمن  عباسي شـهرت گرفـت

]195[».دهاتيان بود

و برنامـه در تحرك اجتماعي همـراه تشـكل دسـته» تندرو«آدميت تأثير جريان ريـزي فرقـه جمعـي
و كرجي و عرضـه بانـان انزلـي هـم مـي مجاهدين را در نمودهاي برجسته زمان در ميان ماهيگيران يابـد

و،»تحـرك اجتمـاعي گـيالن در جهـت انقـالب پـيش رفـت«،نبه قول ايشـا. كند مي گرچـه اسـتبداد
و آقايان واپس و تـوان در مقابـل» خواه مشروطه«گرايان و با هـر ترفنـد مورد تاييد مؤلف به هراس افتادند

. آن ايستادند
د» جبهه افراطيون«اما از كارنامه ر آن در دوره مجلس دوم هم بخـوانيم تـا دريـابيم مـورخ مشـروطه

و سخن خود را چندان معتبر نمي احكام مطلق و پسين خود چندان هم جدي نيست شناسـد؛ نگر پيشين
مي نشانه و تفكر دموكراسي اجتماعي«روزگار. كند هاي آن را هم مكتوب ،و بـا فـتح تهـران، است» ترقي

ت البته مورخ نمي. شود حزب دموكرات ايران تأسيس مي و وسـط چـه كسـاني گويد كه تأسيس آن چگونه
ميصرفاً بود؛ و علني آن سخن در«زاده را تنهـا بـه عنـوان تقي. گويد از آغاز فعاليت رسمي رئـيس فرقـه

و. شناساندمي» مدت هشت ماهه اول مجلس دوم و تشكيالتي او كـه نشـان تـدبير نه از پيشگامي نظري
رگ ايجـاد حـزب را بـه سوسـيالو نه انبوه اسـنادي كـه سـهم بـز، توانايي او دارد سخني در ميان است

مي دموكرات مي، دهد هاي ارمني و مطلـوب خـود. آيد سخني به ميان او چون هميشه شخصيت محبوب
مي را مي و به او خاتمه و از دومي آغاز زاده متفكـر محمـدامين رسـول«او كسي نيست بـه جـز. دهد يابد

را.»برجسته حزب دموكرات ايران و مـورد رياسـت كميتـه اجرايـي حـزب هـم بـه نـام اسـتاد محبـوب
اتكـاي آدميـت. شـود موضوعي كه در اسناد حزبي موجود تأييد نمي. نويسد احترامش محمود محمود مي

و همه بايد بپذيرند؛ به قول خودش مي، به سخن شفاهي استادش كافي است خواهـد بگويـد هركه هرچه
و رهبـر بالمنـازع در سرتاسر كتاب جز نكوهش يادي از نقش.»حجت است«سخن او  و تـأثير بنيانگـذار
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مي. نيست، زاده تقي، آن و، بـه انتخـاب، ايران نو، ورز ارگان حزبي داند سردبير انديشه در حالي كه توصـيه
او، داند شايد هم نمي. ها پيشتر تشكيل شده بودزاده به حزب دموكرات پيوست كه ماه دعوت تقي چراكـه
و سوسـيال دمـوكراتي فرانسـوي زبـان تقـيهاي به مكاتبات نويافتـ هيچ اشاره هـاي ارمنـي همكـار زاده

و نوشتن مرام تقي و انبوه مقاالت سوسياليستي نشريه ايران نو نـدارد زاده در تأسيس حزب آنهـم، نامه آن
. در كتابي كه تفكر سوسيال دمكراسي را پي مي گيرد

عصرفاً»افراطيون«آدميت كه پيشتر گفته بود سهم و هيچ انديشه بديعي از ميـان خشونت ريان بود
و صـفحه 290قريب دويسـت صـفحه از كتـاب، آنها برنخاست اي خـود را بـه كارنامـه حـزب دمـوكرات

مي انديشه البته اطالعات نادرست متعـددي را هـم در نوشـته خـود. دهد هاي پيشرو سران آن اختصاص
مي. كند وارد مي در]196[».از مؤسسان فرقـه دمـوكرات ايـران بـود يكي«زاده رسول: نويسد اول از همه

و مؤسسـان آن را آورده در. ايـم كارنامه حزب دموكرات تـاريخ تأسـيس بنـابر اسـناد نويافتـه مشـروطيت
مي كارنامه تقي و پس از فتح تهـران بـا تقـي زاده ماه رسول، دانيم زاده زاده ها پس از تأسيس پنهاني حزب

و پس از مصاحبه با  و در مقام سردبير ايرانآشنا شد . نو آغاز به كار كرد او به تشكل دموكرات جذب شد
آدميت در جايي براي اينكه نشان دهد مقاالت پرمغز دهخدا پيرامون مسـئله ارضـي در صوراسـرافيل

و نمي و پيش، تواند به قلم او باشد ترجمه است و گمان داوري خود مبني بر اينكه فـردي بر مبناي حدس
و در جبهه مـدعي، آن زمان وجود نداشته كه از چنـان مايـه فكـري برخـوردار باشـد» تندروي«راديكال

و رسـاله«شود نويسنده مطالب مي اش در سـطح آثـار از نويسندگان مسلمان سوسـيال دمـوكرات قفقـاز
، اوالً.]197[».زاده است ــ كه در اين زمـان مـدير روزنامـه ارشـاد چـاپ بادكوبـه بـود محمدامين رسول

ع طور همان و خود او هم تأييـد مـي، اكبر دهخدا مخفف علي،د.ا. كه مقاالت امضاي كنـد نويسـنده دارد
و شخص علي، هاي آدميت در باال سازي برخالف جمله اكبر دهخدا سوسياليست برجسـته جبهـه راديكـال

و ساير عنا ردي از آشنايي رسول، ثانياً. آن زمان است» افراطي« صر راديكـال درون ايـران در زاده با دهخدا
در، بـه چـاپ رسـيده 1326االول جمـادي11تا 1325شوال14زمان نوشتن آن مقاالت كه در فاصله 

در پنـدارد كـه رسـول آدميت جاي ديگري بـه خطـا مـي. دست نيست از جانـب) 1908(ق 1326زاده
دا» حزب سوسيال دموكرات قفقاز« و در نهضـت گـيالن مشـاركت بـه گـواه]198[. شـت به رشت آمـد

و معتبر خود رسول گزارش - نيمـه( 1327او از اواخر محـرم، زاده در روزنامه ترقي چاپ قفقاز هاي جاندار
از) 1909دوم فوريه و پـيش از حركـت اردوي شـمال و يك ماهي در آنجـا اقامـت گزيـد به گيالن آمد

و به باكو بازگشت او. منطقه خارج شد ]199[. در روزنامـه ترقـي اسـت» مكتوبـات ايـران«حاصل سـفر
را آدميت در همان صفحه كتابش رسول  نـو ايـران خوانـد؛ روزنامـه حزب دموكرات مـي» ساز انديشه«زاده

مي شاهد زنده هـاي ارمنـي سوسيال دموكرات، زاده دهد در كنار مقاالت ارزشمند رسول اي است كه نشان
و انديشه كه نام برده و مرام سازي داشته ايم حضور فعال و انديشـه اند ورزي آنـان نامه فرقه محصول تطـابق

. است
و ديرين تقي مي آدميت اين يار نزديك و احترام متقابل ميـان شناسد كه تا دههزاده را  ها بعد دوستي

و نظـري گسـترده، ايمو به مأخذ اسنادي كه در متن كتاب به دست داده، آنان برقرار بود در تعامل فكري
و منطقـي، ذهنـي فرهيختـه، گري با مايه انديشه«او را به مثابهوي. بودند فضـيلت«در،»فكـري مـنظم

مي» ترين مردان اخالقي از با فضيلت و همگرايـي آنـان آگاهانه از دوستي، آدميت]200[. كندياد ماندگار
و احترامي براي تقي زيرا نمي، گويد در عصر مشروطه سخن نمي ن خواهد اعتبار زد خواننده كتـابش زاده در

و پا كند و اسـناد معتبـر آن روزگـار در ايـن حـوزه از اين رو خود را از مجموعه نامه، دست و، ها محـروم
و داده خواننده را بي و يافته خبر مي ها بايد گفـت كـه قريـب دويسـت صـفحه. كند هاي خود را از خطا پر
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و انديشه قلم و قرب و منسج زني پيرامون ارج ميم رسولهاي پرمايه اما از حكم خود كـه. گويد زاده سخن
و مطلوبي برنخاست بازنمي» تندروان«از جبهه  مي. گردد هيچ انديشه بديع دانست حضور كساني چـون او
و در مقام عضويت كميته مركـزي در كنـار تقـي رسول و زاده متفكر سوسياليست در حزب دموكرات زاده

نابي، نهاده حزبي كه او بنيان و تـوان او در جـذب شك و سـازماندهي و پرمايـه شي از شخصيت فرهمنـد
در طور همان. ورزان آن روز است انديشه كه او توانسته بود متفكـران سوسـيال دمـوكرات ارمنـي تبريـز را

و بايسته از هر كدام بهره. حزب گرد آورد ، نگـاري زاده باتجربه در كار روزنامـه گماردن رسول، گيري به جا
و توانا دارد،د ناشي از ذهني منسجمتردي بي و مدبر و زاده را بـي كسـي كـه تقـي، روشن است. مدير مايـه

و حقير مي توانـد بـه نمـي، خواند كـه در افكـار عمـومي جامعـه منزلتـي نداشـت سطحي با منشي پست
و با اين  و مـدرن توانسته منسجم،»خصوصيات«خواننده خود بگويد چه گونه است همين آدم تـرين ترين

آنو دموكرات و سخنگوي و فن روزنامه«ترين حزب آن عصر را برپا دارد كه ارگان نگـاري از نظر پرمايگي
و پيشروان زمانـه را زيـر تريو جمعي از برجسته]201[» همتا در اين دوره مقامي دارد بي ن انديش ورزان
. يك چتر سازماني گرد آورد

و كارنامه تقي  اولمجلس» تندروان«زاده
و افراطيـون«خواهـد پرونـده محاكمـه اش مـي آدميت در آخرين كتاب مشروطه بـه عنـوان،»تنـدروران

و انـدي سـال از انتشـار  بـه كتـاب فكـر آزادي عاملين اصلي انهدام مجلس اول را پـس از قريـب بيسـت
و آب وتـاب از مقابلـه مجلـس بـا. سرانجام مطلوب خود برسـاند   سـخن» جبهـه افراطـي«بـا خرسـندي

و تصفيه وكالي وابسته به جريان راديكال از صـحن مجلـس. گويد مي به نشان آن از دو اليحه براي اخراج
: نويسدمي. كند اشاره مي

و ايجاد فضاي ترور تشريح گشته« و توطئه بـه، در اين دو سند فعاليت جبهه افراطي در تحريك
و طباطبـايي ـــ گمان نزديك به يقين متن آنها با مشورت رهبران مجلـس ـــ  خاصـه بهبهـاني

]202[».نوشته شده بود

مي، آدميت براي تعديل جريان اما تنها نـام دو مجتهـد، كند موضوع مشورت با رهبران مجلس را ذكر
و آدميت آگاهانـه اين اليحه، در واقع. گويد اما همه قصه را به خواننده نمي. آورد را مي ها ــ سه فقره بودند

و بهبهاني ــ وبه ويژه دومـيك يكي را حذف مي و نظارت كامل دو روحاني ــ طباطبايي ، ند ــ در مشاوره
و همراهي بـا روحـانيون شـريعت نماينـده، محمـد تقـي هـروي. خـواه تنظـيم شـده بـود در هماهنگي

و دست شريعت ميخواه و هماهنـگ كند ــ ارائهراستي ــ چنان كه متن مذاكرات مجلس حكايت - دهنده
چنان روشـن بـود كـه آدميـت هـم نـاگزير شـد او را بـه عنـوان مواضع هروي. ها بودي اين اليحه كننده
و برخي نمايندگان همراه ديگر عليه جريان راديكـال اعـالم جـرم نماينده اي معرفي كند كه از جانب علما
و ناگفته]203[. كرده بود بـا اسـتناد بـه، زيمآدميت در اين باره بپـردا هاي پيش از آنكه به تناقض روايت

و اخـراج وكـالي راديكـال مجلـس را  و علل اين اقـدام بـراي تصـفيه و مذاكرات مجلس شرح متن لوايح
. كنيمبررسي مي

و هروي در شرايطي كه مشروعه پيرامـون هـا بحـث خواهان در حرم عبدالعظيم تحصـن كـرده بودنـد
و وتوي علمـا به ويژه بر سر حقوق مساوي شهروند، اصول متمم قانون اساسي و حق نظارت ي اهالي ايران

و كشاكش و قوانين مصوبه خواهـان، مـدار از منظري شريعت،ي آن در جريان بود هاي دوسويه بر مجلس
و اخراج وكالي راديكال مشروطه طلب مجلس شد و لـوايح يادشـده كـه مـورد اول. تصفيه  اعـالم جـرم
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اوشخصاً از، از جانب و شاهد علل مقابلـه بـا، معممين مجلس ارائه شده بودو دومي با امضاي ده نفر گواه
و بحراني است و راديكال مشروطه در آن بزنگاه تاريخي را. جريان الئيك مطلبي كـه آدميـت آگاهانـه آن

و عمدتاً شخص تقي ناديده مي تـري كـه اشـاره كـردم موضـوع مهـم. زاده بتـازد گيرد تا بر مخالفين خود
و عامدانه آدميت از كنار اليحهعبارت بود از گذر آگا سه هانه و جمـادي5شنبه اي كه هروي در روز الثـاني

و يارانش به مجلس عرضه كرد در آغاز تحصن شيخ فضل و بـر آنهـا صرفاً آدميت. اهللا به دو اليحـه اشـاره
و كشاكش، كندتأكيد مي كنـد؛ هاي آن زمان را بـازگو مـي در حالي كه سه اليحه در دست داريم كه روح

با رد شدن آگاهانه -و جـدل بحـثي او از كنار اليحه اولي شايد به اين دليل باشد كه رابطه شفاف هروي
خواهد خواننده خـود را ازكشـاكش دو جريـانميصرفاًاو. آورد هاي مشروطه با مشروعه را به صحنه مي

و جريـان هي متشـرعين در يـك معتدل همراه با جامع آدميت با همرا، خواه در ميان نمايندگان قانون سـو
و به وي تفهـيم كنـد» افراطي« در حـالي كـه. اهل خشونت را به منزله جدل آن روزهاي مجلس مطلع

كسروي در شرح لوايح ارائه شـده از جانـب هـروي عليـه جريـان راديكـال مشـروطه بـه درسـتي او را از 
و خواهـ الثـاني جمـادي26خواند كه در جلسـه هواداران اتابك مي و بازپرسـي يحيـي ميـرزا ان محاكمـه

و محتواي اين رويداد ذكر نكته]204[. برادرش شد . هايي ضروري استبراي روشن شدن بستر
و مفصل ـــ در جلسـه علنـي مجلـس سـه، سيد محمدتقي هروي 5شـنبه مكتوبي ــ خطابه مانند

و در اين متن از جمله آمـد كـه برخـ. قمري عرضه كرد 1325الثاني جمادي و آمـد ي وكـال آزادي رفـت
را، چيني بسيارسخن گفتن در بيرون مجلس ندارند؛ وي پس از مقدمه و كنه خواسـته خـود اصل مطلب

بايد آتش حرارت اشخاص متحصن زاويه مقدس حضرت عبـدالعظيم را بـا زبـان: كند از عريضه مطرح مي
و برهان خاموش كرد و دليل و براي اته:سيد هروي تأكيد كرد. خوش اماتي كه مخـالفين بـه متحصـنين

مي شيخ فضل و مدركي در دست نيست، آورند اهللا نوري وارد از اين رو بايد از طريـق مجلـس طـي، دليل
و بـه مجلـس  و مقاصد آنهـا را بـه صـورت كتبـي اخـذ كنـد درخواستي از وزارت داخله بخواهيم مطالب

و مجلـس هاي مشروعه خواستهسيد محمدتقي در ادامه براي توجيه اينكه گويا. بفرستد خواهـان بـراي او
بــه انبــوه تلگــراف شــيخ فضــل روشــن نيســت؛ اشــاره كــه و ترغيــبهــايي بــراي تحريــك يــارانش و اهللا

و مشروطه مخابره كرده شريعت و: گويـد مـي، انـد خواهان سراسر كشور به اقدام عليه مجلس بايـد داليـل
و فصـل كـرد، ها شده تلگراف گونههايي را يافت كه باعث مخابره اينانگيزه در.و آن گـاه مشـكل را حـل

و اين رويداد كه در اوج كشاكش مشروعه، روايت آدميت و اخـراج و تالش براي حـذف خواهان با مشروطه
شد» جبهه«حساب نهايي با تسويه و اهـداف. وجـود نـدارد، راديكال مشروطه مطرح آدميـت آگاهانـه آرا

ميكم، لس عرضه كردندكساني كه اين لوايح را در مج و حذف ، كند تـا وانمـود شـود جريـان صـالح رنگ
و طرفدار حكومت پارلماني در مجلس خواهان اخراج وكالي و تنـدرو«مسئول اسـت كـه مـانع» افراطي

و حاشـيه واقعيت اين است كه اگر از بازي. پيشبرد مشروطه راستين مورد نظر او هستند هـاي هاي زبـاني
مي،اين اليحه بگذريم و مشروعه شيخ فضل: گويد سيد هروي به مجلس هـاي منطقـي خواهان خواسته اهللا

و سـلب آرامـش عمـومي نيسـت  و اقدامات آنها در تقابل با قـانون در ايـن.و قابل بررسي عنوان كرده اند
و لوايح متحصنين عبدالعظيم و در اوج انتشار روزنامه مي، چارچوب نـده كند كـه او بـه عنـوان نماي وانمود

و يارانش چيست و- مجلس درنيافته كه غرض شيخ آنهم در اوج كشمكش چند ماهه در جلسـات علنـي
. هاي آنها رسيدگي كند لذا مجلس بايد به خواسته، سري مجلس كه شرح آن را در فصل ديگر آورده ايم

تأكيـد خواهـان بـا مجلـسي حسنه ميان تحصن مشروعه جوهر اين اليحه بر ضرورت برقراري رابطه
و گزارشـي از آن در دسـت نـداريم. كندمي بـراي. جلسه بعدي مجلس هم متأسفانه سـري برگـزار شـد

. تري از جريان از چند ماه پيشتر آغاز كنيمدستيابي به تصوير روشن
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و تأثيرگذار مشروطه از المتين تهرانحبل، در همين برهه انتشار دو روزنامه مهم االول ـــ ربيع15ــ
از سرافيلصوراو  و تـرين ايـن دو نشـريه در مـدت كوتـاهي بـه محبـوب. الثاني ـــ آغـاز شـد ربيع17ــ

سياسـتمدار، اصـغر اتابـك ميـرزا علـي، االول ربيع21در. هاي آن روزگار تبديل شدند پرشمارترين نشريه
و بدنام پيشين، با تجربه، ديدهجهان را تشـكيل كابينه جديـد حكومـت مشـروطه،و در عين حال مستبد
و اجحـاف متنفـذين. داد و مرج و هرج و مهـم، اغتشاش و مـالكين و حكـام تـر از همـه تهـاجم راهزنـان

شد هاي مخالف مشروطه در سراسر كشور وارد فاز گسترده دسته راهـزن اياليـاتي، خان چليپانلو رحيم. اي
و مـردم آذربايجـانيافروزي دربار عليه آزاد فتنه جديدي را با آتش، خانو پسرش بيوك، معروف خواهان

شد، الدوله برادر شاه ساالر. برپا كردند و مداخلـه. با ادعاي سلطنت با قشون دولتي وارد جنگ حضور فعال
و جنوب ايران و انگليس در شمال ، هـاي دولـت اي در سياست كننده در حكم عامل تعيين، گسترده روس

و سرسختانه شريعت ش مقاومت وسيع و تأسـي از تلگـراف خواهان در اكثر هـاي هرهاي مملكت بـه تـأثير
و تحريك و يـاران متحصـنش كننده شـيخ فضـل متعدد و، اهللا جملگـي اوضـاع را بـيش از پـيش وخـيم

و تشـكل انجمن، از سوي ديگر. نابسامان كرده بودند و هـاي مشـروطه ها خـواه نيـز در مقابـل گردهمـايي
و تجمـعشهر روزه با برگزاري هماي، طلبان تحصن مشروعه نظيـري از حضـور هـاي اعتراضـي اوج كـم ها

و حيـات مجلـس هـر روزه. مردم هواخواه مشروطه در صحنه سياسي را رقم زدند صحن ميدان بهارستان
و از نماينـدگان مجلـس مملو از مشروطه و شـكايات خـود را عرضـه و مردمي بـود كـه اعتـراض خواهان

و اجراي فوري آنها را طلب مي . كردند پيگيري
دوروبـر صـحن» طلبـان آشـوب«از، مخالفـان حضـور مـردم در صـحنه در هـراس، در چنين فضايي
و تندروان«بهارستان به تحريك  و شـواهد مكمـل آن حـاكي. اند سخن گفته» افراطيون مذاكرات مجلس

بحـث اصـلي وكـالي راديكـال، كه اليحه سيد هـروي قرائـت شـد 1325الثاني است كه در آغاز جمادي
و جريـان.زد پيرامون تصويب نهايي متمم قانون اساسي دور مـي، زاده به ويژه تقي،مجلس انجمـن تبريـز

و سـريع  و تصويب اصـولي تـر راديكال مشروطه در آذربايجان توسط نمايندگان خود در مجلس بر تدوين
ايجـاد قطبـي قصـد، دربار با ورود اتابك در مقام صـدراعظمي، در سوي مقابل. فشردند اين قانون پاي مي

و جريان راديكال مشروطه داشت و توانمند از دولت در مقابل مجلس االول كـه اتابـك ربيـع21از. جديد
شدتر چهار ماه پرتشنج، شروع به كار كرد و روحـانيوني. بر ايران حاكم قصد اصلي دربار با همگرايي اتابـك

و مـؤثري بـراي بيـرون رانـدن، چون بهبهاني و الئيـك از صـحنه تشكيل جبهه فراگير جريـان راديكـال
و حتـي، به عنوان يكي از رهبران اصلي اين جريان، زاده تقي. سياسي بود از همان آغـاز مخـالف صـدارت

و يـاران انگشـت ولـي علـي. ورود اتابك به ايران بود از، شـمارش رغـم تـالش او اتابـك در قالـب ائتالفـي
و اشـرا  و هـواداران اعيـان و بـا حمايـت همـه وابستگان محمدعلي شـاه وف خـود جانبـه جـامع آدميـت

و به صدارت رسـيد، نمايندگان عضو آن شـواهد.و دخالت مؤثر روحانيوني چون بهبهاني به ايران وارد شد
و ماه و آن روزها و نه بـه بهبـود هاي بعد از صدارت اتابك نشان داد كه حضور وي نه به سود مشروطه بود

ر. آرامش اوضاع ياري رساند شدتا و سياسي ايـران، وزي كه اتابك ترور و فضاي اجتماعي و دولت مجلس
و كار بديعي صورت نپذيرفت و هيچ اقدام كابينه اتابك با حضور وزرايـي چـون. يك روز آرام به خود نديد

و كامران عمالً قصد اهل قـدرت را بـراي كنتـرل خودمـدار،و تسلط خود او بر وزارت داخله، ميرزا فرمانفرا
در. اع نشان داداوض االول كـه توانسـتند اكثريـت جمـادي14كشمكش جريان راديكال مجلس بـا دربـار

و عموي مستبد شاه بـه دسـت ميرزا نايب قاطعي از مجلس را براي بركناري كامران و وزير جنگ السلطنه
. به مرحله جديدي رسيد، آورند
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و الئيك متمم قان، همزمان - به گـره، خواهان ون اساسي با مشروعهكشمكش بر سر اصول دموكراتيك
و مهمي رسيد ، اصل هشتم متمم قانون اساسي مبني بر مسـاوات حقـوق قـانوني اهـالي ايـران. گاه نهايي

شد رغم مخالفت شيخ فضلعلي و يارانش تصويب اهللا متن پيشـنهادي شيخ فضل، االول در هفتم ربيع. اهللا
و حـق وتـوي هيئتـي از علمـاي روحـاني از بيـرون خود را مبني بر نظارت روحانيون بر مصوبات  مجلس

و با حضور شيخ فضل در اين فاصله طي نشست. منتشر كرد، مجلس بر آن نـويس در متن دست،اهللا هايي
و الئيك كميسيون تدوين متمم كـه تقـي  و، زاده در آن نقـش مـؤثري داشـت پيشنهادي بـراي تطبيـق

و اصال، سازگاري با موازين شرعي زاده در جلسـه ششـم تقـي. حاتي به سود شرع انجـام گرفـت دستكاري
و قرائـت مـتن دسـتكاري ربيع و الئيك مجلس از مطرح شدن و در مقام سخنگوي جريان راديكال الثاني

و بررسي شود و بهانه آورد كه بايد در كميسيون مربوطه مجدداً خوانده واقعيـت ايـن. شده جلوگيري كرد
ميبود كه اگر متن اصالحي روحا و بـه رغـم،شد نيون عرضه اكثريت وكال ياراي مخالفت با آن را نداشتند

و همراهانش در كميسيون مربوطه تمام تالش تقي اهللا پـيش هاي شيخ فضـل تا حدي برخي خواسته، زاده
يك، سرانجام. رفت  مجلـس اصـل دوم مـتمم نظـارت، 1325االول ماه بعد در جلسه سوم جمادي قريب

و يارانشبا تالش تقي، هايي زيركانه تكاريعلما را با دس . تصويب كرد، در متن پيشنهادي شيخ، زاده
و روح كلي غيرشرعي متمم قانون اساسـي و يارانش در اعتراض به برخي اصول دموكراتيك بـه، شيخ

و آزادي و دستكاري ويژه در خصوص مساوات حقوقي و قلم اي كه در اصـل دوم ـــ هاي زيركانه هاي بيان
رسـماً 1325االول تحصن در دهـم جمـادي. تحصن خود را آغاز كردند، حق وتوي علما ــ داده شده بود

و انجمن مشروطه. شروع شد از خواهان هاي هوادار جريان راديكال نهضت نيـز در مدرسـه صـدر در دفـاع
و تحريكات مشروعه و اعتراض به تحصن بـا عرضـه همزمـان. خواهان اجتمـاع كردنـد متمم قانون اساسي

و تحصن، اليحه اول سيد هروي و گردهمايي هـا بـه فضـاي سياسـي اعتراض گسترده دوسوي كشمكش
اهللا شـيخ فضـل لـوايحي الثاني كه احتماالً اولين نسخه روزنامه از هشتم جمادي. اي دادي تازه ايران چهره

و توزيع شد در بحـث، خاتمه يافـت طلبان تا سوم شعبان كه تحصن مشروعه، منتشر و كشـمكش اصـلي
و واليات ميان مشروطه و برخي شهرهاي بزرگ سـاير. طلبي جاري بـود خواهان راديكال با مشروعهتهران

و پيامدهاي مربوط به آن قرار گرفت و مباحثه در. مسائل تحت شعاع اين مقابله آدميـت در روايـت خـود
و بحران آزادي« در. كنـد در سياست روزو جوهر زمانه نمـي اي به اين مؤلفه مهم هيچ اشاره،»مجلس اول

و آمال امروز خويش را به هفتاد سال پيش تحميـل مـي، تحت تأثير مسائل زمان خود، واقع كنـد خواسته
و عرضه آن لوايح را به دلخواه تغيير مي ، رجـب21در. تا سخن خود را بگويد، دهدو فضاي روزگار تدوين

و در كمتر خواهان ظـاهراً بـه در سوم شعبان تحصن مشروعه، از دو هفته بعداتابك صدر اعظم كشته شد
ها بـه تصـويب سرانجام متمم قانون اساسي با تمام دستكاري، شعبان28، در پايان همين ماه. پايان رسيد
. نهايي رسيد

و اسنادي كه آدميت از آنها تحت عنوان قانون مداري وكالي مجلس عليـه در تمام مدت بررسي لوايح
مي» ندروانت« از، به ويژه شيخ نوري، يار جريان دين، كند ياد و برخي علماي روحاني در واليـات در تهران

و احكـام دينـي قـوانين گيتـي مـدار تـدوين شـود  برآشـفته در مقابـل، اينكه قرار است در مقابل موازين
و يارانش ايستادگي كردند تقي و طبيعـت. زاده كـه، ايـان خواندنـدگر ايـن عمـل را بـدعت جديـد بابيـان

و آرزويشان از ميان بردن شريعت اسالم است و مـي. خواست خواهنـد از اسـالميت دارالشـورا جلوگيرنـد
و. مجلس را پارلمان پاريس كنند و افراطـي كـه آدميـت در هـر صـفحه واقعيت اين است كه لفظ تندرو

ك، كند مطلب كتابش تكرار مي و جـدل بـا از زماني وارد ادبيات سياسي ايران شد ه موضوع قانون اساسـي
و كشمكش با مشروعه و سپس متمم قانون اساسي و مستبدين از زمـاني كـه. خواهـان مطـرح شـد دربار
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و يارانش با حمايت انجمن تقي و، هاي مستقل نشريه،ها زاده لزوم تدوين قوانين الئيـك را پـيش كشـيدند
و جدايي دين از حكومت تأكيد كردند هـا در ادبيـات سياسـي آن زمـان گونه برچسـبناي، بر روح مدني

و رودرويـي بـا، شيخ نوري. رواج همگاني يافت به درستي تدوين قوانين غيـر شـرعي را نـوعي جانشـيني
و دستور عمـل  و اعالم كرد كه دين مقدس ما اكمل قوانين و تضعيف محاكم شرعي خواند احكام شريعت

و بدعتي الزم نيست و جعل مي وقتي. زندگي ماست از شيخ گفت چه شد كه امروز بايد دستور عـدل مـا
و نسخه شوراي ما از انگليس بيايد خواهنـد پارلمـان غربـي در مملكـت جماعت اينهـا مـي، پاريس برسد

زاده در كـار تـدوين قـانون درست فهميده بود كميسيوني كه با نقش مؤثر تقـي] 205[. اسالمي بسازند
ا و بلژيـك بود با ترجمه قوانين كشورهاي را،و حتـي عثمـاني، بلغارسـتان، روپايي چون فرانسه آن متـون

و مطابقت با الزام زمانه قرار داده بود مورد بهره خواه در مجلس بارهـا تـذكر دادنـد وكالي شريعت. برداري
و رمز ما قرآن است و تني چند از وكالي آذربايجان كه دربـار تقي. كه قانون ما احكام مقدس اسالم و زاده

و تغيير پيش مشروعه و مانع خواهان را براي دستكاري - تراشي مشـاهده مـي نويس مترقي متمم در تالش
و موكالن خود جريان را گزارش دادند، كردند و همراهان آنها در چنـد. به تبريز و انجمن ملي تبريز مردم

و تهران در اعتراض به تالش براي دستكاري بـه حمايـت از وكـالي،نبه سود شرع در متن آن قـانو شهر
. پيشرو خود برخاستند

سه تقي و همراهـانش) 1325(الثاني جمادي22شنبه زاده در جلسه مجلس در تداوم پافشـاري خـود
و هيئـت دولـت بـه آن خواسـته، هاي انجمن تبريز براي پيگيري خواسته را ضرورت رسيدگي مجلس هـا
و تأكيد كرد و يـاغي معـروف، خان ياوري رحيم خان پسر بيوك، در اين زمان. گوشزد داغ در قـره، راهـزن

و كشتار گسترده السـلطان پـيش داسـتان اكـرام، همزمان. اي به راه انداختمانع حركت غله به تبريز شد
از، پس از دستگيري او توسط مجاهدين تبريز. آمد معلوم شد كه براي ترور اعضـاي فعـال انجمـن تبريـز

و دربار و رفع غائله بيوك. است دستور داشته، تهران و اغتشـاش عوامـل تصويب متمم قانون اساسي خـان
تبريز در اين زمان عمالً حالـت جنگـي. هاي مردم تبريز قرار داشت همه در صدر خواسته، وابسته به دربار

و در تلگراف. به خود گرفته بود و قطعـي تهـران مردم بازارها را بستند و خواهان پاسخ صـريح خانه حاضر
و مـراوده مـنظم بـا تقي، در اين ميان.ندشد و يارانش هم با حضور در تلگرافخانـه تهـران در تمـاس زاده

خواهـان سـپري شـده بـود؛ چنـد روزي از تحصـن مشـروعه، الثـاني هفته دوم جمادي. مردم تبريز بودند
و حمايــت خواســتههــاي مشــروطه انجمــن بــراي پيگيــري و مقابلــه خــواه تهــران بــاهــاي مــردم تبريــز
و گردهمايي مشروعه . هاي گسترده روي آوردند خواهي به اعتراض

در حالي كه پس از سـپري شـدن. هاي خود را به مجلس عرضه كرد در اين فضا بود كه هروي اليحه
و اسـارت. كماكان بسياري از مسايل مهم مشروطه بالتكليف بود، هشت ماه از عمر مجلس قضـيه فـروش

و محاكمه آص و ديگر متهمان اين رويدادفدختران قوچان و چپـاول قـوام، الدوله در جريان تعدي الملـك
ده رحيم، فارس و و پسرش در آذربايجان و كوچـك در سراسـر ايـران خان همچنـان، ها اغتشـاش بـزرگ

و درخواست رسيدگي مشروطه و مـردم بـود مورد اعتراض و وكـالي راديكـالي چـون. خواهان مطبوعـات
مس، زاده تقي بيمكرراً و و مسئولين امـر را گوشـزد مـي امحه كاري و. كردنـد اعتنايي مقامات دولت شـور

و اعتراض انجمن و مردم مشروطه حال و شاكي در گردهمايي ها هاي تهران چندان بـاال گرفتـه بـود طلب
و شرايطي كه ادامه كار مجلس ميسر شـود كه تقي ، زاده به خواست مجلس ناچار شد براي آرام كردن جو

و اعتدال فرا از ]206[. خواند پنجره عمارت جماعت را به آرامش
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الثاني سيد هروي كه آدميـت از آن بـه عنـوان نخسـتين اليحـه يـاد جمادي26شنبهو اما اليحه سه
و]207[. كند مي و سپس مـتن اصـلي را در قيـاس بـا حـذف ابتدا روايت آدميت را از اين اليحه بخوانيم

مي. وارسي كنيم هاي مرسوم ايشان تعديل : گويد كه در اين اليحه آدميت
و سليمان« را پاي يحيي ميرزا و مجلـس محاكمـه هـر دو ميـرزا اسـكندري بـه ميـان كشـيده شـد
به،»خواست و ناسزاگويي و دولـت«اوراقي سراپا اهانت جويـان غوغـا. توزيـع شـده اسـت» بزرگان ملـت
و ملت جو كه اسم خود را وطن فتنه گ پرست و تحـريض ذاردهخواه و فتنـه ترغيـب اند مردم را بـه آشـوب
و مورد اهانت قرار داده. اند كرده و علما را متهم و وكال ميرزا رئيس دولت ــ منظـور اتابـك يحيي. اند رجال

و چون اتهام رشوه گرفتن وكال بـزرگ اسـت ــ را به رشوه دادن به وكالي مجلس متهم كرده تكليـف، اند
و سخنان. اندن سخنران استمجلس به محاكمه كش و ابـاليس معمـم«نبايد به القائات » شياطين مجسم

و سيدجمال واعظ منظور ملك[ . گوش بدهند]المتكلمين
، افزايـدي خاص سندخواني متعـارفش مـي به شيوه، چين شده گويي دست آدميت پس از اين خالصه

و از جانب عل و سـاير وكـال وكالتـاً عليـه يحيـي محمدتقي هروي به عنوان نماينده مجلس اصالتاً ميـرزا ما
]208[. در اين روايت آدميت چند ايراد وارد است. اعالم جرم كرده است

و مهم، اوالً و ريز و مشـروطه آدميت از همه حوادث درشت بـه سـادگي، تر از همه كشاكش مشـروعه
و اليحهمي و برادري هروي را عليه يحيي گونه دادخواستهاي گذرد وش سليمانميرزا ميرزا عمـده كـرده

ي امـا بـا مطالعـه. انگيز است براي خواننده در آغاز تعجب، زند قريب ده صفحه بر مبناي اين لوايح قلم مي
او مجدد اولين كتاب تبارشناسي مشروطه . فكر آزادي،ي مي انگيزه آن روشن،.. چـون بسـياري. شـود تر

و برجستهاز موارد گزافه آ كاريگويي و كينـه هاي و رد دشمني شخصي ،ي پـدرش دميت در آثارش نشان
مي عباسقلي از اعضـاي، خـان ميـرزا در كنـار عباسـقلي يحيـي. توان مشاهده كرد خان را در اين مورد هم

و انجمن حقـوق يكـي از اركـان. هيئت امناي جامع آدميت بود ،ي تشـكل هـاي اربعـه اما در اين زمان او
و در شمار مخ ميانشعاب كردند و يـارانش مبنـي بـر هـاي يحيـي افشـاگري. شـدند الفان محسوب ميـرزا

. در گـزارش خـود آدميـت در كتـاب فكـر آزادي ذكـر شـده اسـت، خـان هاي مالي عباسقلي استفاده سوء
و عداوت ديرينه با مالحظه لوايح سيد هـروي كـه مشخصـاً نـام او را بـه، ميرزاي پدرش با يحيي دشمني

اعتنـا ها بعد فرصتي مغتنم پـيش آورد كـه نتوانسـت از كنـار آن بـي آدميت دهه براي، كشاندمي صحنه
و اصلي، اين پيشينه موجب شد كه اين مورخ. بگذرد به ايـن موضـوع توجـه، از ميان آن همه مسائل مهم

روي هايي كه در عمل هيچ حاصلي جز انحـراف مجلـس از مسـائل مهـم پـيش اليحه. خاصي نشان دهد
و پـدرش شناسي خصلت كينهي روانهبر پاي. نداشت - 1362پـس از نـيم قـرن در سـالهاي، ورز آدميـت
مي شمسي مبناي تاريخ 1340 . شود نگاري زمانه مشروطه

و سخنان هروي در قياس با آن خالصه هـايي ضـروري گويي آدميـت هـم اشـاره اما به محتواي اليحه
بياشخا: هروي سخنان خود را با اين جمله آغاز كرد. است و بـي صي و شـرف نـاموس كـه بـويي از شـرع

و انسانيت نبرده و انصاف انـد كـه در آن بـه رجـال هايي در ميان مردم منتشر نمـوده اطالعيه، اند شريعت
و بزرگان دين ــ منظور سيدعبداهللا بهبهاني كـه مـتهم بـه رشـوه دولت ــ منظور اتابك امين السلطان ــ

و ساد و يـاران مشـروعه ات محترم ــ منظور شيخ فضلگرفتن از اتابك شده بود ــ خـواهش ـــ اهللا نوري
و ضدمشروطه داده و نسبت استبداد و بنابر وظيفه اسالميت خود با ايـن. اند اهانت نموده لذا به باور ايشان

و ملـت نشـر مـي«: اتهامات كه و مفسدين فيمابين دولـت و طايفه ضاله مضله ،»دهنـد اشخاص المذهب
خـود را بـراي نفـاق ميـان مـردم نشـر»ي عقايـد باطلـه«هروي افزود كه اين اشـخاص. شود بايد مقابله

ايـن. اند بعضي از وكالي مجلس از بعضي وزرا رشوه گرفتـه تـا بـا اتابـك همراهـي كننـد گفته. دهند مي
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في«اشخاص و بايد مجازاتشان داد تا توليد فتنه نشود» االرض مفسد هروي سـپس بـه نطـق ـــ. هستند
ميرزا اشاره كرد كه او مشخصاً عنوان كرده بود وزير داخله ــ منظور اتابك رئيس دولـت كـه وزارت حييي

گونـه اتهامـات را در سـخنراني ايـن. داخله را هم برعهده داشت ــ به وكـالي مجلـس رشـوه داده اسـت 
و اباليس معمم« و وسـيد- خـواه كه منظور وعاظ مشـروطه،»شياطين مجسم ل ملـك المتكلمـين جمـا

و دين آدميت آگاهانه محتواي شريعت.اند وارد كرده–واعظ  يـار سـخنان هـروي را حـذف كـرده تـا خواه
و يارانش منحرف كند و خواست اصلي هروي و كشمكش اصلي تـالش جنـاح. ذهن خواننده را از موضوع

و اكثريت مجلس در اين جلسـه در حملـه بـه آزادي مطبوعـات شريعت و، خواه هـاي بيانيـه نشـر اعـالن
و اجتماعات آزادي انجمن ي پـس از قرائـت اليحـه. خواهان در جلو مجلس ناديـده گرفتـه شـده اسـت ها
- چـه حـق دارد ايـن، المتين از آن بدتر كـرده حبل«: ميرزا حسين شهيدي نماينده متشرع گفت، مزبور

و اطالعيهي يادشده نشر سخنراني منظور نماينده».نويسد طوري مي ا ها ها عليه حضـور اتابـك نجمنهاي
و افشاي رشوه در صحنه و دولتمردان در روزنامـه دادني سياسي هاي اتابك براي همراه كردن برخي وكال

و افـزود. تهران بود المتين حبل .«:سپس رشته سـخن را خـود محمـدتقي هـروي بـه دسـت گرفـت . .
و مفسدين در عمارت بهارست حبل مي ان كردند برميالمتين هر نطقي كه تماشاچيان و . چـرا. نويسد دارد .

كه[. مي برمي، يك جمعي او را شنيدند]اين سخنان ي همـراه نماينـده».دهد به تمام واليات دارد انتشار
مي ديگري حتي قدمي فراتر مي و ».نويس حق دارد نطق تماشاچيان را بنويسد آيا روزنامه«:پرسد نهد

مي مسئله مهمي كه در روايت آدميت از مي بحث پيرامون اين اليحه كنار و حذف و، شود ماند غـرض
و يارانش از طرح اين اليحه اسـت  و مطبوعـات آنهـا از اينكـه انجمـن. مقصود اصلي هروي » فضـولي«هـا

و نمي مي و اقـدامات كنند و پيگيـر اتابـك و دربار رابطه دوستانه برقرار شـود و مجلس گذارند ميان اتابك
ميشومزورانه او مي و آنها را افشا در سـخنراني، هـا انتشـار اليحـه. اندعصباني، كنند ند و مطـالبي كـه هـا

در، شـد تماشـاچيان ـــ عليـه اتابـك عنـوان مـي، مراسم هر روزه ميدان بهارستان ــ يا به قـول هـروي 
و اكثريـت مجلـس همـراه اتابـك بـود هايي چون حبل روزنامه هـروي اصـل. المتين مورد اعتراض هروي

و آشكار كردم و غرض اصلي را در سخنان شفاهي خود بروز داد وقتي مطرح شد كه همه اشـخاص. طلب
و مسئول اين فتنه مي باني : گفت، شناسند ها را

ـ يحيي« در اين مطلب صحيح است چنانچه پريشب بعد از نطق ميرزا فـوراً تكفيـر اتابـك را كـه
حاضـر، لوم نيست اين تكفيرنامه فوراً كجـا بـودمع. بود قرائت كردند]صادر شده[چهار سال قبل 

».شد

همه اين نكات مهم را كه در مذاكرات مجلـس پيرامـون اليجـه هـروي طـرح، آدميت در روايت خود
و شده ناديده مي ميصرفاً گيرد بـراي نشـان امتنـاع. كنـد مخالفت با جريان راديكال مجلس را برجسته

خ و جلب توجه و آگاهانه او از كنار علـل بحـران آزادي زمانـه آدميت از طرح واقعيت و گذر عامدانه واننده
و حقوقي بود  . كه تحميل قرائت ديني از امور سياسي

و موافـق اليحـه، عـالوه بـر ايـن مـوارد. به مذاكرات مجلس بازگرديم آقـا، يكـي از وكـالي هـوادار
و سـليمان به صراحت گفت كه يحيي، سيدحسين بروجردي زا روز يكشـنبه مـردم را تحريـك ميـر ميـرزا

و بستن بازارها هم بايد به همين علت باشدكرده كهوي. اند يك«افزود امـروز. دارنـد بـزرگ محـرك اينها
و مجازات آنها را خواست، بايد اين مطلب تمام شود مي وكيل ياد شده به تقي».و محاكمه كنـد زاده اشاره

و سليمان ري يحييو تالش انجمن برادران قزوين ــ به رهب مي ميرزا و ميرزا ــ را مسئول بستن بازار دانـد
و بـازار بـه اعتصـاب عليـه. كندمجازات مسببين را طلب مي جرم آنها در متن اين سخنان ترغيب مـردم

و در حضـور«: الدوله گفت اگـر وكـال رأي بدهنـد وثوق، در همين جلسه. اتابك است در همـين مجلـس
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شو حجج و حكم با آنها باشداسالم محاكمه رأي«نويسـد كـه بندي از اين جلسه مـي آدميت در جمع».ند
و سليمان مجلس بر محاكمه يحيي كلي و پارلمان قـانون]209[».ميرزا قرار گرفت ميرزا گـذاري در مجلس

مي، رأي كلي وجود ندارد و محسوب گيـري انجـام بنابر مذاكرات مجلس رأي. شود بلكه آراي وكال شمرده
و اعضاي جامع آدميت در ايـن راسـتا عليـه، خواهو شريعت، راست، كار اكثريت وكالي محافظهصرفاً،دنش

و در دفاع از اتابك اطالعـاتي كـامالً، عالوه بـر ايـن اشـاره نادرسـت، آدميت. گفتند سخنجريان راديكال
مي غلط نده ويا از سـر ميـل خـود دهد كه حاكي است يا مذاكرات مجلس را دقيقاً نخوا تر به خواننده خود

مي هر چه مي مي خواهد و عرضه مي. كند يابد : گويد آدميت به خواننده
اي از جانب مجلس احالـه»العاده فوق«به هيئت، توافق شد كه محاكمه متهمان به پارلمان ملي«

]210[».گردد

سـخنران جلسـه آخـرين. را در مجلس در چه ارتباطي مطرح كردنـد» العاده فوق«حال ببينيم كلمه
: شهشهاني بود كه گفت، الدوله پيش از وثوق
الذكر رأي گرفتـه شـود كـه ديگـر اسـباب تعطيـل قرار شد در خصوص محاكمه اشخاص سابق«

مي، نشود روو همه روزه براي ما كارهاي بزرگ اتفاق و از ايـن افتد كـه الزم بـه رسـيدگي اسـت
وا.ي ما بالمره از ميان رفت افكار الزمه و اجازه جناب رئـيس اول ، جب اين است كه بعد از تصويب
و تصحيح شود العاده مجلسِ فوق ».در چند روز متوالي تشكيل شود كه بقيه قانون اساسي تنقيح

و تمام كردن متمم قانون اساسـي اسـت سخن از تشكيل چند جلسه فوق و متوالي براي قرائت . العاده
العـاده معترض به هيئت فوقي كه توافق شد محاكمه وكال، است يا بد خوانده، كند ولي آدميت وانمود مي

]211[. از جانب مجلس احاله شود
ي اي از جانب دو مـتهم اليحـه عريضه،)1325(ثاني جمادي28پنجشنبه،ي چند روز بعد در جلسه

و سليمان يحيي، هروي شد، ميرزا ميرزا ي وظيفـه نامـه آمـد كـه در متن پاسـخ]212[. در مجلس خوانده
و تصويب قوانين است و بـه جـاي، در حالي كـه بـا مسـامحه، مجلس تنظيم ملـت را سـرگردان گـزارده

اظهار اميدواري كردند كه ملت را پيش از ايـن سـرگردان. پردازند پرداختن به مسائل اصلي به فرعيات مي
و دشمنان خارجي اطـراف وطـن مقـدس را احا. نگذارند داخـل. انـد طـه كـرده شيرازه امور از هم پاشيده

حكـام در منـاطق، از سابق است؛ به اسم اينكه مجلـس حكـم كـردهتري ظلم مغشوش مملكت به واسطه
و يا براي حرف. اند خود فشار را چندين برابر سابق زيادتر كرده ايـم هايي كه نزدهاگر ما بايد مجازات شويم

و مجازات شويم، محاكمه شويم ميليكن عاجزا. حاضريم محاكمه را نه تمنا كنيم كه متمم قـانون اساسـي
و بيشتر از اين ملت را سرگردان نگذاريد خواهش ما اين است كه زودتـر ايـن مجلـس. در مذاكره بياوريد

. روي شود هر كه در او غش باشداستنطاق را برگزار كنيد تا سيه
اف. سيد هروي معروف بود، اولين وكيل كه به سخن برخاست انـد مـا نسـبت راد گفتـه عنوان كرد اين

. رفع اشتباه شده اما بايد محاكمـه شـوند تـا مطالـب روشـن شـود، ايم رشوه گرفتن به وكالي عظام نداده
و روزنامـه اين اشخاص چيزي گفته: ميرزا فضلعلي آقا نماينده تبريز گفت و انـد نگـار هـم چيـزي شـنيده

و اال بـه همـين حاال اگر از وكال كسي هست كه طرف آنها باشد خوب، نوشته و مـدعي شـود جلـو بيايـد
مي مذاكرات كه خواسته . كند اند كفايت

و آدميـت امـروز، در مجموع و قضيه را برخالف خواست هروي آنزمـان ، مجلس راه مدارا پيش گرفت
و تصـويب مـتمم قـانون و به موضوع اصلي توجه نشان داد كه همانـا تـدوين و قابل تعقيب ندانست مهم
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آدميت در ادامه روايت خود اليحه دوم آقايان معمم ــ از جمله خود هروي ــ محتـواي آن را نديـده
و حرف مي ميگيرد ارتبـاط بـا اصـل بـي، اي را كه به دلخواه خود شروع كـرده زند؛ قصه هاي امروز خود را

و چند ماه بعد بر سر راه محمدعلي شاه مي كشاند به قضيه بمب، موضوع با خوانـدن اليحـه. گذاري بعدي
و، بعدي و با دقت در سخنان وكال9كه هروي بريم كـه در واقـعميپي، معمم ديگر مجلس امضاء كردند

و ي چنـد كلمـه از سـخنان هـر وكيـل دلخـواه خـود توان با وصله پينه نميصرفاً جريان از چه قرار بوده
. بنگريم به آنچه در آنروزها مسائل اصلي مشروطه بود. فضاي زمانه را دگرگون جلوه داد

ا) قمري 1325(رجب7شنبه،ي علني مجلس در جلسه تحاديه اصناف خوانـده ابتدا اطالعيه انجمن
دفـع مفاسـد، ايم در تشكيل بانك ملي در آن عنوان شد كه پس از دو سال از مشروطه هنوز نتوانسته. شد

و از وكال خواست كه به وظايف اصلي خود عمل كنند اگـر: يكـي از وكـال گفـت.و اصالح امور پيش رويم
مي.ندامروز بازار را بسته بود، انجمن اصناف جلوگيري نكرده بود مي. خواهند آنها امنيت گويد كـه ديگري

و چرا مي مي«: يكي از وكال گفت. خواهند بازار را ببندند بايد پرسيد محرك كيست از اينها گوينـد بعضـي
ميمي]خواهانمنظور مشروعه[حضرت عبدالعظيم  و افساد .»كننـد كـه بـازار بسـته شـود آيند اغتشاش

ا«: سخنران بعدي پرسيد و داد بزنـد كـه ست كه در پهلوي مدرسه يونساين صحيح : خان پسره بنشـيند
ميــ»!روزنامه تكفير مجلس و روزنامه شيخ نوري اشاره . كردكه باز هم به لوايح

آَشـوب و هـاي مجلس هيئتي را به دربار فرستاده كه پيرامون تحصن عبـدالعظيم مشـروعه خواهـان
و شهرستان ش ها چاره تهران بـه تأكيـد برخـي وكـال هـم رويـدادهاي شـهر تحـت تـأثير.وداي انديشيده
و هـاي معـروف بـه شـيخ فضـل خواهان متحصن بود كه آن روزها روزنامـه اقدامات مشروعه اهللا را منتشـر

و برخـي وكـال را غيرمسـلمان مـي تكثير مي و آن مجلس را غيراسالمي و تهمـت. خواندنـد كردند بـابي
و راديكال مشروطه طبيعي مشرب در اين اوراق عليه در روزنامـه. شـد خواه مرتب تكرار مـي جريان پيشرو

كمتر از ده روز پيش از اين جلسه به جشن سالگرد مشـروطه كـه بـا، 1325ثاني جمادي26مورخ، شيخ
و بازار برگزار شده بود16تا14شكوه تمام در  از جانب مال محمـدعلي، جمادي ثاني در صحن بهارستان

و حقـوق ميانـه«گفته شد كه اينان. به شدت اعتراض شده بودآبادي رستم و برابري در حدود ي مساوات
و ساير فرق اهل ذمه و در جمعهمي» مسلمانان : الثاني جشني گرفتند جمادي16و شنبه15خواهند

و طبقات فرنگي« و نصاري و يهود و خارجه و اديان از داخله و مـادام كه تمام ملل ]زنـان[هـا هـا
و طبيعي مذهبيمشرب خاصه بابي و ارامنـه ها و مخصوصًا گبرهـا ها در جشن مزبور حاضر بودند
و فرنگيو يهود طاق و مزين ساخته بودند و علمـاي ها بسته ها همگي به حضـرات آقايـان حجـج

. اعالم حاضـره  . و تهنيـت مـي. پاينـده بـاد، بـدين كلمـه كـه زنـده بـاد آزادي، گفتنـد تبريـك
]217[».مشروطه

و تقيـه بـوده فرصـتي بـه كه سال» حضرات طايفه ظاله بابيه«سخنران تأكيد كرد كه اين ها در خفـا
و طبيعي و اجتماعـات اينـان سـراپا. مشرب خود را گسترش دهنـد دست آورده تا خياالت فاسد نشـريات

و به خدا قسم ياد كرد كه و توهين به مقدسات است س نـه بـه قـانون از روز تشكيل ايـن مجلـ«: مفاسد
و نه صلو و منبري و بحثي نه دوره، جماعتيۃسابق مسجد و آسايش،ي درس و مگر غيبت. نه امنيت هـا

و اضاعه تهمت و اتباع ها از59اشاره به آيه[ي صلوات و سوره مريم كـه فرزنـدان ناشايسـت نمـاز را تبـاه
و به زودي مجازات گمراهـي خـود را خواهنـد ديـد  هوات ايـن يكـي از فوايـد قهريـهشـ]شهوات پيروي

».مجلس
در مشروعه، رجب4، سه روز پيش از اين جلسه مجلس و جريـان الئيـك آن خواهان عليـه مشـروطه

و مسـاوات موجـب امنيـت«اينـان دام نهادنـد كـه: نوشـتند، روزنامه كه در تهران توزيع شد و» حريـت
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و«. پيشرفت مملكت خواهد شد و سياسي و صـنايع» قواعـد ثـروت مدارس تحصيل زبان و كسـب علـوم
و دختران« آنمي. را عنوان كردند» زنان و هواخواهـان و«گفتند كه اين قانون مشروطه فرنگي بوده اكثـر

و كتاب آسماني هستند اغلب طبيعي و خارج از قانون الهي متابعـت«خواهنـد كـه مـا اينان مـي».مذهب
و مشروطه و انگليس فرنگيان ونم» طلبان پاريس و در تحريـف كتـاب خـدا«وده ديـن بـه دنيـا فروشـيم

و جريـان الئيـك شيخ علي، رجب7، در همان روز جلسه.»بكوشيم ـ سـخناني عليـه مشـروطه الهيجي
و توزيـع شـد  و ابتـدا بـه شـدت بـه روزنامـه. بيان كرد كه در روزنامه شيخ نـوري منتشـر هـاي مسـتقل

و آزادي و آنها را منبع فساد و آشوب در ميان امت مسلمان خوانـد طلب خروشيد سـپس اشـاره كـرد. شر
و شعور«ها هستند كه باعث تغيير كه همين روزنامه و» ادراك رغبـت بـه معاشـرت«شـما مـردم شـده

و المذهبان پيدا كرده و طبيعيان و فرنگي مĤبان و فرقـه فرنگيان و مجـوس و نصـاري و جلـيس يهـود ايد
و عـداوت ورزيـدها به حججو از اقتد» ايد ضاله بابيه شده و مقتـدايان نمـاز خـود سـرپيچ هـر. ايـد اسـالم
: شود مجلسي برپا مي

و سه نفر هم شيعي اثنـي عشـري آن هـم جاهـل يك نفر بابي دو نفر فرنگي، چهار نفر طبيعي« مĤب
و بنده شكم كه معني فهم را نداند و مجلـس كجـا، اي برادر ديني».مركب يا عامي محض يا تابع شهوت

روزنامـه«» اعالن مجاهدين قفقازيان«، مروج كفر شده» المتين حبل«جات چون اين روزنامه، مذهب كجا
منظـور[» فخراالسـالم روزنامـه«و » كوكب دريروزنامه«،»صوراسرافيل روزنامه«،»مجلس 143شماره 
و رواج كفريات قدم بر مـي]تدينروزنامه  و رد اسالم در هـر«تـأثير اينـان مـردم بـه. دارنـد همه در لعن

و برابري مي و برادري مي» زنند انجمن فرياد زنده باد آزادي و«خواهنـدو و نصـاري مسـاوات بـين يهـود
و مسلمان . باشد» مجوس

و بر مردم مسلمان عتاب كرد كـه در روزنامه شيخ آمد كه قانون كتاب آسماني ما اكمل قوانين است
مخ«چرا  بيدر چنين وقتي كه از مذاهب و قتل و مرج بسيار شمار در اكثر بالد پيدا شـده ديـن تلفه هرج

و مهـاجرين متحصـن در عبـدالعظيم»و آيين خود را فراموش كرده و همراهي با علمـا و درصدد حمايت
كه، در خاتمه. دارند» متصل داد دين«آيند كه برنمي چهار روز بعضـي از اهـل«از مردم مسلمان خواست

و روزن و اين همه انجمـن امهمنبر مفسد هـا كـه اسـباب اخـتالل امـور معـاش هاي فاسد را موقوف بداريد
اشـاره بـه جمـع.»امر اين مجلـس عظـيم انجـام پـذيرد«شايد آن وقت»ي مردم است بر پا نكنيد همه

. خواهان بود تحصن مشروعه
و مشروطه روزنامه شيخ كه قانون و راديكـال خواهان و طلبان مخالف عناصـر الئيـك را عامـل آشـوب
و مرج مي و هرج . اي المذهبان كه اهل اسـالم را بـه هـم انداختيـد«: ندا داد، خواند تفرقه . آيـا گمـان.

مي مي مسلم را المذهب نمائيد كنيد .، توانيد چهل كرور . و، واهللا هنوز غيرت اسالم نرفته. علماي تهـران
بلدان جايي نرفته ».دي مطلق را در بالد اسالم جاري كردتوانيد كه آزا نمي، اند ساير

وي آن اليحه فضاي زمانه ها را تصوير كرديم تا سخنان وكـالي مجلـس در راسـتاي ايـن روح زمانـه
ابتـدا. سرانجام اليحه مزبور توسط سيدمحمدتقي قرائت شـد. شودتر گذشت قابل فهم آنچه در تهران مي

و حكم آدميت به اين اليحه را بخواني آدميت پس از اشـاره بـه. اندم سپس ببينيم كه آنها چه گفتهتحليل
و خشونت رفتار«محكوميت اكثريت وكال به  و، نويسـد شان مـي»روش افراطيان آن قضـيه مجمـل مانـد
: تشنج پارلماني حدت گرفت

و هفته« و تشـريح مستدلياي نگذشت كه گروهي از نمايندگان اليحه مفصل بـه مجلـس دادنـد
ا و ي مجلـس هـم اسـتيال يافتـه بـر حـوزه، اش رو به گسترش است رعاب كه دامنهفضاي خوف

و. وضعي كه مجلس را از ايفاي مسئوليتش بازداشته آن را ده تن از نمايندگان امضاء كرده بودنـد
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و منشـي مجلـس نيـز. كسان ديگر نيز بدان پيوستند امضاي ميرزا طاهر تنكابني حكيم فلسـفي
]218[».خورد پاي آن به چشم مي

و خوف زمانه» مستدل«آدميت اين اليحه را ،و در دنباله جريـان، توصيف كرده،و بيانگر فضاي رعب
و عـدم احسـاس كند كه به اجتماع مشروطهبر آن قسمتي از متن تكيه مي خواهان در ميـدان بهارسـتان

و سخن گفتن اشاره مي و آمد ،ي متن اصلي اليحـه با بررس. كندامنيت برخي وكالي مخالف آنان در رفت
و وارونه اي مهم در راستاي علت تأكيـد آدميـت اما پيش از آن به نكته. گويي آدميت را درمي يابيم بطالن

و  گويـد كـه ايشـان مـي. از مجلس اشاره كنيم» افراطي«بر ضرورت تصفيه هر چه زودتر وكالي راديكال
طـ عالوه بر معممين شريعت او. اهر تنكـابني بـه معترضـين پيوسـتند خواه كسان ديگري از جمله ميـرزا

و عضويت تنكابني در جامع آدميت و به گونهمي]219[آگاهانه از كنار وابستگي ي خـاص خـود بـا گذرد
و قربي غلوآميز به حضور او در زمره امضاءكنندگان معمم اليحـه» حكيم فلسفي«بستن صفاتي چون ارج

اعضاي جـامع آدميـت» پيوستن«، يا به قول آدميت، ارياليحه معممين مجلس با همك، در واقع. دهد مي
و راديكال مشروطه ــ به ويژه تقي و يارانش ــ به مجلـس عرضـه شـد در ائتالف عليه جريان الئيك . زاده

ميوقتي پي مي و غرضشان چه بود بريم كه اينان چه و آرامـش،ي ادعاهاي قانون همه، خواستند - امنيت
و مقابلـه بـا مشـروطه مردم مشروطهحضور. بازد خواهي رنگ مي خواهـان خواه به هواداري جريان الئيـك

و خشم اينان شده بـود  و آرامـش. موجب غضب در مـي، تحـت عنـاوين ظـاهر فريـب امنيـت خواسـتند
و كاشـانه خواه دست از پافشاري برخواسته همراهي با جريان شريعت  و بـه خانـه هاي پيشرو خود بردارند

از همـان، اما در متن اليحه برخالف گـزارش آدميـت.ه امور به دلخواه آنان پيش رودخود برگردند تا هم
: آغاز چنين آمده بود

و علماي اعالم مـد ظاللهـم علـي« و اهتمامات كافيه حضرات حجج اسالم غرض از اقدامات وافيه
و مهاجرت آن و تحمل مشاق كثيره و اماكن مشرفه مفارق االنام و زحمـات ها به زواياي مقدسات

و متدينين مذهب حقه جعفريه اثني عشريه در اين مدت از براي حفـظو صدمات عموم مسلمين
و اجراي احكام شريعت و اعتسـاف در . . . بيضه اسالم و انسـداد ابـواب جـور و انصاف و انبساط عدل
و اطراف مملكت ايران . كليه بالد . ».چيز ديگر نبود.

و حمايت از روحانيوني باورهاي نويسندگان با عرضه ورزنـد تأكيـد مـي، خود در راستاي قرائت ديني
و خواسـت  و اجراي احكام شريعت برپاست كه جمع متحصنين هوادار شيخ نوري براي حفظ بيضه اسالم

و از اين رو اتهام آشوب و اغتشاش به آنها نمي ديگري ندارند و فتنه سـازي بعد از ايـن زمينـه. چسبد طلبي
و مرج به وضوح مي و هرج آنها عامل بازداشـتن امـور. اند نويسند كه به گمان آنها چه كساني عامل آشوب

و دولت را حضور عده كهو اختالل در كار مجلس و فتنه به شـيوه«اي وي وطـن پس از اغتشاش پرسـتي
و ملت مشروطه در طلبي و فرياد گذارده عمارت بهارستانخواهي م مجلـس را اوقات اعضاي محتر، بناي داد

و مشغول اصالح آنجا كردند كه از جعل قوانين باز بمانند را. متوجه و تـدبير اذهـان مـردم بـه ايـن حيلـه
و پريشان مي و مـرج مملكـت اسـت نـه بـراي مشوب و هـرج كنند كه اين مجلس باعث اغتشاش ملـك
و رعيت و سياق نوشته متن پس از شرحي بر قانون. اصالح دولت روزنامـه قـانون بـا هـاي خواهي به سبك
را، دارد قانون است كه احكام مقدسه اسالم را مجري مـي«: ادبيات ديني چون قـانون اسـت كـه مملكـت

هـا جلـو افزودنـد بـا ايـن اعتـراض، كه حاكي از نويسندگي اعضاي جامع آدميت داشـت.»كند منظم مي
و اسـاس مشـروطه. توانيم كار كنيم مجلس ما نمي و تهمـت بـه وكـالي محتـرم اينها خيالي جز تخريب

و عقيـده در مجلـس بـه«:ندارند با اين ترتيبي كه در عمارت بهارستان پيش آمـده از حيـث اظهـار رأي
و نخواهد بود ».قسمي كه شريعت مطهره اجازت فرموده آزادي براي ما نيست
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كننـد تـا آنهـا خواهان به ميدان بهارستان را منـع خواستار شدند ورود مشروطه، كنندگان معمم امضاء
و پـيش برنـد  و، كننـدگان در ميـان امضـاء. بتوانند آزادانه سخن خود را بر زبان آورنـد عـالوه بـر هـروي

برادر ميرزا محسن داماد سيدعبداهللا بهبهـاني كـه، محمد صدرالعلما وكيل معمم توان به عليمي، تنكابني
يك. كرد اشاره كرددر مجلس از او هواداري مي ي از وكال پس از قرائت اليحـه اشـاره كـرد نكته مهمي كه

و معترضين به وكال بـود توصيف تركيب اجتماع يـك گـروه. آنهـا را سـه دسـته دانسـت: گران بهارستان
و دسـته يك دسـته مشـروطه، خواهان بود هستند كه كنايه از مشروعه» حضرت عبدالعظيمي« اي طلـب؛

مصرفاً اما امضاكنندگان. ديگر . طلبان شده بودند شروطهخواستار منع ورود
و تلگـراف«: زاده در همين جلسه مجدداً تأكيد كرد تقي هـا وظيفـه رسيدگي به اين گونـه لـوايح

».ها را به وزارت داخله رجوع داد تا هرطور صالح بدانند رفتار شود مجلس نيست بايد آن
و فصـل شـود خواهـان ارجـاع،او با اين باور كه امـور مهمـي كـه برشـمرديم بايـد در مجلـس حـل

مكرر گفته شـد كـه تمـام ايـن«: يكي از وكال گفت. هايي از اين دست به مراكز اجرايي دولتي بود عريضه
مي]خواهان مشروعه[فسادها از زاويه حضرت عبدالعظيم  مي. شود ناشي خواهيـد ملـت آسـوده شـوند اگر
مي. بايد اين فتنه را از آنجا رفع كرد م براي اينكه آنچه و منتشر مـييخواهند در. سـازند نويسند تـاكنون

و كدام نتيجه حاصل شده؟ از مجازات مكرر گفته مي امـا از مجـازات، شـود اين خصوص چه اقدامي شده
.»مجازات او مهمانداري است. وگويي به ميان نيستساالرالدوله هيچ گفت

و، وكيل نكته مهمي را تذكر داد اسـتقالل كشـور را تهديـد در حـالي كـه فتنـه سـاالرالدوله امنيـت
در، كرد مي و نشـر آزاد و منع اجتماعات و تنبيه و پيشرو و مجازات وكالي راديكال آقايان خواستار اخراج

و. جرايد پيشرو بودند و تخـت بخشـي از خـاك كشـور را بـه خـاك ساالرالدوله براي به دست آوردن تاج
و مقابله هرچه زودتر بااو اولويت داشت و نتشـار روزنامـه مشـروعها. خون كشيده و اتهامـات كفـر خواهـان

و تحريك مردم عليه آنها و بـه ارسال تلگراف، زندقه به آنان هاي متعـدد بـه سراسـر كشـور بـراي بسـيج
و بايد براي آن چـاره از جمله داليل اصلي نابسا، خواه صحنه آوردن مردم شريعت و اغتشاشات بود اي ماني

و غـرضي تأكيـد مـي يحـهال، در عـوض. شـد انديشيده مـي كنـد كـه غـرض آنهـا رواج شـريعت اسـت
و فتنه مشروطه مي آدميت در جمع. خواهان الئيك آشوب : نويسد بندي خود

كه« و روش افراطي بود و در دسـتور اليحه جمعيدر اعتراض بر محيط ترور نمايندگان عرضه شد
و انحال. كار مجلس قرار گرفت هاي افراطي تبلـور يافـتل انجمندر اين وهله فكر تصفيه مجلس

خـواهي بـه پيشـنهادش قـوت او در آزادي صـداقت. طباطبائي ارائه گرديد]مجتهد[در پيشنهاد 
]220[».بخشيد مي

تحصـن عبـدالعظيم»ي رفع فتنه«اي در ضرورت آدميت به سخنان برخي وكال پس از خواندن اليحه
و اتهامات مكررشا و مقابلـه را هـر روز گسـتردهو اينكه انتشار روزنامه آنان تـرن بـه مخالفـان جـو تشـنج

مي مي و هراس در هر دو سوي جريان را هر روز تشديد و خوف و ارعاب - اي نمـي هـيچ اشـاره، كنـد كند
. كند

و يارانش را از اين روايت بيرون بكشدي تقي خواهد ضرورت تصفيه او كه مي خواهـد طبعـاً نمـي، زاده
و روح زمانه را به و مشروعه بوده اسـت فضا در همـين. خواننده منتقل كند كه مقابله دو جريان مشروطه

شد هاي معترض به تحصن مشروعه ياداشتي از انجمن، رجب7، جلسه : طلبان خوانده
و انتشـار روزنامـه« جـات در باب افساد حضراتي كه در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم هسـتند
اظهـار داشـتند كـه، گذشته قريب هزار نفر به انجمـن ريختـه روز، ها اسباب تهييج ملت شده آن

را غرض اين و از اين رو خيـال داشـتند كـه دكـاكين و بلوا در ميان ما ملت است ها احداث فتنه
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و رفع اين مفاسد را جداً بنمايند و درخواست دفع اي بـه مجلـس در اين خصـوص عريضـه. بسته
و  و اظهار شده استدعاي همراهـي بـه هـر طـور. جلـوگيري از ايـن مفاسـد داريـم مقدس عرض

و ملت را از شر آنان آسوده فرمايند ».مصلحت دانند اين اوراق را توقيف

آن:ي وكيل در تأييد اين عريضه گفت الدوله محقق و مفاسد آن را رفـع كـرد بايد روزنامه . ها را توقيف
ت: يكي ديگر از وكال پرسيد اصـناف: وقيف نمايد چطور شد؟ ديگري گفـت قرار بود وزير سنگ چاپ آنها را

و جواب خواسته قـرار شـده: خان گفت ميرزا مرتضي قلي. ملت بيش از اين تحمل ندارد، اند لوايحي نوشته
و آقايـان حجـج. را توقيف كنند]چاپ[بود كه وزير علوم سنگ ملت تاكنون چند دفعـه شـورش كردنـد
اي. اسالم ممانعت فرمودند .ن تحمل ندارندحاال ديگر بيش از

و جمعـي از آنهـا را از ميـدان مردم مشروطه: زاده گفت تقي خواه تهـران مختصـري مخالفـت كردنـد
مي. بهارستان بيرون كردند و آنهـا را بياورنـد اينكه برخي وكال خواهند براي دلجويي به عبدالعظيم بودنـد

و حكم حكومت رفتار كنند. من مخالفم مين كه اجـازه داده شـود سـنگ چـاپه. با آنها بايد تحت قانون
و فتنـه. آنها توقيف شود كافي است و تا زماني كه اقدامات آنها بـه فسـاد ي بايد احترام حرم را نگه داشت
. بايد آزاد باشند، قابل تعقيب قانوني نينجامد

. كننـد مـي ميرزا ابراهيم آقا وكيل آذربايجان نيز تأكيد كرد كه اين حضرات در آنجا مخالفان را تكفيـر
مي مي و بر اساس كفريات التجـار هـم اشـاره كـرد وكيل. نويسد گويند كه مجلس قانون اساسي را در خفا

و اكثريت ما وكال بـه كه اين مجلس روزنامه ها را به دليل انتشار اعالني در انتقاد يكي از علما توقيف كرد
و يارانش هر روز همه اما روزنامه. آن رأي داديم ميهاي شيخ و كسي توقيف نمـي گونه نسبت كنـد؛ دهند

. امنيت با وزارت داخله است بايد اين مفاسد را اصالح كرد
و افراد مسـلح تقي زاده پس از اين سخنان مجداداً بر رأي خود صحه نهاد كه او مخالف فرستادن قزاق

از، به گواه مذاكرات مجلس. خواهان است براي متفرق كردن تحصن مشروعه از بسياري وكالي ديگـر كـه
و تقـي همراهان تقي و خاتمه تحصن شيخ با زوراصرار مي ورزيدند و مقابله زاده زاده نبودند بيشتر به قهر

ميچندين او صرفاخواستار توقيف سـنگ چـاپ آنهـا شـد تـا اوراق. كردبار به برخورد قانوني با آنها تكيه
و افتراگر منتشر نشود تحريك . آميز

د و اينكـه همـه نبالهآدميت در دري شـرح مـاجرا و رويـدادهاي مطـرح شـده و سـخنان ي مطالـب
و يارانش وصل كند مذاكرات مجلس را به تصفيه تقي و دسـتكاري ديگـري هـم، زاده دسـت بـه تحريـف

و نمي. زند مي و ضـرورت دارد كـه گرچه شمار اين موارد بسيار است توان در اين محدوده همه را برشمرد
ها، جدي متن مذاكرات مجلس را با دقت با يكايك ادعاهاي خواننده و خـوانش آدميـت، برچيده چيـنش

گـذارده، از آنها مقايسه كند تا دريابد كه در بسياري موارد او آنچه را خواسته به جـاي آنچـه گفتـه شـده 
و مطالبـه14نمونه آن را در شرح مذاكرات. است يي تصـفيه مجلـس از جانـب مجتهـد طباطبـائ رجب

مي. شاهديم : نويسد آدميت
چند نفر از وكال هسـتند كـه اعتبارنامـه: مجتهد اعالم كرد. نخست ماهيت آن طرح را بشناسيم«

و چند نفر هم هستند كه مغـرض هسـتند تـا چـاره  ي آنها از روي تقلب شده بايد رسيدگي شود
و تا اصالحي در امر انجمن : به اهل مجلـس گفـت خطاب. شود ها نشود كار درست نمي آنها نشود

كنيد سابقاً گفتم كه جمعي از وكال هسـتند كـه بـه تقلـب وكيـل در خصوص وكال مسامحه مي
. اند شده . و تمـام مفاسـد از ايـن جهـت در مملكـت جمعي ديگر هـزار گونـه تقلـب مـي. كننـد
]221[».شود مي
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و او گفـت، افزايد كه از طباطبائي در اينكه وكالي خـائن كيسـتند آدميت در ادامه مي اسـتعالم شـد
بي. شناسيد خودتان مي ي وقـايع تـاريخي نويسـي بـا ارائـه شـك از تفـاوت قصـه مورخ برجسته مشروطه
آنمي در قصه نويسنده. آشناست و قهرمانان را ميتواند سير وقايع - امـا تـاريخ، خواهد پيش ببـرد طور كه

و هماهنگ با جوانب چندگا و شواهد قابل اتكاستپردازي مورخ از گذشته بر مبنا ]222[. نه اسناد
و يادداشت)ق1325(رجب15و14آدميت هم متن مذاكرات دو روز ، هـاي رابينيـوو هم گزارشات

امـا.و همين كتاب به آنها اسـتناد كـرده اسـت فكر دموكراسيكنسول انگليس در رشت را خوانده كه در
مي از زبان وكال به خواننده، خواهد آنچه را خود مي بدون اينكه موضوع صحبت آنهـا بـا آنچـه، كندمنتقل

و. گويد يكي باشـد او مي و تعـديل شـده و بـا اسـتفاده از روايتـي جـرح خـود موضـوع را انتخـاب كـرده
مي، چسباندن كلمات و روح مذاكرات حرف خود را و، گونه كه در كل كتابهمان. زند خارج از متن رونـد

يكنميكشمكش اصلي مشروطه را ترسيم  و از سوي ديگر با خودكـامگي دربـار كند كه از سو با مشروعه
و محافظه جريان ميانه«بلكه تقابل فرعي، درگير بود جبهـه«بـا) جـامع آدميـت(» كار پارلمانتاريسـتي رو
و اساسـي نشـان مـي» افراطيون و آراي، در ايـن راه از تمـامي ابزارهـا. دهـد را برجسته از جملـه غـرض
و درباريان مخالف مشروطه بهـره» طلب مشروطه«علماي روحاني،انخواه مشروعه و حتي محمدعلي شاه

و مشروطه مي و علت ناكامي مجلس و عمـدتاً» افراطـي«چند نفر وكيل، گيرد تا نشان دهد معضل اصلي
مي. زاده بوده است تقي و چنـان شـده او به خواننده ا امـ، گويد كه بر مبناي مذاكرات مجلس چنـين بـوده

و معضالت اصلي زمانه را ناديده مي و با وجود نقل برخي كلمـات وكـال عمالً متن مذاكرات آن هـم، گيرد
و موضوع مورد بحث و خارج از متن صحبت مي، ناقص سازي ـــ هرچـه هسـت ـــ اين قصه. گويدسخن

و موضوع مورد بحث آن روز، ربطي به آنچه مورد استناد اوست .دندار، يعني مذاكرات مجلس
ــ در سخنان وكال را به تقي» تقلب«ي آدميت كلمه و يارانش در، دهـد ــ ربـط مـي» افراطيون«زاده

بريم كه موضوع پيرامـون انتخـاب وكـالي حالي كه با بررسي آنچه در موضوع صحبت نهفته است پي مي
و اختالف بر سر انجمـن، رشت و هـاي شـهري انزلـ ايالت يا واليت بودن انجمن ملي گيالن و الهيجـان ي

و اخـتالف دخالت جريان شريعت. فومن است نظـر ميـان خواه گيالن ــ حـاج خمـامي ـــ در انتخابـات
هاي شهري ديگر آن استان را به عنوان تقلب وكـالي راديكـال در انتخابـات جلـوه انجمن رشت با انجمن

و قصه . حال ببينيم جريان از چه قرار بوده است. پردازدمي داده
و متنفذ رشت، مال محمد خماميحاج ـ به ويژه در مـورد بحرالعلـوم، مالي قدرتمند در انتخاب وكال

و آزادينماينده، التجار او با حضور وكيل، در ضمن.ـ اعمال نفوذ كرد در مجلـس بـه، خواه رشتي پيشرو
و تعدادي از تجار شريعت]223[. شدت مخالف بود . ده از وكالـت شـدند بـر خواه بازار خواستار عزل نـام او

و وكالـت حـاجي هواداران حاجي خمامي در تلگراف و از مجلـس عـزل او خانه رشت به تحصن نشسـتند
و هماهنگ با سيد محمدكاظم يـزدي. داوود را خواستند يكـي از سـه مرجـع، خمامي در ارتباط مستقيم

و صريحاً مخالف مشروطه بود، تقليد عتبات ]223[. قرار داشت كه علناً
حاج خمامي طي تلگرافـي كـه در جلسـه، خواهان در تهرانو مشروطه زمان با كشمكش مشروعههم

و يارانش تا انحالل انجمن، علني مجلس خوانده شد و اقـدام هاي مشـروطه اعالم كرد كه او خـواه گـيالن
 در مذاكرات مجلس عنوان شد كـه از تهـران توسـط. مجلس در ناصريه بيرون رشت تحصن خواهند كرد

و خواه رشت در مجلس از حاجي خواسـته شـده كـه بـراي تعطيلـي انجمـن بحرالعلوم وكيل شريعت هـا
و در جلسـه. طلبان پافشاري كند حمايت از مشروطه حاجي به همراه چند تن از يـارانش بـه تهـران آمـد

و مصراً خواستار انحالل انجمن شد مجلس حاضر درا خمامي سرانجام به تحصن شيخ فضـل. هاي مردم هللا
. عبدالعظيم پيوست
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بـا، خواه رشـت در مجلـس وكيل علماي روحاني مشروعه، خمامي پيش از آن هم از طريق بحرالعلوم
رشد اخـتالف ميـان، مورد ديگر در اشاره به تقلب در انتخابات]225[. اهللا ارتباط فعالي داشت شيخ فضل
وقتي بهبهـاني اطـالع يافـت بحرالعلـوم بـه.ي استبا سيد عبداهللا بهبهان،اهللا هوادار شيخ فضل، بحرالعلوم

و در آن بـه عـدم لياقـت، وكالت علماي رشت عازم مجلس اسـت  تلگرافـي اعتراضـي بـه رشـت فرسـتاد
و بـه سـرعت بـا كالسـكه بـه، هواداران خمامي. بحرالعلوم براي وكالت علما اشاره كرد بحرالعلوم را شـبانه

رجـب15و14العلوم يكي از موارد تقلبـي بـود كـه در جلسـات به هرحال انتخاب بحر. تهران فرستادند
در زمان انتخاب وكـال تحـت» انجمن ايالتي رشت«ضمناً. مجلس به آن اشاره شده است) قمري 1325(

ايـن اخـتالف سـرانجام بـه تبعيـد. خان كسمايي بود كه با حاجي خمـامي اخـتالف داشـت نفوذ حسين
: بـاره آمـد هـاي مشـروطه رابينيـو هـم در ايـن در يادداشـت]226[. خمامي از شهر رشـت منجـر شـد 

مي« و حـاجي]رأي نداديم[گفتند ما قرعه نكشيديم منتخبين كه و شـريعتمدار از براي انتخاب انجمـن
]227[».ميرزا محمدرضا از روي تقلب وكيل شدند

از رشـت قرائـت دو تلگـراف، همان دو روزي كه آدميت مĤخـذ قـرار داده، به استناد مذاكرات مجلس
چهار نفر هم جزو اهل علـم هسـتند كـه دو نفـر آنهـا«در اولي خطاب به اتابك صدراعظم آمده بود؛. شد

و يك نفر ديگر، بودند تقلبيسابق وكيل  و سيداحمد و سيدعبدالوهاب و در دنباله مطلـب» حاج آقابزرگ
كه. اند آمد كه اينان عليه انجمن بد گفته و شـريعتمدار محـرك در تلگراف دوم هم آمد حاجي محمدرضا

. اند شده
نخسـت«: كنـد آدميت مبناي روايت خود را بـا ايـن توضـيح شـروع مـي، رغم تمامي اين شواهدعلي

و انحـالل]228[».ماهيت طـرح را بشناسـيم  منظـور ايشـان طـرح تصـفيه وكـالي راديكـال از مجلـس
مي. هاست انجمن پيرامـون مشـكل،و از جملـه طباطبـائي دهد بحـث وكـال در حالي كه آن اسناد نشان

و هيچ ربطي به  و سه موردي نـدارد كـه» جبهه افراطيون«انتخاب وكالي رشت بوده و تسويه وكالي آنها
رجب به درسـتي اشـاره14رئيس مجلس در همان روز. كشد آدميت به دلخواه از آن مذاكرات بيرون مي

و هر جايي يك انجمـن در رشت انجمن ايالت«:خواهند كرد كه اينان مي . منعقـد گـردد]واليتـي[ي باشد
خواهنـد بـه ميـل خودشـان باشد كه هركسي مـي]و نه صنفي[خواهند انتخابات عمومي ديگر اينكه مي
».انتخاب كنند

طلبان خواهان اين بودند كه انجمن رشـت بـه عنـوان ايـالتي شـناخته مشروطه.ي به جايي بود اشاره
وال شود تا انجمن و، فومن، يتي الهيجانهاي . انزلي . دوم اينكـه. هم طبق قـانون امكـان فعاليـت يابنـد.

و بـر اسـاس انتخابات را با رأي اكثريت مي و نه صنفي طبقـاتي طبـق خواسـته عـده معـدودي خواستند
مشكل ديگر انتخابات مورد بحث آن دو روز مجلس كه در اكثـر سـخنان وكـال بـه. نامه تصويب شده نظام

و انتخابـات نماينـدگان آن اشا و آدميت عامدانه ارتباط آن را بـا ضـرورت وارسـي اعتبارنامـه وكـال ره شد
مي. همين ايالتي يا واليتي بودن گيالن بود، گيرد نديده مي و انجمـن انجمن رشت گيالن را ايالت دانست

و واليتـي در حالي كـه قـانون انجمـن، خواندمي» انجمن ايالتي رشت«را  رشـت را واليـت، هـاي ايـالتي
مي مي و بايد انجمن واليتي خوانده ]229[.شد شناخت

مي، طبق قانون ياد شده و بـه واليـت12، شـد به مناطقي كه ايالت خوانده ي نماينـده6هـا نماينـده
و تعطيـل شـدن، گيـري مجلس هـم پـس از رأي. مجلس سهميه داده شده بود رشـت را واليـت خوانـد

كه انجمن و حتي روستاها برپا شده بودندهايي را خواست و انجمن. در ساير شهرهاي گيالن هـاي بـزرگ
و الهيجان به اين موضوع سخت اعتراض كردند و تأييـد بنابر يادداشـت. مؤثري چون انزلي هـاي رابينيـو

شدهايي كه در اين تلگراف و علمـا 1000وكيل اصناف در رشـت، باره به مجلس عرضه رأي كسـب كـرد
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بي 500 14در جلسـه. اصناف معتقد بودند كه آنها بايد دو نماينده به مجلس بفرسـتند. شتر نياوردندرأي
. نامه صنفي باشد نه تعداد آرارجب هم به اين موضوع اشاره شد كه بايد طبق نظام

شد طور همان در هواداران خمامي به وكالت وكيل، كه گفته و تلگراف آنها هـم التجار اعتراض داشتند
شدمجلس  و اصناف هم دخالت مستقيم كرد. خوانده . خمامي با اينكه از علما بود در انتخاب تجار

اي بـه هـيچ اشـاره، او بر خالف ادعاي آدميت. كنيمحال سخنان طباطبائي در مذاكرات را بررسي مي
كه. رجب نكرد14در جلسه» تصفيه وكالي افراطي« بع تعـداد انجمـن«جمله او از اين قرار و ضـي از هـا

و» وكال كه صحت اعتبارنامه آنها معلوم نيست و موضـوع ايالـت به همين موضوع مسئله انتخابـات رشـت
و حتي روستاهاي گيالن انجمن تأسـيس. واليت بودن گيالن مربوط بود از آنجا كه در شهرهاي متعددي

مي، شده بود ب صرفاً گفت طباطبائي و . قيـه تعطيـل شـوند يك انجمن واليتي در شهر رشـت بايـد بمانـد
و پس از او به آن اشـاره كردنـد اعتبارنامه آدميـت. ها هم به وكالي رشت مربوط بوده كه سخنرانان پيش

و چنين ربط داد كـه  از«: اين جمله را به جمله ديگري از طباطبائي وصل كرد سـابقاً گفـتم كـه جمعـي
ك،»اند وكال هستند كه به تقلب وكيل شده نـد منظـور طباطبـائي انتخابـات وكـالي تا بـه خواننـده القـاء

و يارانش است يعني تقي،»افراطيون« يعنـي، غرض مذاكرات آن دو روز همـان بـود كـه گفتـه شـد. زاده
و مشروعه در تقلب انتخاباتي وكالي يكديگر در رشت . اعتراض دو سوي جريان مشروطه

گذپردازي خالف واقعيتبعد از اين قصه، آدميت و،شتهايي كه در مجلس بحـث را بـه مـدتي بعـد
و سـناريويي بـراي اخـراج تقـي سخنان وكال وصل مي اخـراج وكـالي. كشـد زاده از آن بيـرون مـي كنـد

و» افراطي« و هـم دو روحـاني متنقـد اينكه هم مشـروعه. معمم ديگر خواسته بودند9را هروي خواهـان
و بهبهاني، مجلس و تصفيه وكالي الئيك، طباطبائي و آدميـت، بودندخواهان حذف امري بـديهي اسـت

و پينه  و گذاردن سـخن خـود بـه زبـان درست فهميده؛ اما وصله و درشت بهم كردن بسياري مسائل ريز
مي. پردازي است قصه، وكال مي او اسناد تاريخي را به دلخواه خود و از خواند و بـر مبنـاي آراي خـود فهمد

و قضاوت ثقه استناد آدميت به سخنان. سازد آنها تاريخ مي ميـرزا فضـلعلي آقـا، االسالم تبريـزيو رويكرد
آَشوب، وكيل معمم تبريز و افراطي خواندن تقيو مجتهد بهبهاني براي و اتصال آن به مقتضـاي طلب زاده

در]230[. اسـت تأمـل شرايط زمان به مذاكرات آن دو روز مجلـس قابـل  بـديهي اسـت كـه ايـن افـراد
ن و عملي قرار داشتندچارچوب دو جريان مخالف و افترا زدن بـه مخالفـان هـم كـه. ظري بدگويي كردن

و هميشگي است ، طبيعي است كه اينها در نقطـه مقابـل جريـان الئيـك. در ادبيات سياسي ايران فراوان
و آراي تقي را اقدامات و تندرو«زاده مي زاده دام چاله ضديت آدميت با تقي. بخوانند» افراطي شـود كـه اي

و داليل مخالفان متوسل او  و رويـدادها، شـود نه تنها به اظهارات چنـان، بلكـه در نفـي روح غالـب زمانـه
زاده در مجلـس دوم را مشـابه خواسـت رود كه حكم فساد مسلك سياسي مجتهدين عليه تقـي پيش مي
و اعضاي جامع آدميـت در اخـراج وكـالي راديكـال در مجلـس اول مـي شريعت و. خوانـد مداران ، اقـع در

و ناخواسته به خواننده نكته مي غيرمستقيم و سنج رساند كه آن لوايح ــ كه آن همه در دفـاع از حقانيـت
شـرح آن را پيشـتر. ياران عليه جريـان الئيـك اسـت اي از تكفير دين اصلح بودنشان پاي فشرده ــ نمونه

و نه در مجلس دوم اين آزادي. آورديم طلب نبودند كه خواهـان اخـراج خواهان مشروطه نه در مجلس اول
و حاميان هـم بلكه مخالفان شريعت، زاده شدندو تصفيه تقي سـو بـا افـراد مطلـوب مـورخ مشـروطه مدار

و احكامي را پيش كشيدند و توجيـه آن لـوايح. چنين لوايح و غم خـود را در تأييـد اينكه چرا آدميت هم
.و شگفتي است تأملشايان، گذارد

ال و انجمنسيد هروي كه سه در، ها در مجلس عرضه كـرده بـود يحه يادشده را عليه وكالي راديكال
قانون اساسـي«:ي مجلس در پاسخ به يكي از نمايندگان كه پرسيده بود سوم رجب همان سال در جلسه
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مي،»چي شد؟]منظور متمم[ هـايي كـه در انجمـن علمـا بـر خواست ذهـن وكـال را از دسـتكاري او كه
و الئيـك منحـرف كنـد به مسائل حاشيه،م رفته بودنويس متم پيش ، اي در محكوميت جريـان راديكـال

مجلس هم تقصـير نـدارد؛، اند چگونه فشار آورده]خواهان منظور آزادي[دانيد كه از اطرافمي«: پاسخ داد
.»در حقيقت قانون اساسي ما قرآن است كه در دست داريم

وت ولي قـانون اساسـي حـدود سـلطنت را معـين مـي قرآن اساس دين ماس: التجار گفت وكيل كنـد
و ملت مشخص مي و وكال اين همه اغتشاشات به واسطه ايـن اسـت كـه وظيفـه هـيچ، گردد حدود وزراء

. كس معلوم نيست
و وكـالي، اولويت مجلس در اين زمان تصويب متمم قانون اساسي بود نه طـرح لـوايحي كـه هـروي
كارشـكني در رونـد گيتـي مـدار حقـوقي قـوه. ميت پيش كشيده بودندمعمم با حمايت اعضاي جامع آد
و عدم تحمل تعداد انگشت و علل طرح اين لوايح بود، شمار وكالي راديكال مقننه مـورخ، متأسفانه. اساس

و مخالفت با آنها به حمايت اين نوع اقـدامات پرداختـه الئيك مشروطه به دليل نفرت از تقي و يارانش زاده
ا .ز آنها را براي ثبت در تاريخ خود ضروري دانسته استو دفاع

و مي» حقيقتي«ترور بهبهاني  گفتند كه بر سر هر بازار
و مجري، آدميت در مقام دادستان و پرسـش با زباني مطلق» حكم تاريخي«قاضي : نويسـد ناپـذير مـي گرا

و نـه ابهـامي دارد و مسـئو. قضيه كشتن سيدبهبهاني نه مشـكل تـاريخي دارد ليت مسـتقيم حيـدرخان
و اثبات حكم هم روشن است]231[. زاده در آن حادثه مسلم است تقي : داليل دادخواست

و از ياران يـك« دل حيـدرخان در ايـن قضـيه نوشته صريح رئيس كميته اجرايي فرقه دموكرات
و مسئله تمام حجت ».هم الزم نيست پرحرفي، است

در عنواني كه آدميت نثـار اسـتاد. محمود محمود است، دموكراتمنظور از رئيس كميته اجرايي فرقه
و تا زماني كه سند معتبري جز ايـن سـخنان منسـوب بـه، كند ترديد وجود داردو دوست مرحومش مي

و. اعتبار تاريخي ندارد، محمود محمود از دنيا رفته عرضه شود و يار يكـدل خوانـدن او اما طرح اين عنوان
و كاربرد ديگري ندارد صرفاً حيدر عمواوغلي را، تـر از آن مهـم. براي ارعاب خواننده است سـخن محمـود

و مخالفان را به خاموشي امر مـيمي» حجت« و. كنـد خواند و ادبيـاتي آمرانـه اسـتفاده آدميـت از زبـان
متفـاوت. شناسـد نمـي» حجـت«كـس در سخنان هـيچ، تاريخ. غيردموكراتيك جاي اعتراض بسيار دارد

نوديدن روي و اسناد و عرضه ابعاد و كـس را نمـي هيچ. نيست» پرحرفي«، دادهاي تاريخي تـوان بـا حكـم
و نقـد«: گويا آدميت از ياد برده است كه خود نوشته است. به الل شدن فرمان داد» حجت« هـر مميـزي

مي، تاريخ و رفتـار هـر كـس مـي مو را از ماست و به حساب هر نوشته تـاريخ محـل]232[».رسـد كشد
و حجت خواندن خاطرات شخصي افراد محبوب او نيست . حكمراني مورخ

و خـاطرات شخصـي ديگـرانها تاكيد بر ضرورت احتياط در بهره وري از دست نوشته رغمبهآدميت
و يا نكات مورد نياز احكام تاريخي خود كه مي رسـد بـي بـرو برگـرد آنهـا را به خاطرات اشخاص مطلوب

و حجت مي خواند .معتبر
مي. السلطنه است خاطرات احتشام،ي ديگر نمونه تصـويري كـه از اوضـاع عمـومي«:نويسد درباره آن

و مسايل سياسي به دست داده  ]233[».است راستو درستمجلس
و قاتل خوانـدن او نيافتـه براي نيت تقي، نوشته پدرش جز دست، آدميت كه سند معتبري زاده به ترور

و مخـالفين بـه كـار اينجا هم از سرناچ، بود و زبان آمرانه خود را براي ارعـاب خواننـده و هيبت اري لحن
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و پاي تقي مي مي گيرد برخـي، طور كـه پيشـتر هـم گفتـيمآن. كشاند زاده را كنار حيدر به ترور بهبهاني
روز بعـد اتفـاق84صدور حكم فساد مسلك سياسي از جانب مجتهدين در مجلس دوم را به رويدادي كه 

آدميت به گـزارش كـاردار سـفارت انگلـيس. زاده را در اين رويداد سهيم كنندد وصل كرده اند تا تقيافتا
زاده يكـي از اعضـايش كـه تقـي داننـد مـياي مسـئول آن قتـل را فرقـه«: شود كه نوشته هم متوسل مي

]234[».است
مي، از گزارش باال حـ توان پي برد كه عده به صرف صحتش تنها مسـئول، زب دمكـرات اي از مخالفان
مي يكيقتل بهبهاني را  امـا. زاده در آن جنايـت نيسـتو سخني از نقش تقـي، دانند از اعضاي آن حزب

و بعضي مي مي. گويند كافي نيست چون اين يكي گفت رود كه عوام مخالف بـر سـر آدميت سراغ شعري
]235[. گفتند هر بازار مي

و رهبـري آهنـين دست با ايدئحزب دموكرات يك سازمان يك هـاي حزبـي همچـون تشـكل، ولوژي
ائتالفـي جبهـه ماننـد از رويكردهـاي، در واقـع. هاي چپ ايران معاصر نبود اجتماعيون عاميون يا سازمان
و يـا جريـاني در ايـن. رو ليبرال براي فعاليت پارلماني بود سوسيال دموكرات تا ميانه به فرض اينكه فردي
آ و يا ميان هواداران و اعضـاي آن را بـه جـرم قتـل بـه نمي،ن كسي را ترور كندتشكل توان كل تشـكل

مي اين برخورد تنها در محكمه تاريخ. دادگاه برد يك لحظه تصور كنـيم قـرار اسـت. شود نويسان ما ميسر
و او را به جرم ترور بهبهاني محاكمه كنند تقي اي كـه آدميـت در پرونـده. زاده را به محكمه حقوقي ببرند

 دو صفحه دست نوشته منسوب بـه محمـود محمـود درگذشـته كـه، ها كنكاش فراهم آوردهاز سالپس 
و، شايعات مردم در گزارش مأمور سفارت انگليس، در اختيار اآدميت بودهصرفاً و شعري كه عـوام كوچـه

و جدي تاريخ واگذ نتيجه را به قضاوت خواننده نكته. خواندندداليل محكمه باشد بازار مي ميسنج . كنيم ار
از ترور بهبهاني براي وضعيت خطير تقي و خـروج زاده پس از صـدور حكـم فسـاد مسـلك سياسـي

و هـم در حـال حاضـر. نداشت، اي جز آنچه به بار آمد مجلس فايده در، كمااينكه هم آن زمـان مخالفـان
ميي فراوان برده محكوميت او از اين ترور بهره و اي كه بـيش آن بود كه در برههازتر او دورانديش. برند اند

و همگرايي داشت تا مخالفين خـود را آرام كنـد  چنـين تـروري را تأييـد، از هر زمان ديگر نياز به آرامش
. كند

و ترور  نفي خشونت
در تقي در خصـوص، اي از استانبول به ادوارد بـراون در انگلـيس قمري طي نامه 1329االول ربيع28زاده

و خشونت در  ميترور و انقالبـات اخيـر ايـران«گويد كه از آن با عنوان دوران مجلس دوم سخن بحرانات
مي» يعني دوره مشروطيت ثاني زاده به حكم فساد مسـلك سياسـي ناچـار بـه تقي، در اين برهه. كندياد

و سپس ايران شد ني اي به آخوند خراسـا نامه، ادوارد براون براي رهانيدن دوستش از مخمصه. ترك تهران
و از او تقاضاي گذشت وتجديد نظر در خصوص حكـم يادشـده را درخواسـت كـرد  . مرجع عتبات نوشت

. از بابـت«:اش نوشته بوداي است كه آخوند خراساني در پاسخ اين همان نامه]236[ . و آقـاي تقـي. زاده
آن  و خـدمات و خيرخـواهي هـا را مسـبوق ساير دوستان صميمي ايران رياست روحاني كامالً مطلع اسـت

و به واسـطه. است و انقالب است ي آنكـه خـادم خيلـي اما بدبختانه اين تغييرات الزمه قهري زمان شوره
».مقام روحانيت هم كه مداخله در اين جزئيات را در عهده ندارد. شود زود با خائن مشتبه مي

حكـم فسـاد مسـلك نوعي پس گرفتن ضمني، كه جاي ديگر آورديم طور هماناين سخنان، در واقع
زاده در پاسـخ گاليـه بـراون بـه اي است كـه تقـي پرداختن به نامه، اما غرض از اين مقدمات. سياسي بود

و اختالف نظرهاي شديد»تندروي« زاده به صـراحت تقي. به لندن فرستاده بود، منجر به ترور چند نفر، ها
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و]تـرور[به اين اصـول اوالً الزم است كه عرض كنم عقيده شخصي مخلص كامالً«:نوشت مخـالف بـوده
و مردودتـرين كـل وسـايل مـي اين وسيله را در مبارزه سياسي رذيل و نـه تنهـا بـه واسـطه ترين ي دانـم

و غيره است كه اين طريقـه را قبـول نـدارم و غيره بلكـه. مخالفت آن به صالح وقت يا باريكي موقع ايران
. اساساً به نظريات . اص. و منكر اين ]237[».ول هستممخالف

هـاي پيشـبرد زاده به صراحت مخالفت خود را با ترور به عنوان يكي از شـيوه تقي،تر به عبارت روشن
مي امور سياسي مطرح مي و در ايـن اوضـاع، نويسد كه عالوه بر اينكه بـا نفـس عمـل مخـالف اسـت كند

و مرد» صالح وقت يا باريكي موقع«خطير  و نهضـت مشـروطه نمـي چنين اقداماتي به سود ايران توانـدم
. باشد

و مهمي اشاره مـي اما تقي ريشـه وقـوع ايـن: نويسـد وي مـي. كنـد زاده در همين نامه به موارد ديگر
مرض شرقي وخيم عدم تحمل يا عدم تحمـل يـا عـدم تسـاهل«رويداد ــ حكم فساد مسلك سياسي ــ 

و مبتالي آن  و شايد به اضـافه بود كه بعضي بلكه غالبي از پيشروان گرفتار در بودند ي قـدري حسـد نيـز
».اصحاب نفوس ضعيفه

و ژرفاي شناخت تقي برنكـوهش عـدم مـدارا در ايـران زمانـه. زاده در اين عبارات هويداست هشياري
مي او به ذهنيت بسته. ورزدتأكيد مي و خالقيـت را برنمـي اي اشاره و از بردبـاري كنـد كـه نـوآوري تابـد

بينسبت به دگرانديش و تحمل آنان او. بهره استان و پيامـدهاي، به گمان تا داليـل ايـن انسـداد ذهنـي
و. عالجـي يافـت» شـرقي«توان براي اين مرض مزمن نمي، بار آن شناخته نشودخشونت  كـاري دردآور

و به دور از آسان طاقت  و مقصرآفرين جويي فرسا . هاي متعارف
مي تقي كه زاده در همين نامه و سوءقصـدها از جانـب كسـاني صـادر شـده كـه دشـمن افزايد ترورها
و در همـه جنـبش ضمناً يادآوري مـي. اند مملكت و،)انقالبيـون(» رولوسـيونرها«هـا كنـد كـه همـه جـا

و از اوضاع به سود خود بهـره مـي آنارشيست اقـدامات آنهـا را نبايـد بـه مسـئوليت، گيرنـد ها وجود دارند
مي نكته ديگري كه براي روشن. كرد خواهان واقعي متوجه مشروطه شـود تر كردن ذهن براون به آن اشاره

و روحانيون« مي. است» در خصوص مسئله نفوذ علما ميـان» پرسـت چند نفر وطن«در اينكه، نويسد وي
و، علما به نهضت مشروطه خدمات شاياني كردند و بايـد قـدر آنهـا را شـناخت و اعتـراض نيسـت سـخن

شد خدمات آنها را به آن«اما اين امر نبايـد منجـر بـه، مملكت يادآور دادن امتيـازات صـنفي قـانوني بـه
. شود» صنف

و كافي دارند خوب است كه آنها را بـه« خيال بنده اين است كه چون علماء ما از سابق نفوذ زياد
و افراد خوب  و محض مالحظه اشخاص مع]ميانشان[همان حال بگذاريم ـ التأسف نادر اسـت كه
و مغلـوب احساسـات مداخلـه نـداده حسيات را در وضع قوانين مملكتي كه حكم دائمـي دارنـد

و تأثير آنهـا مديـد خواهـد بـود محبت و بخشيدن حقوق امتيازيه كه حكم و در توليد ، آميز نشده
».كنيم تأملقدري

و مملكـت تأكيـد دارد زاده بر ضرورت عدم مداخله تقي گويـد وي مـي.ي روحـانيون در امـر سياسـي
و ربطـي بـه، اي چند روحاني خوب وجود باشد ممكن است در هر دوره اما قانون امـري درازمـدت اسـت

در خـدمات عظيمـه«ضـمن تأييـد. حضور يا غياب افراد معين نبايد داشته باشـد  ي علمـاي مشـروطيت
حق،»نجف و موجـب دادن يـك«د نبايـ، شناسي شود باور دارد كه اين خدمات كه بايد بابت آنها قدرداني

و طبيعي به آنهـا  و تمايز قانوني يا زياد حصه برده از حقوق مشترك بشري احساسـات.»شـود حق مزيت
و حق و، شناسي را با قانون مشترك كه بر حقوق مساوي همه اهالي صراحت دارد مثبت نبايد خلـط كـرد
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در. مداخله داد و تأثير آنها مديـد«بايد  تأمـل قـدري، خواهـد بـود]دراز مـدت[حقوق امتيازيه كه حكم
.»كنيم

و رويكرد اين زمان تقي يكـي از خصوصـيات.و سنجش اسـت تأملزاده شايسته پيام نهفته در بينش
و فعـاالن سياسـي ايـران معاصـر كـه بـه تـدريج  و بافت كردار روشنفكران و مؤثر در سرشت انديشه بارز

و هماهنـگ در فرهنـگ سياسـي  خـوي مـا نشسـتـ فرهنگـي معاصـر ديـن همچون عنصري همخوان
زاده بـر ضـرورت تأكيـد مكـرر تقـي. آميختگي امور سياسي با مذهب بـود درهم، وناميمون جاخوش كرد

مي، جدايي اين دو عنصر به هم گره خورده و به هم يـاري مـي كه از هم تغذيه بـه صـدور، رسـاندند كنند
او در اين نامـه در ايـام نهضـت مشـروطه هـم. حكم فساد مسلك سياسي وي از سوي مجتهدين انجاميد
ضديت با اسالم را وجـه، او نه چون برخي. كندكماكان بر اين وجه انديشه سياسي مدرن خود تصريح مي

و عمل خود قرار داده بود و سادهو نه خوش، نظر آن را به امـري، همچون بسياري افراد ديگر، لوحانه خيال
و معتدل. كاستن ممكن مي شناخت خصوصي فرو  و، او تقابل هشيارانه با حضور مـذهب در اداره اجتمـاع

و شهرونداني بـا حقـوق مسـاوي ضـروري مـي مملكت و قانونمند . دانسـت داري براي برپايي ايراني مدرن
، هاي روزمره يا توهين به مقدسات مردم فروكاسته بودنـد تفاوت او با كساني كه نقد مذهب را به افشاگري

م و تا پايان عمرش بر اين نكته محوري گذار ايـران از فقـه سـنتي. هم نهفته استدر همين امر او همواره
زمـاني كـه،ي او را در نيمه اول دهه چهل شمسي سخنان هشداردهنده. ورزيدبه حقوق جديد تأكيد مي

و هـم مجموعه خـواني در سـمت سـوي جامعه ايران ــ بـه ويـژه مـدعيان روشـنفكري آمـاده همراهـي
و بازگشت به خويشتن غرق كرده بودندهاي اصالتشهاندي و بـه آن اعتنـا، جويانه ــ كمتـر كسـي شـنيد
و صـادقتر در آن برهه گروهي كوچك. كرد راه گذار به جامعه مـدرن را نقـدي از نـوع كارهـاي كسـروي

و مناسك مذهب غالب مي شـت بـهو مـؤثرتر هـم نـداي بازگتر اي بزرگو دسته، دانستند هدايت به آداب
ميخويشتن گم اين است كه دسته اول هم آرمان خود را از منظـري تأملي قابل نكته. زدند شده را فرياد

مي اصالت و الزامـات» حسيات گـذرا«زاده در همين نامه ميان تقي. جستند خواهانه در خويشتن نااسالمي
و نو مي درازمدت در قانونمند كردن و توجه سازي كشور تفاوت . كنـد براون را هم طلـب مـي تأملو گذارد

و راست، قرن بعددر حالي كه نزديك نيم و جهـان ملي، روشنفكران ما از چپ و، وطنـي گـرا ماركسيسـت
و سياسي رسـيده بودنـد، مذهبي در قامـت، گـري كسـروي درد اروپـايي. جملگي به نوعي وحدت فكري

رغـم تفـاوت در ادبيـات علـي. شـمرده شـد نماد اين وحـدت، هايي زدگي آل احمد با تفاوتبيماري غرب
و واژگان هـايي يافتنـد كـه همه از منظري اخالقي ــ احساسي متحد خـود را در ميـان جريـان، سياسي

گممدعي و موافق احياگري خويشتن و عوامل داخلي آن . شده بودندستيز با غرب
پشناسيم كه در ماه مصطفي رحيمي را به عنوان تنها روشنفكري مي و مملو از وحـدت هاي رشروشور

و همراهي عمومي در سال  كم، 1357احساسي و جسارت . نظيري بـه نقـد اوضـاع برآمـد با استقالل رأي
و چه نكوهش و تعهد روشنگري احترام مـي، گر آراي او باشيم چه موافق و استقالل فكري به اين جسارت

ش تأملاما شايسته. گذاريم بسـتنو در روزهـاي نطفـه 1348هريور است كه همين روشنفكر ارجمند در
و گرد آمدن همگاني به دور ايـده اصالت و آراي، هـايي از جـنم آراي آل احمـد خواهي ايرانيان پيرامـون او

از، با تأسفي عميق بايد اشاره كرد كه چه عالي تجسـم موجوديـت روشـنفكري آن روزگـار. وي چه گفت
د و رويكردي كه ميجمله خويش را در قالب كلمات : به قلم آورده است، خواند يگران را هم به خود

. جالل ديگر نخواهد نوشت« . مي. و هـم در سـوگ گرييم هم در سوگ جالل مـي ما كه گـرييم
و هم در سوگ خودمان اين نـامردي را بـه خـود. زيرا جالل را سخت تنها گذاشته بوديم. ادبيات

و مردي مي و خـود بـه پسنديده بوديم كه در بيان آنچه دليري خواهـد بـه او نماينـدگي بـدهيم



 839نگاري معاصر زاده در تاريخ تقي

. تماشا بنشينم . و جان پذيرفته بود وكالتجالل اين. و حقيقتو ما بيان واقعيت. را با دل و ها هـا
و نـاآرام او مـي  و در گريزگـاه خـود يـا در دل خـود تسـلي دردهاي خود را قلم خروشان ديـديم

او. يافتيم مي . اين گناه ما بود نه گناه

. مي.. هم جالل بار خود را و بار ديگران را چـون آرش كـه همـه. تا مردانـه از پـاي درآمـد، برد
و خود ديگر نماند اما اين بار لشكر تـوران تـا مرزهـاي خـود واپـس. نيروي خود را در تيري نهاد

و اين بدان معني است كه مفهوم قهرماني نيز مانند بسياري چيزهاي ديگـر دگرگـون. نشيند نمي
. ده استش

. . -و در گفـت. نگري ما با هم تفاوت داشت با اساس نظريه او در غربزدگي موافـق نبـودم جهان.
. بنـويس رئـيس]گفـت[. وگويي كه در اين زمينه پـيش آمـد ايرادهـاي خـود را بـه او گفـتم . .

و انسـان ايسـتاد؟ دشواري در اين بود كه آخر چگونه مي و توان در برابر ايـن نويسـنده صـميمي
زدگـي او را كـه در برابـر رذالـت سـخت آيا در افتادن با نويسـنده غـرب: دشواري اجتماعي اينكه
. كرد؟ ايستاده بود تضعيف نمي . .

.و امروز خيلي دير است! بنويس. رئيس، بنويس . زدگي در حكم تيرانـدازي حمله به نظريه غرب.
پيشروي اگر باشـد بـه طـرف.د نيستجنگي كه افتخار فتحي در آن باش. حفاظ است به قلعه بي

]238[».لشكري است كه سردارش بيرون از ميدان جنگ از پا درآمده است

و جسارت روشـنفكري ايـران در سـال ، شناسـيم مـي 1357مصطفي رحيمي كه او را نماد استقامت
و حضـور شـگفت، توان و فضيلتي براي مقابلـه بـا ابهـت هـ انگيـز جـالل ضرورت رم آل احمـد بـر نـوك

تأ. يابد دهه چهل نمي» ورزي انديشه« و به رغم و همگرا نگـري متفـاوت يد بر جهـانكو از منظري اخالقي
مي، خود و مقابل ترجيح نماد دشـمن مشـترك ايـن زمـان. بايستد» دشمن مشترك«دهد كه در كنار او

و عدم مداخلـه مـذه آراي تجددخواه كساني چون تقي و اوليـاي ديـن در زاده بود كه به نوسازي از باال ب
و سياست تأكيد داشت و يـا نماد بيماري غرب، زدگيغربكمااينكه در همان كتاب. اركان حكومت زدگي

و آراي تقي،»رذالت«به قول آقاي رحيمي  . زاده معرفي شده بود شخص
مي غالب اين خوش آن پنداشتند موضوع مداخله دينخياالن و حكومت ــ طـور كـه ياران در سياست

و اوهـام جالل آل احمد آن را راه رستگاري دانسته بود ــ سال و جـز خرافـات هاست بـه تـاريخ پيوسـته
و اثري در ساختار آينده ايران ندارد آفرينـي عمـومي آنچـه را امثـال آل احمـد اينان نه بستر ذهـن. نقش

و كارآمـد اسـاس بيـ، پراكند مي و نه بازسـازي توانمنـد و كـنش اسـالم چنان كه بايسته است ديدند نش
مي سياسي را دريافتند كه خود را براي سلطه  نسبت به نـداي درونـي، در واقع. كردو روي كارآمدن آماده

و مؤثر اصالت، وحدت طلب بيآراي غربي خواهانه همسان خواه متحـدين. اعتنـا ماندنـد زدگي آل احمد
در،دهزا نه با كساني چون تقي» دشمن مشترك«خود را در مقابله با  و مبـارز«بلكـه » روحـانيون مترقـي

و مرادي بر گرد آن تشكيل دادند و حلقه شبه مريد و يافتند و. جستند هرگاه هـم كـه بـه خيـال مقابلـه
و يــافتن هــاي كســروي رفتنــد كــه در اصــالت ســراغ نوشــته، افشــاي اســالم سياســي افتادنــد خــواهي

ازهم، هايش جويي ره از يـاد بردنـد كـه. گرايـان ربـوده بـود خـود سـنت ريشه با روحانيت گوي سبقت را
و نشيب عمرش در مقام حافظ اصالت در مقـام مصـلح،»پاكـديني«جـوي كسروي در تمام دوران پرفراز

و نمي، دين اجتماعي و رقبايش در افتاده بود و رسـالتي بـراي ايـران نـو داشـته با مخالفين توانست پيـام
]239[. دانسته بود» شريعت احمدي«خود را نگهباناو،»پاكديني«پيش از آفرينش. باشد

و» قهرماني« و پيشگام جامعه روشنفكري در وجود جـالل آل احمـد وكيلكه رحيمي به عنوان نماد
و برپـا كننـده پاكـديني«خواهان همان، يابد مي هشـدار. سـتيز كسـروي اسـت غـرب» مصلح اجتمـاعي
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كـه پاسـخ طـور همـان. ـــ بـه فراموشـي سـپرده شـد قمري ــ زمان مشـروطه 1329زاده در سال تقي
و مـروج خشـونت. از يـاد بـرده شـد» فساد مسلك سياسي«گرايان در حكم سنت آن زمـان او را مبشـر

و دهه، خواندند و تمكين آرامش دلخواهشان نگذارد ها بعد همزمان با تكـرار جديـد چرا كه سر به اطاعت
بـه بـاد،»زدهبيمـار غـرب«و» هرهري مسـلك«او را با اتهام،جويانه هاي اصالت هشدارش به رشد انديشه

و عتاب گرفتند و بيمـار بـودن،و همزمان. حمله برخي مورخان مدعي الئيـك مـا بـراي اثبـات خشـونت
. هاي متعدد پيرامون مشروطگي ايران نوشتند زاده كتاب تقي

و برچسب و ادبيات و ناب هاي نفرت نخستين نطفه خشونت از زبان و. شـود ردبـار آفريـده مـي زا تجـدد
و ضديت و ديـن هاي پرتواني از سوي ارزش نوآوري در اين سرزمين با موانع خـوي هـاي فرهنـگ سـنتي

و كـافر، زنـديق، هرهـري مسـلك، زدهغـرب، مـĤبيي فرنگي واژه. رو بوده استغالب روبه بسـتر، مشـرك
و او و نافرماني به مراد و مغز مردمان ايـن سـرزمين بـوده آفرينش خشونت نسبت به دگرانديشي لياي دل

، وابسـتگي، روي دنبالـه، تقليـد، شـماري چـون خودبـاختگي هـاي بـي اينان با جـا انـداختن اتهـام. است
و فساد مسلك بيگانه و جانبهعمالً دست به تالش همه، پرستي و محـو دگرانديشـان مـزاحم اي در حذف

و مخل آسـايش مطلـوب آن مـرادان كـه انباشـت» مزاحم«ترديد خود اين نوظهورانبي. نوظهور يازيدند
و ظرفيت، نظري و در بسـتر ارزش تجربي و هـاي چنـدان اسـتواري هـم نداشـتند هـاي همـين فرهنـگ

پذيري اين اتهامات به دسـت مخـالفين»حقانيت«هاي فراواني برايو نشانههابهانه، سرزمين باليده بودند
و تحوالت نو كـه ايـن نوظهـوران بـه ميـان گير نيروهاي سنتي براي پيش. دادند و پذيرش آرا ي از ترويج

و جامعه آورده بودند و يـا عملكـرد نادرسـت برخـي، مردم با برجسته كـردن برخـي خصوصـيات منفـي
و داريـم«حقانيت اصالت، پيشگامان منورالفكر ما و» آنچـه خـود داشـته و بـر بسـتر جهـل را بازنمودنـد

و نخبگانتذب، سوادي عمومي مردم بي و ناتواني دولتمردان و ابتذال از بازار عيب، ذب و دل گويي گشـودند
و. يابي ره جوي بستند عيب و يا تحول نـو وانمـود كردنـد و كاستي اينان را عين نادرستي هر نظر ضعف
و بازگشت به خويشتن گم شده را تنها چـاره جلـوه دادنـد اصالت عملكـرد، هـر اغتشـاش ذهنـي. جويي
و اذهان را از معضل اصلي جامعه منحرف كردند،قيغيراخال كـه همانـا، اشتباه سياسي را برجسته كردند

و پايبندي به داشته آن جزميت و پيامد ناگزير رشـد، بيرون ماندن از چرخه تحول، هاي ناهمزمان پيشين
ماهيچ.و تعالي در عصر جديد بود حضـور چنـد كس در پي اين پرسش مهم برنيامد كه اگر معضل اصلي

و واماندگي، زاده است نفر چون تقي و تعصـب، چرا صدها سال است جامعه ما در منجالب انحطاط ، جهـل
و خفه كردن خشونت و فساد و دگرانديشي غوطـه ويراني صـد افسـوس كـه. ور اسـت بار هر نداي آزادگي

شد گويي از امثال تقي ها بيكار عيبذهن و دكان عوام، زاده گرم وفرتا بساط يبـاني امثـال آل احمـد گـرم
و استبداد«جاللي كه نوشت فرنگيان. پررونق شود ، گرم كردنـد تـا بـار خـود برنـد» سر ما را به مشروطه

و تقي و بيمـاري جلـوه داده زاده نمونه بيگانه بايد بر تارك روشنفكري ما خودنمايي كند و تقليـد پرسـتي
و ادبياتي روشنفكرستيز رواج يابد. شود و يكپارچـه در پـي» سـازندگي«همـه هـم در ايـن. زبان متحـد

و ناجي روزگاراصالت گم و نقشي ايفا كنند، شده خود اما واقعيت اين بود كـه وقتـي غالـب جامعـه. سهم
و حاميـان غربـي روشنفكري ما در پي عيب و بد حكومت پهلـوي و خوب اش بـه هـر منفـذي سـر جويي

ام، كشيدند مي را، ثال جالل آل احمد آفريدنـد تجددستيزان بر بستر آنچه مقـدمات كسـب قـدرت خـود
و آمـاده شـد نخستين گام. آوردندفراهم مي و حـذر آفرينـي عنصـر. ها هم بـه درسـتي طراحـي حـذف

و در دستور كار قرار گرفت و اينكه چـرا آثـار تجـدد سـتيزان امـروز مملـو از داده. روشنفكر غيرديني هـا
قل يافته و تاريخ مدعي الئيك دههمهاي فضاي ضد روشنفكري ، اسـت50تـا20هاي زنان علوم اجتماعي

را. خوي ماست انگيز از فرهنگ دين خود نشاني اعجاب اينكه جـالل آل احمـد واالتـرين تـاريخ مشـروطه
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از، خواند كتاب كسروي مي و حقانيت خـود را اينكه كتب تجددستيز سفارشي معاصر همه شواهد ضديت
مي مخالف تقيآثار مورخان مشروطه  و برمـي زاده چون آدميت از. تصـادفي نيسـت، گيرنـد يابنـد نشـاني

و كارنامه تحسين و بافت كردار برانگيز روشنفكران بنيانگذار عصر مشروطه اسـت كـه ايـن سرشت انديشه
و بايد به مثابه بخش مهمي از تاريخ معاصر ما بازنگري شود و ضديت آفريده . همه دشمني
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 فصل هشتمايه يادداشت
و بررسي كتاب.1 در هاي تبعيدنامهمحمد توكلي طرقي در نقد ،9سـال، نامـه نامه ايرانفصلميرزآقاخان كرماني

. باره داردي در اينتأملهاي قابل اشاره، 1379تابستان،3شماره
. تحقيق حاالت كنوني ايراني در رساله، زادهتقي.2 . در، قمـري 1322طبـع شـده در مصـر بـه سـال. بازچـاپ

.5ص، جلد چهارم، زادهمقاالت تقي
و تاريخ.3 - 178صـص، 1356، هـاي جيبـي كتاب، تهران، در كاروند كسروي به كوشش يحيي ذكاء، نگاريتاريخ

179 .
. 214ص، 1989ژانويه، انتشارات نويد، صوفيگري، شيعيگري، بهائيگري، كسروي.4
شـماره، سـال دوم،ي نشريه پيمـان ضميمه، 1302تا سال 1285ربايگان از سال ديباچه تاريخ هيجده ساله آذ.5

و تعـديل كسروي چند سال بعد با افـزوده،10-8صص، 1313ماه سالدي، يكم و جـرح هـايي آن را تحـت هـا
. منتشر كرد تاريخ هيجده ساله آذربايجانو مدتي بعد مكمل آن را تحت عنوان، تاريخ مشروطهعنوان 

وبر.6 و يگـانگي ايـران و دانشورانه از آراي ناسيوناليستي كسروي در لزوم يكپـارچگي اي دستيابي به ارزيابي مفيد
و، كنكـاش،»ناسيوناليست مدافع يكپارچگي ايران: احمد كسروي«، يرواند، آبراهاميان.ك.ن، ايرانيان دفتـر دوم
. 1361بهار، سوم

ر«، احمد، كسروي.7  1319مهرمـاه سـال، شـماره هفـتم، سال ششم، مجله پيمان،»اه يابديك توده را چنان كه
. 419ص،ش

و تاريخ مشروطه ايـران، سهراب، يزداني.8 ايـن نوشـته هـاي از داده. 171ص، 1383، نشـر نـي، تهـران، كسروي
و مملو از نكات بديع بسيار آموختم . دانشورانه

ب: تهران، زندگاني من، احمد، كسروي.9 .31ص، 1355، نيادانتشارات
.45ص، زندگاني من. 10
.46ص،جاهمان. 11
. 339ص، تاريخ هيجده ساله آذربايجان. 12
همچنـين، هاي بعد از نوشتن تـاريخ مشـروطه هاي سياسي او در سالتأكيد كنم كه در اين نوشته به درگيري. 13

و محتويات آثار غيرت، شناسبه كسروي زبان مياريخيانديشمند اجتماعي در جهـت صـرفاً. شوداش كمتر توجه
و سياسي تاريخ، هاي ذهنيزمينهروشن كردن پس و آراي او به ويژه در جهت انتقادات او بـه تقـي رواني - نگاري

و دانـش مند عالقهكسروي به شدت.امهايي بسنده كردهبه اشاره، زاده تنـوع. هـاي متنـوع بـودو پيگير آگـاهي
دموضوع و، هايش عنوان كردهر نوشتههايي كه او و مطالعـات بعضـاً عميـق و حجـم پـژوهش جملگي از وسعت

تواند بـه آنهـامي مند عالقهدر اين زمينه آثار متعددي در دسترس است كه خواننده. كنددانشورانه او حكايت مي
. مراجعه كند

. شمسي 1312سال،2و1شماره، سال اول، مجله پيمان. 14
. 150و 149صص، 1991، فروشي ايرانكتاب، آمريكا، در پيرامون ادبيات، حمدا، كسروي. 15
و وارد بوده است. 16 مثالً ترجمه تاريخ طبرستان نوشـته محمدحسـن بـن. برخي انتقادات كسروي از براون به جا

و ناقصـي از ايـن براون ترجمه كوتـاه. توان نام برداسفنديار مورخ ايراني را كه از آن چند چاپ در دست است مي
و غلطكسروي كاستي. اثر در انگليس به چاپ رساند بـراي مقايسـه ايـن چـاپ. هاي متعدد آن را عنوان كردها

مراجعـه،نگاري معاصراز پيشگامان تاريخ،ي موجود به تصحيح عباس اقبال آشتيانين نسخهتري براون با مطلوب
. شود

و، بارتولد، نولدكه، اني چون دارمتسترشناسكسروي خود به درستي به ايران. 17 . كريستين سن . - را حرمـت مـي.
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و آنها را از جمله كساني مي يك. شمرد كه بر ايران منت دارندنهاد و وبعدياما نگرش متعصبانه اش بـه ادبيـات
عشناس به عنوان شركتو نيز سؤظن بيش از حدش به غربيان ايران، شعر ايران و كنندگان در توطئه ليه مـردم
و انصاف پژوهشي او سايه افكنده بود، كشور ايران . بر قضاوت

و بـه جـا تأكيد كنم كه علي، هاي احتماليبراي جلوگيري از سؤتفاهم. 18 رغم تمامي اين انتقادات كه آنهـا را الزم
و زبان، دانممي و امروزي به تاريخ او. شناسـم ايرانـي مـي هايكسروي را از نخستين محققين ايراني با رويكرد نو

و ژرفانگرنكته، با ذهني هوشمند برخـي خـدمات او بـه. هـا آشـنا كـرد ما را با زواياي جديدي از اين مقوله، بين
و زبان، تاريخ . شناسي ايران معاصر غيرقابل انكار استفرهنگ

. 106ص، بخش اول، شمسي 1312، پيمان ضميمه مجله، تاريخ هيجده ساله آذربايگان. 19
،59تـا56االسالم صـص همچنين مجموعه آثار قلمي ثقه. 355و 354صص، تاريخ مشروطه ايران، كسروي. 20

نيـز خيـزش گرسـنگان 153و 150، 148االسالم در صـص ثقه. نامه شهيد نيكنامو زندگي، 201، 194، 193
. تبريزي را ترسيم كرده است

. 187ص،9شماره، سال دوم، پيمانضميمه مجله. 21
. بـا مقدمـه محمـدعلي پايـدار اسـت، شمسي 1348، چاپ چهارم، ورجاوند بنياد: نسخه مورد استفاده نگارنده. 22

ميبراي كتاب و سياهه آثار كسروي به دليـل طـوالني. توان به سايت شخصي او در اينترنت مراجعه كردشناسي
.امبودن آثار متنوع او از ذكر آن آثار در اينجا پرهيز كرده

. 176- 173صص، ورجاوند بنياد. 23
.55ص، 1311، ارمغان، تهران، جلد يكم، آيين، احمد، كسروي. 24
بد«، كسروي. 25 و . شمسي 1319خرداد، سال ششم، شماره سوم، پيمان،»نيك
و روزنامه«، كسروي. 26 . 1313اسفند، سال دوم، شماره سوم، پيمان،»نگاريروزنامه
. 555- 554صص، 1381، فردوسي: تهران، پيمان،»بيماري پرگويي اروپايي«، كسروي. 27
. 129ص، تاريخ هيجده ساله آذربايجان. 28
. 363ص،جاهمان. 29
و خيانـت روشـنفكران هاي جالل آل احمـد را از كتـاب همه نقل قول. 30 ، 1372، فردوسـي: تهـران، در خـدمت

.امآورده
. 398ص،جاهمان. 31
و آراي ايرانيان معاصر.32 و ژرفاي تأثير آراي كسروي در ذهنيت و، گستره مبحث مهمي است كـه بايـد پرداختـه

مي امري كه حوصله. روشن شود . طلبدي فراخ ديگري را
و تحسين تأملقابل. 211ص،جاهمان. 33 را، كسـروي تـاريخ مشـروطه است كه جالل آل احمد ضمن تأييد او

ميگري از همينهم نمونه بارز دي . زدگي ياري رسانده استكند كه در عمل به غربگونه روشنفكراني معرفي
.99ص، مشروطه بهترين شكل حكومت، احمد، كسروي. 34
. 156ص، تاريخ هيجده ساله آذربايجان. 35
.ش1314تير، سال دوم،7شماره، پيمان،»در پيرامون تاريخ آذربايجان«، كسروي. 36
. 465ـ 451صص،خ مشروطه ايرانتاري. 37
.10ص، آيين، احمد، كسروي. 38
. 405ص، انتشارات فردوس، تهران، 1381دوره بازچاپ، پيماننشريه. 39
. 406ص،جاهمان. 40
و انقالب روحاني، تجدد اختراعي«، محمد توكلي طرقي. 41 و،3و2شـماره، نامهمجله ايران،»تمدن عاريتي بهـار

. 218ص، 1381تان تابس
هـاي احمـد ايشان در بازكـاوي نوشـته.ي را پيش كشيده استتأملمحمد توكلي در اين مقاله ارزشمند نكات قابل

-ي تاريخ روشنفكران قرن بيستم ايـران جلـوه مـي شدهكسروي به اين نظر رسيده كه اين آثار همچون كليد گم
و از سـوي ديگـر اعي دو دهـه پـس از انقـالب مشـروطيت هـاي اجتمـ كنند؛ آثاري كه از يك سو تبلور انديشه
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و اصالت آفريننده زمينه پيدايش اسالم ايـن پژوهشـگر قتـل. انـد گرايي دو دهه پـيش از انقـالب اسـالمي گرايي
ميكسروي توسط متعصبين مذهبي را آغاز جريان فراموش كار عامدانه ، داند كه گفتمان نويني را ميسر كـرد اي

: مي نويسد
و سينما بنيان گفتمان دين، گرايياروپايي، خرد،ي دينهاي كسروي دربارهافتهي« مـداري را فـراهم آورد كـه رمان

. روحانيون مدعي ابداع آن شدند . و باورهـاي نامتجـانس]كسروي[. گفتماني را پي انـداخت كـه ريشـه در آراء
و هم متدين. داشت بو، اين گفتمان هم متجدد بود و هم مخالف اروپاييهم آخوندستيز - هـم مشـروطه، گراييد

و هم خواهان وحدت ديني و هم محارب بـا انديشـه، خواه بود و ادب فارسي بود هـاي جبرگـراي هم مدافع زبان
و موالنا، سرايندگاني چون حافظ و مقابلـه بـا اروپـايي. سعدي و تـدين ايـن گفتمـان، گرايـي با پيوند اين تجدد

شـريعت، پـور عطـااهللا شـهاب، هـادي سـعيدي، غالمرضـا سـعيدي، زادهبر حكمياكراهنماي كساني چون علي
و روح، سنگلجي شدمحمدتقي شريعتي اگرچه برخي از اين كسان از مخالفـان سرسـخت كسـروي. اهللا خميني
. بردنـد گرايي به كارو براي پيشبرد در رهبرد اسالم، برخي از آراي او را برگرفتند، رغم اين مخالفتاما علي، شدند

آل، فخرالدين شادمان،)ميهني يزدي(احمد فرديد و علي شريعتي از ديگر كسـاني، احمدجالل - مهدي بازرگان
و اسالم داردي اروپاييهاي كسروي دربارهاند كه آثارشان پيوستگي خاصي با نوشته چگونگي تأثيرپذيري. گرايي

و پيچيده درو تأثيرگذاري كسروي را بايد بخش دشوار ، جـا همـان(».تاريخ روشنفكري قـرن بيسـتم دانسـت اي
)228و 227صص

.47ص، كتاب آيين، احمد، كسروي. 42
. 693ص، تاريخ مشروطه ايران. 43
. 135ص، شناسي سياسي ايرانجامعه، يرواند، آبراهاميان. 44
.57ص، 1358، چاپ رشديه، تهران، افسران ما، احمد، كسروي. 45
و ستارخان، خيزيامير.48تا 46 . 590و 591صص، قيام آذربايجان
. 136تا 132صص، اوراق تازه ياب مشروطيت. 49
.29ص، تاريخ هيجده ساله آذربايجان. 50
.34ص،جاهمان. 51
. برگرفته شده است اوراق تازه ياب مشروطيت40تا37زاده در صص ها از تلگراف مفصل تقيتمام نقل قول. 52
. 326ص، انقالب مشروطه ايران، ژانت،ريآفا. 53
و اردوي شرقيادداشت، علي، ديوساالر. 54 .79ص، 1336، هاي تاريخي راجع به فتح تهران
. 222ص، نامه ويژه كسرويايران مجله، محمد، توكلي طرقي. 55
و روشـنفكران تـار. 56 و تأثيرگـذاري بسـياري از متفكـران و، يخ معاصـر ايـران معرفت بـر چگـونگي تأثيرپـذيري

و انديشه و روايتپيوستگي تاريخي آرا و كاو اين حلقـه ها و كند - هاي تجددخواه يا تجددستيزشان بدون دريافت
و عرضه و صراحت در ابراز و گسسته اين امر كه ضرورتي اساسـي در شـناخت.ي آنها ممكن نيست هاي گمشده

و معضالت حـال حاضـر مـاو تالش در گشودن گره، معاصرهاي آن در تاريخ هاي تجدد در روايتسير انديشه ها
غيرقابـل انكـار، مثالً شباهت آراي كسروي پيرامون حقوق زنان با آنچه در اين چند دهه اخير عرضـه شـد. دارد
يك. است و سو هوادار چارچوبي محدود از آزاديكسروي از و از سوي ديگـر و تحصيل زنان بود ها چون حق رأي

و بايسته حقوق مساوي همـه از آنجا كه و فلسفي خود زنان را شايسته - جانبـه بـا مـردان نمـي در شالوده فكري
مي، شناخت و خـانواده آفريـده آنها را موجوداتي و اداره امور داخلي خانه پنداشت كه خداوند براي پرورش فرزند

و فرما، نمايندگي در پارلمان، كرد كه داوري در دادگاهو تأكيد مي ديگـر هـايو بسياري حوزه، ندهي سپاهوزيري
مي. اجتماعي كار زنان نيست و دختـراني توان به رسـاله براي دستيابي به آراي كسروي پيرامون زنان خـواهران

بـراي يـك ارزيـابي. او مراجعـه كـرد امروز چاره چيست؟يو رساله، 1994مريلند، فروشي ايرانچاپ كتاب، ما
و، ورزانديشه بسـت تجـدد در انديشـهبن«بنگريد به مقاله، انگيزي پيرامون آراي نامتجانس كسرويبرتأملمفيد
در،»كسروي و . ايران نامه ويژه احمد كسروينوشته فرزين وحدت آراي كسـروي پيرامـون زنـان را بنيانگـذاران
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و اجرا كردهسازمان و مرحله به مرحله پيگيري .داندهندگان نظام حكومتي فعلي ايران دقيقاً
توانـد مـي مند عالقهخواننده. نگارنده در اين ارزيابي قصد بررسي دستاوردهاي تاريخي فريدون آدميت را ندارم. 57

94نامـه شـماره در ويـژه، ضـمناً. ام مراجعـه كنـد مستقيماً به آثار متعدد ايشان كه در سياهه منابع كتاب آورده
و دوست نزديك ايشاندر، كلكمجله اسـتادم دكتـر فريـدون تحت عنـوان، هما ناطق خانم، به خصوص همكار
و شرح برخي آراي مطلوب ايشان سنگ تمام نهاده است آدميت ، اصـغر حقـدار علـي، در اين زمينه. در جانبداري

و روش نيز به گونه 1382، انتشارات كوير، تهران،ايدر رساله . مند آراي آدميت را عرضـه كـرده اسـت اي فشرده
ميآقاي حقدار خو و پيرو روش تاريخي ايشان تا آنجا كه مـن دسترسـي، آثار ايشان. داندد را از شاگردان آدميت

مي، يافتم و افق خوشايندي را ترسيم و الئيك دارد . كند نشان از ذهنيتي دقيق
بي. 58 و چراي نام وهيبت آدميت بر تاريخ در حاكميت صر ترين پژوهشگر معا نگاري ما همين بس كه نزديك چون

و بصيرت ماستكه به گمان من از انگشت، به آدميت در هراس شاگرد گونـه در وصـف، شمار مورخان اهل نظر
مي«:او از راه دور نوشت ، همـا نـاطق(.»ام را بخوانـد چـه خواهـد گفـت اگر آدميـت نوشـته: پرسم هنوز از خود

)25ص94شماره، كلك،»استادم فريدون آدميت«
و ايراناميرگفتار پيش. 59  . كبير
.14و13صص، بحران آزادي، مجلس اول. 60
.22ص94، كلك،»استادم فريدون آدميت«، هما ناطق. 61
. بخش منابع، بحران آزادي، مجلس اول. 62
ص همان. 63 . 394جا
و بحران آزادي. 64 . 401ص، مجلس اول
ص، اشاره آدميت به عنايت. 65 . آمده است وف تبريزيهاي طالب انديشهكتاب52در

و روشنگر به آراي واپس تـوانمي، در قياس با ناسزاگويي آدميت، گراي عنايت براي دستيابي به يك نقد دانشورانه
و محقق معاصر، هاي تيره درخششبه كتاب  دوستدار با رويكردي. آرامش دوستدار مراجعه كرد، نوشته فيلسوف
عنو مبتني بر نوشته، ژرف، تعقلي و داده، ايتهاي . هاي او پرداخته است به سنجش باورها

. هاي انديشه. 66 . . 127ص، آخوندزاده.
ص، آدميت. 67 ميي ملك با تمسخر به حرفه، همان كتاب 402در و » مؤلف پزشـك مـا«: نويسد زاده اشاره كرده

او.ص كاغذ سياه كند 1700جرأت فرموده و جسا، با مطرح كردن تخصص پزشكي رت به وارد شـدن در جرأت
ميعرصه تاريخ . كند نگاري را تحقير

.33ص، جلد اول، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، آدميت. 68
و بحران آزادي. 69 . 136ص، مجلس اول
. 137ص، فكر دموكراسي اجتماعي. 70
ري معاصـر مـا دارد كـه نگـا جا افتاده آدميت نياز به كتاب مفصـلي پيرامـون تـاريخ» احكام تاريخي«سنجش. 71

.ام فصولي چند از آن را آماده نشر كرده
سـال، دوره پـنجم، يغمـا نويسنده معاصر ابتـدا در مجلـه، پدربزرگ علوي، هاي سيدابوالحسن علوي يادداشت. 72

و سپس در قالب كتاب، 1331 در رجال عصر مشروطيتمنتشر شد 1363به كوشش ايرج افشار . تجديد چاپ
شب پيش، مقصود علوياحتماالً. 73 اي كـه پـيش از مشـروطه نشريه. است صبحانه مليي گونهنامه درآمد نشريه

آمـد هاي علوي پيش نويس شايد خطاي باصره در خواندن دست.شد با چاپ ژالتين در تهران مخفيانه توزيع مي
و موج مجموعه، كه به قول كوشنده انتشار آثارش و پوسيده كاغذ بوده نشـريه.ب اين اشتباه شده اسـت اي كهنه

و نويسندگان اطالعـاتي در صـفحات آن وجـود نـدارد مخفي چاپ مي و نشان مسئوالن و از نام منـدرجات. شد
. هاي ناقص اين نشريه در كتابخانه مجلس قابل دسترس است شماره

 . صبحانه ملي، جلد سوم، محمد، هاشمي. 74
. اسنادي ازسند دوم در نويس اين نامه تحت عنوان تصوير دست. 75 . آمـده7ــ4صص، مبارزه با محمدعلي شاه.

. است
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و دوم، مبارزه با احمدعلي شاه. 76 .ص سي
و دوم،جاهمان. 77 .ص پنجاه
و انتشـار. 78 و عملكرد جريان راديكال مشروطه در ايوردون سويس در احياي مشـروطه صـور براي شناخت از آرا

. ان به مقاله محققانه ايرج افشار در منبع يادشده مراجعه كردتومي، در تبعيد اسرافيل
. همان كتاب17سند شماره. 79
. 329ـ323ص، ياب مشروطيت اوراق تازه. 80
و حكومت قانون. 81 . مقدمه، انديشه ترقي
 . ايدئولوژي نهضت مشروطيت. 82
و همراه ساليان آدميت. 83 و انگيزه، همكار ميهاي در شرحي بر آرا عميـق نفـرت او از قاجاريـان: نويسد آدميت

و كمترنـد، اين آل قاجار مثل ايل بور بورند«: گفت داشت درباره آنان مي اسـتادم«، همـا نـاطق(».از سگ بيشتر
)21ص،94شماره، كلك،»فريدون آدميت

و ايران. 84 . 440ص، اميركبير
. فكر آزادي. 85 . .43ص،.
و ايران. 86 . 423ص،اميركبير
. فكر آزادي. 87 . سـيدجواد، تـوان بـه آثـار همانـاطقي متفـاوتي از ملكـم مـي بـراي چهـره. 103تا98صص،.

و ماشااهللا آجوداني مراجعه كرد . طباطبائي
. هاي انديشه. 88 . .2ص، كرماني.
. 398ص، بحران آزادي، مجلس اول. 89
. هاي انديشه. 90 . .15ص، كرماني.
. وكراسي اجتماعيدم. 91 . .6ص،.
صص، هشت بهشت. 92 .3ـ16نسخه خطي
. هاي انديشه. 93 . . 122ص، كرماني.
شد طور همان. 94 و عملكرد كرماني را در جاي ديگري پي گرفته، كه ذكر براي جلـوگيري.ام من بحث پيرامون آرا

در، از بسط نوشته ب،80ص، هشـت بهشـت تنها بـه نوشـته كرمـاني درو هـاي انديشـه ازنويسـي دگرگـون آن
و. دهـم ارجـاع مـي97به قلم آدميـتص ميرزآقاخان كرماني قيـاس اصـل نوشـته كرمـاني بـا نقـل متفـاوت

مي نتيجه . دهد گيري نادرست آدميت اين ادعا را نشان
. 149ص، مشروطه ايراني، آجوداني. 95
و آدميت يك حلقه ارتباطي ميان تقي. 96 م، زاده و نويسنده كتاب محمود تـاريخ حمود عضو سابق حزب دموكرات

و انگليس و ارتباطي كه به نظر مي رسد در تكميـل اخـتالف سـليقه ميـان تقـي. است روابط سياسي ايران زاده
و دشمني ديرينه وي آدميت و اسـتادي تـا روز. مؤثر بوده است،ي پدر و سرسـپردگي شـاگرد آدميت با تعصـب

. بود مندقهعالپايان عمر به محمود 
و حمايـت اولـين خـان اميركبيـري زندگي سياسي ميرزاتقي دربارهنامه دانشگاهي آدميت پايان بـار بـا مقدمـه

شد 1323محمود محمود در سال  از: تاريخ فكـري مقدمه(اش آدميت در آخرين اثر منتشرشده. شمسي منتشر
ميدر)10ص 1375، روشنگران، تهران. . . سومر تا يونان او از معتقدان اصالت عقل بـود؛«: نويسد وصف محمود

و به روشن سراي خرد  هم تنهااز آزادگان بود . وطنم بودآموزگار ،اش بـرده محمود در كتاب هشت جلدي نام»..
و با باد سمي كه از سوي انگليس بـر بنيـان هـاي ايـن مملكـت وزيـد همسـان مشروطه را مصيبت بزرگ خواند

ن. دانست و آزادي اسـت آدميت و محمود هـم باورمنـد اصـالت عقـل و، وشته مشروطيت يعني حكومت عقالني
و فراست خوانده است بي و بـا وجـود نوشـتن كتـب متعـدد دربـاره. ترديد كتاب استادش را با دقت اما همچنان

و از آنجا كه همواره افراد مطلوبش را عاري از خطا مي مي مشروطيت و ا، يابد خواهد ين ارزيابي محمـود نقدي بر
و مشـاركت آدميت در فكر آزادي دو صفحه از يادداشـت. ننوشت هـاي محمـود را بـه عنـوان سـند محكوميـت
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و در كتـاب تقي و بحـران آزادي زاده در تـرور ضـميمه كـرد آن) 394ص( مجلـس اول هـر چـه اسـتادش در
مي.و درست دانست حجت، يادداشت نوشته اجرايي حزب دموكرات ايران را بـه محمود رياست كميته: نويسد وي

مي. عهده داشت و موثق است«روايتش. شناسيم او را به فضيلت اخالقي .»دقيق
.31ص، هاي ميرزآقاخان كرماني انديشه. 97
. 384ص، بحران آزادي، مجلس اول. 98
. فكر آزادي. 99 . . 304ص،.

. فكر آزادي. 100 . . 245ص،.
ص. 101 و بحران آزاديكتاب 386آدميت در مي در ارزيابي خاطرات شخصيت مجلس اول : نويسد هاي تاريخي

و خودستاييپرده،هاي اين آاليش خاطرات شخصي نيست كه از همه هيچ« و خالف واقع گفتن سر به سـر، پوشي
و احتشام».پاك باشد و محمـود كـه مـي رسـد اما به خاطرات كسان مطلوب خويش چون پدر را، السلطنه آنهـا

و درستي مي خواند و عين راستي . حجت
. فكر دموكراسي اجتماعي. 102 . .19ـ20صص،.
. 363ص، هاي دوران مشروطيت نامه. 103
ي هـاي ماهرانـه بـه جعـل، السـلطنه نگارنده در نقدي بر فصل دوم كتاب حميد شوكت پيرامون زندگي قـوام. 104

و اسـتادي ايـن.ام اشـاره كـرده تاريخ مشروطهواده ثقفي اعزاز در ميرزا ابراهيم قمي در برخي اسناد خان مهـارت
و اساسنامه انتخابـات مجلـس اول را از شـاه دهد دكتر علم اسناد كه نشان مي و احمد قوام فرمان مشروطه الدوله

و حتـي خـود، حميد شـوكت، زنان تاريخ چون ابراهيم صفائيبسياري از قلم. برخي را فريب داده است، اند گرفته
و گيـري ديگـران از خـاطرات از آدميت نقل كـردم كـه او در نكـوهش بهـره. اند آدميت از اين اسناد بهره گرفته

شـود وقتـي مبنـاي چگونـه مـي. آورد هشـدار داده اسـت اسنادي كه ناگهان سر از آرشيوهاي خصوصـي برمـي
مي محكوميت تقي بي زاده قرار و حجت خوان گيرد و پرسش معتبر ميجهت . شود ده

.63و62صص5سال سوم شماره، يادگار. 105
و اولـين نهضت ميـرزا كوچـك توان به كتابمي، نامهيابي به متن فارسي اين نظامبراي دست. 106 خـان جنگلـي

. مراجعه شود 329تا 322صص، فصل ضمائم، نوشته شاپور رواساني، جمهوري شورايي در ايران
107 .Reza, Sheikholeslam: , D. Wilson: "the memories of Heydorkham Ama uglu", Iranian studies winter 

1943 
. فكر آزادي. 108 . .  334ص،.
در زمـان مشـروطه، لقب خود را به محمود تغيير داد، محمود پهلوي كه پس از سركار آمدن رضا شاه. 110و 109

از، از فعاالن حزب دموكرات بود و در سياستهمچون بسياري و پرشـورند ورزان آن روزگار كـه جـواني راديكـال
ميپيرسالي محافظه و راست مي كارند و و مضـر بـه حـال، نويسند گويند مشروطگي ايران را از بنيـان غيرايرانـي
و مـدتي بعـد. جامعه دانست و فروش اشياي عتيقه شـرقي در لنـدن مشـغول شـد او پس از مشروطه به خريد

كا نبيل و الدوله ردار سفارت ايران در آمريكا به او نوشت كه عالقه به عتيقه شرقي در آمريكـا رو بـه فزونـي اسـت
و.م عازم آمريكـا شـد 1912محمود در سال. بهتر است كارش را به آنجا منتقل كند از مكاتبـات ميـان محمـود

. رودميزاده بر مبناي توصيه محمود به آمريكا تقي. زاده در اين برهه خبر داريم تقي
و اخذ قرضه محمود پيرامون دوران صدارت اتابك امين بـر بـاده از روسـيه شـهره هاي وطن السلطان كه در بدنامي

ص، بود و انگليسجلد هشتم كتاب53در : نويسدمي، تاريخ روابط سياسي ايران
و افسـ سموم مهلك آزاديدر آن تاريخ هنوز باد« و خرم ايـران نوزيـده و رذل جامعـه به مزرعه سبز ار طبقـه پسـت

. گسيخته نگشته بودايران ..«
را،17ص، در همان جلد، در جاي ديگر . نامدمي» مصيبت عظمي يا بالي مشروطيت«مشروطه

. فكر آزادي. 111 . . 329ـ 328صص،.
و روز شـب، زاده به گزارش دهخـدا كـه در كنـار تقـي. 305ـ 304صص، جلد سوم، زاده مقاالت تقي. 112 قبـل

و قصد فرار در ميان نبوده است، حضور داشته، بمباران ولـي وقتـي گذشـتن از خـط محاصـره. سخني از خفاگاه
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بي، قزاقان و مي، اي ندارد حاصل نتيجه جز پذيرش مرگي داوطلبانه و كردند؟ مـي چه بايد گوينـد بايـد نويسـنده
و به نوشته پرداخت و زماني كه نوي. متن را از هم جدا كرد و غم خـود را مصـروف اتهـام شخصـي سنده همه هم

مي احساسي مي و حكم تاريخي از آن بهره و در قضاوت و كسـاني كـه در ايـن راسـتا قلـم، گيرد كند نبايـد از او
بر: پرسيد، زنند مي مي زنيقلمدر» مردانه نبرد كردن«آقايان شما كه اين همه آيا شـده، فشريدو روي كاغذ پاي

و فريباز زندگي را و آسوده و مهم دوران پهلوي خود را در خـدمت ايـده حت هـايي كـه آلوده در مشاغل محكم
و ترويج مي ميتبليغ و آنها را نشان تعالي انساني و به نبرد براي خواسـته، دانيد كنيد هـاي خـود همـت گذشته

ياگمارده و و، مشاغل مشابه در ساير كشـورها باشيد؟ آيا آدميت كه به عنوان ديپلمات سفارت ايران در انگليس
و همه، در مقام نماينده دائمي ايران در سازمان ملل را از ديگـران» كـردار منش آزاد مـردان راسـت«روزه همواره

نخسـتين بنيـان، خود از آن بهره داشته است؟ بهره داشتن حداقلي از انصاف در ارزيـابي ديگـران، كند طلب مي
و سال و راست كرداري و ذهني استآزادگي و تعادل روحي . مت

. گزارش شيل پيوست شده است5نامه اميركبير به صورت ضميمه شماره. 113
و منـد عالقهخواننده. 619ص 1383، نشر كارنامه، تهران، قبله عالم، عباس، امانت. 114 بـراي توضـيحات دقيـق

و ايـراندر،ي امانت پيرامون رويدادهاي منجر به قتـل اميركبيـر دانشورانه روايتـي متفـاوت از كتـاب اميركبيـر
صص. تواند به فصل چهارم كتاب مراجعه كندمي، آدميت ثبت كـرده 229و 228ايشان نامه اميركبير را هم در
. است

، نقـد حـال،و مجتبـي مينـوي27ص، 1356، جاويدان، به كوشش ايرج افشار، زاده هاي قزويني به تقي نامه. 115
. 470ص 1367، خوارزمي، تهران

آذر مـاه، شـماره نهـم، سـال سـيزدهم، مجلـه يغمـا، خطابه اول،»اخذ تمدن خارجي«، زاده سيدحسن تقي. 116
. 426ص، شمسي 1339

.29ص94شماره، ماهنامه كلك،»آن درخت برومند«، سيماكوبان. 117
. 156ص، جلد چهارم، تاريخ بيداري ايرانيان. 118
. 504ص، يس در ايراننقل از روس وانگل. 119
120 .one of the British legation staff to spring Rice, Tehran, July 76, 9908 505ص،جاهمان .
. 828ص،5و4مجلدات، تاريخ انقالب مشروطيت، زاده ملك. 121
و بحران آزادي. 122 . 346ص، مجلس اول
. 246و 245ص، جلد اول، كتاب آبي. 123
ميا. 124 و پناهندگي سياسي ايراد است را توان اكثر پيشتازان نهضـت گر به نفس حفظ جان هـاي سياسـي دنيـا

و تحصن به بيگانگان براي نجات جـان سـابقه. مورد عتاب قرار داد و بست و بـه قـدمت پناه بردن اي ديرپـا دارد
و متفكر است تق. تاريخ بشر معترض زاده به سـفارت بيگانـه در درونياگر هم نكوهش به اين دليل است كه چرا

كهآن، خاك ايران پناه برد اول: تـوان ذكـر كـرد را مـي تأمـل چند نكته قابل، اند انگاران نوشتهبرخي ساده چنان
و در معيارهـاي ديپلماسـي جهـان نـو قطعـه  از اينكه سفارت يك دولت خارجي در درون خاك ايران در واقع اي

و حيطه نفوذ دولت صاحب  ميخاك و محافظت چه تفـاوتي ميـان پنـاه بـردن بـه خـاك. شود سفارت شناخته
 توان قائل شد؟ انگليس با سفارت آن مي

و تصـور كننـد غالب اين نقادان نمي، ثانياً و مكاني روزگـار مشـروطه را درك دهـه اول قـرن. توانند شرايط زماني
و تحصن همواره به عنوان ابزار بست، بيستم ايران است و نهادهـاي نشيني حفظ جان در مقابل نظامي كه قـانون

و كوچـه بـه. مورد نظر است، گيردنيم بند محافظ آن را به هيچ مي و تفنـگ بسـته قزاقان مجلس را بـه تـوپ
و قتل رهبران مشروطه و معابر عمومي عبـور تمامي دروازه، زاده هستند به ويژه تقي، كوچه درصدد دستگيري ها

و درشكه كه قابـل تشـخيص، از وسيله نقليه. وران شاه استو مرور تحت كنترل مأم و اسب انـد خبـري جز قاطر
و هواپيما براي خروج از شهر در دسترس نيست، نيست و موتور سيكلت و دهخـدا تقـي. چون امروز اتومبيل زاده
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مي: كردندو يارانشان چه بايد مي و يا اسلخود را دست بسته به ميرغضبان شاه تحويل وحهدادند اي كـه مهـارت
بيتوان استفاده از آن را نداشتند به دست مي و جان خود را بر سر حماقت مي گرفتند  نهادند؟حاصلي

و يا سرزمين، شايد به قول يكي از مورخان و درشكه از بهارستان عازم لندن و اسب هـاي امـن ديگـري بايد با شتر
 شدند؟ مي
ميبه حمالت ابراهيم صفا، براي نمونه. 125 اي با گـرايش ابراهيم صفائي نويسنده. توان اشاره كرديي در اين زمينه

مي، كارانه راستعميق محافظه و هر جـا توانسـته مشروطه را توطئه انگليسي و نشـانه«داند را» هـاي داليـل آن
و مورد استناد قرار داده است و آلمـان،دهلنـ، ايتاليـا، هاي فرانسه او به كساني كه به سفارت خانه. يافته عثمـاني

و جنجالي نويسنده. دارد پناهنده شدند نقدي روا نمي بگيـران حقـوق اسماعيل رائين هم در كتـاب،ي كتاب ساز
چپ از گروه. بر اين موضوع تأكيد بسيار ورزيده است انگليس در ايران از همـان، نگـاران حـزب تـوده تاريخ، هاي

مي به عنوان يك نمونه. وابسته به انگليس حمله بردند به عنوان، زاده آغاز در نشريات خود بر تقي توان بـهي مهم
. نوشته رحيم نامور مراجعه كرد، برخي مالحظات پيرامون تاريخ انقالب مشروطيتكتاب 

و فعاالن سياسي. 126 و ايرانيان نبوده است، پناهندگي مبارزان هـاي تـاريخي بسـياري وجـود نمونـه. خاص ايران
و كمـون: اند أملتدارد كه قابل  و انقالبيون فرانسه به انگليس در زمـان انقـالب فرانسـه پناه بردن برخي مبارزان

و ياري گرفتن بلشويك پناه بردن سوسيال دموكرات، پناهندگي كارل ماركس به انگليس. پاريس و شـخص ها ها
و پناه بردن بسـياري از آزادي، ها براي سرنگوني تزار لنين از آلمان سياسـيون كشـورهاي تحـت اشـغال خواهـان

و در طـول 1926هـاي مخـالف هيتلـر از سـال پناه بردن خيل عظيم آلمـاني، ها به خارج از كشورهايشان نازي
و آمريكا و هـاي خيل عظيم پناهندگان سياسي ايـران دهـه، جنگ دوم جهاني به انگليس اخيـر از هـر انديشـه

آ و و حمايت دول اروپايي و نمونهرويكردي به زير پرچم بايد از اينان پرسيد كـه آيـا. هاي بسياري ديگرمريكايي
و قريب تقي و دهخدا خواهان كه پس از بمباران مجلـس بـه سـفارت انگلـيس پنـاه نفر ديگر از مشروطه60زاده
مي بايد خود را تسليم قزاق، بردند و يـا بـه هاي محمدعلي شاه كردند تا همچون تني چند ديگر سـالخي شـوند
و شكنجه دچار شوند تا زندا مي» تاريخ«ن كرد؟ تقليل علل ناكـامي مجلـس اول بـه عـدم مقاومـت آنها را تبرئه

مي، هاي تاريخي انگارياز جمله ساده, چند نفر ، خـواه عـدم آمـادگي مسـلحانه نيروهـاي مشـروطه. آيـد به شمار
و يا مخابحران همه و همراهي اكثر نمايندگان با دربار ي فقدان پايـه، خواه مجلس لفان مشروعهجانبه مجلس اول

و، مردمي الزم مجلس در ميان اكثريت نفوس كشور و قـواي وابسـته بـه دربـار و انسـجام نيروهـاي قـزاق توان
و پناهندگي تقيهاي خارجي را همه به كناري نهادهحمايت دولت زاده را علت پيـروزي شـاه بـر مجلـس اول اند

اجلوه مي و كينه محمدعلي شاه نسبت بـه افـرادي چـون تقـي.ستدهند كه خود حكايتي و نفرت و خشم زاده
و نـابودي دسـتاوردهاي. دهخدا در تاريخ ثبت است رفتاري كه قزاقان او در روزهـاي دردآور حملـه بـه مجلـس

و محافظه و حتي علماي روحاني هوادار مشروطه كردندمشروطه با برخي ميانه روان  نشان داد كه تسـليم، كاران
و تقي دو شـهيد. داشـت به جز جان سپاري دردناك حاصلي نمـي، زاده شدن به اين نيرو آن هم از جانب دهخدا

ده، ديگر مي به سياهه و مـي ها هزار شهيد اين مردم افزوده و توانسـتيم در مرثيـه شـد خـواني متـداولمان از نـام
ح. خاطره آنها ياد كنيم و اين امر بدون مشاركت داوطلبانه ما خود و سـتم ضوري بـه درازاي تـاريخ خودكـامگي
و اعتدال قلم را در ارزيابي. تاريك انديشي دارد مي بيشتر كساني كه انصاف و بـر صـفحه هاي خود ناديده گيرنـد
مي، دهند كاغذ جوالن مي مي خود نيز اگر در شرايط مشابه قرار البته اگر حفظ جـان. كردند گرفتند شايد چنين

زد، باشد بهائيبه هر  ولي در كوران نبرد گاه پناه بـردن حتـي بـه مخالفـان. طبعاً تاريخ بر آن مهر تأييد نخواهد
و سالخي شدن به دست دشمنان است در. تنها راه جلوگيري از اسارت اكثريت چشـمگير پناهنـدگان سياسـي

و خودكامگي دولت و به سرزمين سراسر جهان از دست استبداد انـد كـهي پنـاه بـرده هاي هاي خود جان بدر برده
و دولت هايشان را از نظر فرهنگي و اجتماعي دشمن خـود محسـوب، مذهبي، شايد مردمان و اقتصادي سياسي

و تبرئه تقي. كردند مي و امثال آنها در شرايط مشابه نيسـت بلكـه طـرح واقعيـت قصد توجيه و دهخدا هـايي زاده
اخ، در آنها تأملاست كه شايد با  و از، ضمناً. القي به بار آيدانصاف پژوهشي به ياد داشـته باشـيم كـه اسـتقبال

و اميال آنها را تسهيل نمي و شهادت ضرورتاً سرنوشت و. كرده است مرگ و تـوان مفيـد محروم كردن تجربيـات
و پيشبرد ايده, كارآمد زندگي آتي اينان و ترقي هاي مطلـوب انسـاني خود نوعي به تأخير انداختن سير پيشرفت
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ج ميدر و مـرگ چه بسيار سرمايه. تواند باشد امعه و مفيـدي كـه در مسـلخ بـاور شـهادت خـواهي هاي كارآمد
و امكانات بالقوه چه فرصت. پرستي قهرمانانه كه از دست نرفته است دنيـاي. اي كه از چنگـال نگريختـه اسـت ها

و جانبازي فراهم نميصرفاً،بهتر و وحشـت جـا. شود با شجاعت و نوميـدي و دوري از نتـايج تـرس و اعتـدال ن
و حذف همواره خصايل نكوهيده و نمي. اي نيستند مخرب خشونت ، منـزه، مطلوب» كامل«توان انسان تنها نبايد

و زمان، معصوم و دالور در همه مكان . ها را تحسين كرد سربدار
و بعضاً گزافه و معصوم ساززمان آن فرارسيده كه ترسيم رويايي هاي پيش مدرن ذهنيت شـوريدهيآميز غيرواقعي

و اسطورهو فارغ از خردورزي انديشيده را در مورد برخي شخصيت و رويدادهاي تاريخي در ها و اي كنار بگـذاريم
و خطا، نظر گيريم كه انسان زميني فارغ از كاستي مرادهـا وجـود هـاي در روياهاي ما يا پنـداربافي صرفاً كمبود

. دارد
. 346ص،ن آزاديبحرا، مجلس اول. 127
بي. 342ص، جلد دوم، حيات يحيي. 128 و گمان  گويـا آبادي را مبني بـر اينكـه مĤخذ دولت اينكه آدميت حدس
و همراهانش تقي و، دهخدا، زاده . تربيت . مبنـاي، انـد از پيش تدارك پناهنـدگي بـه سـفارت انگلـيس را داده،.

و نمونـه داده است همچون ديگـر مثـال خود قرار» هاي تاريخي حكم«صدور يكي ديگر از  هـايي كـه پيشـتر هـا
مي, آوردم و حذف مخالفان خود؛ گفته نشان و نوشتهدهد كه آدميت براي تخطئه و ها و هـر سـند و آن هاي اين

و گوش به هر سخني كتاب را مي و شفاهي باشد، كاود مي. سپاردمي، حتي اگر در گوشي از هر جا مطلوب دانـد
د نوشته مي ولتي او پسـندد بـه خواننـده يـادآوري مـيو هر جا نمي، برد آبادي بهره سـفارت» دالل«شـود كـه

و نماد  بي«انگليس بوده و فضـيلت همچـون خـود اوسـت كردار ناستوده مردمان بحـران، مجلـس اول(» ريشـه
و بدگماني آدميت از انگليس) 348ص، آزادي .و» گري اغراض يهودي«، وحشت . م. رسـد كـه پشـتيبه آنجا

مي» توان«هر امري دست پر  و عمال آن دولت را شـود اسـناد همـان وحشـتي كـه موجـب مـي. جويد سياست
از نظـر، حتي اگر درخواسـت حفـظ جـان باشـد، تاريخي هر نوع ارتباط قهرمان يكتايش با ديپلمات انگليسي را

و عناصر راديكال فقط با تقي، آدميت. خواننده خود پنهان كند كمااينكـه بـا، هاي عصر مشروطه مشكل دارد زاده
و انگليس، وجود دسترسي داشتن به اسناد انگليسي و ارتباط سعدالدوله با روس و هلند، از كنار وابستگي بلژيك

.و . به. گذردمي. و دانا او در كنـار پـدر، هر چـه باشـد. شناسدمي» اساس مشروطگي«چرا كه او را مدبري توانا
مي، سفير انگليس. ذار جامع آدميت بوده استبنيانگ، ايشان خـواهرزاده، عصر«: نويسد در گزارش به ما فوق خود

و خواهش نمود مكتوبي به مضـمون اينكـه سـعدالدوله در  سعدالدوله موسوم به محمودخان به مالقات من آمده
وقتي سـعدالدوله بـه، 1906اين خواهش نظر به اين بود كه در سال. حمايت دولت انگليس است به شاه بنگارم

امنيت، سفارت اعليحضرت از هيأت دولت شاه متوفي،ي بريتانيا در يزد پناهنده گرديد كنسولگري دولت فخيمه
ص، كتاب آبي جلد(».جاني براي وي تحصيل كرد )85اول

. حـذف كـنم نگارنده بارها در پي آن برآمدم تا اين قسـمت را از كتـاب. 349ص، بحران آزادي، مجلس اول. 129
و غيرموجه قابل دانم بسياري نمي مي و هر كدام داليل موجه امـا زمـاني كـه مـورخ نامـدار.ي دارندتأملپسندند

دل مشروطه بي و و در تاريخ ثبـت كـرده اسـت هيچ شرم و بررسـي، نگراني چنين قلم زده چـاره چيسـت؟ نقـد
ت، چنين تحقير مقام انسان درمانده ضروري است نگـار مشـروطه وانمـودي پيشكسـوت تـاريخ شـكن گرچه حرم

. شود
و روم، تاريخ فكر 130 . 236ص، از سومر تا يونان
و بحران آزادي. 131 .16ص، مجلس اول
و بحران آزادي. 132 . 390ص، مجلس اول
.10ص94، كلك،»استادم فريدون آدميت«: هما ناطق. 133
. هاي انديشه. 134 . .10ص، كرماني.
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بـه آراي كرمـاني بـه عنـوان يكـي از نويسـندگان آن نشـريه،ي بر روزنامه اختر اسـتانبول تأملن در كتابم. 135
كمو به دستكاري،ام پرداخته و كشـاندن چـه در بهـره، رنگ كردن باورهاي دينيهاي عامدانه آدميت در گيـري

و چه در مسلك ازلي او .ام اشاره كرده، روحانيون به عرصه سياسي
. كر دموكراسي اجتماعيف. 136 . .3ص،.
هـم مشـرب كسـاني: اما سليقه خودمان را داريـم«: خوانيممي، هاي ميرزآقاخان كرماني انديشهدر پيشگفتار. 137

مي. نيستم كه معتقدند مورخ بايد شخصيت خود را از سير افكار به كلي منتزع گرداند  هنرمندانهتواند مورخ وقتي
خ  فكر معمارنگار واقعـي تاريخ، به يك معني. ود صاحب انديشه باشد تا قدر انديشه را بشناسدبه كارش بپردازد كه

بي تأثير شخصيت عقلي مورخ در تصنيف خود تا درجه. است نه تنها مدرس افكار شباهت بـه تـأثير نويسـنده اي
و جان است كه تاريخ و اين همساني از لحاظ معني در. دهـد يف خود مـي نويس به تألدر اثر هنري او نيست امـا

ميمسئله ديگر هم و در آن حكـم ارزش عقيده مورخاني هستم كه حكم تاريخ را الزم را شـمارند و اعتبـاراتي هـا
».شناسند مي
.25ـ26صص،17سال، مجله سخن، نگاري در ايران انحطاط تاريخ، فريدون، آدميت. 138
و بحران آزادي، نيز، 228ص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران. 139 . 173تا 171و 148ص، مجلس اول
. مجلس اول. 140 . . 201تا 188صص،.
. 382ص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت. 141
. 363ص،جاهمان. 142
و تكامل پارلماني در، فريدون، آدميت. 143 ،7شـماره، پـانزدهم. سـال، مجلـه سـخن، مجلـس اول برخورد عقايد

. 703ـ 709صص، 1344تيرماه
. 619ص، السلطنه خاطرات احتشام. 144
. 679ص،جاهمان. 145
. 623ص،جاهمان. 146
. 621و 620صص،جاهمان. 147
. 614ص،جاهمان. 148
. 676ص،جاهمان. 149
. 646ص،جاهمان. 150
. 677ص،جاهمان. 151
. 678ص،جاهمان. 152
. 678ص،جاهمان. 153
.25ص،94، كلك،»استادم فريدون آدميت«: هما ناطق.154
و بحران آزادي. 155 . 288ص، مجلس اول
و بحران آزادي. 156 .62ص، مجلس اول
. فكر آزادي. 157 . . 232ص،.
. 207ص، شهيد نيكنام، االسالم تبريزيق مستشارالدوله به ثقه1325رجب28ي نامه. 158
. نامه شهيد نيكنـام زندگيق به نقل از 1325االول جمادي سلخ، االسالمه به ثقهنامه مستشارالدول. 159 . صـص،.

. 190ـ191
. فكر آزادي. 160 . . 235ص،.
. شهيد نيكنام. 161 . . 196ص،.
ص همان. 162 . 214جا
. 217ص،جاهمان، 1325نامه دوم شعبان. 163
. 227ص،جاهمان. 164
.. فكر آزادي. 165 . 232ص،.
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. 410ص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت. 166
و بحران آزادي. 167 . 389ص، مجلس اول
. فكر آزادي. 168 . . 246ص،.
. 430جلد نخستص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت. 169
.جاهمان. 170
. فكر آزادي. 171 . . . 232ص،.
. مقدمه، شورش بر امتيازنامه رژي. 172
. 193ص، ئولوژِ نهضت مشروطيتايد. 173
و بحران آزادي. 175و174 .62ص، مجلس اول
. 399و 398صص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران. 176
. 136ص 1355، پيام، تهران، مقاالت تاريخي. 177
و بحران آزادي. 178 . 130ص، مجلس اول
.)1908مه7(ق 1326الثاني ربيع6، مذاكرات مجلس. 179
و بحران آزادي. 180 . 288ص،جاهمان، مجلس اول
. 291ص،جاهمان. 181
. 294ص،جاـ همان182
و بحران آزادي. 183 . مجلس اول . . 107ص،.
مي» طيف جبهه افراطيون«آدميت در ميان. 184 انجمن آذربايجان به رياسـت سـيد جليـل: برد از سه انجمن نام

و انجمـن بـرادران قـزوين بـه رياسـت داوودخـاني ميـرزا ابـراهيم اردبيلي؛ انجمن غيرت به رهبر آقـا تبريـزي؛
. مجلس اول(. آبادي علي . آبادي پسـر ميـرزا محمدحسـين كند كه ميرزا داوودخان علي اما اشاره نمي) 108ص.
مي، آبادي علي و فعاالن، شناسد كه او را از جمله اعضاي حوزه اجتماعيون عاميون جـامع آدميـت در واقع از اعضا

ص، ها پيشترسال. خان آدميت هم بودتحت رهبري عباسقلي از ايـن عضـويت، فكر آزادي 240خود آدميت در
. ياد كرده است

. مجلس اول. 185 . . 111ص،.
. 399ص،جاهمان. 186
ص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت. 187 همـان كـه»د.ا.ع«سلسـله مقـاالت بـه امضـاي. 277تـا 274جلد اول
و رعيـت«پيرامـون ضـرورت الغـاي نظـام، اكبـر دهخـدا باشـد علي و بـا گـرايش» اربـاب از منظـري راديكـال

و فالكت بسـر مـي. سوسياليستي منتشر شده است تـالش، برنـد نويسنده با طرح اين موضوع كه زارعين در فقر
و اصـالحاتي بـراي رفـع فقـر لزوم تغيير اقتصاد كشـاورزي بـه صـنعتي را مطـر، اثر است اصالح اجتماعي بي ح

و بهبود روستا پيشنهاد مي در، آدميت. كند دهقانان . فكـر دموكراسـي اجتمـاعي اولين بار كه به ايـن مقـاالت . .
و حتـي پـيش، ايران اشاره كرده و مـدعي تـر مـي دهخدا را نه نويسنده بلكه مترجم مقـاالت معرفـي كـرده رود

و رسـاله شود كه احتماالً نويسنده از مسلم مي اش در سـطح آثـار متفكـر انان سوسيال دمـوكرات قفقـازي اسـت
)در آن كتاب مراجعه شود،50صفحه،3به پانوشت شماره(. است، زاده رسول، سوسياليست آن روزگار

مي، رويكرد راوي كل مي اينجا هم به مدد مورخ و بي آيد دهخدا متـرجم آنهاسـت نـه نويسـنده«گمان نويسد
و امضاء كرده خواننده نميبه.»اصلي و مأخذي مقاالتي كه دهخدا نوشته از» گمـانبي«، گويد به اعتبار چه سند

كند اين است كه نويسنده برخـي اصـطالحات را بـه تلفـظ روسـي قلم او نيست؟ تنها دليلي كه آدميت ذكر مي
و از اين رو نويسنده بايد زبان روسي بداند آن دانـد نوشـته مـي در حالي كه خود او بهتر. آورده هـاي متعـددي از

و مؤلفه دوره در دست داريم كه به دليل فقدان واژه و لغات فارسي براي توضيح مفاهيم نـاگزير، هاي نظري نـو ها
اختـر هـاي روزنامـه برخـي از نوشـته، مـثالً. اسـتفاده شـده اسـت، هاي اروپايي آمده از اصطالح رايج كه از زبان

و نويسـنده هاي فرانسويو حكومت پارلماني مملو از واژهدر وصف مشروطه استانبول ممكـن اسـت فرانسـه انـد
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اين اصطالحات به قلم او راه پيـدا كـرده، ميان محافل روشنفكري ايرانيان استانبول هاي بحثولي به دليل، نداند
مي. باشد و براي اثبات اما به نظر افراطيـون هـيچ نظـر از جبهـه«خود كـه» حكم تاريخي«رسد آدميت آگاهانه

و قابل  و فكري معتبر مي،»ي برنخاستتأملبديع و آراي آنهـا برخـورد كنـد زماني كه ناچار و نوشته ، شود به آثار
و دقت آنها شود توانـد بپـذيرد كـه آن آراي او نمـي. بايد نويسنده را غيرايرانـي بخوانـد، اگر مجبور به تأييد ژرفا

و نشـريه اش صـور» افراطيوني« پيشرو نظري متعلق به يكي از همان اسـت كـه بارهـا آنهـا را نكـوهش كـرده
. اسرافيل را فحش نامه خوانده است

. فكر دموكراسي اجتماعي. 188 . .59تا50صص،.
. فكر دموكراسي اجتماعي. 189 . .62ص،.
. 352و 351صص، ايدئولوژي نهضت مشروطيت. 190
و بحران آزادي. 191 . 384ص، مجلس اول
.49ص، فكر دموكراسي اجتماعي. 192
.65ص،جاهمان. 193
.69ص،جاهمان. 194
.73ص،جاهمان. 195
.97ص، همانجا. 196
.50ص، همانجا. 197
.97ص، همانجا. 198
د. نيا ترجمه رحيم رئيس، هايي از انقالب مشروطيت ايران گزارش، زاده محمدامين رسول. 199 انشور كتـاب مترجم

. در مقدمه شرح اين موضوع را به دست داده است
. فكر دموكراسي اجتماعي. 200 . .98ص،.
.97ص، همانجا. 201
و بحران آزادي. 202 . مجلس اول . . 115ص،.
ص همان. 203 . 116جا
. 439ص، جلد اول، تاريخ مشروطه، كسروي. 204
و، تركمان. 205 . رسايل . ص،اهللا شيخ فضل روزنامه. . 150جلد اول
.)1907اوت(ق 1325الثاني جمادي مذاكرات مجلسهمچنين متن، 370ص، تاريخ مشروطه ايران. 206
و آزادي 121تا 115آدميت در صفحات. 207 و يـارانش عليـه، مجلس اول بحران لـوايح سـيدمحمدتقي هـروي

و راديكال مشروطه را به بحث گذارده  هاي من به نوشته او در ايـن موضـوع از همـينو تمام اشارهجريان الئيك
. صفحات برگرفته شده است

مي آدميت دست لطفي هم بر سر يحيي. 208 مي ميرزا و را كشد و» آلـت كـار«گويد شايد وصف هروي از اينكه او
و رسا نباشد، خواند از محركان اصلي رويدادها مي رزا چند وقتي انجمـنمي در نظر داشته باشيم كه يحيي. دقيق

مي، يكي از اركان چهارگانه جامع آدميت، حقوق و پـيش از انشـعاب همـان روزهـاي او از جـامع را اداره و، كرده
و پـدر تمـام«را، خـان عباسقلي، اي پدر ايشان در نامه، پيوستنش به جريان راديكال مشروطه شـير مشـروطيت

. فكر آزادي(. خوانده بود» آدميان . .)275ص.
. 119ص، بحران آزادي، مجلس اول. 210و209
و خوانش ويژه آدميت از اسـناد تـاريخي. 211 ولـي. تكـرار مـوارد مشـابه باشـد، شايد اين اشارات به طرز چينش

يك» احكام«واقعيت اين است كه  و و نگارنـده تاريخي صادره از جانب او فضاي تاريخ معاصر را تنگ  سويه كـرده
اصرفاً را نبوه يادداشتمعدودي از و در ارتبـاط بـا موضـوع ايـن كتـاب هاي خود پيرامون مطالب كتـب آدميـت

و به منظور روشن و فرضيات خود از آنها استفاده كرده برگزيده .ام تر شدن برخي ادعاها
و سليماني يحيي متن نامه. 212 نامـه روزثاني آمـده اسـت ضـمناً جمادي28ميرزا در مذاكرات مجلس روز ميرزا

. متن را چاپ كرده است) 1907اوت11(قمري 1325رجب) اول(مورخ سلخ، 154شماره، مجلس
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و بحران آزادي. 213 . 120ص، مجلس اول
بهمي، عالوه بر متن مذاكرات مجلس. 214 قمـري 1325دوم رجـب، سال اول، 155شماره، روزنامه مجلستوان
. مراجعه كرد،2ص) 1907اوت12(

. 122ص، بحران آزادي، مجلس اول. 215
و اجحاف عليه مردم را ذكر كرده ايم تا بهتر دريابيم كـه نمونه. 216 و ترور هاي معدودي از انبوه معضالت خشونت

و گزافهرويكرد يك و سـويي كـه خـود مـي، آميز آدميت در برجسته كردن يك امرسويه در از سـمت و پسـندد
ا و روح دوره،ستراستاي آراي جامع آدميت بوده و فضا ص.ي مجلس اول نيسـت بيانگر ابعاد آدميـت خـود در

و حـاكم نـه تنهـا از قـول وكيـل مجلـس مـي، جلد اول، ايدئولوژي نهضت مشروطيت 352 نويسـد كـه شـيخ
مي نمي بـا زور، كنند گذارند فالحين منطقه وكيل خود را انتخاب كنند بلكه وقتي صحبت از مجلس شوراي ملي
مي با آنها : شوند روبه رو

و گفتند«وكيل نامبرده گفت مي: جمعي پيش من آمدند هاي آنجـا تفنـگ بـه بريم شيخ ما اسم مجلس را كه
».گذارد انتخاب كنند معلوم است كه حاكم نمي. كشند روي ما مي

به ها تماماً از لوايح شيخ فضل قول نقل. 217 با توجه بـه تـاريخ.ه استانتخاب شداهللا روزنامه شيخ فضلاهللا معروف
. مراجعه كرد لوايح شيختوان به صفحات مربوطه در كتاب اعالم آنها مي

مي. 121ص، بحران آزادي، مجلس اول. 218 و دو صفحه بعد . توانيم بيابيم اشارات آدميت را در اين صفحه
ص. 219 وكالي عضو جـامع آدميـت ذكـر نام ميرزا طاهر تنكابني را در زمره، فكر آزادي 241فريدون آدميت در

. كرده است
. 124ص، مجلس اول بحران آزادي. 220
. مجلس اول. 221 . . همانجا،.
و متأثر از پوزيتويست. 222 او، هاي غربي آدميت به تاسي و بارها تأكيد كرده كـه واقعيـت مسـلمي وجـود داشـته

و  و همواره روش» حكم تاريخ«حقيقت و تاريخرا از آن بيرون كشيده و توضـيح دقيـق نگـاري خـود را معرفـت
و كاست واقعيت بي و راهكارهاي زبـاني بهـره مـي كم و در اين راه از تمامي ابزار بـا اينكـه. گيـرد ها معرفي كرده

و هم بسـياري مـوارد،دبين به تاريخ همراه نمينسبت نگارنده خود را با اين رويكرد  ولي آدميت هم در اين نمونه
و قصه، به اين اصل كه خود باور داردمشابه حتي  مـذاكرات، اي كامالً متفاوت با سـند مـورد اشـاره متكي نيست

مي، مجلس مي. دهد به خواننده تحويل و ارزيابي ذهني خود از آن گذشته را عرضه كنـد اينكه هر مورخي تاويل
و جانشـين كـردن، پردازدو عمالً تاريخ مي و سـخنان خـود بـه جـاي امري درست است اما نه به دلخواه ذهـن

و رويدادها هم، گذشتگان و شرايط روزگار و فضاي كلي ب بلكه در راستاي روح و وفادار و شواهده آوا . اسناد
و آزادي، التجار وكيل، آقا محمد يزدي. 223 و دوم بود خواه مجلس از وكالي راديكال او گرايش سوسـيال. هاي اول

در استبداد صغير نقش مـؤثري در مقابلـه بـا محمـدعلي، كريم كشاورز،شطبق روايت پسر. دموكراتيك داشت
و تني چند از مبارزين وقت مشروطه مخفيانه به قفقاز مـي. شاه ايفا كرد و بـراي تـدارك ميرزا كريم رشتي رونـد

و مهمات تهيه ببينند، شود قيام كه منجر به تصرف رشت مي ، روسـي التجار به دليل تسلط به زبـان وكيل. نفرات
و رابط تماس مشروطه مي مترجم با وجود اينكه او با رأي اكثريـت. شود خواهان با كميته سوسيال دموكرات باكو

و تا مدتي مانع رفتن او بـه تهـران شـد، تجار به وكالت انتخاب شد هـاي يادداشـت(. حاكم گيالن مخالف او بود
.)رابينيو در مشروطه گيالن

هم. 224 از همـان آغـاز بـه كـار مشـروطه در پاسـخ. اهللا نـوري بـود تاي گيالني شيخ فضـل حاج خمامي در واقع
و حريت«استفتائي پيرامون  و مساوات و قانون و احكام اسالم گفت» سازگاري مشروطه ايـن حادثـه«: با موازين

و تسميه به اسم مشروطه . شده كه در اين عصر واقع . و. و قمع آن بر هر معتقدي الزم است ابـداً سـازگاري قلع
و مسلماني ندارد و سويت. با قواعد اسالم بـا قـوانين مقـدس شـريعت مطهـره منطبـق[ شـورايي]قانون حريت

و توهين اسالم نيسـت. نيست و ترويج باطل و فساد ي اهـالي بـر قاطبـه. اين مشروطه كه ملحوظ افتاد جز فتنه
و اهل اسالم است كه در اطفاء فائزه و ديـن قـويم اسـالمي اين فتنه مشر قبله و مال كوشش نمايند وطه به جان
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مقابله خمامي با شـيخ. 223و 222ص4جلد، زاده ملك، تاريخ مشروطه]».را از شر اين مشروطه آسوده دارند
خمـامي از سـردار افخـم حـاكم. در تاريخ ثبت است خيرالكالم رشتخواه ابوالقاسم افصح مدير روزنامه مشروطه

ا و به زندان افكند، فصح را دستگير كندرشت خواست كه . چوب بزند
درباره سران برگزاركننده در تحصن صحراي ناصريه رشت در صـص هاي رابينيو در مشروطه گيالن يادداشت. 225

. حاوي اطالعاتي است 104و 103
در. 226 عل،34و33صـص گـيالن در جنـبش مشـروطيت ابراهيم ميرفخرايـي مـاي پيرامـون تقلـب برخـي از

مي شريعت خـان بـه كند؛ او به استناد گزارش ميرزا صالحخواه در انتخاب حاجي آقا ميررشتي به بحرالعلوم اشاره
.«:نويسد تهران مي . انتخابـات دوره اول تقنينـه رشـت را تـا،ي انتخاب بحرالعلوم از طرف سلسـله علمـا نحوه.

نامـه آقا ميررشتي ــ بحرالعلوم ـــ بـر طبـق نظـام چه گزارش اين بود كه انتخاب حاجي. حدي متزلزل ساخت
. انـد العلما گرد آمده او را به ايـن سـمت برگزيـده عده معدودي در خانه شريعت. به عمل نيامده است]انتخابات]

مي اكثر علما راجع به انتخابش اظهار بي ».كنند اطالعي
مي رابينيو هم در يادداشت ي بـا دسـتكاري در انتخابـات ميـرزا محمـدعليا نويسد كه عده هاي مشروطه خود

مي. آبادي را به تهران فرستادند خان رحمت كند كه شريعتمدار بـه همراهـي حـاجي خمـامي او همچنين عنوان
و مردم را به دين عيسـوي  و به بهانه اينكه مسيو شولر مسيحي مدرسه باز كرده براي مقابله با كار مدارس جديد

ص يادداشت]. به فعاليت پرداختندخواند در همين زمان مي [100هاي رابينيو
و مشروطه گيالن. 227 در شـرح، اين چاپ كه اضافاتي بر چاپ پيش گفتـه دارد. به كوشش محمد روشن، رابينيو

ص 1906وقايع دهم نوامبر  مي35ـ . دهدـ از انتخابات وكالي رشت اطالعاتي ذيقيمتي
. 124ص، بحران آزادي، مجلس اول. 228
اهـالي رشـت زاده در دفـاع از خواسـته تقي،)1907اوت24(ق 1325رجب14به استناد مذاكرات مجلس. 229

: گفت
و چند واليـت حـاكم نشـين داشـته باشـد« پـس در ايـن، ايالت جايي است كه مركز حكومتي داشته باشد

دا خصوص در باب رشت نمي و از توان شبه كرد زيرا رشت مثل الهيجان حكومت نشين و همچنين انزلـي رد
و ثروت آنجا اهميت دارد و آنجا بندر است 72سرانجام مجلـس بـا» اين گذشته بايد مالحظه عوارض را كرد

و و2رأي موافق . واليت بودن رشت را تصويب كرد، رأي مخالف2رأي ممتنع
. 131تا 126صص، بحران آزادي، مجلس اول. 230
صص، زاده در ترور بهبهانيت تقيداليل آدميت بر محكومي. 231 فكـر دموكراسـي كتـاب 149تا 146جملگي از

. برگرفته شده است اجتماعي
و بحران آزادي. 232 . 384ص، مجلس اول
ص همان. 233 . 388جا
. فكر دموكراسي اجتماعي. 234 . . 148ص،.
ص همان. 235 و بازار مـي. 147جا و شـقي تقـي«:دنـد خوان عوام هواخواه مجتهد در كوچه زاده كشـت زاده گفـت

»كسي را كه اسالم را بود پشت پناه
. شماره سوم،)ش 1323(سال اول، يادگارمجله. 236
ايشان از جان گرني كـه درگيـر. زاده را مديون دوستي هستم كه نخواست نامش ذكر شود كپي اين نامه تقي. 237

و كارنامه ادوارد . اين متن را به دست آورده است، براون است نوشتن كتابي پيرامون زندگي
: تهـران، به كوشش علـي دهباشـي، يادنامه جالل آل احمد،»جالل ديگر نخواهد نوشت«، مصطفي رحيمي. 238

. 174ـ 177صص، 1378، شهاب
در. 239 كتابي پـنج جلـدي تحـت، چند سال پيشتر از تدوين اوليه تاريخ مشروطه ايران، شمسي 1297كسروي
او. به قصد تدريس در مدارس نوشت شريعت احمديان عنو متني كه بيانگر قرائت از اسـالم حقـاني مـورد نظـر
شد. بود خود او در مقام پاسخگويي به معترضين متشـرعي كـه. كتاب در كتابخانه معرفت با چاپ سربي منتشر



و نقش تقي 856  زاده نهضت مشروطيت

و تبري از فروع دين«به را، 1298عقـرب4مـورخ،8ارهشم، تبريزدر روزنامه، او اشاره كرده بودند» تولي خـود
و مروج شريعت احمدي خواند . كسي كه حالل را از حرام بازشناسانده است. مبشر
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و نقش تقي 858  زاده نهضت مشروطيت

 زاده با برخي علماي روحاني مراوده تقي.1پيوست

و علماي مجتهد شيعه ساكن در آن ديار دو حلقه مهم را مـي از ارتباط تقي يكـي. شناسـيم زاده با عتبات
او، ابراهيم زنجاني كه به نوعي رابط اطالعاتي آخوند خراساني در ايران بود شيخ  و رويـدادها را بـه و اخبار
ميگزار زاده كه اخبار اطالعات عتبـات را بـراي تقـي) خرقاني(سيداسداهللا موسوي خارقاني، دوم. كردش
گرچه به آيين آنان نگرويدنـد، اين هردو متاثر از با بيان ازلي آن عصر بودند، به نظر مي رسد. فرستاد مي

را. اما آنها را نمي توان پيروشيعه اماميه مرسوم زمانه دانست و اين بحث مـن در كتـابي پيرامـون حضـور
و صرفاً در اين مختصر هدفمان.ام تأثير بابيان ازلي در نهضت مشروطه پي گرفته گشودن بحث در حـوزه

. اين كتاب بوده استيهحوصل

)خرقاني(هللا خرقاني سيداسدا
ن مدتي در تهران از شـاگردان شـيخ، سيداسداهللا خرقاني موسوي از طالب نوجوي زمان آبـادي جـم هـادي

را. روحاني روشن ضمير بابي مسلك برجسته دوران بود) 1902- 1812( عبدالهادي حائري شـيخ هـادي
و بينوايان، مجتهدي نسبتاً منورالفكر و مددكار تهيدستان مي، محترم شـيخ در ميـان مـردم. كنـد معرفي

: اندنوشته. تهران از محبوبيت بسياري برخوردار بود
ميبيشتر ايرانيان آزا« و روشنگري كه در راه آزادي سياسي فعاليت هـادي از آشنايان شيخ، كردندديخواه

و تحت تأثير سخنان سودمند آزاديگران بودند كه گاهگاهي به خانه او مي مييهرفتند او بـا. گرفتند او قرار
]2[».جمع آدميت ملكم خان پيوند داشت

و در اوصـافش اتش از او بـه نيكـي يـاد مـي دمخـور بـود در خـاطر يحيي دولت آبادي كه بـا شـيخ كنـد
: نويسد مي

ام آقـا بـا كسـي كـه از همـه بيشـتر مـانوس شـده]آبـادي هادي نجـم[ در ميان اصحاب شيخ«
در. سيداسداهللا خرقاني است و و بـاذوق اسـت سـري پرشـور دارد آقا سيداسداهللا شخصي فاضل

و اي بسـر مـيي با زنـدگاني سـاده محله سنگلج تهران در مدرسه ميرزازكي در حجره كوچك بـرد
و در محضـر شـيخ، نمايد تدريس مختصر مي از طـالب جوانان با ذوق آن محل باوي الفت دارنـد

و از خواص شمرده مي و تهور هم نيست، شود فاضل ]3[».خالي از خود خواهي

و تجـدد گ، خواهانـه معـروف بـود در ميان طـالب زمانـه سيداسـداهللا بـه عقايـد تنـد اي كـه ونـه بـه
مي عين گفته شد كـه سـيد در مـدت زمـان]4[. برد السلطنه از او به عنوان يكي از هواداران سيد باب نام

در محضـر او درس)ق1308سـال(الدين اسدآبادي در مرقد عبدالعظيم مجاور بود كوتاهي كه سيدجمال
ز]5[. خوانده است و سـنتي و تدريس دروس فقهـي و رويـدادهاي، مـان خرقاني عالوه بر تحصيل فعـال

. مهم روزگار خود درگير بوده است
در ملك او را از اعضاي كميتـه انقـالب پـيش از مشـروطه معرفـي تاريخ انقالب مشروطيت ايرانزاده

و دانـيم سـيدجمال مـي.ق در تهران تشكيل شـده بـود 1322االول ربيع12كند كه در مي الـدين واعـظ
عض ملك و چندتن ديگر 9زاده نـام خرقـاني را در زمـره ملـك.و فعال اين محفل سياسي بودنـد المتكلين

خرقـاني مـدت زمـان نسـبتاً. نفره برگزيده تا امـور را رهبـري كننـد54كند كه در محفل نفري ذكر مي
و آشـنا بـود  آن انجمـن در آسـتانه. طوالني در نجف تحصيل كرد وبا روحانيون نامدار ساكن آنجا دمخور
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د و جلب آنان در پشتيباني از امـر سياسـي چنـد نفـر را نهضت مشروطيت ر مورد تماس با علماي عتبات
و. براي رفتن به نجف برگزيدند و سيد اسـداهللا خرقـاني بـه دليـل تحصـيل در نجـف محمدرضا مساوات

و علماي ساكن عتبات و نفوذ در ميان طالب و به منطقه اعزام شـدند، آشنايي با محيط آن - هـم. انتخاب
و تشديد فعاليت مشروطهزمان خرقاني هم به عنوان سفير آنـان در عتبـات، خواهان در درون با تالطمات

و ترويج امر مشروطه پرداخت و ملك. به تبليغ زاده نقش خرقاني را در جلـب علمـاي دينـي بـه افكـار نـو
مي ياري رساندن به مشروطه خ]6[. داند خواهان مؤثر مجتهـد، راسـاني تثبيت موقعيت خرقاني نزد آخوند

. برجسته زمان در ترغيب روحانيون به هواداري مشروطه در آغاز كار تأثير بسيار داشت
را. محمد مهدي شريف كاشاني مورخ ازلي مشرب در خصوص احوال خرقاني اشـاراتي كـرده اسـت او

و منقول برمي و جامع معقول ا نامـه. شمرد كه در نجف مستقر استاز جمله علماي سياسي ز خرقـاني اي
و نگرانـي او از مقابلـه به پسرش نورالدين منتشر كرده كه حاوي هواداري همه جانبـه او از امـر مشـروطه

و مشروطه مي. خواهان است احتمالي محمدعلي شاه با مجلس هـاي رسـيده از از تلگـراف: نويسـد خرقاني
را ايران چنين بر مي بـه سرنوشـت دومـاي روسـيه آيد كه عقيده شاه بر اين است كه وضع مجلس شـورا

و از پسرش مي . خواهد اگر چنين است اطالع دهد تا آنچه تكليف است در عتبات صورت دهـد مبتال كند
]7[

او نوشـته. خواهـان عصـر مشـروطه بـود دانيم نورالدين خرقاني پسر سيداسداهللا از مشـروطه مي اي از
اي در نقـد نوشـته]8[. در دسـت اسـت متـينال حبـل در روزنامه » اذافسد العالم فسدالعالم«تحت عنوان 

و خرافات و با رويكرد ملي، اوهام و نكوهش علماي مذهبي و تعصب گرايي ايران خـواه عليـه اعـراب جهل
و غوغـا بـه مقاله. وعلماي شيعه و عتبـات را برانگيخـت و خروش علماي مذهبي در ايـران اي كه عصبيت

ه و روزنامه را براي و سيدحسـن كاشـاني مـدير آن را زنـداني مجلس شوراي ملي كشيد ميشـه تعطيـل
. كردند

و مشـروعهق در كشمكش نهايي مشروطه1325جمادي اول23اي به تاريخ نامه و خواهـان خواهـان
زاده در تهـران در دسـت از سيداسداهللا خرقاني در نجف به تقـي، ورود اتابك به ايران در مقام صدراعظمي

و همراهي نظري آنها در برخي موارد استداريم كه نشانگر ارتباط من زاده بنـده«نامـه از طريـق ايـن. ظم
به. زاده ارسال شده است پسر خرقاني به تقي» نورالدين طفـره رفـتن يـا،»سسـتي سـيدعبداهللا«از اشاره

و صـدارت او در ايـن زمـان كنايـه»و ورود شخص خائن«تمارض جناب سعدالدوله  ــ كه به ورود اتابـك
بـا وجـود: نويسـد سيداسـداهللا مـي]9[. خواهان راديكال اسـت بيانگر مواضع همراه او با مشروطه، زندمي

هـاي ظـاهري او بـه مجلـس را نبايـد جـدي محبت. كاري پيش نخواهد رفت]اتابك[شخص وزير داخله 
و اغتشاش قوام نمونه. قصد اخالل دارد، گرفت ا محسـن آقـ حاج، الملك در شيراز هاي آن را هم در اجحاف

و. دهـد متولي باشي قـم وتحـرك عوامـل روسـيه تـزاري تـذكر مـي، در اراك و عقـال مجاهـدين تبريـز
كنـد كـه خيلـي اشـاره بـه كاغـذهاي نجـف مـي. كندغيرتمندان را به تالش براي عزل اتابك دعوت مي

و مخوف مرعوب هـد هـاي كـاظم يـزدي مجت نامـه منظـور. عنقريب بر مجلس حمله خواهند بـرد، كننده
سيد با نفي قدسي بـودن سـلطنت بـه. برجسته مخالف مشروطه در ضديت با عنصر راديكال نهضت است

را، نقد واگذاري رياست قشون به شاه جـواب: نويسـد وي مـي. شـود خواهـان مـي نظارت مجلس بر قشون
حق استفتا خر» لحاظ مبارك«از» اهللا مخالفت مجلس فضل شيخ«ات در اساني ـــ ــ منظور از نظر آخوند

و. كنـد آمادگي خود را براي هر نوع همكاري اعـالم مـي. خواهد گذشت خرقـاني اطالعـاتي هـم از علمـا
مي وضعيت عتبات به تقي ]10[. دهد زاده
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و 1326محـرم4نامه ديگري به مستشارالدوله بـه تـاريخ سيداسداهللا در ق ضـمن تبريـك مقاومـت
به تالش خود در حمايت نهضت مشروطه در عتبـات اشـاره،جنبش دالورانه شهر تبريز در راه مشروطيت

صــف مخالفــان]11[. كنــدمــي هــر دو در و پســرش نورالــدين حــال در ايــن دوره سيداســداهللا هــر بــه
و حامي فضل شيخ اي هـم از او بـراي دفتـر نامـه. انـد بـوده، او مجتهد عتبات ــ سيدكاظم يزدي اهللا نوري

ا صوراسرافيلنشريه  اكبر دهخدا در اسـتبداد صـغيردر دسـت يوردون سويس به مديريت عليدر تبعيد در
فـروش بـراي خرقـاني چنـد كتـاب. شـود نسخه نشريه براي توزيـع در نجـف مـي20كه خواهان. است

و توزيع روزنامه معرفي مي مي. كند نمايندگي خواهد كه اداره روزنامه را از اروپـا بـه ضمناً از مديران نشريه
و لحن مخالف اسالم نوشـته. مرزهاي ايران منتقل كند عثماني نزديك هـاي طنـز چرندپرنـد البته به فضا
مي. كنداعتراض مي و برخورد تند با آنها را نادرست ، بـه رغـم تـالش خرقـاني. خواند نام بردن از اشخاص

و نهادهـاي مـدني جديـد از بـه تـدريج، آخوند خراساني پس از فتح تهران با مشاهده پيشرفت مشـروطه
و بـا صـدور حكـم فسـاد مسـلك سياسـي تقـي مشروطه الئيك سرمي زاده در مقابـل او بـه مثابـه خورد

خود خرقاني هم در زمان رضاشاه از بسياري از باورهـاي خـود. اين جريان ايستاديهترين نمايند برجسته
و به نكوهش اصالحات آن زمان از موضع شريعت پرداخت . پس نشست

ـ 1272( اني ابراهيم زنج شيخ )ش 1313ق
و در كنـار ابراهيم قزلباش زنجاني در خانواده و خرده مالك در حوالي شهر زنجان به دنيا آمد اي روستايي
و تحصيل مقـدمات پس از آموزش زبان. يازده فرزند ديگر خانواده بزرگ شد و عربي ، طلبگـي هاي فارسي

و مـدت 1296در سال ق بـه زنجـان 1305در سـال. اقامـت گزيـد سـال در نجـف9ق به عتبات رفت
و وعظ برپا كرد و محضر درس و واپس در اين سال. بازگشت آن ها قربانعلي زنجاني مجتهد با نفوذ گـرا بـر

و تا حدي سياسي داشـت  هـا در فاصـله: نويسـد شـيخ زنجـاني در خـاطراتش مـي. سامان تسلط شرعي
درق به تدريج در شهر زنجان 1310تا 1305هاي سال و محبـوب مـردم به عنوان يـك روحـاني متنفـذ

]12[.شد مرواده با بزرگان شهر مطرح 
نامدار بهائي كه از قفقـاز بـه زنجـان آمـده مبلّغ،ق با ميرزاعلي محمد ورقاء1312مباحثه او در سال

 هـا بحـثي ايـن برمبنـا » الرجـال رجـم«اي در رد بهائيت به نـام در اين راستا رساله. آور كرداو را نام، بود
. نوشت

و مـأموران دولتـي نوجـو زنجاني مي و مطالعـ، نويسد كه با مراوده بـا برخـي نخبگـان يهآشـنايي بـا
مي،و پرورش ثرياهاي روزنامه و دور از چشـم. ذهنش به تالطـم آمـد، رسيد كه مخفيانه از مصر مخفيانـه

و مالها با عالقه فراوان مطالعه مي بـه دسـتش بيـگ نامه ابراهيم سياحت،ها رابطهاز مسير اين. كرد طالب
و اينكه مبادا كسي او را به بـابي، بنابر خاطراتش. رسيد و لرز هـا پنهـاني شـب، گـري مـتهم كنـد با ترس
و پي برد كه نويسنده آن كتاب شخصي بيدار مي و ايـران وطـن، خواند خـواه اسـت كـه خواسـته دوسـت

و مردا و تاريكي و ايـن آغـازي شـد بـراي. اند آگاه كنـدب جهلي كه در آن فرو رفتهايرانيان را از بدبختي
و يا به قول خود زنجاني ».يك دري از افكار به روي من باز كرد«: افقي جديد

و عربي چاپ خارج كه مخفيانه به عـالوه. او را بيدارتر كرد، رسيدمي دست شيخ مطالعه جرايد فارسي
و ين كلكتهالمتحبل، چاپ مصر پرورشو ثريابر  و برخـي كتـب الهالل به زبان فارسي مصر به زبان عربي

 حاجي بابـاي با خواندن. به تدريج او را با فهمي از مفاهيم جديد آشنا كردند، چون طالبوف، خواهان تجدد
و برخي ترجمه مي هاي رمانموريه و بر اين مبنا نوشته هاي فرانسوي ذهن او دگرگون اي رمان گونـه شود

ابـراهيم از آخونـد مالقربـان علـي هاي بسـيار شـيخ با توجه به بدگويي. نويسدمي» رؤياي صادقه« به نام
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و تفـاوتمي، مالي متشرع منطقه هـاي فكـري او در زمـان اقـامتش در زنجـان بـا سـاير توان بـه مقابلـه
و عشق آباد در قفقـ 1318در سال. روحانيون روزگار پي برد و بادكوبه وق از زنجان به رشت از سـفر كـرد

و صميمي.شد هاي جديدتري بر ديدگان او گشوده افق با وزيـر همـايون ـــ ميرزامهـدخان رابطه نزديك
اين حاكم تجدد خـواه بـا.ق حاكم منطقه بود1324تا 1321هاي كاشي ــ برقرار كرد كه در فاصله سال

و زبان و تمايالت نوانديشي ديني به افكار نو اروپايي همـو بـود كـه بـا. انگليسـي آشـنا بـود هـاي فرانسـه
و از شيخ او را به افكار ضدروسـي. ابراهيم حمايت كرد مالقربان علي زنجاني رقيب متشرع زنجاني درافتاد

. اندو تمايالت ليبرالي نوگرا شناخته
اش بـه عنـوان نامـهق با تاييد اعتبـار 1324ذيحجه12از، ابراهيم پس از صدور فرمان مشروطه شيخ

و خلع محمدعلي شاه از سلطنت. وكيل زنجان به مجلس اول شوراي ملي وارد شد بـه، پس از فتح تهران
محكمـه) مـدعي عمـوم(چندي پيشتر در مقـام دادسـتان. موقت انقالب در آمديهعضويت هيئت مدير
و تا آن زمان او به عنوان فـرد. اهللا نوري جلوه كرده بود فضل ويژه شيخبه، مخالفان مشروطه مـورد اعتمـاد

كتبي خراساني كه جاي ديگر اين كتـابيهتاييد.شد نزديك آخوند خراساني در درون ايران شناخته مي
و چنـدي بعـد شيخ. شاهد اين ادعاست،ام آورده در مجلس دوم مشروطه به عنوان نماينده زنجان انتخاب

مي او را در فراكسيون دموكرات و مـرام، زاده از اروپـاي است كه تقياو خود در خاطرات مدع. يابيم ها نامـه
و شروع به ترويج محرمانه آن نمود نظام ده تقـي: افزايـدمي. نامه حزب دموكرات را آورد زاده او را از جملـه

دانـيم مـي. ادعايي كه چنـدان محكـم نيسـت. تن آغازين براي تشكيل هسته حزب دموكرات دعوت كرد
هـاي پايـاني اسـتبداد هاي ارمني در مـاهو سوسيال دموكرات، اواتمس، زاده هسته اوليه حزب توسط تقي
ـ زماني كه هنوز رابطه  و تقي صغير در. زاده برقـرار نبـود ـــ برپـا شـد اي ميان زنجاني  خـاطرات زنجـاني

نامـه كـه آن مـرام در حـالي، حزب دموكرات را تكميـل كردنـد» نامه مرام«او در كنار چند نفر: نويسد مي
و كوشش كتبي تقيعمدتاً حاص و مباحثات و سوسيال دموكراتل تعامل . هاي ارمني بوده است زاده

را. زاده به نيكي ياد كرده است زنجاني از تقي و از مردمـان دانـاي عاقـل» روح عـالي«او مجلـس دوم
بي، وطن خواه و ناطقي مي درستكار م زماني كه روحانيون عتبات تقي. خواند بديل سـلك زاده را بـه فسـاد

و خروج از ايران نمودند و ناچار به استعفا ابـراهيم از دور شـدن او از صـحنه سياسـت شيخ، سياسي متهم
و نوشت و اندوه كرد و ارتجـاع قـوت«: ايران اظهار تاسف پس از رفتن او واقعاً روح مجلـس سـكته خـورد

و ناصر ».السلطنه ــ به دسايس پرداخت الملك ــ نايب گرفت
و آراي ناصـر » شـهريار هوشـمند«اي بـه نـام نامـهوزنجاني در هج الملـك عليـه بـه افشـاي عملكـرد

. هـوادار تهيدسـتان اسـت، طلب سرج رهبر جمعيت آزادي، در اين نوشته رمان گونه. ها پرداخت دموكرات
و آتشـي مـي، اين تهيدستان سر به فرمان سرج را رسـانه. زننـد خود را بـه هـر آب سوسياليسـت«هـا او

و آرامش عموميمي»لبط شورش و عنصري خطرنـاك بـراي مملكـت اسـت نامند كه راحت . را برهم زده
كمااينكـه مشـابه آنچـه را كـه از سـوي. كنـد زاده را ترسـيم مـي تقـييهرسـد زنجـاني چهـر به نظرمي

و واپس را گرايان بر تقي خودكامگان مي، زاده رفت . كندتشريح
و، مخالفان و علم مي سرج را دشمنان حق و. نامند آزادي و خـائن و امـراي جـابر كساني چـون وزراء

بي« حق،»ديانت مكار كشيشان و عرض و مال ميگويان را پاي كساني كه جان و بـه نـام اينكـه مال كنند
و مخل راحت عمومي، انقالبي، مفسد«طلبان آزادي خواهنـد آنهـا را از صـحنه حـذفمي، اند»آنارشيست
دل، در واقع. كنند و فساد اشان«يل مانع شدن از به را» ظلم و آزادي كننـد مـي» تكفير«اين طالبان عدل

و رشوه«چرا كه و مفت در واقع خلل بر رياست مي گيري بلقـيس، در اين رمـان».نامند خواري خود را كفر
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مي زن آزادي خواه عضو فرقه آزادي و در راه تحقق آن به فعاليت طلب در دفاع از آزادي سخن عملـي راند
و متجدد تربيت كرد دانيم شيخمي. پردازد مي ]13[. ابراهيم زنجاني دختراني آزاده

ابراهيم زنجاني را از جمله دگرانديشان مذهبي همگـرا بـا ازليـان توان شيخ بنا بر شواهد در دست مي
و واژه. دانست و مراكـز، يونهاي مشابه ازليان در ارزيابي روحـان خاطرات مانده از او با همان انشاء زيارتگـاه

و مناسك متداول مذهبي باورمندان و نكوهش احكام برجسـتگي ديگـر. تدوين شده است، مذهبي شيعه
آن، اكثر ازليان و انكار بهائيت است؛ و اشـاره بـه ضديت چنان كه در مباحثه با ورقاء مبلغ معـروف بهـائي
مي، باورهاي باب نز. توان در كارنامه او يافت را بـا ميرزامهـدي خـان وزيـر همـايون ـــ ديك شـيخ رابطه
و 1324تـا 1321هاي خان غفاري كاشاني ــ در زمان حكومت او در خمسه در فاصله سالميرزامهدي ق

. دليل ديگري بر اين ادعاست، هاي منشعب بابيه رابطه بعدي اين دولتمرد قاجار با پيروان جريان
و همگامي و عملي همراهي هـاي با واعظان معروف مشروطه هـوادار ازليـان در بـرگو نزديكي فكري
و مقابلـه. آثار تاريخي ثبت است بايد به ياد داشت كه غالب دگرانديشان مذهبي به دليل هراس از تكفيـر

و خود را در ميان طالب شيعه پنهان كـرده بودنـد، با مخالفين در. تقيه پيشه  1328نامـه شـوال زنجـاني
را، وي از جانـب مجتهـدين عتبـات» حكم فساد مسلك سياسـي«باط با زاده در ارت خود به تقي قلـب«او

و قربخواه حقيقتحق را» پـرور جوي انسانيت و آراي علمـاي نجـف و افكـار و فاسـد«خوانـد » حيـران
و تضليل بهمان«ناميد؛ كساني كه به مقام و صدور چنين حكمـي. اند بر آمده» تكفير فالن را او فراتر رفت

و مقام عالي«و دليل نشان و افزود كـه تقي» بزرگواري ، اي علمـاي سـوء، اي ابـرار، اي اشـرار«زاده خواند
حـرف]كـاش حـداقل[، فهمنـد يا اقالً خـود نمـي، شما گفتيد اصالح مملكت به نبودن اين شخص است

]14[. حاال كه وضع مملكت بدتر شده است» شنيدند گوينده را مي
و، قانون از كار افتاده«: زاده با رفتن تقي:تنامه نوش زنجاني در همين و قـال همه اوقات مجلس با قيل
و معارضات مي ».گذرد انتخاب

)ق 1330ـ 1277(االسالم تبريزي ثقه
و درد. االسالم تبريزي از علماي روحاني شيخيه در تبريز به دنيا آمد ميرزاعلي ثقه بر دار رفـتن مظلومانـه

و تـاريخ،ق1330اوز روس در دهم محرم انگيزش به دست قواي متج نگـاري مشـروطه در ذهن ايرانيـان
و هم و، االسالم ثقه. دالنه نسبت به او برجاي نهاده استحسي به شدت هواخواهانه عالوه بر علـوم قديمـه

و زبان،و فقه، كالم، سنتي چون حكمت و نجوم آشنا و جغرافيا و تـا، عربـي، هـاي فارسـي با تاريخ تركـي
مي حدي و شعر فارسي اشنايي گسترده اي داشت فرانسه و با نثر و رسـاله بـه. دانست تعداد زيادي كتاب

و اجتماع را در حوزه مـورد بحـث مـا بيـان مـي رساله الالن. اند او نسبت داده . كنـد رويكرد او به سياست
و تلگراف نامه مي ها در شـناخت اند درمنابع مهـمتو هاي متعددي از وي مانده كه در مقايسه با اسناد ديگر

و، واقعـه توپخانـه، در شرح رويدادهاي تدوين وتصويب متمم قانون اساسي. دوران مشروطه به شمار آيد
او، مقابله مشروعه با مشروطه و عملكـرد متشـرعين در تبريـز، آمدن اتابك وچگونگي تـرور ، خصوصـيات

و آغـاز اسـتبداد صـغير،شناخت نمايندگان مجلس اول، قصد به محمدعلي شاهسوء ، توپ بستن مجلـس
و آراي خـود و عملكـرد و مقاومت قهرمانانه يازده ماهه مجاهدين تبريز براي احياي مشروطه به نقش قيام

و يادداشت، اين رويدادها او در تمامي هاي مانده از او از جملـه اسـناد ارزشـمند بـه شـمار نامه هاي روزانه
د لقب ثقه. رود مي و از آن زمـان رياسـتق از جانب مظفرالدين شاه به او داده 1319ر سال االسالمي شد

. گرفت دسته اصلي شيخيه در تبريز را بر عهده 
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و شريعتو در بيشتر موارد محافظه، االسالم از جمله عناصر معتدل ثقه . دوران مشـروطه بـود، خواهكار
و مشروعه خواهان معتدل هـاي متعـددي نامـهو سازشكارانه بـود امـا در رويه او در مقابل محمدعلي شاه

و هم سـرانجام هـم. هاي آن حكومت را مـذمت كـرده اسـت گامي با سياستخطر تجاوز روس را گوشزد
از او خواسـتند 1330تصـرف تبريـز در عاشـوراييههـا در واقعـ روس. جانش را بر سر همين رويه نهاد

ج و تيراندازي اول از و روس اعالني صادر كند كه جنگ و مجاهدين تبريز آغاز شـد هـا ناچـار انب ايرانيان
راهثق. به پاسخگويي شدند و با شجاعت حكم اعدام خود او. پذيرفت االسالم به اين ذلت تن نداد كسـروي

و آرايه و سرافرازي ايرانيان خوانده است را مايه رو سپيدي كم ثقه. تاريخ و رنـگ كـردن االسالم بر نزديكي
و  كمهاي خشونت درگيرياختالف و و شيخيه و درگيريبار متشرعان هـاي ايـن دو رنگ كردن اختالف

و تا حدي هم موفق شد در. گروه تالش بسيار كرد و و باقرخان متشرع در كنار يكـديگر ستارخان شيخي
و كار تقي. زمان محاصره تبريز همگرا براي احياي مشروطه به جنگ پرداختند نامـه زاده در شـرح زنـدگي

و با وجود اخـتالف نظـر نامه به ادوارد براونو المتين حبلاو در روزنامه  و قدرداني ياد كرده ، از او به نيكي
و ياد او او را گرامي . داشته است نام

و تقابل ثقه در ارتباط با موضوع اين كتاب اشاره و راديكال هايي بر آرا ويـژه بـه، االسالم با جريان الئيك
در ثقه. روشنگر استزاده تقي درق خطاب به برخي وكالي آذر1325چهارم شواليهنام االسالم بايجـان

: تهران نوشت
مي« مي در خصوص مملكت شما خيلي تند و چنان تصور مي رويد دانيـد ديگـران كنيد آنچه شما

درشـ شما از دور مـي. زاده برويد تقي]صدقه[ابداء الزم نيست كه شما قربان. دانند نمي و مـا نويد
و در كليه امور خيلي خوب است تقي. بينيم نزديك مي اما اليق قربان شـدن، زاده را تكذيب ندارم

. مستشارالدوله است . و هـاي تقـي تمكيني رعيت كه در اثر نطقبي. و بعضـي اربـاب هـوس زاده
و مالك را خراب كرد، واعظين تبريز بود ]15[».خانه رعيت

و صراحت تقياالسالم به روشن ثقه و ياران راديكـالش را در تبريـز بـهي و زاده ويـژه در مسـئله ارضـي
و نافرمـاني زارعـين بـه سـتوه آمـده ايـران دهقاني نكوهش مي و اخـالل و آنهـا را اسـباب آشـوب كنـد

مي در همين. شناسد مي و هـم به دليل مخالفت بـا مـرام تقـي: كند نامه تأكيد و نش قـدما زاده در محافـل
از االسالم به پيروي معرفت شريعت ثقه. تبريز متهم به پيروي استبداد معرفي شده است انجمن مـدارش

و روستا دل و بازار و راديكاليسم مردم كوچه و آگاهي بيدار شـدن«: كمااينكه تأكيدكرد، نگران بودبيداري
و اين عبارات جديده به دلم نمي د بـه برقـراري حقـوق نامـه عـدم بـاور خـو در همين]16[».نشيند ملت

مي مساوي شهروندي اعالم مي و و تسـاوي حقـوق عامـهمي«: نويسد كند دانم كه در ايران معـدلت كليـه
.»نخواهد شد
و عـدم پرداخـت ثقه و رعاياي دهات آذربايجان بـه» حقـوق اربـابي«االسالم عدم تمكين روستاييان

و آن را محكوم كر و مرج خواند و هرج جـا مانـده او چنـين هـاي بـه نامـه در جاجـاي.دمالكين را آشوب
زاده در مـذاكرات مجلـس اول ـــ كـه در اشاره به سخنان تقي، در يك مورد. رويكردي به وضوح پيداست

و هرج مرج نيست مي، گفته بود اعتراض روستائيان نشان شورش خواهند جلو سر بريدنشـان توسـط بلكه
:تمالكين بايستند ــ به مستشارالدوله نوش

و پريشان است« و رعيت سرپا ايستاده. كارها بسيار منقلب مالك نـه خيـال. دهات به هم خورده
و نه از مسلك خودشان دست بر مي و ندارند رعيت نجيب مؤدب مهـذب. دارند سر بريدن داشتند

و درس آنارشيس خواندهيهقانون دان از مدرس را. خواهد چيزي بدهد نمي، پاريس در آمده  انبـار
مي، كند غارت مي ]17[».دهد مباشر را جواب
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و مجاهدين تبريز ثقه و مخـالفبه، االسالم نسبت به فدائيان و مبارزين قفقازي بدبين ويژه مركز غيبي
و برخي وكالي راديكال تبريز اختالف با تقي. بود و. نظر داشت زاده و اداره امـور بـا صـالبت هوادار قـدرت

و فهم شرعي قانون. استبداد تمام بود . معنـا داشـت براي او برآمده قرائتي ديني بوده ودر چارچوب ايمان
و» طايفه سوسـياليس«او به فعاليت و تحـريص كـرده » خانـه ايمـان را خـراب«كـه مـردم را تحريـك

]18[. معترض بود، اند كرده
، روبـه رو شـد شورش دهقانان قراچمن را براي احقاق حق كـه بـا سـركوبي قهرآميـز، نامه در همين

و نوشت و از مقابله با آنان جانبداري كرد و نادرست خواند نتيجه اين آشوب دهات بالبداهه ايـن«: محكوم
و مالـك، خواهد شد كه دهاتيان ابداً تمكين بر ارباب نكرده و زراعـت نخواهـد شـد ماليـات نخواهنـد داد

. دلسرد شده وز مسببين امر را هم سخنان جانبدارانه تقي».. عناد مـذهبي بعضـي اشـخاص«اده از رعايا
. خواند، نيستند» كه به قيد شرع مقيد

و وجـدان«االسالم ايمان ساالري بود كه به هـيچ وجـه بـه ثقه را» حريـت اديـان و آن بـاور نداشـت
و رواج كفر مي و مرج و هرج و دانست در نكوهش آزادي مذهب كه در باورهاي تقـي موجب آشفتگي زاده

: ها كتباً اعالم شده بود به محرم خود مستشارالدوله در تهران نوشت دموكراتسوسيال 
و در آنجـا]زاده در مكاتبات رمز اسم مستعار تقي[زكي]مرامنامه[نامه انتباه« كه از باكو منتشـر شـده

و حريت اديان را اعالم كرده ميمردم دست، اند حريت وجدان و خيلي . تـازد آويز كرده . حق. و يقـت حـق
و خيلي  و ايـن اشـخاص كـه. استغلط اين است كه اين كارها خالف دوا را بايد موافق مزاج مملكـت داد

و سـورنا اسـت، دانند خود را طبيب مي اشـاره صـريح بـه]19[».افسوس كه حاذق نيستند مثـل جاهـل
و مـذهب تأكيـد شـده بـود مرام دره. نامه اجتماعيون عاميون است كه در آن بر آزادي وجـدان نامـه مـو

و الئيك مدعي هسـتند بعدي در رد بحث اصولي كه آزادي چـه، حريـت اديـان«: نوشـت، طلبان راديكال
]20[».مناسبتي با حالت حاليه ما دارد

و انتشـار او آزادي مطبوعات را هم برنمـي. خواند» حكم سم قاتل«گونه القĤت را االسالم اين ثقه تابيـد
ميهاي آگاهگرانه را مضر مقاله و كشور و به حال مردم خواهان كنترل مطالـب در چـارچوب شـرعي ديد
چه. شد و خواسـته بحثهر و مردم مطالبـات هـاي جديـدي مشروطه گستره وژرفاي بيشتري مي يافت

و بــدبيني مفــرط بــا االســالم بــه اعتــراض برمــي ثقــه، كردنــد مطــرح مــي و انزواطلبــي و بــا يــأس آمــد
ميخواهان روبه مشروطه و غالب اشخاص ابداً موافق سـليقه بنـده نيسـت«:شد رو و يقينـاً. وضع مشروطه

و آن نيز نيست مگـر از صـلح و طرفـدار اصـالح بـودن سليقه بنده معلوم است در» طلبـي نامـه بعـديو
كه مي و نه دماغ، بنده را نه حواس است«نويسد و نه طاقت ]21[».نه قدرت

آن الالناالسالم در رساله ثقه ،ق براي تأييـد بـراي علمـاي نجـف فرسـتاد 1326االول را در ربيعكه
و رسالت مشروطه و اصلح مشروطه طلبان را حفظ بيضـه اسـالم در مقابـل تجـاوز بيگانـه رويكرد مطلوب

و تجسم آن را مشروطه ايراني  و راه درستكاري ايران را استحكام اصول شريعت اسالم . خواند دانست
و تقي اختالف نظر خود با سوسيال دموكرات االسالم پيرامون ثقه زاده به دوست هـم مسـلك خـود ها

نام رمز فـداييان[او با جوراب. هم قدري نگراني دارم]زاده تقي[من حقيقت امر از زكي«: در تهران نوشت
مي1325رجب19نامه مورخدر]22[»رودمي]سوسيال دموكرات زكـي خـان بـا جورابيـان«: نويسدق

در. زاده بـا جريـان راديكـال سوسـيال دمـوكرات دارد كه اشـاره بـه اتحـاد تقـي]23[»اتحاد دارد نهايت
الدوله اطـالع داد كـه برخـيق به مستشار1325مداران با جريان الئيك در محرم كشاكش ميان شريعت

: كنند از اينها ميان مردم تبليغ مي
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س. مشروطه مشروع نيست« ،اهللاكرده گفتم سـبحان ايستادگيخت بنده هم در اين مرحله خيلي
و حد گذاشتن براي تعدي اگر و هـر كـس، نباشد شرعيكم كردن ظلم پس ظلم بايد شرع باشد

]24[. خواهد بكند بايد مختار باشد هر چه مي

و اصول آن تأكيـد برضرورت اسالمي، ضمن ايجاد چتر شرعي بر مشروطه، در اين كلمات بودن قوانين
دراال ثقه. شودمي و از آن شكايت مـي هاي متعددي بر راديكاليسم الئيك مشرب تقي نامه سالم - زاده اشاره

و به آن كنايه مي و شريعت]25[. زندكند و به دليل رويكرد دينمدار و حضـور احـزاب نگـر خـود ايجـاد
و. تأسيس حزب ملي را مخرب مي شناخت امكان ت«او احزاب را امري وارداتي از فرنـگ و مسـبب فرقـه
و حـزب دمـوكرات بـه همـين علـت بـا تقـي]26[. كـرد ارزيابي مـي]اهل دين اسالم[ملت» اخالل زاده

. سرسختانه مخالفت كرد
و اصوآلً آن را امكان ثقه . دانسـت پذير نمـي االسالم با تشكيل حزب در ايران زمان مشروطه مخالف بود

اع» غيرملي«حزب دموكرات را تشكلي ميبه مفهوم تشكل با شناخت كه مانع ورداعـي ضاي غير مسلمان
و اخـالل اسـت  و سـبب تفرقـه اي در مقابلـه بـا حـزب در برهـه]27[. در مقابل حقوق اجتمـاعي امـت

و ترقي«به، دموكرات شد» حزب اتفاق و كتباً خود را جزو كميته آن حزب معرفـي. نزديك او به صراحت
]28[. كرد

مي»و مستقيم وميعم«با انتخابات، اين شخصيت شيخي و تأكيد و حـق مخالف بود كرد كه انتخاب
و صـالح باشـد  و مـومن اي را صـالح از ايـن رو لـذا انتخابـات دو درجـه. رأي بايد مخصوص مردم باسواد

]29[. دانست مي
مي: نوشت شفقاعتراض به مدير روزنامهيهنام در و فقرا حق دارند خـود وكيـل شما گوييد رنجبران

مي، يا وكيل را انتخاب كنند بفرستند خرابـي امـوريهگويم حق دارنـد ولـي لياقـت ندارنـد واال دايـر من
و با كلماتي نخبه وسيع و قيم تر خواهد شد : وار افزودگرا

و باج دهاتي« و ايالت و مالياتها قدرت تشـخيص نيـك را از بـد، ادبي نباشدبي، دهندگان گذاران
. ندارند . مي. و دوا را نميبي دردها را و بلـدان بـوده باشـد. دانند نند بايد طبيبان تبرعي در مراكـز

و معالجه نمايند . كه به آنها دوا داده . هاي تبريـز را مثـل خيابـان شـانزه ليـزه تصور اينكه كوچه.
. اما در عمل چه عرض كنم، پاريس بايد كرد آسان است ..«]30[

و عمومي ثقه و باو االسالم به حقوق مساوي رأي براي انتخاب وكيل مجلـس را مسـتلزم حقر نداشت
ميمي» لياقت« و تأكيد و اگر حق محروم از انتخـاب دانست كرد كه اگر حق داشتن مستلزم لياقت نيست

:پس، صحيح است عمومي
كه« و اشخاص و نتيجه مـي21نسوان گيـرد كـه بـه سال ندارند چرا محروم از انتخاب هستند؟

ز و افراد زير همان دليل كه و انتخاب را ندارند21نان و تهـي، سال لياقت حق رأي دسـتان شـهر
و بي ]31[».سوادان هم لياقت اين امر را ندارند روستا
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ت 1259در دوم ذيحجه، اهللا كجوري مازندراني معروف به نوري فضل حاج شيخ وابـعق در قريـه الشـك از
منطقـهيهشدپدرش مالعباس نوري از علماي شناخته. اي روحاني به دنيا آمدكجور مازندران در خانواده

و سنتي در تهـران شيخ. رفت به شمار مي و دروس فقهي عـازم نجـف، در جواني پس از تحصيل مقدمات
دريهتحصيل در محضر درس فقهاي برجست. در عتبات شد س ميـرزاي شـيرازي آن زمان او را به حـوزه

ق بـه 1292در همان سـال شيخ، زمان با عزيمت ميرزا از نجف به سامراهم. نيدروحاني معروف عصر كشا
شـيخ، آبـادي يحيي دولت. اند ترين شاگرد ميرزا دانسته او را برجسته. سالي در آنجا بود12آن شهر رفت؛

در فضل  و فضل«اهللا نوري را ب» مقام علم عد از ميرزاي شيرازي در آن دوره برتر از سـايرين در عالم ديانت
]32[. شناسد مي

از،و بـه روايتـي،ق1303پس از دو دهه اقامت در عتبات در محـرم شيخ ق بـه تهـران 1300پـس
و برخـورداري پس از كوتاه شيخ، به گواهي اسناد آن زمان. بازگشت و به دليل تسلط بر علوم فقهـي زماني

السلطنه رئيس مجلـس احتشام. ترين روحانيون ايران درآمد در شمار برجسته، مديريتاز تيزهوشي وتوان 
مييهدر تهران كباد شيخ: نويسد اول مشروطه مي و در صف پيشـوايان روحـاني رياست و، كشيد مشـوق

]33[. نامه رژي تنباكو بود محرك مردم در همراهي با تحريم امتياز
و قضايي شيخ او، در آن زمان دستگاه گسترده شرعي با توجـه بـه حجـم اسـناد ممهـور بـه امضـاي

و انتقال اسناد فعال بوده است و. همچون يك مركز ثبت و زيـاده خـواهي امـالك او را به حرص در مـال
و در مواردي استنادات معتبـري در ايـن خصـوص بـه دسـت داده  . انـد حتي گرفتن رشوه متهم كرده اند

. شيخ: نويسد كسروي مي . .
يك« و پـارك از و آوازه دلبستگي بسـياري داشـت و به نام و آرايش زندگي الشـريعه سو به شكوه

و هميشه با دستگاه اعياني مي و كالسكه بسيج كرد و اسب و از يك سو فريفتـه. زيست بنياد نهاد
مي شريعت مي و رواج آن را بسيار و ايـن. خواست بود و كشـور هـا نـزد او ارجـي گونـه چيـز توده

و جنبش مشروطه. به اين انديشه كمتر نزديك آمده بود. داشتمين خواهي همراهي نمـود با شور
]34[».دانست آن را نمي معنايولي 

و دقيق از تمامي شيخ، رسد برخالف اين نظر به نظر مي تر بـا مفهـوم علماي روحاني زماني خود بهتر
م آشنا بود ويكـي از داليـل اصـلي مخـالفتش هـم مشروطه به مثابه حكومت پارلماني متكي بر آراي مرد

و بست با قدرت سياسي بسيار نوشته درباره رابطه شيخ. همين بود و او را به بند هاي متعددي توصـيف اند
و صـحنه سياسـي ايـران را هـم بـه خـوبيبي. اند كرده و خودمدار دوران بـود شك از روحانيون خودرأي
و خواسته مي و براي اميال مي شناخت و باورهاي خود از آنها بهره هـاي او طبعـاً موجـب طلبـي جاه. برد ها

و يا بند وبست با قدرتمداران آن دوره شده است روابط گسترده .و كشمكش
و امـور شـرعي با شيخ، صدر اعظم بدنام آستانه مشروطه، الدوله عين و تنگاتنگي داشت روابط مطلوب

مي ده شيخو حتي بعضاً عرفي را به محكمه گستر مي محول و كار او را رونق ]35[. دادكرد
و رقابـت بـا هـم ترديد رياستبي» خواهمشروطه«شيخ به روحانيونيهدر پيوستن اولي عنـان طلبـي

ـ سياسي او بود. اش تأثير داشتروحاني بـه درسـتي فريفتـه شيخ. اما عامل اصلي همان باورهاي مذهبي
و روزگ ا شريعت خوانده شده است سـتادش ميـرزاي شـيرازي ار را براي تفوق علماي روحاني به تاسـي از

در. مغتنم دانست و عزيمت روحانيون بـه 1324االول جمادي18در نخستين تحصن در مسجد جمعه ق
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از شـيخ. همـراه مـؤثري بـود، اسالمييهعدالتخانو پافشاري براي گرفتن فرمان، قم در ظرف پنج روز بعد
مي تخانه يا مجلس اسالميهمان آغاز عدال و. خواسترا و متـدين او تشكلي براي اجتماع علمـاي فاضـل
و تصــويب مســلمان مــي و اداره شــوندگان را بــا تــدوين و حكومــت و اعمــال شــاه خواســت كــه رفتــار
و بر آنهـا نظـارت كنـد دستورالعمل مظفرالـدين شـاه هـميهخـط اوليـ دسـت. هاي مبتني بر شرع مهار
ب . تأمين كرد» مجلس شوراي ملي اسالمي«ا عبارت خواست او

و پـيش، آنچه بعداً تحت عنوان مجلس شـوراي ملـي روي امـور بـا رأي متشـكل از وكـالي منتخـب
و آنهـا را هرگـز، اكثريت به وجود آمد و بـا شـرع دانسـت و حتـي متضـاد و تصويب قوانين مـدني بدعت

و احكـام فقـهي او مفهومي انتخاب وكيل با رأي اكثريت موكالن برا. نپذيرفت و خـالف مـوازين فرنگـي
و مشـروطه عنـوان شـد، خواستمي گونه كه شيخآن، وقتي امر عدالتخانه اسالمي. شيعه بود ، پيش نرفت

و شرعي كردن آن را پيش كشيد و. مشروعه و رد كـردن علمـاي روحـاني بـرون از مجلـس حق نظـارت
و نگهبان بر مجلس، وراي آن و قـوانين موضـوعه همچون ناظر و بـه مـدت،و اعمال وكـال را پـيش آورد
را، شش و تـا حـدي آراي امـر خـود و جريان الئيك مشروطه ايستادگي كـرد هفت ماه در مقابل مجلس

هايش حتي نتوانست متن كامل اصـل دوم پيشـنهادي مـتمم قـانون رغم تمام تالشوقتي علي. پيش برد
و جزئيات دقيقي  بـا مشـروطه از در دشـمني، كه خواسته بود بـه قـانون الحـاق كنـد اساسي را به شرح

و محمدعلي شاه برآمد و اتحاد با دربار و به صراحت مشروطه شيخ. آشكار خواهان را بـه پيـروي از فرنـگ
و مـوارد غيرشـرعي منـدرج كفار در مسير تدوين قوانين مشابه پارلمان و فرانسه متهم كـرد هاي انگليس

و متمم را نشانهدر قوانين اساس و پيـرو، مĤب مخالفان خود را فرنگي. هاي آن بر شمردي طبيعـي مشـرب
بـا اسـاس مشـروطه كـه نظـام حقـوقي، خـود بنابر باور اسالمي. خواند هاي مخالف اسالم چون بابي فرقه

و قوانين مبتنـي بـر اراده الهـ. مبتني بر اراده اكثريت مردم است مخالفت كرد وي مبلغ مشروعيت قدرت
او، ويژه جريان راديكال مشـروطهبه، خواهان مشروطه. موازين كتاب مقدس بود بـدعتگراني صـرفاً از نظـر

مجلـس شـوراي ملـي را بـه، قانون اساسـي، مساوات، مشرك بودند كه مفاهيم جديد فرنگي چون آزادي
انان منزلـت مسـلم، بـه مؤمنـان اخطـار داد كـه در نظـام جديـد شـيخ. كردنـد امت مسلمان تحميل مي

او بدرستي دريافته بود كه مشـروطيت. مخصوص خود را در برتري نسبت به سايرين از دست خواهند داد
و قابل جمع و حقوق برخوردارند . نيستندو شريعت از دو مبناي متفاوت مشروعيت

و بمباران مجلس اول قـ شيخ، با انحالل و همراه با محمدعلي شـاه و آشكارا در كنار و عمالً رار گرفـت
و مصـلحت  و ضـديت برخاسـت و بازگشت مشروطه به مقابلـه در دوران معروف به استبداد صغير با احياء

و ملت را ــ در  و به ناسازگاري مشروطه بـا مـزاج » هدم پارلما نتاريسم وارداتي«زمانه ــ اسالم اعالم كرد
و از شاه خواست  و تحريم آن حكم داد ت عدالت اسالمي«كشور ]36[».كميل فرمارا

حتي با طرح مجلس شوراي كبراي مملكتي كه در برهه پاياني استبداد صـغير بـه، با سرسختي شيخ
و خاموش كردن هسته فرمان محمدعلي شاه براي فريب مشروطه و، هاي مقاومت در تبريز خواهان رشـت

. نيز مخالفت كرد، تهران علم كرده بود
:م كردنداعال خواهان به زعامت شيخ مشروعه

مي، آزادي، مشروطه« و سيصد سال است كه خداوند عـالم بـه مـا قـانون بـه، خواهيد قانون هزار
و تقـي، مرحمت فرموده)ص(توسط محمد مصطفي  را ما قانون مستشـارالدوله و بـاقر بقـال زاده

و در همـه شش هزار سال است كـه خداونـد عـالم پادشـاه واجـب. الزم نداريم االطاعـه فرمـوده
شما را به خدا انصاف دهيـد يـك، ها اجراي احكام سلطان را بر همه مسلمانان واجب نموده كتاب

».ايران سي كرور پادشاه



و نقش تقي 868  زاده نهضت مشروطيت

و سرسختي شيخ و مقاومت مسلحانه تا به آخر در مقابـل اردوهـاي فـاتح پافشاري در مقابل مشروطه
و جنـوب عـازم در زما. در تاريخ ثبت است، تهران در روزهاي پاياني استبداد صغير ني كه دو اردوي شمال

دو فضل شيخ، فتح تهران بودند السـلطنه ـــ صـدراعظم وقـت ـــ فرسـتاد كـه نشـان نامه براي مشير اهللا
تـوان خـود را بـراي ترغيـب شـاه بـه خواهان حتي در آخرين روزها هـم تمـاميو مشروعه دهد شيخ مي

و آمادگي مقاومت مسلحانه در مقابل مشروطه ]37[. خود را براي نبرد اعالم كردند خواهان
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در گنجـه پـرورش. در خانواده اي ايراني تبار در قفقاز به دنيا آمـد)ش1259آذر(م 1880حيدر در سال
و در ايروان به مدرسه رفت غالب آنچـه بـه. پزشكي ايران دوست بود، اكبر تاري ورديف پدرش علي. يافت

و كارنامه سياسـي حيـدر عمـو اوغلـي مـي عنوان تار و، شناسـيم يخچه زندگي مملـو از داسـتان پـردازي
بي سازي افسانه و مĤخذ است هاي و اقـدامات سياسـي، محل تولد، سال تولد. سند و آراي بـاور، كارنامه هـا
و اثرش در رويداد، نظري و روسيه نقش و گمـان آمي، جملگي به نحوي به گزافـه، هاي ايران ختـه حـدس
هاي بسـيار متعـارف در ذهنيـت سرايي هاي سري او در زمان جنبش مشروطه موجب افسانه فعاليت. است
و خيال بافانه در ميان ايرانيان شده استتوطئه و كوتاه. نگر از مـدت او بـا بلشـويك ارتباط بعدي هـا پـس

و غيرتـاريخي از او در قلـم مور، انقالب اكتبر و همتايـان به پـردازش چهـره اي غيرواقعـي خـان شـوروي
و مبتكر بسياري رويداد. رساند اش ياري ايراني و تحوالت جنـبش سياسـي ايـران در زمـان او را مسبب ها

و پس از آن خواندند  1912مطرح كردن مالقات حيدر با لنين رهبـر بعـدي شـوروي در سـال. مشروطه
و مĤخدي ــ در كنفرانس ششم سراسري حزب سوسيال دمـوكرات روسـيه كـه از بدون اتكا به هيچ سند

و نسبت دادن رهبري بلشويك17تا5 - موجـب قصـه، هاي قفقاز بـه حيـدر نوامبر در پراك تشكيل شد
شد پردازي ]38[. هايي در ارتباط با تأثير رهبران بعدي انقالب روسيه در روند پيشين سياسي ايران

شـ، حيدر پس از تكميل مدرسه متوسطه و در رشـته بـرق تحصـيل كـرد وارد پلي تكنيك تفليس .د
و فرهنگي از شهر - سياسـي بـه شـمار مـي- هاي پرتالطم فرهنگي تفليس در آن زمان از لحاظ سياسي

مي. رفت و به آنها گفته حيـدر را مورخـان شـوروي.شد مند عالقهشود در آنجا با افكار سوسياليستي آشنا
و بلشويكي معتقد معرفي كردن  ـ لنينيست و كـنش او ـــ،ديك ماركسيست امـا آنچـه پيرامـون بيـنش

ميدست در. دهـد چنين ادعايي را محل ترديد جـدي قـرار مـي، شناسيم كم در برهه نهضت مشروطه ــ
و مواضع رسمي اينكه در آستانه و پس از آن در امتداد سياست ماركسيسـم روسـي انقالب اكتبر شوروي

و اسناد يافت شده تا سـال اما بر اساس شواه، گام برداشت امري روشن است در، 1916د حيـدر ديگـري
و حتي شبه دينـي ملي، هاي سوسياليستياي از گرايش حيدر با آميزه. نمايدبرابر ما رخ مي تجسـم، گرايي

از حيدر هـيچ اثـر. آن مقوله اي است كه سوسيال دموكرات مسلمان قفقازي خوانده شده استيهو نمون
و معت  ـ نظري مكتوب كه برخالف تصويري افسانه. بري برجاي نمانده استتحليلي از اي برخـي مورخـان

و نظريه، انداو ترسيم كرده و راديكـال بـود عمـل بلكه مردي اهل، پرداز سياسينه يك متفكر و. قـاطع آرا
در واقع بـه قلـم چـين، اند هاي كميته مركزي حزب بعدي كمونيست ايران كه به حيدر نسبت دادهبرنامه

]39[. نوشته شده است، اسكاچو، بلشويكشناس 
و انديشمند كمونيستحيدر نظريه، نامه مختصردر اين زندگي معرفـي، اند چنان كه پرداختهآن، پرداز

و شواهد برجاي مانده. شودنمي و سياسي با شخصـيت، اسناد و مراوده نظري و ستد و حيدر را در داد هـا
ميدمو، گراملي، هاي مختلف مسلمان گروه و سوسيال دموكرات ترسيم گرايـي او انقالبي عمـل. كند كرات

و عشقي كم و سرنوشت نهضت مشروطيت در رويدادبود كه با شور هـاي آن روزگـار سـهيم مانند به ايران
و بر آنها تأثير نهاد را. شد تـرين سـطح انقـالب ترجمان عـالي«يكي از مبارزان دوره پهلوي زندگي حيدر

و دانشكم«يعني،»مشروطيت و شعور و شرافت زياد . توصيف كرده است]40[»شور
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و اصالح كم تـا سـال دست، روندي كه فعاليت حيدر. طلب بود حزب دموكرات تشكلي پارلمانتاريستي
اي، 1916 مي راني به زعامت تقيكه در كنار كميته مليون هم، كرد زاده فعاليت دانـيممي. خواني داردبا آن

و يارانش به حزب دموكرات با عكس و كتبي مركز اجتماعيون عـاميون بـاكو كه پيوستن حيدر العمل تند
ضمن عـرض تبريـك برقـراري مجـدد، دو ماه پس از افتتاح مجلس دوم، مركز فرقه در باكو. رو به رو شد
و احيـاي مشـروطه مجلس شورا و تالش اجتماعيون عاميون در راه تحقق اهـداف ،و بر شمردن فداكاري

انـد دليل آن را هم حضور برخـي اشـخاص دانسـته. انحالل فعاليت شعب آن حزب در ايران را اعالم كرد
مايشـاء به پيروي از اصول كيـف«جهت عزيز كردند ولي حاال كه به مناسبت رابطه با اين فرقه خود را بي

آن مركز اعالم كرد از آن پـس فعاليـت شـعب حزبـي».اند را گذاشته]سازيحزب[بازي بناي پارتي، شده
هم- خود آنصرفاًو شايد مي- علني و افزود كـه احـدي را در درون ايران تا اطالع ثانوي ملغي اعالم كند

]42[. حق ندارد خود را وابسته به اين حزب بداند
و حيدر سابقه آشنايي تقي تـر هاي پـيش به سال، ايم كه در جاي ديگر اين كتاب آورده طور همان، زاده

مي تقي. گرددو احتماالً دوران مجلس اول باز مي او پـس از بـه تـوپ: نويسـد زاده خود در ارتباط با حيدر
و به كمك حيـدرخان بـراي جمـع  و تبعيد از ايران به باكو رسيد و آوري كمـك مـالي بستن مجلس اول

در او در همـان خـاطرات مـي. به نزد ثروت بدستان باكويي رفتند، اسلحه براي انقالبيون تبريز افزايـد كـه
و با وجود اينكـه در آن زمـان،ق درمراجعت از اروپا به قصد تبريز1326سنه  در قفقاز به خانه حيدر رفت

و تغييـر قيافـه شرح مابقي داستان كه تقي. چند روزي نزد پدر حيدر ماند، در خوي بود زاده با اسم جعلي
و همراهي پدر پير حيدر ــ كربالئي علي و پيوسـتن با ياري و ورود بـه ايـران اش بـه اكبر ــ تا مرز روسيه
. ايممبارزين تبريزي را در جاي ديگر اين كتاب آورده

ن زاده به حكـم فسـاد مسـلك سياسـي از جانـب مجتهـدي تقي، هشت ماه پس از افتتاح مجلس دوم
و در همـين دوران سـيدعبداهللا بهبـاني روحـاني و تبعيد از كشور نـاگزير شـد عتبات به خروج از مجلس

مجاهـدين مسـلح وابسـته بـه. برجسته توسط افرادي قفقازي متهم به رابطـه بـا حيـدرخان كشـته شـد 
جم. اعتداليون هم در مقام ترور حيـدر برآمدنـد  لـه تيمـور چـون او را نيافتنـد در چنـد تـرور متقابـل از

. پسرعموي حيدر را به قتل رساندند
و ناامني روز افزون تهران اوج سرانجام سه هفته پس از قتـل بهبهـاني بـه رويـداد خلـع، گيري ترورها

و يارانش در كنار دمـوكرات. انجامد سالح پارك اتابك مي و بختيـاري حيدر و هـا هـا در مقابـل سـتارخان
. به اعتداليون قرار گرفتندبرخي جنگجويان اردوي شمال وابسته 

و سـنتي سياسـي عناصر محافظه،ها در روند اين رويداد زمـان را بـراي تصـفيه طيـف راديكـال، كـار
و خروج اجباري از ايران وادار كردند و حيدر را نيز به تبعيد هـاي جنـگ تا ميانـه. مشروطه مناسب يافتند

و، استانبول، اول جهاني حضور او را در پاريس او را بـه، رويكـرد ضـد تـزاري. بغـداد سـراغ داريـم بـرلين
و عثمانيان كشاند شركت در جنگ اول جهاني در كنار آلمان و سـران حـزب دمـوكرات. ها ، اكثـر فعـاالن

حيـدر مـأمور فعاليـت. مليون ايراني برلن متشكل شدنديهزاده در كميت بازمانده مشروطه به دعوت تقي
و پرستاري حيدر در زمان بيماريعارف قزويني از يار. در عراق شد كـرده اش در بغـداد بـه نيكـي يـادي

و ايرانيان حفـظ كـرد در اين سال. است دل. ها حيدر ارتباط خود را با ايران و - شـواهد حـاكي از دغدغـه
منـد كنـد كـه اگـر نيروهـاي عالقـه اظهـار نگرانـي مـي. نگراني او نسبت به سرنوشت سياسي ايران است

شد دموكرات ايران به و انفعال كشيده خواهند . نحو مناسبي سازماندهي نشوند به انحراف
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مي اي به تقينامه حيدر در و: نويسد زاده خواهان برگـزاري كنگـره سراسـري حـزب دمـوكرات اسـت
از. افزايد براي اقناع حسين آقا پرويز از مسئولين داخل تشكيالت كاغذ مفصلي فرسـتاده اسـت مي ضـمناً
صال تقي ميزاده و رأي نظر ]43[. خواهدح

اهللا. او از سـفر بغـداد بازگشـته اسـت. يـابيم حيدر را در استانبول مـي]ق 1334[ 1916سال عـزت
ذي( 1916نامه مورخ اول سپتامبر هدايت در دهـد كـه زاده در برلن اطـالع مـي به تقي) 1334قعده سوم

و از آنجا عازم سويس ]44[. شود حيدرخان قصد دارد به برلن بازگردد
و قزوينـي در تـاريخمي، هاي دوران اقامت محمد قزويني در اروپابه گواهي يادداشت دانيم كه حيـدر

و 1915اكتبر23شنبه  . روز بعد به پايتخت آلمان پاي نهادند5از پاريس عازم برلن شدند
هـم بـه گـواهي محمـد بـاز. زاده به آن كشور رفتنـد اينان به همراه بسياري افراد ديگر به دعوت تقي

در، قزويني در 1916اكتبر13حيدر و بـه سـوي دانمـارك، 1917مـه25از استانبول وارد برلين شـد
. شـد ها عازم استكهلم سـوئد زاده براي شركت در كنگره سوسياليست تقي، چند روز بعد. شودرهسپار مي

]45[
هاي منجـر بـه در فعاليت، انقالبي است حيدر كه خواهان عمل، روسيه 1917در آستانه انقالب فوريه

و مـدركي در دسـت. شود انقالب اكتبر روسيه درگير مي اينكه از چه زماني به روسيه وارد شده هيچ سند
فعاليـت او در كميسـارياي مركـز. در پتروگراد حضور داشته است، اما پس از پيروزي انقالب اكتبر، نيست

ـ بخش مسلمانا شوروي در امور مليت و آذري،نها و تاتارهـا و مـاوراء او را به ميـان ايرانيـان هـاي قفقـاز
. قفقاز كشاند

به عضويت حزب نوپاي عدالت كه چندي بعد به حزب كمونيسـت ايـران تغييـر نـام داد، در اين برهه
هرچند كه در كنفرانس سـه مـاه پيشـتر آن در آوريـل، در كنگره اول حزب در انزلي حضور ندارد. درآمد
. حاضر بوده است)ش1299اول فروردين( 1920

شيهدر كنگر و به رياست يكي ازدو كميتـه، 1299هريور باكوي حزب در هـاي فعاالنه مشاركت كرد
و]46[. مركزي حزب برگزيده شد بعد از آن در نهضت جنگل به رهبـري ميرزاكوچـك خـان در گـيالن

خـان كـه خـود با هـواداران ميرزاكوچـك قتل مشكوك او در حين مذاكره. هيئت دولت آن شركت كرد
و فرار از تعقيب قواي دولتي كشته مي . كماكان در ابهام باقي مانده است، شود چندي بعد در تنهايي
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)م 1955ـ 1884(حياتي پرحادثه

در محمد امين رسول د در خانواده 1884ژانويه31زاده 19جـواني.ر قفقـاز بـه دنيـا آمـد اي ايراني تبار
 1903مـه15در » شـرق روس«ساله بود كه اولين فعاليت فرهنگي خود را با نوشتن مطلب در روزنامـه

و نوشتن به زبان رسول. آغاز كرد و روسيزاده عالوه بر خواندن بـه هـر. با فارسي هم آشنا بود، هاي تركي
ا سه زبان در نشريه ويهاولين تجربـ.ستهاي آن زمان مطلب نوشته جـدي مطبوعـاتي او در سـردبيري

بيـانگر آراي محفـل مخفـي ناسـيونال سوسياليسـتي كـوچكي بـود كـه،»همـت«ه غيرعلني اداره نشري
مي زاده از جمله بنيانگذاران اوليه رسول شماره در فاصـله6پس از انتشار همتيهنشري. رفت اش به شمار
سـال بعـد بـا صـدور، همـين هسـته مخفـي. پليس تزار توقيف شـد توسط 1905تا فوريه 1904اكتبر 
و. اي خود را حزب سوسيال دموكرات مسلمان همت ناميد اعالميه پليس تزاري عرصه را بـر همـت تنـگ

.»]قـوچ[ دعـوت«زاده با انتشار مقاالتي در نشـريه رسول. تر آن را دشوار كرد عمالً امكان فعاليت گسترده
س و محفل سوسيال دموكرات ارمني باكوكار مطبوعاتي مشترك . به فعاليت خـود ادامـه داد، ازمان همت

و ياران همتي از تكاملاش نشريه او از. منتشر كردند 1906دسامبر29را شـماره14اين نشريه هم پس
شد 1907آوريل7در  . متوقف

و گردانند رسول، نامه در اين هفته در ايـن فاصـله بـا روزنامـه،آن عالوه بـر. اصلي بوديهزاده سردبير
و مطالب بسياري را منتشر كرد، ارشاد باكو به سـر دبيـري 1905در ژوئن ارشاد باكو. نيز همكاري داشت

و ياري مالي تقي يف و ثروتمند منطقه آغاز به كار كـرد بازرگان ملي، احمد آقا يف و. گرا او قريـب پنجـاه
آ 1906در فاصله ژانويه، اندي مقاله و آقـا يـف كـه از زمـره. منتشر كرد ارشاددر، 1908وريل تا ميان او

شدهم، گراي منطقه بودو ملي هاي راديكالليبرال زمـاني كـه در دوران مجلـس دوم. دلي بسياري برقرار
و منتشـر كـرد، زاده سردبير روزنامه ايران نـو بـود رسول هـايي در نوشـته تـأمل. مقـاالتي از او را ترجمـه
و مشروطه در ارتباط با موضوع اين كتاب جالب است زاده رسول . پيرامون مسايل ايران

و اوضـاع از رسول،»تكامل«يهدر ميان مقاالت نشري زاده چند نوشته پيرامون رخـدادهاي مشـروطه
و دغدغه . دهـد هاي او را در آغـاز نهضـت مشـروطه ايـران نشـان مـي سياسي ايران چاپ شده كه روحيه

و روزيهدربـاره وقـايع اوليـ،»ه درگذشـت شـاه دربار«يهمقال پـس از پـس از صـدور فرمـان مشـروطه
]47[. درگذشت مظفرالدين شاه است

و آتيـه مشـروطه و، رويكرد راديكال نويسنده در ارتباط با سرنوشـت و اقـدامات مـردم ايـران بـا اراده
ا«يهمقال. نكوهش محمدعلي ميرزا وليعهد از همين مطلب پيداست و در شـماره » يـران امور هـاي هفـتم

و خواسته،]48[تكاملنهم  و انجمن تبريز به شاه جديد ميبه اعتراض مردم اعتنـايي بـي. پردازد هاي آنان
و دعوت مستبدين به مراسم تاجگذاري را نكوهش مي - تأكيـد مـي. كند محمدعلي شاه به وكالي مجلس

و ديگـر دولتمـردان ايريهورزد كه رفتار مستبدان و اعتـراض مـردم را بـه هـم، انـي شاه دلـي بـا يكـديگر
و تشكيل انجمن و دوام مشـروطه را در دسـتور كـار قـرار داده اسـت برانگيخته . هاي انقالبي براي حفـظ

را انجمن و در روسـيه مـي» اختيـار بـه يـاد شـوراهاي نماينـدگان كـارگرانبي«هايي كه نويسنده انـدازد
و ايرانيان سـخن مـي 1905از تأثير انقالب. شود مالحظاتي مشابه را يادآور مي و بـا روسيه بر ايران گويـد

و نسبت به وقـوع نمونـه، روسيه در نهم ژانويه 1905اشاره به رويداد يكشنبه خونين انقالب  هـاي مشـابه
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هـاي درون ايـران بـا شـوراي دانـد كـه انجمـن البته نويسـنده مـي. دهد احتمالي آن در ايران هشدار مي
: كارگران روسيه قابل قياس نيستنمايندگان 

و ديگـر اينكـه در روسـيو مذهبي ايران را متفـاوت مـي، سياسي، اوالً شرايط اجتماعي آنيهخوانـد
و در زمان تشكيل انجمن مجلس شوراي ملـي برپـا،ها زمان هنوز مجلس دوما وجود نداشت؛ اما در ايران

و اتحاد انجمن، بود؛ لذا بستر قوام را گسترش ميها . بيند مهياتر
و سـربازان دولتـي ايـران مـي اميـدوار اسـت كـه آنهـا بـرخالف: نويسـد نويسنده خطاب بـه قشـون

و انجمن،ها هاي روسي در مقابل خواسته سالدات هـا ايسـتادگي نكننـد تـا آنهـا همچـون اجتماعات مردم
و گرفتار چنگال استبداد نشوند مي. شوراي نمايندگان روسيه متالشي هـا را راحـت خواهـد انجمـن از آنها

و مقام و موقعيت هاي غضب شده به صـاحبان واقعـي بگذارند تا حقوق مردم را از حكام خودكامه بستانند
در. آن ــ مردم ــ مسترد شود دريهاستبداد ديرپا امـا پوشـيد، شماره نهم تكاملدر دنباله مقاله حـاكم

و رفتار خودكامانه محمدعلي شاه به تحريـك  و، برخـي وزرا ايران و مـالكين و اعيـان فتنـه گـري اربابـان
و انگليس را موانع مهم پيشبرد امر نهضت دموكراتيك مشـروطه مـي،ها خان . نامـد اغواگري سفراي روس

و مـردم و همياري هم جانبه انجمـن و تأكيد جريان راديكال مشروطه در تهران و تالش نويسنده اعتراض
مي تبريز بر اصالحات اجتماعي را . كند تحسين

شـرايطيهبـه مقايسـ » مـارس17، بـاكو«تحت عنوان]49[تكامليهدر مطلب مهم ديگر در نشري
و وظايف آزادي و عملكرد و روسيه مي ايران و وي تأكيـد مـي. شـود خواهان پرداخته ورزد كـه سياسـيون

و مقابله با حاكميت روسيه الهام مي عي. گيرند مبارزين ايران از نهضت كه حكومت ايران از اسـتادن ايندر
و ميان آحاد ملت فتنه ميافكخود تزار روسيه تقليد كرده مبارزان ايرانـي هـم از فعـالين مخـالف، كند ني

و روسـيه را در ايـن مـييهزاده تفاوت عمد رسول. گيرند تزار تأثير مي بينـد كـه ايرانيـان بـرخالف ايران
و خود حكم ملـت واحـده را دارنـد مختلف پراكنده نيس روسيه به صورت ملل و دسـت. تند - امـا دخالـت

و انگليس هاي دولت انداز . افزايـد بر معضل سياسيون ايرانـي مـي، در ياري رساندن به مستبدانهاي روس
و مجلس ملي مي و تـاري كـه از مجاهدين راه آزادي و تيره خواهد كه براي نجات كشور از آينده پرآشوب

و بـا ايسـتادگي در مقابلـه بـا فتنـه، اند ارك ديدهدشمنان براي مشروطه تد و، كـه همـت بربندنـد فسـاد
و در سوق دادن كشور به وادي سعادت، خودكامگي و رهايي مـردم، رفاه، فرصت خطير را از دست ندهند
و هوشيار باشند از دام فتنه . آفرينان كوشا

زاده در اين نخسـتين مطالـب رسول برخي مواضع، در ارتباط با موضوع اين كتاب تأملنكات درخور
و پيش از همكاري تنگاتنگ قلمي  صـدر، السـلطان اتابك امين. زاده است اش با تقياو در سرآغاز مشروطه

نامـد كـه ملـت ايـران در زمـان تصـدي پيشـين اعظم منتخب محمدعلي شاه را دولتمـردي خـائن مـي 
و بر كنار كردبه دليل وطن، صدارنش زاده در ايـن زمـان در صـدر دانيم كـه تقـيمي. فروشي او را مطرود

و صدارت اتابك بود شد طور همان. مخالفين ورود از تكامل، نشريه، كه اشاره شماره متوقـف شـد14پس
اي كـه از ايـن زاده در سه شماره از رسول. به جاي آن انتشار يافت همتهاي علني از نشريه،»يولداش«و 

شدمنتش 1907روزنامه در سپتامبر  . چند مقاله به چاپ رسيده است،ر
جمعـاً، 1906از دوره اول سـال. سراغ داريم ارشادمهم پيرامون مشروطه را در نشريهيهچند نوشت

و مشروطه قابل ذكرند مقاله به قلم رسول5 دسـتيابي،»حريت در ايـران«يهمقال. زاده درباره وقايع ايران
مي مردم ايران به مشروطه را با خرسندي الدين شـاه در تأسـيس مظفريهخط اوليمتن دست، كند اعالم

و گزنده دوسـتان ايرانـي خـود را بـه سرنوشـت. را منتشر كرد» خانه دولتي عدالت« نويسنده با نثري تلخ
و سركوبي نهضت به دست تزار متوجه مي ميآزادي در روسيه و آيا دولت ايران هم به محـض: پرسد كند
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ميهمشاهد و آرزو جنبشي و پيگيـري مطالبـات هـاي خـود چنـين رويـه ختصر از سوي مردم در اصالح
دل، زاده ضمن اظهار شـادماني از پيـروزي مشـروطه در ايـران رسول. خواهد گرفت؟اي را در پيش مشابه

و در خواب غفلت پيروزي بدست آمـده سـريع: دهد نگران به مردم ايران هشدار مي و هوشيار باشند بيدار
و تا منزل مقصود راه درازي مانده اسـت: نويسدمي. قرار نگيرندنهضت  نوشـته بـا. تازه در آغاز راه هستيد

و هم و قانون اساسي در ايران روحيه زاده را بـا پيشـروان مشـروطه نشـان دلي رسولشعار زنده باد آزادي
]50[. دهد مي

و روزنامه سوسـيال دمـوكرات ديگـ ارشاداما ري بـا گـرايش ليبرالـي تحـت نـام را هم توقيف كردند
زاده نخستين روزنامه نـوع اين نشريه كه به گفته خود رسول. آغاز به كار كرد 1908ژوئن25از،»ترقي«

و نمونه، رود اروپايي به زبان تركي در قفقاز به شمار مي و سـترگ انتشـاراتي به تجربه اي براي كار بـزرگ
شد ايران نو ص. در سال بعد بدل و ياداشت به قلم رسولبيش از درد مقاله و مشـروطيت زاده درباره ايران

و منتشر شده است ]51[. ترقي چاپ
فوريـه، مـاه بعـد5تـا حـدود)ق1327شعبان4( 1908در فاصله زماني اول سپتامبر ترقيمقاالت

و سوسيال دموكرات،)ق1327محرم( 1909 مـت هـاي قفقـازي بـراي شـركت در مقاو با ورود مجاهدين
و شـور نويسـنده انـديش ورز در اين مقاالت هـم. تبريز ــ دوران استبداد صغير ــ نوشته شده است دلـي

ميايران ميخواهي را مشاهده و وطن خود و در هواداري از نهضـت مشـروطه كنيم كه ايران را كشور نامد
و دقت وافري رويدادهاي تهران مي، با عالقه و گيالن را پي دتبريز و ر ارتباط تنگاتنـگ بـا برخـي از گيرد

و تلقــي ارتباطــات سوســيال، زاده هــا بــه قلــم رســول ايــن نوشــته. مبــارزين درون كشــور قــرار دارد رد
و مشروطه را غيرمستقيم منعكس كـرده اسـت دموكرات ايـن پـرداختن بـه تمـامي. هاي قفقازي با ايران

و فضاي فراختري را مي و اندي نوشته وقت در چنـد مـورد كـه آراي رسـول فقـط بـه. طلبـد شصت زاده
و كنش تقي مي همگرايي با بينش مي، دهد زاده در آن زمان را نشان . كنم اشاره

و معاضد به تقي]52[»چه بايد كرد؟«زاده در مقاله رسول و مشروطه زاده در السلطنه خواهان تبعيـدي
و از  و روشنگرانه«اروپا توجه دارد س» اقدامات افشاگرانه ميآنها اما با توجه بـه موقعيـت خطيـر. گويد خن

و مجاهدين حريت« از تمامي، مجاهدين تحت محاصره تبريز خواهد هر جـا كـه هسـتندمي» احرار ملت
و مشـروطه از طريـق، گويـد مـي. براي ياري به درون كشـور شـتاب كننـد  راه طفـر بـر دشـمنان آزادي

و اهالي تبريز گشوده شده است و امكان آنها را در مقابل مسـتبدانبا. مجاهدت ستارخان يد با تمام وجود
و تقويت كرد : حمايت

به عهده گيرند آنها بايـد، اند كه به اروپا گريخته زاده تقيچون، اين وظيفه را بايد نمايندگان ملت«
و آشنايي و ادراك خود و دانش و آگاهي به مدد فضايل و احوال ايران شان بـا تـاريخ شان با اوضاع

و دول ديگرمل و راهنما را ايفا كننديهدر مبارز،ل ».امروزي ملت نقش راهبر

و بـهمي چه بايد كرد؟نويسنده خود در پاسخ به پرسش نويسد كه سواحل تـايمز را بايـد تـرك كـرد
و مهـاجر در اروپـا مشروطه زاده به تمامي خطاب رسول، در واقع. سواحل خزر عازم شد و، خواهان تبعيدي

و نظـري نهضـت مـي، زاده ژه شخص تقيوي به و هدايت فكـري او بـه. شـناخت است كه او را اليق رهبري
مي ستارخان را به عنوان رهبر نظامي، هاي متعددشگواهي گزارش و با محـدوديت مقاومت هـاي شناخت

و فكري او آشنا بود؛ كمااينكه در روزنامه  خواهـان، ايـرانيهستارخان تجسـم آينـد«: نوشت ترقينظري
مي معنويهاي كمك و علماي انقالبي مقيم خارج را به وطن دعوت ]53[».كند بوده عقال



و نقش تقي 876  زاده نهضت مشروطيت

، روز پيش از برگزاري انتخابات مجلـس دوم17قريب، 1909زاده در گزارشي كه در سوم اوت رسول
» پرسـت يـت مسـلكاً حر«زاده را درصدر سياهه كانديـداي نام تقي، در باكو فرستاده]54[به روزنامه ترقي

. براي نمايندگي ذكر كرد
در، را پـس از فـتح تهـران، زاده به همراه محمد رضا مسـاوات را بـه تهـران زاده شرح ورود تقي رسول

را تقـي]55[. منعكس كـرد ترقيگزارشي مفصل در نشريه و مشـروطيت«زاده » تجسـم انديشـه آزادي
و وطن«خواند كه و شايست» اميد آينده ايران ه تجليل باشكوهي است كه مـردم در بـدو ورود او به اوست

و. به پايتخت ترتيب دادند او را نماد مشروطيتي دانست كه مدتي زير پاي نحس مستبدين پايمـال شـده
و  و اكرام فراوان مردم رو به رو كـرد» پيشوايان«دوباره پيروزمندانه به كشور بازگشته در. خود را با تجليل

و الطـاف ملـيقيت: اين نوشته تأكيد كرد و مظهـر احساسـات زاده امروز به حق مورد تجليل قـرار گرفتـه
: شده است

آن دسـت در دسـت هـم، بـه تبريـز آمـده]در زمان محاصـره[زاده آقاي تقي« وطنـان خـويش
و اكنون بـه تهرانـي كـه بـا تـذليل تـركش كـرده بودنـد بـا تجليـل  مخاطرات را متحمل شدند

».گردند برمي

: داد گزارش زاده تقيح استقبال كم سابقه مردم از نشريه در شر
و او را بـه همـراه فـوجي از مجاهـدين بـه سـوي مردم تهران حتي تا قزوين به پيشواز تقي زاده رفتـه

و االغ بـه«: در جاده ورودي تهران. تهران حركت دادند و يـا اسـب و كالسـكه از هـر چنـد قـدم درشـكه
مي توقف كرده جاده، استقبال آيندگان نـاطق سياسـي فعالشـان، مردم بـا نماينـده محبـوب، آورند را بند
مي ديدار تازه مي و رو بوسي و تصادف،ها در جريان اين ديدار. نمايند كنند و احساسـات عـالي هاي غريـب

مي. گردد مناظر اميدبخش مشاهده مي و يـا چنان رو بوسي و پسري از تبعيد برگشـته كنند كه گويي پدر
ب و فرزنـدي. اند ها دوري از هم همديگر را يافته عد از سالدو برادر و پـدر آري هم مسلكي فراتر از بـرادري

. است . مي. فوج حريـت سـرخ بيـرق فرقـه مجاهـد بـه پيشـواز. كند مركب ملي با چنين وصفي حركت
مي هاي تقي درشكه. آيد مي و رفقايش را در ميان گرفته تشييع ترتيـب بـه هيئت محترم بدين. كنند زاده

و سـالم. شود مهرآباد نزديك مي در اينجا نيز يك فوج دويسـت نفـري مجاهـد در كمـال نظـام ايسـتاده
زاده بـه آسـمان بلنـد هـاي زنـده بـاد تقـي فريـاد، زاده به محض پديدار شدن كالسكه آقاي تقي. دهند مي
. شود مي . مي. و، دهد هيئت تجليل بدين منوال به حركت خود ادامه غبـار برخواسـته از حركـت از گـرد

و درشكه و بادي گرم در وزش اسـت. بيند ها چشم چشم را نمي اسبان بـا ايـن همـه. هوا بسيار گرم است
مي انسان از اين فشار طبيعي يك روح معنوي مي و از مشاهده ظفر ملي به وجد . آيد گيرد

». . مي. دو. گذارد اين منظره تأثير زيادي روي انسان سـال پـيش در بـه در بـه وجـودي را كـه
شـاه بـا كمـال اينك براي عزيمتش به همان باغ، شاه ببرندش دنبالش بودند تا كشان كشان به باغ

و كرنش پيشواز مي ».كنند نظم

و دقيق مخبر روزنامهيهدر ادام ، كه لحظه به لحظه درصحنه حضـور دارد، زاده رسول، گزارش مفصل
زه باغشاه ــ محلي كه شاه برخي از سران مشروطه را به قتـل رسـاند ـــ زاذه عمداً از دروا تقي: خوانيم مي

و يـار قـديمي  و ابتدا به سوي آرامگاه حاجي ميرزا ابراهيم آقا همـراه در وارد شهر شد و وكيـل تبريـز اش
در طول مسير طوالني درون شـهر مـردم. مجلس اول رفت كه در روز بمباران مجلس به قتل رسيده بود

سو« و با فرياد زدن ها با كف زدني خياباندر دو زاده اظهـار محبـت هاي زنـده بـاد آقـاي تقـي هاي مدام
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و مسـئول آذربايجـان».كنند مي از حضور جمعيتي قريب به شش هزار نفر بر سر آرامگاه نماينده جسـور
. اش سخناني ايراد كرد رفتهزاده در وصف دوست از دست تقي. شود ياد مي

در رسول را مردم به آقاي تقي: انتهاي گزارش آوردزاده و او يگانـه مبـارز راه«زاده اعتماد زيادي دارند
مي. شناسندمي» آمال خود : كند در خاتمه اظهار اميدواري

و حركات خـود قـرار تقي« زاده كه از ابتداي مشروطيت تاكنون حق حقيقت را اساس تمام اعمال
و در پرتو صداقت خود چنين داده بعد از اين نيز بتواننـد از عهـده بـر، اند را كسب كرده مقامي اند

».اند برآيند آوردن اميدهاي بزرگي كه مردم به ايشان بسته

اي،]56[ترقيزاده چهار روز بعد در گزارش ديگري در روزنامه رسول از تهران بـه مالقـات ومصـاحبه
تقيهكند كه درباراشاره مي : زاده داشتهيهئيت مديره موقت انقالب با

هيئت مديره چـه خواهـد كـرد؟ بـه خبرنگارتـان: اين يگانه سياستمدار ايران در پاسخ به سوآل«
از: گفتند : كارهايي را كه هيئت مديره به زودي انجام خواهد داد عبارتند

و آمادگي براي جلـوگيري از هـر حركـت مخـل اتخاذ تدابير الزم جهت محو كردن پندارهاي ارتجاع
و و جوي راه، آرامش نظم توجـه بـه، كه امروزه نياز فراواني به آن داريـم، هاي به دست آوردن پول جست

بي[تربيت شاه  و و آوردن افراد قابل اعتماد به جـاي ايشـان]تجربه جوان ،و تصفيه دربار از افراد مشكوك
ال توجه بيشتر به نيروي انتظامي و آوردن آن به حالي كه داراي نيروي زم براي محافظت ايران نـو مملكت

و انجام اقدامات سنجيده براي اخراج نيروهـاي روس از قلمـرو ايـران، باشد انجـام امـور. اتخاذ تدابير الزم
و ما در اينجا تنها به ذكر آنهايي كه فوريت دارند بسنده كرديم ».زياد ديگري نيز در مدنظر است

مي رسول پسآيا مجلس فوق: پرسد زاده سپس از تشـكيل هيئـت مـديره اسـتعفا خواهـد داد؟ العاده
مي الزم بود كه استعفا كند اما به علت پاره: زاده پاسخ داد تقي ماند ولي در امور اجرايـي اي مالحظات باقي

يك هفته. كند دخالتي نمي مياي و از كارهايي كه هيئـت مـديره انجـام مـي بار تشكيل جلسه ، دهـد دهد
. كند كسب اطالع مي

زاده در اوايـل به مـتن سـخنراني تقـي، ده در گزارش ديگري كه از تهران براي روزنامه فرستادزا رسول
]57[. ورودش به تهران در جلسه هيئت مديره موقت اشاره كرد

و ترتيـب ندارنـد خانه وزارت. وضع كشور نابسامان است، پس از فتح تهران: نويسد مي وزيـران، ها نظم
و آمد به  و ليس كنندبيشتر در حال رفت پـولي كـار دولـت را دشـواربي. دربار هستند تا براي خود لفت

و بهره فرصت. كرده است و منزلت طلبـان وري از زحمات مشـروطه طلبان سياسي همه در پي كسب مقام
بـه جـاي نقـد، دچـار نشـوند المتين توقيف شـده حبلها در هراس از اينكه به سرنوشت روزنامه. هستند

تواند چون زمان محمـدعلي شـاه افكـار اما حكومت فعلي نمي. احي اولياي قدرت هستنداوضاع در پي مد
و در حل معضالت مسامحه كند عمومي  از تقـي: افزايـد در دنبالـه گـزارش مـي. را ناديده انگارد زاده پـس

ويهورود به تهران نطق مفصلي دربار و ضـمن نقـد حالـت فعلـي نحوه تشكيل حكومت فعلي ايراد كـرد
و درباريان زمان سابق در مجلس فـوقع و اشراف اي كـه العـاده دم فعاليت احزاب سياسي به حضور اعيان

: زاده افزوداز قول تقي. اعتراض كرد، پس از فتح تهران تشكيل شده بود
تا كي اين وطن ما همچنان ملك طلق مشتي خائن خواهد ماند؟ راستي اين شاهزادگان چقـدر«

در اسـتبداد، شـونده اصولي در اين مملكت قائم شود اينان آقا باالسـر مـي سعادتمندند كه هرگون
. به هر حال كار بايد يكسـره شـود. در اسالميت اينها، گري اينها در بابي، در مشروطيت اينها، اينها
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ديگر بـس. هاي نو بايد جستجو كرد اي نو را آغاز نمايد آدم خواهد دوره براي اداره مملكتي كه مي
».ديگر بايد نو شود، مملكت همچنان نوكر اين آقايان بمانداست كه 

: زاده نظر خود را چنين ابراز كرد زاده پس از نقل اين سخنان تقي رسول
و نظريات جناب تقي« مـورد اسـتقبال، زاده كه به طور شفاهي بين مـردم منتشـر گرديـده افكار

و تصـديق فراوان قرار گرفته وبا عباراتي چون اين سخنان بيانگر  و شايسـته تقـدير مقاصد ملت
».گردد مي

و جـان خـود انسانيهپروران زاده را مقصود وطن زاده سخنان تقي رسول هايي دانست كه با نثار خـون
و» زاده از جانب يك مجاهـد حقيقـي چـون تقـي«و چون با جرئت. اند كسب آزادي را ممكن كرده بيـان

.دشود الجرم تأثير خواهد گذار اخطار مي
در هاي رسول سرانجام نوشته قـرار: دهـد اعالني است كه به خواننـدگان خـود خبـر مـي » ترقي«زاده

و بـه زبـان فارسـي در ايـران منتشـريهو به شيو» ايران نو«اي به نام است از هفته آينده روزنامه اروپايي
]58[.در آن شركت مستقيم خواهد داشت، زاده شود كه خبرنگارتان محمد امين رسول

، روز پيش از چاپ اين آخرين گزارش كه به باكو فرستاده شـده بـود5، ايران نودانيم اولين شماره مي
و آراي رسول. شودمنتشر مي در ايران نـويهزاده در نشري پيرامون نقش در گفتـاري پيرامـون آن نشـريه

.امهايي آوردههمين كتاب اشاره
بـا،ق 1325در رجـب، زاده به تهران ورود تقييهن روزهاي اوليزاده از هما رسد كه رسول به نظر مي

و نزديك شد و انديشـه زاده همـان تقـي. ها ادامه يافت اي كه تا سالدوستي. او آشنا گونـه كـه از تجـارب
و رسول، هاي ارمني براي تأسيس حزب دموكرات بهره گرفت پيشرو سوسيال دموكرات زاده را بـا تجـارب

ان تبحر روزنامه و، يران نوگاري فردي مناسب براي انتشار روزنامه سوسيال دمكرات به مثابـه بيـانگر افكـار
و هـاي سوسياليسـتي رسـول انديشه. آراي حزب دموكرات يافت و مواضـع بـه شـدت ضـد روسـي او زاده

و اقدامات سوسيال دموكراتيك در قفقاز بي هـاي ديگـري بـود كـه زمينـه ايـن شك مؤلفـه تجارب عملي
و آن را تحقق بخشيدهم ، گراي او در مرحله خطيـر مشـروطه تمايالت عميقتاً ايران. كاري را فراهم آوردد

و يارانش از رسول جانبه تقيبود كه به حمايت همه عامل مهمي زاده بـا همكاري رسـول. زاده انجاميد زاده
و روزنامه  او. شـد زاده از ايران دشوار پس از تبعيد تقي، ايران نوحزب دموكرات از همـه سـو عرصـه را بـر

و گروه. تنگ كردند اي سـفير روسـيه نيـز بـه گونـه. هاي فشار كشـيده شـد كار حتي به تدارك سوءقصد
مجلس كه در آن زمان ارگان اعتـداليونيهسرانجام وقتي در روزنام. منظم خواستار اخراج او از ايران بود

بي، ها بود مخالف دموكرات و عامل و مخالفان قصد جان او كردند جان خـود را در او را جاسوس گانه خواند
و آرزوي بهروزي و در مـاه مـه، اش را داشت خطر روزمره ديد؛ از سرزميني كه به آن دلبسته بود دل كند

شد 1912 هم. خارج و مؤثر رسول، صادقانه، دالنهمشاركت زاده در نهضت مشـروطيت ايـران انديشمندانه
ب هم،ه ايرانبا مهر بسيارش نسبت دستانه حكومت وقت با سفير روسـيه در ايـران عمـالً بـه پس از تبعيد

شد. پايان رسيد و ايرانيان سرخورده آن، در واقع وقتي از ايران و تعالي كه شـان زحمـت همه در راه ترقي
و ملي گرايي او به تركي به تدريج ايران، كشيده بود سگرايي عثماني چرخيد وسياليسـتي گرايي بر باورهاي

از. پررنگي افكنديهاو ساي و متفـاوت و مـؤثر خـود را در جهتـي ديگـر و كنش پرتـوان از آن پس بينش
روندي كه سرانجام بـه تأسـيس جمهـوري مسـتقل آذربايجـان در قفقـاز. كار انداخت دوران مشروطه به

. انجاميد
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و سوسياليسـم از همـان آغـاز گراحضور دو عنصر قدرتمند ملي، زاده سياسي رسوليهدر كارنام يـي
و تبعيـد بـه 1905امري كه از سـال. محسوس است و نهضـت مشـروطه تـا پايـان حضـورش در ايـران
و هم و ايران خانگي با تقي استانبول . گرايي قابل رويت است زاده با تقويت جنبه سوسياليستي

و ايـران نـو امه سوسيال دموكرات روزنيهادار، اوج اين رويكرد را در مشاركت مؤثر در حزب دموكرات
مي» در تنقيد اعتداليون«نوشتن رساله در 1912 گرايي تركـي از سـال عنصر ملي. شود مشاهده بـه بعـد

و كنش او تأثير فراوان نهاد . بينش
توسط برخي از عناصر سابق حزب همت در باكو تأسـيس 1912دانيم كه انجمن مساوات از سال مي

و آميـزه عباس كاظم، زادهلكرباليي ميكائي. شد و تني چند ديگر بـا رويكـرد و زاده اي از پـان اسالميسـم
محفلي كه به تدريج خود را حزب مسـاوات]59[. گذار اين محفل بودند بنيان، گرايش سوسيال دموكرات

. ناميد
هم رسول ه تـورك مـدتي بعـد بـه گـرو. زاده شـد تقـييهخان زاده پس از خروج از ايران در استانبول

ــ در زمان عفو عمـومي 1913پس از بازگشت به قفقاز در سال، تحت تأثير افكار آنان. يوردو نزديك شد
و تزار به مناسبت سيصدمين سالگرد سلطنت خاندان رومانف ـــ عنصـر تـرك  گرايـي قدرتمنـدي در آرا

و به تدريج از رهبرا رسول. آثارش پديدار شد و نظريـه زاده به انجمن مساوات پيوست آنن پـردازان اصـلي
. شد

ايـن. پالودگي زبان تركي را به ميـان كشـيد، گرايانزاده در اين زمان با فاصله گرفتن از عثماني رسول
و پيگـر به گونه)سخن آشكار(» آچيق سوز«با انتشار روزنامه تركي زبان 1915موضع در اكتبر  اي منظم

هـاي ملـي نشـريه آراي انتشـار يافتـه در ايـن روزنامـه را آرمـاني در سر مقاله اولين شماره. ادامه يافت
و رفع ناهمگوني و بر يگانگي زبان تركي تأكيد كرد هاي مسـلمانان سراسـر ها گويش آذربايجان اعالم كرد

و تاتارها را خواستار شد و ماوراي قفقاز و بـا دور شـدن، در اين زمان. قفقاز رهبر حزب مخفي مساوات بود
و، هاي سوسياليستي راديكال پيشينهاز انديش خواهان اصالحاتي معتـدل چـون ايجـاد مـدارس ابتـدايي

شد، تدريس به زبان مادري دوري محسوس ايـن برهـه. اعطاي خودمختاري به روحانيون مسلمان منطقه
و پشتيباني صريح از اقدامات جنگي روسيه در جنگ اول جهاني كـه در مقابـل عثمانيـان از عثماني گري
شـركت. شـود زاده مشـاهده مـي پرستي روسي در كارنامه اين برهه رسولو تبليغ عنصر وطن، قرار داشت

و تأسيس جمهوري آذربايجان قفقاز خود قصـه مفصـلي اسـت كـه جـاي رسول زاده در حكومت مساوات
]60[. طلبد ديگري مي
و زاده در نوشته تقي هـا بـود از يكـديگر اينكه سال با وجود،اش رفتهاز دست اي در رثاي دوست قديمي

كم زاده را دوستي صميمي رسول، خبر بودند بي و و از مردان نامدار كسي كـه بـا. نظير شرق خواندو باصفا
و مسـلك خـود، تربيت واال و با ايمان به مرام و صفاي قلب متين و مجاهـد، صاحب منطق سليم فـداكار

و همراهـي هـم عالوه، اين دو يار قديمي. صاحب عزم بوده است ، دالنـه در نهضـت مشـروطه بر همكاري
و در اخـالق تقـي. مدتي نيز در استانبول در يك خانه بـا هـم زيسـته بودنـد زاده او را فـردي ثابـت قـدم

و انصاف و متانت خواند، شخصي سرمشق راستي و نويسـند. اعتدال يهانديشمندي كه از امور عالم مطلع
و حيرت و سخنوري ماهر و ايمـان پيشواي كامل. نگيز بوده استا زبردست العياري كه به پيروان خود شور

و آشنايي. كرد القا مي مي دوستي كه او از هم نشيني و. بالد اش بر خود فردي كه تا آخـر زنـدگيش عالقـه
شـرح مختصـر امـا دقيقـي از كارنامـه، زاده در همـين مـتن تقـي. محبت خود را به ايران از دسـت نـداد 

]61[. دست داده استبهزاده رسول
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كم تقي و دموكراتشزاده بنابر خصيصه و انصاف و قلمـي، نظير اعتدال همواره با حفظ استقالل نظري
و فرهنگـي عمـر طـوالني، هـاي سياسـيو كردار خـود توانسـت در فعاليـت  اش بـا مـؤثرترين اجتمـاعي

و اختالف نظربه، هاي دوران خويش شخصيت امري كه بـه گمـان.و مراوده باشدوگو در گفت، رغم تفاوت
. بديل ساخته است من او را از اين منظر بي

و گشودن دريچه، مدارا و شنود ميان او كه همواره با استقالل باورهـاي خـود تحمل اي به امكان گفت
و انديشمندان دگرانديش آن زمان، كرد را عرضه مي هاي بسياري براي تاريخ معاصـر درس، با فعالين مؤثر

و كـنش متفـاوتي بـا تقـي ها كه در برهـه يكي از اين شخصيت. جاي نهاده است بر زاده هـاي مختلـف آرا
و مراوده ميانشان فراهم بوده اما همواره به درجه، داشته و گو . زاده است رسول، اي امكان گفت

رس نامه. هاي طوالني گشوده ماند تا سالها تفاوت رغمبهراه ارتباط اين دو بـه سـال]62[زادهولاي از
زاده پـس از سـقوط جمهـوري مسـاوات رسـول.م در دست است كه نشان از اين رابطه ديرپا دارد1924

در نامه تقـي در پاسخ، 1924مارس15آذربايجان به تاريخ  در نامـه طـي، مـارس همـان سـال4زاده اي
و اقدامات خود در آذربايجان از سوءتفاهماتي كه  او در افكار عمومي ارتباط با باورها مردم ايران نسـبت بـه

و تأثر مي و مـي پيدا شده اظهار تأسف و راهـي بـراي رفـع ايـن: نويسـد كند و جـوي واسـطه در جسـت
. سوءظن است

هـا نـه بـه ايـن روس، اگر باالي سر ما يك حكومت مقتدر ايرانـي وجـود داشـت«: كند وي تأكيد مي
و نه در قفقاز سهولت وارد باكو مي ميشدند نامـه در پايـان.»توانستند مرتكب گردنـد يه اين همه فجايع را

. زاده براي برطرف كردن سوءتفاهمات مابين است تقي» دارارشاد صالحيت«خواهان 
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و سازمان) پيلوسيانتز(ورام پيلوسيان ال اصلي جريان اقليـت كنفـرانس سوسـييهدهندرا بايد مغز متفكر
ــ دموكرات در ــ دانست كه با بـاور بـه حضـور دمـوكرات 1908اكتبر16هاي ارمني تبريز هـاي پيگيـر

و، زاده همراه تيگران ترهاكوپيان در كنار تقـي، جنبش مشروطه حـزب دمـوكرات ايـران را بنيـان نهادنـد
نيهنامنظام. فعال كردند و سپس به فارسـي داخلي حزب دموكرات توسط پيلوسيان به زبان فرانسه وشته
دهـد نشـان مـي، زاده كه اخيراً در دسترس قرار گرفته هاي فرانسه زبان پيلوسيان به تقي نامه. ترجمه شد

و مواضع اعالم شده در پي ايجاد يك حـزب دموكراتيـك، اش در آن كنفرانس كه او به پيروي از باور خود
ف و تشكيل فراكسيون براسـاس. عال در مجلـس دوم مشـروطه بـود راديكال براي رهبري نهضت مشروطه

و انتشـار مبـاني نظـري حـزب، ها كه اشاره خواهم كرد نامه اين و تـدوين او را شخصـيتي مـؤثر در تهيـه
و در پي ترغيب تقي برپايي شعبه بنيان، دموكرات و اصـالح شـعبه گذار حزبي در تبريز زاده بـه گسـترش

و تشكيل فراكسيون حزبي در مجلس مي . ابيمي تهران
و از ايـن رو بـا بـاور بـه داري را در ايران زمان مشروطه مسلط نمي پيلوسيان مناسبات سرمايه دانست

و، شـد عدم حضور آنچه پرولتارياي جديد خوانده مي و ذهنـي را بـراي فعـاليتي گسـترده  شـرايط عينـي
ـ ترويجـي سوسي. ديدسوسياليستي فراهم نميصرفاً اليسـتي در ايـران را او نه تنهـا كـار صـرف تبليغـي

از، بلكـه تأكيـد داشـت كـه چنـين رويكـردي، دانسـت مثمرثمر نمـي  نهضـت دموكراتيـك مشـروطه را
و زمين راديكال . كنـدو ناكـامي را تسـهيل مـي» ارتجـاع«غلطيدن آن به داماندريهترين عناصر محروم

مي، بنابر ادعاي او داري جـا افتـاده ـــ مار مناسبات سرمايهنه به دليل استث، برند اگر كارگران در ايران رنج
و ناكامل اين روابط توليدي است وي صـريحاً نوشـت. كه در ايران وجود ندارد ــ بلكه به علت رشد ناقص

و پرولتارياي صنعتي« رو. در ايران وجود نـدارد» بورژوازي حاصـل حيـات» سوسياليسـم ايرانـي«از ايـن
و جوشش دروني اين سرزمين نيست پيلوسـيان بـراي پيشـبرد امـر. است» وارداتي«بلكه امري، طبيعي

مي در پيش گرفتن تاكتيك، نهضت در ايران دانسـت تـا شـرايط را بـراي هاي متفاوت كوتاه مدتي را الزم
و رواج انديشه و برپايي تشكل بسط و كـارگري آمـاده كنـد صرفاً هاي هاي سوسياليستي او. سوسياليتسي

مي نوپاي ايران زيانيهبراي مشروط فعاليت صرف سوسياليستي را و عقيـده داشـت كـه ايـن، دانست بار
مي. نوع فعاليت عمالً دموكراسي را به آغوش دشمن خواهد انداخت كرد كـه ايـن امـر بـه آن ضمناً تأكيد
و اصول سوسياليسم دست كشيد نيست و خصوصـيات ويـژه، فعاليت كه بايد از باور بلكه به دليل شـرايط

و بسـيج عمـومي نگر كردن خواستهايايران ابتدا بايد در ريشهزماني در  و نيـز، تـر مـردم هاي دموكراتيك
و تصفيه از عناصر واپس و بسـتري مناسـب بـراي او اين عقب. گرا تالش كرد طرد نشيني موقت را فرصت

مي» طبقاتييهمبارز« ي از وفـاداري زاده جملگـ هاي برجاي مانده پيلوسيان بـه تقـي نامه. پنداشت آينده
و پيگير او به اين آرا و مسـتقل، فعال پس از انشعاب از جريان اكثريـت گـروه ـــ كـه بـه فعاليـت صـرف

و سـهيم  سوسياليستي باور داشت ــ در پي بنيانگذار يك حزب دموكراتيك براي رهبري نهضت مشروطه
فع. كنـد حكايت مـي، پارلمانتاريستي مجلس دوميهشدن در مبارز ، اليـت صـرف سوسياليسـتي او بـا رد

و انقالبـي در مقابـل محافظـه، زاده را به بنيانگذاري حزبي ائتالفي از عناصر دموكرات تقي و ليبـرال كـاران
و واپس گرايش و تقـي. گرا ترغيب كرد هاي راست زاده به دليل اهيمت استثنايي مكاتباب ميان پيلوسـيان

گذتأملبر آنها، در اين برهه وحوزه اين كتاب كه براي پنهـان كـاري همـه بـه هايي نامه. را خواهيم كردي
. زبان فرانسه نوشته شد
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آن)ق1327دوم شـعبان( 1909اوت19نامـه در تـاريخ اولين و متاسـفانه چنـد صـفحه از نوشـته
و در تدارك تأسيس شعبه تهران حزب دمـوكرات بـود تقي، در اين زمان. مفقود شده است . زاده در تهران

زاده در پايتخت در امتداد اهداف مشتركشـان عنـوان هاي تقي لوسيان شادماني خود را از كوششپي]63[
مي. كند مي به رسد كه اين به نظر و بدل نامه نامه در پاسخ هـايهاسـت كـه خـود آن نامـيهشدهاي رد

را ارسالي تقي» طرح«پيلوسيان. مفقود است افزايد كـه او هـمو ميندخوامي» عالي«زاده براي تشكيالت حزب
و از طريقرا» نامه حزبينظام« و آن را به زودي به فارسي برگردانده عضـو» اكبر محمد علي«آماده كرده

و حزب دموكرات به تهران ارسال خواهد كرد مي هاي در ميان داده. رسمي انجمن تبريز بريم كـه نامه پي
و پيشـه» عبه فرعيش«يك، اصلي حزبي در تبريزيهعالوه بر شعب وران تشـكيل در ميان بازرگانان جوان
مي. شده است مي پيلوسيان از اوضاع شعبه تهران و و مسـاوات بـا نويسد كـه آيـا آشـنايي تقـي پرسد زاده

: كنـد پيلوسيان تأكيد مـي. كردگان تهراني در گسترش نفوذ حزبي تأثير داشته يا خير؟ بسياري از تحصيل
و بسياري ديگر هم به اين امر توجه كـرده زمان تشكيل احزاب سيا وي لـزوم. انـد سي در ايران فرا رسيده
تـر ها هم با همـين دغدغـه خواسـتار فعاليـت وسـيع ويژه اينكه داشناكبه. شود اقدام عاجل را گوشزد مي

مي از تقي. اند شده و يارانش در تهران اخ خواهد پيش از آنكه ديگران همه فرصت زاده تصـاص ها را به خود
او. در اين كار شتاب ورزند، دهند و تقي، به گمان و يارانش مؤظفند هرچه زودتـر اكثريـت دمـوكرات زاده

مي. فعالي را در عرصه سياسي به وجود آورند و انقـالب خسـته: افزايداو از آنجا كه مردم ايـران از آشـوب
و تمايل دارند و امنيت نياز و به آرامش هر، شده و قـوام هـر چـه بيشـتر يـك چه سريعبايد در برپايي تر

را پيلوسيان تشكل. گير اقدام كرد تشكل دموكرات همه و هنوز مخفي حزب دمـوكرات » حـزب مـا«نوپا
و گسـترش دهـد مي و دشـمنان دوام در. خواند كه بايـد راديكـاليزم مشـروطه را در مقابـل مخـالفين او

از همين زاده پيشـنهاد براي انتخابـات مجلـس دوم را بـه تقـي نفر نامزد حزب دموكرات22نامه فهرستي
و هنـوز اين. داد و خلع يد از محمدعلي شـاه نوشـته شـده اسـت نامه كمتر از يك ماه پس از فتح تهران

و توصـيه. شعبه حزبي در تهران همچون تبريز گسترش نيافته بود و برنامه هـاي جانـداري پيلوسيان طرح
و تقـي اين. كندمي زاده عنوان براي دوست خود تقي و رفيقانه ميان پيلوسيان زاده كـه نامه بسيار دوستانه

در حاكي از آن است كه تقي، زاده به تهران نوشته شده مدت كمي پس از ورود تقي زاده در زمان اقـامتش
و دست و در بحبوحـ كم در ماهتبريز مبـارزه مسـلحانه مقاومـت تبريـز بـا ايـن سوسـياليههاي پايـاني

و همگام شده است راتدموك و همراه و اشـاره، نامه لحن. هاي ارمني محشور آن جملگـي هـا نـوع كلمـات
و هم بعدها به علـل متعـدد. اثبات اين ادعايند و بدل شد از جملـه، اين مكاتبات هم آن زمان محرمانه رد

بـ. از جانب دو طرف مسكوت مانده است، فضاي آكنده از تعصب آن زمان ه اينكـه حـزب اشاره پيلوسيان
و گسترش يابد واال احزاب رقيب چون داشـناك ، هـا فرصـت را خواهنـد ربـود دموكرات هرچه زودتر قوام

هـاي سوسـيال دمـوكراتي بـا دغدغـه، هـا داشناك، گرايان ارمنيدهد كه پيلوسيان برخالف ملي نشان مي
و چگونگي پيشبرد امر نهضت مشروطه بوده است نگاهي به فهرست ارسـالي. ذهني پيرامون مسائل ايران

و احاطه او بر اوضاع سياسي ايران زمانـه، ژرفا، پيشنهادي پيلوسيان براي نامزد انتخابات مجلس دوم دقت
، هـا رغم فعاليت تشكيالتي مجـزاي او از دمـوكرات علي، اكبر دهخدا آوردن نام علي، مثالً. دهد را نشان مي

و تأكيـد او اوضاع ايران پس از فتح تهران را مـي. مؤيد چنين ادعايي است، نيز ذكاءالملك فروغي شناسـد
و حزبي بايد به آشـوب پايـان مي و با گسترش مبارزه پارلماني و امنيت نياز دارند كند كه مردم به آرامش

و فعاليت او. هاي سازندگي را بر اوضاع چيره كردداد و راديكـال تا مشـروطه، به گمان ، خواهـان دمـوكرات
و فراگير خود را برپا نكنندتشكيالت دمو و تشـكل. آرامش كشور دست نيافتني خواهد بود، كراتيك نظـم

و سـردرگمي عمـومي تجـويزو حزب با برنامه مشخص را در مقابل فرقـه  و مـرج سياسـي و هـرج بـازي
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نامه زمـاني نوشـته شـد كـه سـردبير سوسـيال دمـوكرات. فعال رهبري آذربايجان حزب دموكرات است
و اعمال نفوذ دولت روسيه مجبور به ترك ايـران شـده بـود ايران نوروزنامه  . ــ ارگان حزبي ــ تحت فشار

و خشمگين است اصـر فعـال تـرين عن از دسـت رفـتن يكـي از مهـم. پيلوسيان از اين ماجرا سخت نگران
مي كميته مركزي را براي آتيه حزبي مصيبت  و كميتـه مركـزي حـزب را در فقـدان تقـي بار و خواند زاده

مي رسول و ناتواني تشبيه . كند زاده به مركزي سست
و دوستي خود را ادامه دادند تقي و پيلوسيان تا ساليان دراز ارتباط در زمـان وزارت مـالي دوران. زاده
مي سيان در اداره تحت وزارت تقيپيلو، رضاشاه از،ش1304اي هم به تـاريخ نامه. كرد زاده خدمت پـيش
درخواسـتي بـه، زاده بـراي آزادي پيلوسـيان از زنـدان دهـد تقـي در دست است كه نشان مـي، آن ماجرا

]64[. رضاخان سردار سپه وزير جنگ ارائه داده است



)درويش-ت(تيگران ترهاكوپيان.6. پيوست

و متولـد. از زندگي خصوصي تيگران اطالعات زيادي در دسـت نيسـت مـي دانـيم از ارامنـه اهـل تبريـز
در زمـان دانشـجويي بـا. از سوئيس بـود اقتصاد سياسييهكرده رشت تحصيل. است)ش1267(م 1888

و پيگير شد شـناخته شـده هـم» درويشـت«هاي با نام مستعار زنيو قلم در فعاليت. سوسياليسم آشنا
. است

و يا دگران در منـابع ايرانـي بـه و حضور تيگران ورام 1909سـپتامبر20نامـه نخستين اشاره به نام
و همراه سوسيال دمـوكراتش در تبريـز بـه تقـي  پيلوسـيان بـه. گـردد بـازمي]65[زاده پيلوسيان دوست

مي: زاده اطالع داد تقي و در صـورت رفيق تيگران كه يك سال بود در ژنو زندگي كرده به تبريـز بازگشـته
مي نياز تقي و تشكيالت رفـت تيگران در اوج نبرد تبريز از آن شهر به ژنـو. توان او را به تهران فرستاد زاده

خطـاب بـه 1908دسـامبر3نامه او به تـاريخ. تماس گرفت، از رهبران سوسياليست،و از آنجا با پلخانف
هـاي ارمنـي نامه در شرح اقـدامات سوسـيال دمـوكرات محتويات اينيهردربا. پلخانف را در دست داريم

در مجلـه]66[»انقـالب ايـران«اي هـم تحـت عنـوان از او مقاله.ام تبريز در همين كتاب به بحث گذارده
تيگـران در ايـن زمـان جـواني در سـرآغاز دهـه. نئوزيت به زبان فرانسه در همان زمان منتشر شده است

ب بيست و عمر ، خوانـد به سرنوشت ايران ــ كه آن را كشـور خـود مـي مند عالقها باورهاي سوسياليستي
و دهقانـان بـارز اسـت. است در تحليـل از اوضـاع زمانـه. در اين نوشته توجه خاص او بـه مسـئله ارضـي

مي، ناصرالدين شاه ن يـك بابيه بـه عنـوا. امري كه قابل ترديد است. دارد بابيه را جنبش دهقاني محسوب
و در بستر آراي شيخي در، كـه از چنـدي پيشـتر آغازيـده بـود- آيين نوين كه از تحول در مذهب شيعه

از نسبت دادن خيزش. ميان مردم شهري عمدتاً طرح شده بود و پيوسـتن تعـدادي هـاي دهقـاني زمانـه
ا روستائيان به تأثير حضور باورهاي غايت ز بنيـان اسـتواري گرا مهدويت به اعتراض عليه مناسـبات ارضـي

و نوشـته سـاله بايد در نظر داشت كه تيگران در اين زمان جـوان بيسـت. برخوردار نيست اي بـيش نبـود
و ژرفانگر اوست، هايي از اين دست هايش به رغم كاستي . حاكي از ذهن هوشمند

روشـن شـدن بـا. خوانـد ميرزا رضاي كرماني قاتل ناصرالدين شاه را بـابي مـي، تيگران در اين مطلب
اين توجه دقيـق،و سرانجام در متن نهضت مشروطه، زمينه زواياي جديدي از حركت ازليان بابي در پيش

دو، تيگران در اين نوشته در تحليل جنبش مشروطه تا زمان نوشـتن مقالـه]67[. است تأملتيگران قابل 
ر: دهد مرحله را در نهضت تشخيص مي از،»روسـاي روحـاني«فـتن مرحله نخستين آغاز نهضت تا كنـار

اول اغتشـاش كامـليهدر دور: نويسـد وي مـي.و مرحله دوم از آن زمان تـاكنون. 1906مارس تا ژوئن
و مبارز بيهچيرگي است دريهمجموع.ودطبقاتي هنوز به درستي قوام نيافته نيروهاي ناراضي از دولـت

امـا بـا. روحانيون كنترل امـور را در دسـت داشـتند در اين مرحله عمدتاً. ائتالفي در كنار هم قرار گرفتند
و سران غيرمذهبي غلبـه يافتنـد،»مبارزه طبقاتي«شفاف شدن  . روشنفكران در رأس جنبش قرار گرفتند

سياسـتيهبـه صـحن، هاي فشار مورد حمايت برخي سران روحاني عقب رانده شـده در اين مرحله گروه
و ادبياتي سياسي كـه بـه، مشروطه است،ش مشروعهتيگران به كشمكيهاشار. گام نهادند اما اصطالحات
و كمتـر بـا ذهنيـت ايرانيـان مسـلمان آن روزهـا بيشتر متأثر از آثار مشابه بين، گيردكار مي المللي است

مي هاي سوسياليستي بين تأثير آموزه. سنخيت دارد تيگـران. يافت توان به وضوح در سياق نوشتار الملل را
مييهدر ادام و اقدامات مقاومت تبريز را تحسين هاي آنها را اسـتقرار مجـدد خواسته. كند مطلب مبارزان

و احتـرام بـه عـدالتو آزادي برقراري برابـري، دولت پارلماني، قانون اساسي و امنيـت هـاي دموكراتيـك
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مي. خواند مي و انگليس در صدد تداوم استبداگويد شاه با حمايت دولت وي از.د پيشـين اسـت هاي روس
و بـه اعتبـار هـراس ايـن دو دولـت از المللي دولت به پيروي از سياست بين، نظر وي و انگليس هاي روس

و قفقاز و تأثير اين نهضت در هند تـر نهضـت ايرانيـان را در دسـتور كـار خفه كردن هرچه سريع، پاگيري
مي. اندقرار داده رغم همه اين مـوارد نبايـد در مـورد انقـالب ايـرانبه: افزايد تيگران دورانديشانه در ادامه

و خواسته را دچار اغراق شد و فهـم زمانـه هاي دموكراتيك و غني شـمرد كـه در گنجـايش چنان عظيم
و اتخـاذ تصـميم دربـار. ها را هم ديد بايد كاستي. نگنجد هـاي مسـئله ارضـي از راهيهحق رأي عمـومي

و اشارهانقالبي هنوز در درجه دوم قرار دار و رهبران نهضت صحبت بـراي آنهـا. كننـد اي بـه آنهـا نمـي ند
و. استقرار مجدد قانون اساسي ملغي شده پيشين اولويـت دارد  امـري كـه ديگـر متناسـب بـا مناسـبات

بي. آرايي طبقاتي كنوني جامعه نيست صف مي مردم در و آگاهي انقالبي همه خبري ژرفي به سر گيـر برند
و بادوامي براي هدايت انقالب به يك فرجـام نيـك كمبود. نشده است عمده همانا فقدان سازمان نيرومند

همهاي تشكل. است و گروه پيشين از و ناچيزي هم كه وجـود دارنـد پاشيده از كـارآيي الزم، هاي كوچك
هـيچ حـزب. شـود حتي در تبريز هم انقالب به دست افرادي غير متشكل رهبـري مـي. برخوردار نيستند

و. وجـود نـدارد، اي به معناي واقعي كلمه كه توان رهبري نهضت را داشته باشديافته زمانسا ايـن اوضـاع
و نوسان احوال سد راه تكوين انقالب و كودتا . آورندمي هاي دماسنج انقالب را فراهماند

مي، تيگران در ادامه  ايران نقش شايسـته كند كه بايد بتواند در انقالب كارگران ايران را نيرويي معرفي
گويـد آنـان تـاكنون سـازماني مـي. عمالً منفعل اسـت، اما به دليل عدم آگاهي طبقاتي گسترده، ايفا كند

مي افزايد اخيراً تالش شده كه در تبريز يك حزب سوسـيال دموكراتيـك. اند مرتبط با منافع خود نداشته
هـا در ايـن امـا اخـتالف. طبقاتي متحـد كنـد را به زير پرچم حزب» پرولترها«سازمان داده شود تا تمام 

و افـزود. زمينه مانع كار شد : به اختالف دو جريان منشعب شده گروه سوسيال دموكرات تبريز اشاره كـرد
. اندسعي در كشاندن نهضت مشروطه به سوي چپ داشته، هر دو جناح تشكل

و، رغـم تمـامي موانـع المللي سوسياليستي رساند كـه علـي به اطالع جنبش بين، در پايان معضـالت
و در اوج ممكـن قـرار دارد انقـالب نيرومنـدتر از پـيش در ايـران بـه پـيش مـي، هـا كاستي دالوري. رود

و، ستارخان در برافراشتن پرچم نبرد خاموش شده و حضـور قهرمانانـه مـردم تبريـز در دفـاع از حقـوق
و عنوان كرد كه انقالبيون ايرشرف انساني شـاه را بـه سرنوشـت، ان با شعار يا مرگ يا آزادياشان را ستود

. اش در انقالب كبير دچار خواهند كرد همتايان فرانسوي
تا اوت سال بعد بـه مـدت يـك سـال در ژنـو سـويس 1908كه اشاره شد تيگران از اوت طور همان

و همفكران خود در تبريز در ارتباط منظم بود و از آنجا با دوستان مـاه پـس از خـروج چند. اقامت داشت
شد 1908كنفرانس معروف اكتبر، تيگران از تبريز و يار نزديگ تيگـران. گروه در اوج نبرد برگزار ، دوست

ضـرورت، كنفرانس با طرح فقدان شرايط الزم فعاليت صرف سوسياليسـتي ورام پيلوسيان در زمره اقليت
تشها شركت سوسيال دموكرات  و ايجاد يك گونـه را مطـرح كل دموكراتيك ائتالفدر نهضت دموكراتيك

مي نامه از وراي. كرده بود همنگاري بعدي پي انديش با اقليت دمكـرات جـوي كنفـرانس بريم كه تيگران
. بوده است

و دوسـتان ديگرشـان 1909تيگران پس از بازگشت به تبريز در اوت به فعاليت مشترك با پيلوسـيان
حز، در امتداد ايجاد و قوام مي به تقي،ب دموكرات ايرانگسترش او را در زمـره بـا نفـوذترين. پيوندند زاده

مينظريه و سازماندهندگان حزب دموكرات در شعبه آذربايجان در گزارش كميتـه مركـزي. شناسيم پرداز
ها اخيـراً غيردوسـتانه زاده با داشناك آمده است كه رفتار تقي 1910آذربايجان حزب داشناك در دسامبر 

ميبه نظ و زاده با سياسـت تقي، بنابراين گزارش. رسدر هـاي عملگـراي خـود بـه همكـاري بـا پيلوسـيان



    



و نقش تقي 888  زاده نهضت مشروطيت

و تمركـز قـواي جامعـه«تحت عنوان،]73[روزنامه اين 1910نوامبر14يهاولين بار در شمار اتحاد
ـ كميته نجات ملت  آغـاز، هـاي پيشـين نشـريه در شـماره» سالمت ملت«در دنبال مطلبي به نام » ملت

شدگفت و تالش فوري آحاد ملت را خواستار تيگران ابتدا غرض خود از آحاد ملت را كـه قـرار اسـت. وگو
از» ملـت«كـدام ملـت؟ ملـت چيسـت؟. توضيح داد،ددر كميته نجات ملي متشكل شون عبـارت اسـت

و طبقاتي كه دو ثلث مجموع يك ملتي را تشـكيل مـييهطبق بنـابر، جامعـه».دهنـد عامه يعني اصناف
و منافع اقتصادي به طبقات تقسيم تـوان از اتحـاد همـه طبقـات اجتمـاعي لذا نمـي، است شده خاستگاه

و بهـره الطو اشراف ملوك. سخن راند و محنت را ايف ايران در سايه رنج بـردن دسـترنج ملـت امـور خـود
و اينان متحدين ملت محسوب نمي پيش مي و اتفـاق. شوند برند همـه در ايـن شـرايط بحرانـي از اتحـاد

مي. كنند صحبت مي و با كي؟ آيا تـوان بـا دشـمنان طبعاً اتحاد امري ضروري است اما بايد دانست چطور
ش . ممكن نيست كه بتوان نمايندگان همه طبقات اجتماعي را به زير لواي يگانه گـرد آورد.د؟مردم متحد

و مشروطيت مفيد به احوالشان نيست مي، آنان كه سالمت ملت آنـان. توانند متحد شـمرده شـوند چگونه
و با دشمنان ملت همراهي خواهند كردهمواره بزرگ را. ترين دشمن مردم بوده تـوان نميبنابراين اشراف

. در كميته نجات ملي پذيرفت
و فرقه عامه طالب يك حكومت مسألت« و مرج و هرج پرور ملـي ارتجاعيون طرفدار حكومت اشرافي
مي.»باشند مي و مشروطيت مملكت ما را با قلبي پرشعف انتظار از، مـردميهعام. كشند سقوط استقالل

و استقالل ملي نمي و ارتقـاء يابنـد توا آنجا كه بدون مشروطيت بايـد، نند زندگي مطلـوبي داشـته باشـند
و  و استقالل وطن را پاسـداري و مجلس ملي و به هرگونه فداكاري الزم متشبث شدند همگي از هر طرف

سـلطنت«ملت هم در لواي، تواند زندگي كند كه عقاب در آشيانه گنجشگ نمي طور همان. حمايت كنند
و آسـايش برخـوردار شـود توانـد از حيـا نمـي» مطلقه مقتـدر  و مناسـبات.ت اسـتقالل بـدون مشـروطه

و تحـول. دموكراتيك تنها به سود خودكامگان است مردم هم به ياد داشته باشند كـه در جريـان انقـالب
و سعادت بايد مصائب را تحمل كننـد  و براي رسيدن به رفاه مؤسـس سوسـياليزم«. مشكالت وجود دارد

».هـاي اجتماعيـه اسـت گويـد كـه انقـالب قابلـه هيئـت مـي، كس مشـهور كارل مار، علمي) اجتماعيت(
و اجتمـاعي بـدون انقـالب، تجدد اقتصادي، شود كه تا مادر رنج نكشد طفل متولد نمي طور همان سياسي

و ملوك نظام خان. تحقق نخواهد يافت داري الطوايفي منزلت خـويش را خـود بـه خـود بـه سـرمايه خاني
و سرمايه نمي و بهـره دار دهد كـدام. بـرداي از اجتمـاع بـر نداشـته اسـتي هم به آساني دست از كنترل

و درد زايمان از لـذت بچـه مادري را مي ملـت. دار شـدن پرهيـز كـرده باشـد؟ شناسيد كه از بيم سختي
و بهروزي را صاحب شـود هم و مصائب آينده بهتر و بايد با تحمل مشكالت نبايـد نااميـد. چون مادر است
و مرجاي، شد و اخـتالالت خاتمـه خواهنـد گرفـتن هرج كيسـت كـه بگويـد ملـت ايـران از حركـت. ها

و مـرج را ناشـي از قيـام طلبي ــ بهره خواهانه اخير خود ــ مشروطه آزادي اي نبرده اسـت؟ برخـي هـرج
مي آزادي بي خواهي ملت و بالياي و شمار حكومت قـديم ايـر پندارند؟ بايد پرسيد وقتي ملت با مصائب ان

ميمستبدين قاجار روبه مي رو بوده چه و نكبتشان سـاخت؟ فرامـوش نكنيـد بايد كرد؟ آيا بايستي با ذلت
سـاير انقالبـات ملـي، شورش آلمان قريب به دو دهه دوام داشت، سال طول كشيد25كه انقالب فرانسه 

ب. هم به همين ترتيب بوده است و محنت نااميد شدند كـه مـا و نجـات مگر آنها از رنج گـوييم رسـتگاري
. محال است

و يأسي و كوشش، بايد با هيچ تزلزل هاي تاريخي همچون آنان به سـر منـزل در سايه مجاهدت بسيار
و فالح« امـا نااميـد، ها طول كشد ها سال ما آرزو نداريم كه انقالب ما همچون ديگر ملت. برسيم» سالمت

تالنمي و و راه نجات را مسدود ندانسته ميشويم و با ايجادش را» كميته نجـات ملـي«كنيم قـواي ملـي
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ميگرد مي و استعداد خود را متمركز و تمامي توان و آوريم و در پـي محافظـت از اسـتقالل وطـن كنـيم
و مشروطيت مي آزادي . كوشيممان
و آنهـا را از هـم،]74[ايران نوديگريهتيگران در شمار  قواي حقيقـي كميتـه نجـات ملـي را شـرح

و كاستي، اوضاع خطير را گوشزد كرد. تفكيك كرد را كمبودها و افزود تأييدها و مـؤثر: كرد قـواي بالفعـل
و ايالت مسلح هستند متأسفانه از آنجا كه قشون مـنظم نـداريم تنهـا. حال حاضر ما همانا احزاب سياسي

در اما همه فرقه. نيروهاي بالقوه ما همين جريانات هستند و ايـالت هـم راسـتاي منـافع ملـي نيسـتند ها
را. كنند حتي در ميان جريانات مدعي چپ هم همه در اين راستا عمل نمي دشمني ميان آنها اتحاد ملـي

ضرورت اتحاد نيروهاي چـپ در ايـن بزنگـاه حسـاس تـاريخي بـيش از هـر زمـان. دار كرده است خدشه
و نزديك ساده. محسوس است بي لوحي و اختالفات و علت ايشان كه همـواره هـم بـهسب بيني سياسي ب

در. واسطه اختالف اصول مسلكي نيست به زيان اتحاد ملي است همه بايـد اسـتحكام مبـاني مشـروطيت
و خارجي روزافزون را مد نظر قرار دهنـد  و ترقـي«مناقشـه احـزاب. مقابل طوفان ارتجاع داخلي ،»اتفـاق

ا» داشناكسيون« ، هـا را كنـار گذاشـت بايـد خودخـواهي. سـت با حزب دموكرات ايـران از همـين قبيـل
و گروهي پرهيـز كـرد و از منافع شخصي و آزادي هـا كـه مشـروطه ايـن فرقـه. عموميت را پرستيد پـرور

و مغلـوب مـي، بايد با هم يكي شوند، خواهند و چه اگر ارتجاع فاتح شود همه آنهـا متسـاوياً نـابود شـدند
و تفاوت در تاكتيك مدنظاختالف مرام خـواه در كنـار عناصـر اين سـه حـزب مشـروطه.ر نخواهد بودنامه
و برخـي هـم در فرقـه اعتـداليون حضـور مستقل آزادي و گروهي نيسـتند و ملي كه در هيچ حزب خواه

و مـرام. بايد يك ائتالف ملي را به وجـود آورنـد، دارند نامـه اعتـداليون از عناصـر مختلـف تشـكيل شـده
مي اهي در ميان فرقهخو اعضاي مشروطه. مشخصي ندارند تواننـد بـه كميتـه نجـات اعتداليون هستند كه
و قابـل اتحـاد، دهنـد ايالت كه يك پنجم جمعيت ايران را تشـكيل مـي. ملي بپيوندند نيرويـي جنگجـو

مي. هستند و و بيگانگان از قواي ايالت به سود خود بهره برده و انقـالب ملـي هـم ارتجاع برند؛ امر اتحـاد
و شورش فرانسـه، اي از كميته نجات ملي تيگران براي نمونه. شركت آنان پيش نخواهد رفت بدون حضور
و اجتمـاعيون بـراي متشكل از مشروطه» چپي فرانسههاي دست اتحاد فرقه«: را يادآور شد پروران معتدل

و بازگشت مجدد سلطنت متحد شده و عثمـاني هـم قـواي مليـ. اند جلوگيري از خطر ارتجاع ه در روسيه
از. اند چنين كرده و دهشت«بايد و»اي آور فرقـه اختالالت طفالنه و مشـروطيت در ايـران دسـت كشـيد

و فرقه استقالل ملي را بازيچه خودخواهي در صـورتي. تاريخ گواه ما خواهد بـود. اي قرار نداد هاي شخصي
و ملت«كه  و روس دست به يكي شده، دژخيمان آزادي انـدو عزم جزم نمودهزمامداران سياست انگليس

و متحـد سـاختن، فزاي مـا را ويـران كننـد كه بنيان بقاي كشور دل كسـي كـه در فكـر يكـي سـاختن
و مدنيت است، پرستان ايراني نباشد وطن »بزرگترين دشمن ملت

را]75[. ادامه يافـت ايران نوسلسله مقاالت تيگران در در كنـار متحـديني كـه كميتـه نجـات ملـي
و ترقي، عالوه بر حزب دموكرات ايران،نددادتشكيل مي و برخـي عناصـر داشناك، حزب اتفاق هاي ارمني
و برخي ايالت ديگر حامي مشروطه هم مطرح شـدند، خواه اعتداليون مشروطه يهنامـ مـرام. ايل بختياري

و از خوانندگان خواستند پيشنهادهاي خـود را كميته نجات ملي در روزنامه براي اطالع عموم منتشر شد
آن: تيگران نوشت]76[. ارائه دهند و كنتـرل و خارج از حكومت كميته نجات ملي يك تشكل جبهه ملي

و نظام نامهكميته بر مبناي مرام. است و شـتابان بايـد بـراي نجـات ملـت از صـرفاً نامه مـوقتيو تاكتيك
و خاتمه دادن به رقابت ك. هاي زيانبار موجود وارد عمل شود بحران و دولـت را ايـن ميتـه جـاي مجلـس

و در كنار آنان در راستاي مصالح ملي عمل خواهد كرد - نمايندگان جريـان. نخواهد گرفت بلكه به موازات
و افكـار خـود آزاد هاي مختلف شـركت و كننـده در آن در ابـراز عقايـد و هركـدام جداگانـه نـزد احـزاب
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مركزيتي تشـكيل. يت مرامنامه آن خواهد بودرعا، شرط حضور آنان در كميته. هاي خويش مسئولند گروه
و سـامان دهـد  و نظام مشروطيت را تمركـز در. خواهد شد تا دفاع از استقالل كشور تمركـز قـواي ملـي

و استقاللمان از هر سو ما را احاطه كرده ]77[. ضرورتي مبرم است، اند زماني كه دشمنان آزادي
و طرح جبهه متحد ملـي بـراي نجـات كشـور از بحـران روزافـزون را ناصـرالملك اين سلسله مقاالت

و جبهه اي عليه دمكرات و نكته. بر پا نمودها برگرفت از از تيگران در شرحي عميق تـاريخ نظـام«سنجانه
بـه. هم مطـالبي انتشـار يافتـه اسـت ايران نودر روزنامه » ترور«و سلسله مقاالت پيرامون » مالياتي ايران

ترور به عنـوان ابـزار پيشـبرد امـر سياسـي در گفتـاري تحـت عنـوان امون نكوهشمقاالت مفصل او پير
و ترور در مشروطه« و مسـؤالنيهنوشـت. ايـم جـاي ديگـر اشـاره كـرده » خشونت آنيههوشـمندانه در

در خطير ديگـري هـم بـه قلـميهتيگران در بره. است تأملمقاالت قابل  در. پرداخـت ايـران نـو زنـي او
بي صف و دخالـت، المللي جديد عليه ايـراننآرايي درو خطـر روزافـزون تجـاوزات و انگلـيس هـاي روس

و روســيه در پتســدام خصــوص اجــالس ســران دولــت  ــوامبر5(هــاي آلمــان و) 1910ن تحليــل ژرف
. اي ارائه داد جانبه همه

و هشياري بين المللي تيگران  اجالس پتسدام
رو 1910در پاييز و انگليس آشكارا رو به سردي نهادروابط همواره متالطم و.س روسيه بـا وجـود تفـاهم
و منطقه هاي كوتاه همكاري مي،اي مدت حضـور. يافـت عمالً منافع درازمدت خود را با انگليس در تناقض

آلمـان در پـي. دار كـرده بـود معادالت سنتي قدرت در اروپا را خدشه، آلمان به عنوان قدرت نوپا در اروپا
و ايران نگاه خاصي داشت، هندوستانجاي پا به  بـا گـرايش بـه آلمـان درصـدد، جرياني در روسيه. افريقا

و تفاهم با آن كشور بود ايزولسكي وزير امور خارجه روسيه كه به تمايالت انگليسي معـروف بـود. نزديكي
و انگليس در برخي مناطق جهان از جمله ايران شناخته مي منصب خـوداز.شدو از مسببين اتحاد روس

و سرگي دميتريويچ سازونوف با گرايش به آلمان در مقام وزير امور خارجه جديد گمارده شد . عزل
و ويلهلـم، در پي اين تحوالت جديد 1910نوامبر5در اجالسي با شركت تزار روسـيه نيكـوالي دوم
شد، دوم برنامـه تأسـيس، كرههـاي مهـم مـورد مـذا از جمله بحـث. قيصر آلمان در پتسدام آلمان برگزار
و سپس ادامه آن تا شمال اين كشور بود راه ها براي پيشـبرد مطـامع شـرقي آلمان. آهن بغداد تا مرز ايران

و مقابله با قدرت ايـن مسـير. امتياز خـط آهـن بغـداد را از تركيـه كسـب كـرده بودنـد، هاي رقيبخود
حاصـل توافـق ايـن اجـالس امضـاي.توانسـت انتقـال كاالهـاي آلمـاني را بـه منطقـه تسـهيل كنـد مي

سن 1911اي در اوت نامه پيمان . پترزبورگ بود در
و روس متعهد شدند از اتحاد با هر دولتـي كـه پيشـقدم حملـه بـه، طبق اين معاهده دو دولت آلمان

در اين توافق آلمان نفـوذ روسـيه در شـمال ايـران را در ازاي يـك رشـته. يكي از آنها شود اجتناب ورزند
احـداث. در واقع مناطق شمالي ايران در حيطه قدرت روسـيه معرفـي شـد. تيازات به رسيمت شناختام
و بـا راه و روسـيه و عثمـاني بـا سـرمايه مشـترك آلمـان آهن جديد از تهران به خانقين در سر حد ايران

و نظارت مستقيم روسيه مورد توافق قرار گرفت مو. كنترل رد ايجـاد در عوض روسيه هر نوع مساعدت در
خط آهن بغداد توسط آلمان را تعهد كرد؛ مسيري كه به خط آهن ايران از سرحد عثماني تا شمال وصـل 

.شدمي
را، مستشار مالي دولت ايران در كتاب خـود پيرامـون رويـدادهاي آن روزهـا، شوستر توافـق پتسـدام

و اسـتيالي ايران در واقـع.و پايان مشروطه دانست» انهدام آزادي ايران«سرآغاز  بـه كشـور تحـت نفـوذ
و پايـان هاي واقعيت اين است كه اگر رويداد. روسيه تبديل شد ب اكتبـر و انقال برآمده جنگ اول جهاني
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و مـاوراي آن يكسـره كـردهها حاكميت تزاريسم پيش نيامده بود روس كار ايران را همچون مناطق قفقاز
. بودند

و هوشمندي و سرنوشـت آتـي ايـران را مـي شرايط بينتيگران در شناخت حضور ذهن در المللـي تـوان
بينـي تيگران پـيش. مالحظه كرد، نوشت]78[ايران نوهايي كه پس از اجالس پتسدام در روزنامه بررسي

او كـه بـه. جـاي خواهـد نهـاد نماياني بـريهكرد كه گردهمايي پتسدام در تاريخ سياست جهان يك نقط
را استناد انعكاس اين مالقات در مطبوعات اروپا نتايج آن در عرصه بـينبه، زبان فرانسه مسلط بود المللـي

و سرنوشت و هندوستان مطرح شده بودبه. ساز خواند مهم تيگـران بـه شـرايط. ويژه اينكه خط آهن ايران
و صف و آرايي جديد قدرت جديد جهاني و عنوان كرد كه ديري است در كنـار شمشـير هاي اروپايي اشاره

هـاي اروپـايي در كنـار دولـت. صالح ديپلماسي به عنوان ابزار مهم وارد صحنه جهاني شـده اسـت،الحس
و تدارك جنگ و وسايل نظامي خود به سياست پيشرفت هاي نـويني در عرصـه ديپلماسـي متوسـل افزار

و ائتالفات سياسي جديد موازنه قدرت را دگرگـون كـرده اسـت. اند شده و،اتحـاد آلمـان. اتفاقات اتـريش
و فرانسه دردهه آغاز قرن بيستم، ايتاليا در مقابل ائتالف روس . تـأثيرات محسوسـي نهـاده اسـت، انگليس

و انگليس و تيگران نوشت كه روس و ايـران هسـتند و اقتصادي جديـدي در آسـيا خواهان تجربه سياسي
ش و توانمندي روزافزون آلمان مجبور به سازش روسيه پس از شكسـت. انددهدر اين راستا به دليل حضور

و بريتانيـا هـم مـيمي 1905از ژاپن در  خواسـت منطقـه خواست برتري خود را در منطقـه حفـظ كنـد
و پرسود هندوستان را در حيطه اختيار خود نگه دارد و انگلـيس 1907قرارداد. حاصلخير در واقـع، روس

و برخـ توافقي بود كه در اين موارد حوزه و هاي قدرت در ايران ي نقـاط ديگـر مـورد مناقشـه را مشـخص
و مقابله بـا قـدرت. معين كرد و رو آوردن اين قدرت نوپا براي مناطق نفوذ جديد هـاي تقويت توان آلمان

صف، رقيب و زد اين آرامش خط. آرايي را برهم آهن بغداد خود را به نزديكي منـاطق آلمان با كسب امتياز
و هندو و انگليس در ايران و شـبه. ستان مي كشـاند نفوذ روس و متحـدانش در عثمـاني ائـتالف آلمـان

و تسلط زيادي كسب كرده است غرب به شرق تا بغـداديهبا احداث خط آهن پيوست. جزيره بالكان نفوذ
و شرق تسهيل شده است حمل محصوالت آلماني به خليج را. فارس تيگـران رقابـت روزافـزون دو ائـتالف

آالت ورود ماشـين: وي نوشـت. بدبختي عاجل مـدنيت جديـد خوانـد، استمشهور» صلح مسلح«كه به 
اي عـام گسـترده در صورت بروز جنگ قتل. جنگي خطرناك دنيا را با يك بحران جديد مواجه كرده است

. صورت خواهد گرفت
و آسـايش ظـاهري بـر يـك جنـگ«: تيگران در اين پرسش پيداستيهرويكرد داهيان آيا اين صـلح

د و حفظ لشكريان خـود هزينـه هاي اروپايي ميليون دولت» اللت ندارد؟متوالي ها فرانك براي امور نظامي
و تـاب. خواهي آنان دشوار است رو باور كردن صلحاز اين، كنندمي  وي افزود كه وضع كنوني قابـل تحمـل

و به همين جهت فرياد صلح ،ن تيگـران بـه گمـا. افكن شده اسـت خواهي در همه جا طنين آوردن نيست
هـاي در حقيقـت دو هيئـت دولـت«بلكـه، مالقات پتسدام تنها صحبت دو تن از سران دو كشور نيسـت

در اين مالقـات سياسـت اتفـاق. اند وگو كردهالمللي هستند با هم گفت اروپايي كه دو جلودار سياست بين
، هاي آلمـانت بود از دولتو روس با سياست ائتالف مثلث اروپاي مركزي كه عبار، فرانسه، مثلث انگليس
و ايتاليا ».انددر مسائل مهم سياسي با هم مشاوره كرده، اتريش

رغـم دهـد كـه مسـئله ايـران علـي اين امر نشان مـي. هم مطرح شده است مسئله ايران، در اين ميان
و انگليس ــ به موضوعي بينآرمان مني دو دشـ. المللي بدل شده است هاي دو دشمن تاريخي ما ــ روس

مي كه مدت و آن را بين خود تقسيم كنند هاست ، اما در اين امـر، خواستند بر صفحه ايران مستولي شدند
در. بينـد آلمان هم بقاي خود را در شرق بر سر مسئله ايران مـي. توانست تماشاچي بماند آلمان نمي بايـد
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هـا آرايـي صـف،ه آلمان در منطقهبه واسطه مداخل، پس از توافق پتسدام، نظر داشته باشيم كه از اين پس
و منـافع ملـي ايـران: تيگران هوشيارانه اخطار داد. دگرگون خواهند شد آلمان در اين اقدامات به خاطر ما

و نمي مدتي بعـد حساسـيت زمـاني اخطاري كه كوتاه. منافع مخصوص خويش را در نظر داردصرفاً كوشد
شد آن روشن . اسـت تأملهاي دروني آلمان از نظر تاريخي شايان انگيزه تذكر او به عدم توهم در مورد. تر

و خواسته ، بلكـه در پـي منـافع خـويش، هـاي مليـون ايرانـي او عنوان كرد كه آلمان نه براي منافع ايران
و انگليس است اندازي خواهان مشاركت در دست ها اين پنـدار از همان زمان در ميان دموكرات. هاي روس

ميانديشانه حضو خام و انگلـيس پرداخـتر داشت كه گويا او ايـن. توان با تكيه به آلمان به مقابله با روس
في» لوحانه ساده«تصور را  و گفت تا ايران در عالم سياسـت امـروز ره بـه جـايي، نفسه ضعيف استخواند

و تكليفـات خـود، شـوند بلكـه قدرتمندان با ضعفا طرف صحبت نمي. نخواهد برد را ايشـان حكـم صـادر
و پيش. كنند تحميل مي و اسـتقالل مـي سياست اول اروپايي براساس منافع خودشان تنظيم و آزادي رود
هـاي اين ملت ايران است كه بايـد تصـميم بگيـرد قربـاني قـدرت. توان از آنان به دست آورد ايران را نمي

. شود» گلستان آسياي مركزي«يا برعكس، اروپايي
و سـنجيده تيگـران در هاي هايي از مقالهنمونه را ذكـر كـرديم تـا بـا ايـن سوسـيال ايـران نـو عميق

او. زاده به تشكيالت حـزب دمـوكرات جـذب شـد آشـنا شـويم دموكرات عصر مشروطه كه از طريق نقي
و كميتـه مركـزي و مؤثري به شـاخه آذربايجـان حـزب عالوه بر اين مقاالت رهنمودهاي سياسي كارآمد

ك در. يفي حزب ارائه دادتهران به منظور اعتالي حسين آقا پرويز از فعـاالن تشـكيالت حزبـي در تهـران
در گزارشي به تقي پس از خروج اجبـاري از تهـران اطالعـاتي در ايـن زمينـه بـه،ق1328شوال18زاده

مي]79[. دهد دست مي هـاي كميتـه ايـالتي گزارشي دربـاره فعاليـت» مسيودگران«: نويسد وي از جمله
و در گردهمـĤيي حـزب در تهـران عرضـه شـد حزب در آذر . بايجان به فرانسه نوشته كه به فارسي ترجمه

. اي كه حاكي از مسئوليت تيگران در رهبري كميته آذربايجان حزب است اشاره
خانـه تبريـز بـا زاده از فعاليت شاخه تحت نظر او در ميان كارگران تلگـراف هاي تيگران به تقي نامه در
ميت. شويم خبر مي و يگران خبر انـد در جلساتي گرد آمـده» اي از ارامنه عده«دهد كه كارگران تلگرافخانه

و تلفنو موفق هم شده همچنـين. عضو تشكيل دهنـد50چيان مركز شامل اند كه سنديكايي از كاركنان
]81[. كند به فعاليت در ميان كارگران خياط براي تشكيل سنديكا اشاره مي

ي را تـأمل در شرح ودرك خود از چگونگي حزب دموكرات ايران دارد كه اشارات قابلاي تيگران نوشته
مي]82[. كند مطرح مي : گويدوي

و رنجبران اسـت؛ فرقـه دمـوكرات مـدافع« فرقه دموكرات همان اتحاد سياسي جماعت كارگران
و مسـاوات در عـدالت  و آزادي و خصوصيات طرف جمعيت مي باشد كه در سـعي عمـل و منافع

».ترقي نه تنها هر ملت بلكه نوع انساني اثبات موجوديت نموده است

و وطن به گمان تيگران حزب دموكرات تشكل آزادي و براي مقابلـه بـا آن خواهان دوستان ايراني است
و عوامل بيگانه تشكيل شده است» اتحاد مقدسي« نجـاتيهزمـاني كـه طـرح كميتـ، مثالً. از مرتجعين

مي» احمديه«كميته» پرستان هيئت شاه«، شود داده مي و، از سـوي ديگـر. دهنـد را تشكيل شاهسـونان
مسـافرت محمـدعلي ميـرزا شـاه، الحـال الدوله توسط عوامـل معلـوم ترور صنيع، خان در آذربايجان رحيم

و نشريات فساد، مخلوع از روسيه به اروپا و روزنامـه عصـرو العـاده فرمـانفر فـوقيهورقـ، انگيـز نشر كتب
و نطق سفيرش بر ضد فرقه دموكرات و حركات فتنه، حركت قشون روس انگيـزش جواب سفارت انگليس

تيگـران. انـد جملگي تالش بـر ضـد دموكراسـي ايـران، خزئل پيش بردن توطئه از طريق شيخ، در جنوب
و: افزود و مشروطه در مخمصه بزرگي گرفتار است .شد بايد خواهان بيداري مردم دموكراسي
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مي، زاده تقي زاده در دسـت اسـت كـه پـس از خـروج اي از تقـي نامـه. داشـت تيگران را بسيار گرامي
ق بـه يكـي از 1328اجباري از تهران بـه حكـم فسـاد مسـلك سياسـي مجتهـدين عتبـات در رمضـان 

: ها نوشته شده است دموكرات
». . و مالقات فرموده. و عاشـق ترقـيخ. ايد البته دگران تا حال به تهران رسيده يلي شخص فعال

آيـد كوشـش البته براي نگهداري او در تهران آنچه از دستتان برمـي. است]دموكرات ايران[فرقه 
و  فرماييد كه كاري براي مشاراليه در ماليه پيدا كنيد كه خودش هم پارسال تحصـيالت سياسـي

]82[».اقصادي خود را سويس تمام كرده

مي تيگران را هم مسلك، زاده تقي در در همـين. دانسـتو همراه خود نامـه بـه دوسـتان دمـوكراتش
و اكثـر مشـاغل را بـه اطرافيـان خـود داشناك: نويسد حزب مي و احزاب ديگـر افـراد خـود را حمايـت ها

و افكار عـالي هسـتند يـاري كنـيم  واال مثـل دگـران«: واگذاري كنند ما هم به افرادي كه صاحب عقايد
هم]تيگران ترهاكوبيان[ و آنو بعضي ديگر بيكار مي مانند كه اآلن رفقا مسلكان ما در تبريـز از ارامنـه از

]83[».قبيل است
اي وكيـل مجلـس سيدمحمد كمره. ده سال بعد هم رد تيگران در رويدادهاي سياسي ايران بارز است

ه پهلـوي از نشسـتي در خانـ،ق1338قعدهذي28و عضو حزب دموكرات در خاطرات خود در يادداشت 
از، عبــدالرحيم خلخــالي، ورام پيلوســيان،بــا حضــور تيگــران]محمــود محمــود[ و برخــي ديگــر نــوبري

مي دموكرات كه. كند ها ياد و ترتيـب بايـد«سخن از تشكيالت حزبي بود و اسـم بـه. باشـد» به چه قسم
ديگـر هـم در جلسـهاي عـده: نويسـد مـي. هـا بـود تيگران در اين برهه هواخواه بلشويك،اي روايت كمره

را عمليات بلشويك امـا بـه گمـان مـن، گفتنـد كردند اما آنهـا در واقـع از روي صـداقت نمـيمي تأييدها
مي« و ورام پيلوسـيان يـار، در حالي كه در جمع.»گفت تيگران از روي حقيقت و بهرامي محمود محمود

بل» ضايع«ها ديگر ارمني او هنوز باور داشتند كه دموكرات ]84[. اند كه اشخاص معيني ضايع شدهنشده
زاده اي از محمد امين رسـول نامه، آخرين خبرمهمي كه پيرامون تيگران در اسناد تاريخي سراغ داريم

شود تيگران در روزهاي اخيـر اينجـامي زاده است كه در آن اشاره از باكو به تقي 1917اكتبر22به تاريخ 
و اظهار داشت و جريانات يكي شده است«ه ــ يعني باكو ــ بوده امري كـه نشـان».نفاق از ميان برخاسته

و دغدغ مي و تقـييهدهد رويدادهاي ايران كماكان مورد توجه و ميـان او - زاده هـم ارتبـاط تيگران است
]85[. هايي برقرار بوده است
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 زاده اي از مكتوب مجتهد مازندراني در فساد مسلك سياسي تقي برچيده

و استوار داشتن اساس قويم مشروطيتيهخبيثيهاول اينكه در قلع شجر«... يك دسـته مـواد، استبداد
و بـا مـا مسـاعد بودنـديهفاسد . مملكت هم به اغراض ديگر داخل . از بعضـي مقدسـين خـالي. الغـرض

و از روي عدم تميز دخول همين مواد فاسد در مشروطهيهمشروطيت هم به واسط از خواهان اين دو امـر
. يكديگر به وادي مخالفت افتادند

. . پـس از انهـدام. مقصد بـروزي نداشـت، استبداديه سابقه طرف بود اين اختالفيهمادامي كه ادار.
شد، ملعونهيهآن ادار و شـالوده را بـر قـوايم ماها ايسـتاده. تباين مقصد علني ايـم كـه اسـاس را صـحيح

آنها در مقام تحصيل مراودات خودشـان بـه تمـام قـوا. پذير است استوار داريممذهبي كه ابدالدهر خلل نا
كه. برآمدند لم«هرچه التماس كرديم و كنتم التخافون المعاد ان براي حفظ دنيـاي خودتـان» يكن دين

و وطن خواهيد هم اگر واقعاً مشروطه مشروطيت ايران جز بر اسـاس قـويم مـذهبي ممكـن نيسـت، خواه
و  . به خرج نرفت، پايدار بمانداستوار

االسـالميهالحقيقه مـا دو نفـر يعنـي حضـرت حجـ دوم اينكه چون مانع از پيشرفت مقاصدشان را في
و حقير منحصر دانستند از انجمن سري طهران بعضي مطالـب طبـع آقاي آيت اهللا خراساني ــ دام ظله ــ

و جلوگيري كرديم در.و نشر شد ـ لهذا انجمن سري مذكور كه و بهائيـه و به همه بالد شـعبه دارد مركز
.! لعنهم . و يك دسـته ديگـر مسـلمان صورتشـان. و هكذا ارامنه هم محققاً در آن انجمن عضويت دارند

. اند هم داخل هستندء فرنگيان تقليد كردهيهغيرمقيد به احكام اسالم كه از مسلك فاسد
اش از انجمن سري مذكور به شعبه و غيره دارند رأي درآمده كه نفوذ مـا دو نفـر تـا اي كه در نجف رف

و از اين به بعد مضر است و مجـالس، حاال كه استبداد در مقابل بود نفاع بايد در سلب اين نفـوذ بكوشـند
طلبـه محسـوب اشـخاص عـوامي كـه بـه صـورت. سريه ــ خبر داريم ــ در نجف اشرف منعقـد گرديـد 

و به همي مي گونـه اشـخاص طريـق ايـن.ن اغراض در نجف اشرف اقامت دارنـد شوند در اين شعبه داخل
و ظـاهراً، سلب نفوذ را به نشر اكاذيب دانسته و در جرايـد درج كردنـد چه كاغذ بر اينها به اطراف كردنـد
. اين شعبه در همه جا مشغول است

. . مـان هـم جـان حاال كه مطلب باال گرفت مكاتيبي به غير از اسباب عاديه به دسـت آمـده كـه بـر.
و چه ابتال داريم و خرابـي ادارات. خائفه و اشاعه منكـرات و تعديات ، از يك طرف شكايات بالد از صدمات

و روزي براي امان نگذارده و يـك ثلمـه را اگـر، شب از طرف ديگر متصل به اصالح خرابي مركز مشـغول
و درماند و واقعاً خسته . بر جـان خودمـان هـم خـائفيم،ه شدهسد كنيم هزار خرابي از جاهاي ديگر پديد

ما شود حكمي كه در باب تقي بعد از بيان اين مقدمه عرض مي هـا دو نفـر صـادر شـده كـه متفقـاً زاده از
. حكم كرديم . و منافات مسلكش با اسـالميت مملكـت بـود. ايـن هـم نـه. حكم به فساد مسلك سياسي

بلكه اشخاصي كه به ماها نوشتند از اعضاء صـحيحيه،دو نفر باشد، مطلبي بود كه به گفتن يا نوشتن يكي
و غير هم كساني هستند كه ملت و بـي مجلس و عـالم بـودن آنهـا بـه مقتضـاي عصـر و خـواهي غرضـي

و عموم ملت مسـلم اسـت  . مسلماني آنها قطعي در نزد شما ما . و خـالف. هـاي صـادر از او كـه مطالـب
و اساس و محققـاً اصـل انجمـن سـري طهـران را يـا. دارد كاشف از فساد مسلك است همه با سند قطعاً

و يا ركن عمده است . خودش منعقد كرده
و چون جلوگيري كرديم جمع كردند اگـر، يازده فصل از مقاصد آنها كه روي كاغذ زرد طبع شده بود
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مي ديده بوديد خيلي از اين دو ورقي كه مرقوم فرموده و انگشت عبرت به دندان اجمـالي. يـد گرفت اند نادم
شد از خيانت و انجمن ذكر و در جواب تلگراف آقايان علما . هاي او را در اين مدت . ـ. ـ عزاسـمه خداونـد

و ملت فلك و امثال او را از اين مملكت . زده رفع فرمايد شر او
 عبداهللا مازندراني
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ماي نامه و آقـا ميـرزا عبـداهللا خـان زنـدراني بـه عليرضـا آخوند مالمحمد كاظم خراسـاني
 1328الثاني ربيع 12 زاده در افشاي مسلك سيدحسن تقي]السلطنه نايب[عضدالملك 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
و وطن مراتب تشكر از كمال اسالم: رساند به عرض مي و درايـت كاملـه پرستي و كفايت كافيـه پروري

و راهنماي و قيام به وظيفه معلمي و كشتيباني سـفينه حيـات اسـتقاللي مملكـت جناب مستطاب عالي ي
و. خارج از آن است كه در طي اين مختصر حق آن را توان ادا كرد و علـي رسـوله اجركم علـي اهللا تعـالي

و نسأله تعالي آن يديم  و تسديدكمتأييدآله صلوات اهللا عليهم . كم
ت، عجالتاً و وضوح پيوسته آنكه وجود آقا سيدحسن زاده به عكس آنچـه اميـدوارقيآنچه كه به تحقيق

: مصداق اين شعر است، بوديم
و جلّت فكانت رجاء ثم صارت رزيه ]86[لقد عظمت تلك الرزايا

و شوقش به اينكه همچنان كه مملكت پـاريس و سالمت مملكت ]87[ضديت مسلكش با دين اسالم
و معروف آفاق اسـ ت همـين قسـم ايـران هـم كـه فيمابين ممالك نصاري بالغاء قيود مذهب تنصر مسلم

و حسن ه تا به حال به حفظ اساس ديانت اسالميه امتيـازي تأييدفيمابين ممالك اسالميه بحمداهللا تعالي
و و حدود اسـالميه را اختيـار نمايـد و الغاء قيود داشته است از اين به بعد همين مسلك ملعون المذهبي

ع و حـدود نصـرانيت انگشـت همچنان كه پاريس فعالً فيمابين ملل مسيحيه به و دم التزام به قـوانين نمـا
و عـاريههمين طور ايران هم فيمابين ملل اسالميه بـه همـين لكـ، ممتاز است العياذبـاهللا تعـالي، ننـگ

و ممتاز گردد انگشت و چون بديهي است عالوه بر تمام مفاسد دينيه مترتبه بـر تعقيـب ايـن مسـلك. نما
ع، خبيص و باالخره جز انقالب و مسلمين بـا اصـل اسـاس قـويم مشـروطيت و ضديت تمام علماء مومي

و صحت عقيده كساني كـه او را عمـداً  و استيالي اجانب اثري مترتب نتواند بود لهدا اصابه ذهاب مملكت
در، شمارند بديهي است يا جهالً كاركن خارجه مي و در ايـن مـدت چنـد مـاه بـه تمـام وسـايل ممكنـه

.و اصالً مفيد نشدنصيحت او تثبيت شد
و]88[اكنون چون زياد بر اين سكوت اغماض درباره اين چنين ماده فاسده شقاقلوسـيه را بـا وظيفـه

و عيناً مـؤدي  و صيانت ممالك اسالميه در عهده داريم منافي و دنياي مسلمين تكليفي كه در حفظ دين
و استيالي اجانب شدن را مشـاهده مـي  هـذا بـه اداء وظيفـه الهيـه عزاسـميهل، نمـاييم به انقالب عمومي

و لفا ايفا شد و حكم قطعي صادر و تهيه مقدمات اظهار اين حكم عزاسمه كه بـدون غائلـه. مبادرت ترتيب
و ديـن اين ماده فاسده مقطـوع  و درايـت و وطـن االثـر گـردد بـه عهـده كفايـت پـروري جنـاب پرسـتي

و امناء محترم و هيئت معظمه وزراء عظام و مستطابعالي و سرداران عظـام موكـول و ساير امرا دارالشوراي
و حسن  ه بدون ترتيـب هـيچ غائلـه تأييدبه عنايت امام زمان ارواحنا فداه اميدواريم كه به عنون اهللا تعالي

و از هر قسم اثر داشتن در مملكت و افساد ممنوع انشـاءاهللا. بالمره ساقط شـود، به كلي از هرگونه مداخله
و السال و رحمتعالي و بركاتهيهم عليكم . اهللا

 من االحقر عبداهللا المازندراني من االحقرالحاني محمدكاظم الخراساني



9پيوست

و باقرخان به نايب هم نامه ستارخان و حـزب زمان با بـروز بحـران ميـان تقـي السلطنه؛ زاده
و صدور حكم فساد مسلك سياسي تقي و بهبهاني  ادهز دموكرات با اعتداليون

 مقام منيع واالحضرت اقدس نيابت سلطنت عظمي دامت عظمته
و زحمات اهالي آذربايجان در قلع ريشه استبداد عموماً ،و اين دو نفر فـدايي ملـت خصوصـاً، فداكاري

و عالماتي كه فعـالً. قريب دو ماه است. گويا بر احدي پوشيده نباشد بر حسب احضار وارد تهران شده آثار
و هدر رفتن زحمات همهكن مشاهده مي چنـد نفـر. نتيجه ديگري گرفتـه نشـد، يم جز خرابي وطن عزيز

مي، هستند متفقاً به اعراض شخصي بـه،؟!چه مقصودي دارند، در ضمن، دارند استقالل مملكت را متزلزل
را اكنون جمعي از رؤسـاي هـم. مجهول است، اين فدائيان و مشـروطيت مسـلك كـه اسـتقالل مملكـت

مي،د حاضرند با اين فدائيان ملتخواهن مي شـرفي اين چند نفر خائن ملت كـه در عـين بـي: كنيم عرض
و خرابي مملكت را مي و روز به خيـال پـارتي شرف فدائيان مشروطيت را بردند بـازي ادارات خواهند شب

و انتظام واليات مخل هستند مي، كابينه و چه خط سير . كنند بـر احـدي پوشـيده نيسـت در چه مذهب
مي مخصوصاً اين فدائيان ملت از طرف روساي هم و استدعا كنيم وجود ايـن چنـد نفـر مسلك جداً عرض

و حفـظ  و آسـايش مـردم هسـتند بـراي اسـتقالل و انتظـام و امنيـت و ناموس كه اسباب اختالل شرف
مي. باشند مشروطيت مخل مي مي بدواً به حضور مبارك عرضه و استدعا با داريم يد اين چنـد نماييم حتماً

و اگـر  و نفي اين چند نفر اقدامي شـده اسـت نفر از اين مملكت تبعيد بشوند واال از طرف چاكران بر طرد
و واالحضرت اقدس هستيم و وجدان و خلق و قطعاً مسئول خدا »االمر االقدس االعلي مطاع. نشود

ـ سند شماره[ ]5145و 5146مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
]249ص 1378ـ تابستان 100سال سوم شماره تاريخ معاصر ايرانبه نقل از مجله
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 در مجلس دوم شوراي ملي زاده تقينمايندگييهاعتبارنام

و يـازدهم، امضاكنندگان ذيل اعضاي انجمن نظارت مركزي انتخابات دارالخالفـه كـه برطبـق مـواد نهـم
برحسب دعـوت وزارت داخلـه در تـاريخ چهـاردهم 1327االخره دوازدهم جمادية قانون انتخابات مورخ

مي 1327شهر رجب  نمـاز نمايند كه جناب آقا سيدحسـن ولـدآقا سـيدتقي پـيش تشكيل يافت تصديق
و نفر رأي 350زاده بنابر رأي معروف به تقي و 825دهندگان دارالخالفه كه مجموعاً پنج هزار نفـر بودنـد

ر و يكم شهر رجب در مدرسآراء خود و بيست و بيستم درةا در سه روز نوزدهم دارالفنون تسليم نمودنـد
و بر وفق مادة درج ة نفر منتخبـين درجـ45الذّكر جزء هفدهم قانون سابقة اول با اكثريت نسبي منتخب

و در تاريخ پنجشنبه دويـم شـعبان بـه موجـب رأي از24اول دارالخالفه محسوب شدند منتخبـين نفـر
و بر وفق مادة نفر بودند در درج36حاضر كه مجموعاً  هفدهم همان قـانونة ثاني با اكثريت تامه منتخب

و مفتخر گرديدند . به سمت نمايندگي ملّت از جانب اهالي دارالخالفه معين
 1327به تاريخ پنجشنبه نهم شهر شعبان المعظم تخاقوي نيل سنه
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طلـب دينـي او را از اولين انديشـمندان اصـالح. آبادي از علماي معروف دوره ناصري است هادي نجم حاج شيخ.1
و مخالف است. اند دانسته و اجتهاد او مورد تأييد موافق قاتل ناصرالدين شاه در بازجويي خـود، ميرزارضا. منزلت

و مردم از او به عنوان عالمي  و ياري. ياد كرده است» آدم ساز«دوست دسـتان رسـان تهـي او را مجتهدي روشنگر
و اسناد دور.اند خوانده هـادي همه به نـوعي از شـيخ، رغم باور متفاوت نويسندگانشانبه، قاجاريهبه گواه كتب

و احترام ياد كرده و آسـودگي بيشـتر بـالد غـرب در قيـاس بـا سـرزمين. اند به نيكي هـاي شيخ از وجود عدالت
هم هاي نسبتاً روشن برداشت. سخن گفت، اسالمي خواهان محبوب كـرده او را در ميان تجدد،شتراز تر از علماي

و يـا در محضـرش تحصـيل كردنـد. بود از. بسياري از تجدد خواهان عصـر مشـروطه در ارتبـاط بـا او بسـياري
و مدرسين مدرسه علوم سياسي و شبه، محصلين . با او در رابطه بودند، ايراندانشگاه نخستين مدرسه عالي

آن، اكبر دهخدا علي، المتكلمين واعظ راديكال مشروطه ملك، عالوه بر سيداسداهللا خرقاني سوسـياليت نامـدار
و فعـال دوران از شـاگردان شـيخ، آبادي محسن نجم شيخ، دوره ابوالحسـن. بودنـدو بسياري از بابيان ازلي مـؤثر

ع فروغي كتاب شيخ و القعال«نوان هادي با و در آن از اسـتاد خـود بـا » تحرير را با مقدمه جانبداري منتشر كـرد
و پيشـرو زنـان بـود، هادي دختر شيخ، آغابيگم. توصيفات مثبت ياد كرد و رئيس انجمن فعال . از زنان تجددخواه
و او را تكريم كرده است محمد قزويني نيز از شيخ ي ظـاهراً چنـدان اهـل هـاد شيخ. هادي با تعاريف مثبت ياد

و دغدغه اصلي و اخالق بود سياست نبود عالوه. او باورهاي بابي داشت، اين پژوهشهاي بر اساس يافته. اش دين
او، زمانش به باورهاي بابيبر تكفير روحانيون هم و يـا مـورد حمايـت غالب از ليان معروف آن زمان را در اطـراف

او. سراغ داريم آن ومقدمه كوششكتاب تحرير العقالي گونـه كـه در كتـاب ديگـرمآن، فروغي، گر منتشركننده
هم. همه حاكي از اعتقادات بابي اوست،ام درباره ازليان ايران آورده اي در دسـت نامـه از عبدالبها پيشواي بهائيان

، گلپايگـاني.)قسمت اول، جلد هشتم، تأليف فاضل مازندراني،»تاريخ ظهور الحق«(فرستاده است كه براي شيخ
و بـرده بـه شـيوه پوشـيده شيخ هادي در كتاب نـام. با بابيان اشاره دارد مباحثات شيخ مبلغ بهاني نيز به مراوده

ـ ديني ويژه با بيان آن دوره تحت لواي رديه  و با ادبيات سياسي در، وتقيه گونه و باورهاي اهل بيـان را استداالل
. انده استتقابل با دعوي بهائيت به خواننده رس

ـ عراق.2 و نفش ايرانيان مقيم و مشروطيت در ايران .91ص، 1381، تشيع
صص، حيات يحيي.3 .59-60جلد اول
و ايرج افشار، السلطنه روزنامه خاطرات عين، السلطنه عين.4 جلـد، 1374اساطير، تهران، به كوشش مسعود سالور

. 6807ص،9
و رضا شاه، خرقانيسيداسداهللا، رسول جعفريان.5 انتشارات مركز اسـناد، تهران، روحاني نوگراي روزگار مشروطه

.21-22صص، 1382، انقالب اسالمي
. 375ص، تاريخ انقالب مشروطيت ايران.6
. 226و 225ص، جلد اول، واقعات اتفاقيه در روزگار، محمدمهدي شريف كاشاني.7
.ق1327رجب،66شماره، المتين حبل.8
در تصوير اين.9 مي. آمده است 474تا 472صص اوراق تازه ياب مشروطيتنامه تـوان در صـص متن چاپي آن را

و مهاجرت نامه26تا 23 . هاي مشروطيت . . مالحظه كرد،.
اي طـوالني از متـون تـاريخي محـو هايي دگرانديشي است كه در دوره سيداسداهللا خرقاني از جمله شخصيت. 10
و مورخان اسـالمي هاي اخير برخي نظريه در سال. ده استش از از انديشـه پردازان هـاي تجددسـتيز دوران پـس

و،اويهمشروط و فساد«مخصوص پيرامون حجاب و نهي از منكر و بـه بـازپردازي» امر به معروف استفاده كرده
و انديشه و» حجـاب در ايـران پـيش از انقـالب داسـتان«تـوان بـه دو كتـاب مـي، مـثالً. انـد هايش پرداختـه او
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و رضاشاه« و مركـز» سيداسداهللا خرقاني؛ روحاني نوگراي روزگار مشروطه كه هر دو را رسـول جعفريـان نوشـته
. چاپ كرده مراجعه كرد اسناد انقالب اسالمي

و سيداسداهللا خرقاني پس از مشروطه به تدريج از گرايش، به هر حال خواهانـه خـود تجـدد هاي اوليه نوگرايانه
و در مخالفت با اصالحات جديد و نهي از منكـر، دور شد و امر به معروف تأسيس مدارس فرنگي مĤب را نكوهش

و نفوذ المذهبي در ادارات دولتي«را در مقابله  و فساد از خرقـاني در دوره مشـروطه چنـد. ترغيب كـرد» فحشا
ا مينامه مهم ديگر در دست است كه زواياي ديگري از و افكار او را روشن نامه او به معاضدالسـلطنه. كند قدامات

. مبارزه با محمـدعلي شـاه«در كتاب  نامـه بـه مستشـارالدوله وكيـل ديگـر همچنـين، 427و 426صـص»..
و رئيس مجلس دوم مشروطه در اسناد مشروطيت مستشارالدوله به كوشش ايرج افشـار   219صـص، آذربايجان

اس، 223تا .تدرج شده
بـه كوشـش ايـرج،»اسناد مشروطيت مستشارالدوله«در، نامه سيداسداهللا موسوي خارقاني به مستشارالدوله. 11

. 222تا 219صص، افشار
روزنامـه«، عـالوه بـر ايـن كتـاب. 1379، كوير، تهران، به كوشش غالمحسين ميرزاصالح» خاطرات زنجاني«. 12

و اطالعـات مهمـي، 1382، شـيرازه، تهران، مرادنيابه كوشش محمدجواد،»ايخاطرات كمره پيرامـون زنـدگي
. كارنامه زنجاني دارد

، چـاپ كانـادا، شـهروند در نشـريه،»زنان وجدان بيدار جهان«باره به روايت محمود گودرزي در مقاله در اين. 13
و رشيده،)2004آوريل27( 1383ارديبهشت8مورخ، 883شماره دو تن از دختران بازمانـده پيرامون سعيده
. زنجاني مراجعه شود شيخ

ايـن كتـاب احتمـاالً. چاپ شده اسـت،»اوراق تازه ياب مشروطيت« 343تا 336نامه در صفحات تصوير اين. 14
و در آن بـه رياسـت مجلـس توسـط ذكـاء 1328الثـاني پس از جمادي از نوشـته شـده اسـت 26الملـك كـه

مي متن تايپ شده. رسيد اشاره شده است الثاني به اين مقام جمادي كتـاب 226تـا 217توان در صـص نامه را
. به كوشش افشار يافت،»هاي دوران مشروطيت نامه«
. نامه شهيد نيكنام زندگي«. 15 . 165ص، فتحي،»..
.ق به مستشارالدوله1326سوم محرميهنام،28ص،»هاي تبريز نامه«. 16
.ق به مستشارالدوله1325ربيع االول29نامه،72ص،جاهمان. 17
.40ص،جاهمان. 18
. 1325االول مورخ دوازدهم جمادييهنام، 127ص،جاهمان. 19
. 130ص،جانهما. 20
. 330ص،جاهمان. 21
. 1325األخر جمادي4مورخ36نامه شماره، 158ص،جاهمان. 22
.209ص،جاهمان. 23
. 1325محرم15نامه،جاهمان. 24
تـا 186، 184، 181و 180، 170و 169، 167تا 165و 162، 152و 151، 133، 80،132جا صص همان. 25

. 279و 247و 246، 235و 234، 189
. شهيد نيكنام«. 26 .54ص»..
. نامه شهيد نيكنام زندگي«. 27 . 504ص،»..
. 550ـ 549صص،جاهمان. 28
. 557ص،جاهمان. 29
. 561ـ 560صص،جاهمان. 30
. 563ـ 562صص،جاهمان. 31
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ص،»حيات يحيي«. 32 و شاگردانش در امر سياست دولت. 135جلد اول ويـژه در رويـدادبه، آبادي دخالت ميرزا
مي، تحريم رژي تنباكو م خواند كه نتيجه عامل جديدي در سرنوشت كشور . هـا بكشـد علوم نيسـت بـه كجـا اش

. دخالت روحانيون در امور سياسي از اين زمان به قول او بذري را پاشيد كه معلوم نبود چه حاصلي بروياند
. 573ص،»السلطنه خاطرات احتشام«. 33
ص،»تاريخ مشروطه ايران«. 34 . 287جلد اول
. 212تا 210صص،»تاريخ بيداري ايرانيان«. 35
. مكتوبات،ها رسائل اعالميه«. 36 . .71ص،»اهللا فضل شيخ.
دو. 37 صص شيخيهنام متن اين پس از بمبـاران. است جلد اول منبع يادشده در باال درج شده 222تا 217در

و كشتار برخي مشروطه اهللا نوري انتقاد شد كه چـرا فضل به شيخ، خواهان به دست قزاقان محمدعلي شاه مجلس
كه بيـرون مجلـس بودنـد سـكوت كـرده» كافرروسي«در امر كشته شدن مسلمين داخل مجلس توسط قزاقان 

: وي جواب داد. است
محمـدعلي[پناه چرا اين قدر تضعيف سلطان اسالم. اي عزيز بر فرض بگوييم مقصود اينها تقويت اسالم بود«

مي]شاه . كردند را .  نسبت به سلطان مسلمين كردند؟و چرا به همه نحو معترضات احمقانه.
و رعيت پروري فرمود و بردباري و صـبر فرمـود، الحق چقدر حلم . تمام اين مراتب را ديـد . چـون حضـرت.

و فساد عمومي از. عاقبت ايـن امـر شاهدشـان بـود شاهنشاه مطلع به تمام اين وقايع بودند بعـد از آن خـارج
]مجلس شوراي ملـي[و مقاتله ولي مسلمين آن كفرخانه قدرت مترقب تأكيد فرمودند كه شايد بدون غضب

و اهل آن را متفـرق نمودنـد و مسلمين قرار داده بودند خراب كردند را كه مالحده حرز منشاء ضرر بر اسالم
و خانه نشين فرمودند .و مفسدين را دستگير كرده . ولي الحمداهللا آن مقدار قتل نفوسـي كـه مترقـب بـود.

و حفظ دماء  و از جمله مالحظـات ملوكانـه، اگرچه خود را سپر بالي مالحده كرده بودند، مسلميننشر ، شد
و كه در مقام انتصار از اسالم فرموده بودند آن بود كه مباشر توپ را از اشخاص ملـي كـه از اعضـاي توپخانـه

».ن آن نداشـت الحق فرصتي از جهات متعدده به اسالم شد كـه احـدي گمـا. خانه بودند مقرر فرمودندقزاق
.ها اعالميه، رسائل( . . )70تا68اهللا جلد اولص فضل شيخ.
مييهنامدر شيخ در مقابله با مشـروطه در اين روزهاي حساس: خواهد كه به شاه عرض كند اول از صدراعظم

تشـرها مĤخـذ ظاهر شود ديگـر گذشـته واهللا واهللا ايـن از اعليحضرت ثبات قدمي«خواهان سستي نشود كه اگر 
. بحمداهللا اعليضرت مؤيدند در تقويت اسالم اگر آني بخواهند سستي نمايند اول درجه ضعف است. ندارد . غلبـه.

و اگر في . شود الجمله لغزشي بشود ديگر اصالح نمي با شماست هيچ از اين بادها نلرزيد . اين پير دعـاگو آفتـاب.
و آنچه . ليكن تا هستم در همراهي اسالم كوتاهي نـدارم. ديدم، بايد ببينم لب بام هستم ديگر هوس زندگي ندارم
. اين نيم جان خود را حاضر كردم فداي اسالم . و اسالما بلنـد شـود وامـر اسـالم. و فرياد بايد اجتماع ملي بشود

. قوي خواهد شد ..«
را در آن روزها چه دغدغه براي اينكه دريابيم شيخ و خطر نظام نو و حتـي بـراي حتش نمياي داشت گذاشـت

از كشتن مشروطه را طلبان آمادگي به دست گرفتن تفنگ را داشـت بـه بخشـي نامـه دوم او بـه مشيرالسـلطنه
: توجه كنيم، زماني كه هراس ورود نيروهاي مشروطه به تهران اردوي استبداد را آشفته كرده بود

». . چيزي كه اسـباب وحشـت، نوعاً اضطراب ندارند، شهر خوب است. گوش به حرف خائنين داده نشود.
امروز الزم است كه يك نفـر متكفـل ترتيبـات شـهر، مردم است كه شهر يك نفر سرپرست ظاهري ندارد

و قراول مرتب شود توپ، بشود . ها را بكشند باالي بارو
و اضافات سلطنت از توپ گمان مي و ذخير رود كه تمام قصد دشمن اول تصرف شهر و غيـره خانه و غيـره .ه . .

و هست ولكن اين عرض دايمي و اينكـه نظم داخلي شهر اين اوقات بسيار خوب بود بـراي ورود از خـارج اسـت
. مراقبت شود كه از داخل مدد ننمايند . . . در شـهر اسـت مطلب ديگر كه خيلي مهم است در باب توقف داعـي.

و پيغا و شهر حضوراً ولي خـودم. حركت كنم شميران ماً چنين صالح دانستند كه داعيجماعتي از دوستان از باال
دانم چون حالت اهل شهر خيلي در اضطراب است به مجـرد اينكـه داعـي در اين امر توقف دارم بلكه صالح نمي

شد حركت نمايم وحشت فوق و خيلي اسباب شكست خواهد . الوحشه در شهر خواهد شد
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ك]شاه[خوب است به عرض ميبرسانيد هم، داننده چه صالح عهد شدند كـه داعـي اهل شهر خاصه سنگلجي
و تماماً در حفظ بكوشند . لكن اسباب حربيه ندارند، باشم . . . مقرر دارند يك صد قبضه تفنگ دولتي داده شـود.

. . هـا مثـلو اگر بخواهند كه اين اسلحه به ايـن داعـي داده شـود خـوب اسـت بـه اسـم يـك نفـر از ديـواني.
و اين امر الزم است. داده شود، الدوله دماوندي كه با داعي نسبت دارند نتخابا خوب اسـت، داعي از ايشان بگيرم

و نبـرد مسـلحانه تـا بـه آخـر بـا اردوي، به عبارت روشن.»معجالً همين امروز مرحمت شود شـيخ سـر مقابلـه
و اطرافيانش آماده اسلحه كشـيدن بـه،مشروطه را دارد ونه تنها قشون استبداد را به عدم سازش مي خواند خود

و جنوب . اندروي مجاهدين دو اردوي شمال
بـدون سـند، 200ص، 1360، دنيـا، تهـران»ها حيدر عمو اوغلي درگذر از طوفان«نيا در كتاب رحيم رئيس. 38

و لنين در  مبا هم مالقات كرده 1912معتبري مدعي است عمو اوغلي و از اين رو نتيجه ازياند گيرد كـه حيـدر
و حضور وهدايت مستقيم رهبري بلشويكي انقالب روسيه در رويداد و باورمندان بلشويك بوده هـاي زمره رهروان

. كند ايران زمان حيدر را مطرح مي
تز، مادام ايوانووا. 39 و پيـروي از ادعاهـ مورخ استالينيست اين و به تقليد اي ها را اثر حيدر عمو اوغلي معرفي كرد
او بي و مĤخذ به برخي ديگر از قلم، سند آوازه دادنـد كـه آنهـا را حيـدر، ويژه نويسـندگان حـزب تـوده زنان ايران

و تتظيم كرده است اسـناد«چندان بديهي شمرده شـد كـه خسـرو شـاكري هـم در چـاپ اول اين امر. تدوين
و كمونيستي ايران، تاريخي جنبش كارگري بـه، 1972، چاپ فلـورانس ايتاليـا، جلد سوم،»سوسيال دموكراسي

- گـر خسـتگي اما اين پژوهش. منتشر كرد» هاي حيدر عمو اوغلي تز«نقل از مجله دنيا اين برنامه را تحت عنوان 
و مسئول نا را]هـا زندگي مليت[» ژيزن نانسيوناليستي«با يافتن متن روسي در نشريه، پذير نويسـنده واقعـي آن

شد. به ما شناساندند و يـك ايـران، نامه حاليه فرقه كامونيسـت مرام«كه روشن از» 1921ــ بولشـه كـار يكـي
» هـاي خاورميانـه شوراي خلق«است كه عضو ) Skatchko(به نام سكاچكو، كمينترن، الملل سوم كارشناسان بين

ت شاكري در چاپ دوم جلد سوم آن اسناد اين مرام. بود و و متن آن را با رفع كمبـود وضـيح الزم در نامه را حذف
)54ص،جاهمان(. منتشر كرد، جلد اول اسناد، باز چاپ دوم

و نهضت انقالبـي جنگـل، مصطفي، شعاعيان. 40 ص 1356، مـزدك، ايتاليـا، فلـورانس، نگاهي به روابط شوروي
و درگيـري. چپ مستقل ايران بود تأملهاي قابل شعاعيان يكي از چهره. 105 در اش متاسفانه اختناق حكومت

و دسترسي به منابع الزميههاي مخفيان فعاليت و ارتقـاء، چريكي به وي اجازه نداد با آرامش كافي بـه تصـحيح
ـ نظري خود بپردازد  و هاي يك انديشـمند سـنجش جرقه،او از وراي معدود آثار برجاي مانده. آراي سياسي گـر

ح فقر انديشه. توان يافت ژرفابين را مي مياي كه شعاعيان به شك گريبـان مجموعـه جنـبشبي، دهد يدر نسبت
. چپ ايران تاريخ معاصر از جمله خود او را گرفته بود

مي تقي. 41 از عجايب تاريخي اين است كه حيدرخان كه بمب خـود را سفارشـي فرسـتاده بـود بـه«: نويسد زاده
ديدم اين قـبض،ي از تبريز رسيدكاغذ. قبض پست سفارشي بسته را به كمبريج به من فرستاده بود، شجاع نظام

من خانه را هم فرستاده پست ص».هـا داشـتم اين قبض را من مدت. اند به ، 430تصـوير ايـن قـبض پسـتي در
و آدرس. باز چاپ شده است زاده خاطرات تقيضميمه روشن است كـه ارسـال قـبض سفارشـي بسـته بـه نـام
از تقي و شگفتي نامعلومي معج. تواند باشد نمي» عجايب تاريخي«زاده و يارا. شناسيم نمي زه ترديـد بـي نش حيدر
مي مي و تقيدست. كنند دانستند چه انـد كـه شـناخته زاده در اين برهه به نحوي يكـديگر را مـي كم اينكه حيدر

. چنين روي داده
. اسناد تاريخي جنبش«. 42 ص، جلد اول، به كوشش شاكري،».. .27چاپ دوم
و در كتاب نامه اين. 43 تـا36صص، به كوشش ايرج افشار،»هاي تهران نامه«در اختيار عباس زرياب خويي بوده

. چاپ شده است، 38
. 434ص،»هاي دوران مهاجرت نامه«. 44
و اخبـار روزانـ،»روزنامه دوران اقامت اروپا«محمد قزويني تحت عنوان. 45 28تـا 1915اكتبـر23ازيهوقـايع

در. را در دفتري ثبت كرده است 1925فوريه بـه كوشـش علـي.»عالمـه محمـد قزوينـييهنامـ ياد«اين متن
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و فرهنگ، تهران، دهباشي سـند معتبـري بـراي. منتشر شده است، 497تا 440صص، 1387، انتشارات كتاب
. رود رئوس اقدامات كميته مليون برلن به شمار مي

ج پيشينه. 46 ـ اجتماعي . نبش مشروطيتهاي اقتصادي . . 314ص،.
.)ق1324قعدهذي27( 1907ژانويه12مورخ3شماره، تكامل. 47

و يادداشـت او در كتـاب63مـتن فارسـي. زاده به زبان تركي آذري منتشر شده اسـت مجموعه آثار رسول مقالـه
و ترجمه رحيم رئيس نيـا،»هايي از انقالب مشروطيت ايران گزارش« در، 1377، نشـر شـيرازه،نتهـرا، به همت

و در جلـد اول، در بـاكو 1992متن تركي مقاالت به دست شير محمـد حسـين نوفـه در سـال. دسترس است
از. زاده آمده است مجموعه آثار رسول و نوشته رسول 1200مترجم محقق كتاب مي مقاله دهـد كـه در زاده خبر

هاي اشاره شـده نوشته. زني اوستاز گستردگي وتنوع قلمو حاكي، انتشار يافته 1920تا 1903هاي فاصله سال
در 1909تا 1903هاي درباره ايران در اين بخش ميان سال چـاپ شـده ايـران نـوو پيش از آغاز سـردبيري او

. است
مـارس2( 1325محـرم17مـورخ،9و شماره،)1907فوريه16(ق 1325سوم محرم،7شماره،»تكامل«. 48

1907(.
.)1907مارس30(ق 1325صفر15مورخ،13شماره،»تكامل«. 49
.)ق 1324اول محرم( 1906مارس5مورخ،51شماره،»ارشاد«. 50
، مقدمـه دانشـورانه آن كتـاب. رئيس نيـا در دسـترس اسـتيهها در كتابي به ترجم متن فارسي اين نوشته. 51

. زاده استه رسولمؤثر در روشن كردن برخي ابهامات كارنام قدمي
.)1908اكتبر22(ق 1326رمضان26مورخ،72شماره، ترقي. 52
.)1907نوامبر2(ق 1326شوال،7شماره،80شماره، ترقي. 53
در. 54 . چاپ شده است، 1909اوت18مورخ، 174شماره، ترقياين گزارش
) قمري 1327عبانش8( 1909اوت،25مورخ، 180شماره، ترقيروزنامه. 55
)قمري 1327شعبان12( 1909اوت،29مورخ، 183شماره، ترقيروزنامه. 56
ص ملك.)قمري 1327شعبان5(اوت22مورخ، 177شماره، ترقييهروزنام. 57 از، جلد ششـم، 1274زاده در

شباهت سخنان ميـان. كندميزاده در هيئت مديره اشاره به اين سخنراني تاريخي تقي، تاريخ انقالب مشروطيت
را ملك. اين دو روايت بسيار است مي1332رجب5زاده تاريخ سخنراني . كند كه بايد خطاي چاپي باشـدق ذكر

و نه تقـي، سال بعد5، 1332سال احتمـاالً. زاده در ايـران حضـور داشـت نه از مجلس دوم مشروطه نشاني بود
در رجـب تقـي5در روز. ان در ذكر روز هم اشتباه كرده اسـت ايش، ضمناً.ق است 1327منظور ايشان سال  زاده
و روز11تهران نبود او روز  پيرامـون ورود. رجب به تهران وارد شـد20رجب تازه از تبريز به قصد تهران حركت

اريخي بسـيار اهميت ثبت روز دقيق ورود او به تهران از نظـر تـ. زاده به تهران در ميان مورخان اختالف بسيار است تقي
و نادرسـت بـه وقـوع، دانيم كه پس از فتح تهرانمي. زياد است و بعضـاً شـتابزده رويدادهاي بسياري بـه سـرعت
و يـا فـرض. رجب همـان سـال13اهللا نوري در روز فضل اعدام شيخ، از جمله. پيوست بسـياري بـا دسـتكاري

و متهم كردهزاده به پايتخت او را در بسياري حوا نادرست روز ورود تقي . انددث آن روزها شريك
.)1327شعبان12( 1909اوت29مورخ، 183شماره، تكامل. 58
ص، تأليف تاديوس سه وتيو خوسكي، آذربايجان روسيه. 59 .85به ويژه

و ترجمه منابع به زبان فارسي ترجمه شده است اين كتاب با تفاوت و بدون فهرست اعالم . هاي جزيي
و ريشهدر. 60 و علل و بـه پيـدايش هاي تحوالتي كه در دهه اين زمينه هاي اوليه قرن بيسـتم در قفقـاز روي داد

و بعضـاً از منظـري، جمهوري آذبايجان در منطقه اران منجر شد چند اثر مهم در دست است كه زوايـاي جديـد
و قابل  مي تأملمتفاوت و وضـعيت چگونگي شكل،نجمهوري آذربايجا«اول از همه كتاب. كنندرا روشن گيري

نشـر، 1380، نشـر شـيرازه، زاده زاده كه اخيراً به ترجمه تقـي سـالم نوشته خود محمد امين رسول،»كنوني آن
و عملي كه منجر بـه چنـين، روايت كالسيك بنييانگذار اين جمهوري. يافته است و رخدادهاي نظري و تحوالت
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او، امري شد و مخـالف حضـور بلشـويك در زماني نوشته شده است كه در از نقش تركان عثماني سـرخورده هـا
: اثر قابل اعتنايي است، اثر آدري آلشتاد با مشخصات زير،»هاي آذربايجان ترك«كتاب. آذربايجان بود

Audrey L. Alstadt , “the Azerbaiyani turks - Power and identity under Russian Rule” , Hoover institution 
press, 1992 -

: كتاب تاديوس سوتيوخوسكي است، سومين اثر
Tadeusz wietochowski, Russian Azerbigiani, 1905-1920, The shaping of National identity in Muslim 
Community, New york, Cambridg University Press 1985 

گيـري هويـت ملـي در يـك شـكل، ان روسـيه آذربايجـ، از ويتو خوسكي كتاب ديگري به فارسي در دست است
. 1381، نشر شادگان، به ترجمه كاظم فيروزمند، جامعه مسلمان

ي در مقـاالت تأملاي پيرامون مسئله آذربايجان منتشر كرده كه نكات قابل نامه هم ويژه،33شماره، وگومجله گفت
از. آن مطرح شده است با هاي بحثبراي اطالع و جرايد كو در تغييـر نـام اران بـه آذربايجـان در آن مليون ايران

منتشـر، 1379، نشـر شـيرازه، با مقدمه كاوه بيات. آذربايجان در موج خيز تاريخ: زمان اخيراً كتابي تحت عنوان
و تنـي چنـد اي از آراي رسول اين كتاب مجموعه. شده است و مليون ايراني چون بهار زاده در روزنامه ارشاد باكو

گر را يك و ايـران زاده تحت عنوان اي از رسول مقاله.د آورده استجا ، آن نشـريه86تـا78صـص، آذربايجـان
و درخور توجهي استيهمقدمه محققان. درخور توجه است . كتاب نيز حاوي اشارات مهم

در. 61 شد1334اين نوشته كه آخرين بار چـاپ،به كوشش ايرج افشار، زندگاني طوفاندر چاپ دوم،ش منتشر
. به عنوان يكي از ضمائم باز چاپ شده است، 1372بهار، دوم

در زاده به تقي نامه رسول. 62 ـ ارديبهشـت، مجلـه آينـده،)م1924مارس15(ش1303اسفند25زاده فـروردين
.57ص،1ـ2شماره، سال چهاردهم،ش1367

در تقي. 63 ت18،)1909اول اوت(ق 1327رجب14زاده . اريخ اين نامه به تهران وارد شده بودروز پيش از
در اين. 64 يادداشـتي بـراي، رضـاخان بـا امضـاي رضـا. چاپ شده است، 237ص ياب مشروطيت اوراق تازهنامه

و نوشت تقي هـاي ليكن موافـق راپـرت«: به دستور او از زندان آزاد شده است» خان پيلوسيان ورام«: زاده فرستاد
و متغير استطرز عمليات مشا، واصله ».راليه با مفاد توصيه شما به كلي متفاوت

. 243- 246صص، ياب مشروطيت اوراق تازه. 65
66 .Neuezeit I, 1908-09, PP. 720-26 

 165تـا 153صـص، نقش ارامنه در سوسـيال دموكراسـي ايـران اين نوشته به ترجمه خسرو شاكري در كتاب
. منتشر شده است

و مكـان رويـدادها داردبه، گران چند خطاي جزيي تاريخيتييهاين نوشت. 67 محـل قتـل، مـثالً. ويژه در زمـان
دانيم ميرزا رضاي كرماني شاه را در مرقد عبـدالعظيممي. خواند كه اشتباه است ناصرالدين شاه را مسجد شاه مي

و. به قتل رساند او بـا گـروه مسـتقل سوسـيال جملگـي رابطـه، هاي بـاقي مانـده از تيگـران نامه تحليل رويكرد
و پيوستن، دموكرات ارمني تبريز زاده در تشـكيل حـزب دمـوكرات ايـران را نشـان اش به تقيو سپس جدايي او

كـه گويـا در زمـان، با يكـي از رهبـران زنـده مانـده داشـناك شفاهيشاپور رواساني بر مبناي مصاحبه. دهد مي
و اولـين جمهـوري شـورايي در ايـرانا كوچكنهضت ميرزدر كتاب، مشروطه مقيم تبريز بوده ص، خان جنگلي

كه در دنبالـه شـرح حـال وي نشـان طور همان. تيگران درويش عضو حزب داشناك بوده است: نويسدمي، 104
و كـنش تيگـران، داده خواهد شد و يا پذيرش باورهـاي داشـناك دربيـنش و شاهدي مبني بر عضويت هيچ رد

شد. وجود ندارد هيچ ربطي بـا آراي، ايران نواش در روزنامه هاي بعديه از جانب او به گواهي نوشتهمواضع طرح
. ها ندارد ارمني داشناكيهگرايانتنگ ملي

زاده بـه زبـان فرانسـه در زمـان نوشـتن كتـابش دسترسـي ياب تيگران به تقي هاي تازه نامه احتماالً رواساني به
مي. نداشته است مي 233ص، ياب مشروطيت اوراق تازهبه توان در همين مورد دهد تيگـران توجه كرد كه نشان

. داشناك نبوده است
. 75/477سـند، 1910دسـامبر30، گزارش كميته مركزي آذربايجان داشناك به بـوروي كـل غـرب حـزب. 68

، 1910سـامبرد13مـورخ، نيز در گزارش كميته مركزي آذربايجـان، آرشيو فدراسيون ارمني در بوستون آمريكا
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.)1912ژانويـه13(ق 1329صـفر11مـورخ،91شـماره، ايران نـودر. بر ضد دموكراسي ايران اتحاد مقدس. 81
مي 1815اتحاد مقدس به اتحاد دول پنجگانه اروپا عليه انقالب فرانسه در . زندكنايه

. 224ص ياب مشروطيت اوراق تازه. 82
و فقر تيگران در جاي ديگري هم سخن به ميان آمده استاز تنگ. 223ص،جاهمان. 83 حسـين پرويـز. دستي
: نويسـد مـي نـو ايران در ضمن گزارش مالي نشريه، زاده به تقي)م 1911اكتبر25(ق 1329دوم ذيقده نامه در

در».به مسيو تگران صد تومان دستي داده اسـت ايران نودر تنگدستي«، صدرائي، يكي از اعضاي حزب تيگـران
و به دليل فعاليت حرفه و كار تمام وقـت در حـزب اي در هيئ اين برهه از نويسندگان فعال نشريه بود ت تحريريه

و بي . اش در تنگناي مالي بودبراي گذران زندگي،اش كار بودن در رشته تخصصي دموكرات
ص،اي روزنامه خاطرات سيدمحمد كمره. 84 . 1551جلد دوم
و ارديبهشـت2و1شـماره، سال چهـاردهم، آينده. 85 در.55ص، 1367فـروردين يـابهاوراق تـاز ايـرج افشـار

ص، مشروطيت تحصـيالت خـود را در سـويس، خواه دگران ترهاكوپيان از ارامنه آزادي«: نويسدمي 223حاشيه
و در دوران وزارت داور مورد توجه بود و در وزارت ماليه به خدمت اشتغال  1330تيگـران حـدود. انجام داده بود

».شمسي وفات كرد
در صحنه مشروطيت آمده است كه اول در حد يك اميد بود ولي بعـد بـه زاده با اشاره به حضور تقي، در متن. 86

و بزرگ و سپس بزرگ زاده اميـد بسـته آيات عظام در آغاز به تقيتر به عبارت روشن. گرديدتر مصيبت تبديل شد
»بيمـاري مهلكـي«پي بردند كـه او چـه، هاي الئيك او را مشاهده كردندبودند ولي وقتي عملكرد وكنه خواسته

و از بين بردن ماده فاسده قابل عالج است بيماري. است . اي كه تنها با قطع عضو
زد. اشاره آيات عظام به مدنيت جديدي است كه با انقالب فرانسه آغـاز شـد. 87 و مـداراي زبـان منظـور تسـامح

و المذهبي مردمانش است و احكام شريعت و عام شهر پاريس نسبت به قيود . خاص
.تنها راه عالج اين بيماري قطع هرچه زودتر عضو مبتالست. بيماري كشنده قانقارياست،سشقاقلو. 88
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و سردرگم آخرين روزشـمار وقـايع تـاريخ ايـران معاصـر ويـژه اين وقايع شمار به پيروي از معضل پيچيده
و وقتبه رغم تالش همه. دوران قاجار تنظيم شده است و،دهگير نگارن جانبه احتماالً فاقـد حـداكثر دقـت

يعنـي، مبناي كار را تقـويم مرسـوم آن دوره. نگاري تاريخي امروزي معمول غربي است صحت الزم وقايع
و اسناد بوده اسـت قرار داده، هجري قمري در. ام كه تا آغاز سلطنت پهلوي اول در آثار مكتوب اساس كار
هـاي بـه گـواه نوشـته.ام شمسي تا حـدامكان دوري جسـته از تبديل آن ايام به تاريخ هجري، متن كتاب

تـاريخ، از اين رو براي پرهيز از تكرار آن خطاها، ها راه يافته استاشتباهات بسياري در اين تبديل، موجود
و پيگيـري، ضـمناً.ام قمري را در حكم تقويم همان روزها به كار برده بـراي سـهولت در برقـراري ارتبـاط

آ اتفاقـات پـس.ام شماري ميالدي را نير دخالـت داده گاه، نجا كه تاريخ دقيق در دسترس بودهرويدادها تا
در ايـن. ايـم ذكـر كـرده، مطابق همان چيزي كـه بـوده، شمسي را به تاريخ هجري خورشيدي 1304از 
نكتـه.ام هاي ممكن را ذكر كرده ترين معادل نزديك، كردن روح زمان رويدادهاتر براي ملموس، شماري گاه

از اين قرار بوده كه اعم وقايع مهم مورد اشاره متن كتاب با تأكيد بر سير تحـوالت، محوري اين روزشمار
. ذكر شود، زاده ونهضت مشروطه ويژه مؤثر در بينش وكنش تقيبه، مهم در تبريز

مي براي شناخت برخي پيچيدگي مف هاي روزشمار وقايع تاريخ قاجار يـد غالمحسـين توان به پـژوهش
، پژوهشـگر ايـن نوشـته. مراجعـه كـرد » روزشمار تحوالت ايران در عصر قاجاريه«نژاد تحت عنوان زرگري

و معضالت گاه و خطاهاي بسيار منابع مربـوط به كاستي، شماري تاريخ آن دورهضمن بر شمردن موانع ها
شمار خود را در گـزارش ساس سالا، غالب مورخان سنتي پيش ازسده بيستم. به اين امر ارجاع داده است

ايـن شـيوه. انـد هاي قمري عرضه كـرده در حالي كه روزشمار را با ماه، اند سال شمسي قرار داده، رويدادها
و خلط بسياري دادهشماري آشفته ارزيابي گاه تاريخي ناشـي هاي هاي آثار تاريخي را با مشكل ناهمزماني

وقتي نوروز در ميانه سـال قمـري قـرار، دوگانهيهدر اين شيو. استروز مواجه كرده از جابجايي رويدادها
مي سال، گرفت مي و بقيـ شمار با ذكر تحويل سال خورشيدي تغيير حـوادث سـال قبـل بـا ذكـريهكرد
مي ماه سـال جديـد قـرار، شـمار گونه موارد عنوان سـال در اين، در واقع. يافت هاي قمري سال پيش ادامه
و ماه در حالي. گرفت مي شمار قمري در ذيل حوادث سـال جديـد ثبـت كه حوادث سال قبل با روزشمار

از در گاه. مي شد مي شمسي نام ماه 1304شماري پيش از آنجا كه طول مـدت.شد ها به بروج فلكي ذكر
و مـاه از اين رو در اتكا بـه روز. روز در نوسان بود32تا29از، هاي يك سال ماه، ها مساوي نبودهاين برج

و انتساب آن به سال مشخص بدون . بايد دقت الزم مراعات شود، در اين امر تأملرويدادها

. تأسيس سلسله قاجار:)م 794(ق 1209
. پايتختي تهران:)م 1795(ق 1210
(رمضان(ق 1210 و كشـتار بـي:)م1795ژوئن) يهرحمانـ فتح تفليس به دسـت آقـا محمـدخان قاجـار

عو، مردم شدكه به . اقب وخيم براي مردم آن سامان منجر
. تاجگذاري آقا محمدخان در تهران:م1796مارس) رمضان(ق 1210
دل:)مه31(م 1797) ذيحجه21(ق 1212 و . نگرانش قتل آقا محمدخان قاجار توسط اطرافيان ناراضي
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. تاجگذاري فتحعلي شاه قاجار:)مارس( 1797
.ن به روسيه الحاق گرجستا:)م 1800(ق 1215

. اشغال مصر توسط فرانسه:)م1798- 1801(ق 1213- 16
. تجاوز قشون روسيه به قفقاز:)دسامبر(م 1803
و ايران در نزديكي دژ گوميرا:)مه10( 1804 . اولين نبرد ميان سپاهيان روس
. طلب مصر آغاز حكمراني محمدعلي خديو اصالح:)م 1805(ق 1220
و ايران:)مه4(م1807) صفر25(ق 1222 . عقد عهدنامه فينكن اشتاين ميان فرانسه
ورود هيئت نظامي فرانسه بـه رياسـت ژنـرال گـاردان بـه:)نوامبر17(م 1807) هشتم رمضان(ق 1222

. تبريز
و عقد عهدنامه صلح بوخارست شكست عثماني:)مه28(م 1812 . ها از روسيه
اي:)اكتبر12(م1813)شوال29 1228 و امضاي عهدنامه گلسـتان شكست از دسـت رفـتن، ران از روسيه

. رسمي قفقاز
.)گروه دوم(اعزام پنج تن محصل ايراني به انگلستان:)الثاني دهم جمادي(ق 1230
تـأليف ميـرزا بـزرگ» رسـاله جهاديـه«تأسيس اولين دستگاه چاپ حروفـي در تبريـز؛ چـاپ:ق1233

ف. مقام در تبريز قائم و اولـين اين رساله شامل تاوي مجتهدين مذهبي درباره جهاد بـا روس اسـت
. آيدكتاب چاپ فارسي در داخل كشور به شمار مي

و رسيدن پسرش ميرزا ابوالقاسم قـائم مقـام بـه:)قعدهذي25(ق 1237 درگذشت ميرزا بزرگ قائم مقام
. السلطنه وزارت عباس ميرزا نايب

عت:)شوال(ق 1241 . بات به تهران وفتواي اوبه جهادبا روسورود سيدمحمد مجتهد از
. فتواي دسته جمعي روحانيون ايران به جهاد با روس:)قعدهذي17(ق 1241
و روس آغاز جنگ:)ژوئيه28(م 1826) قعدهذي22(ق1241 . هاي دوم ايران
و شكست قشون ايران:)صفر14(ق 1242 . فتح گنجه به دست روس
.ن روزنامه رسمي در مصرچاپ اولي:)م1828(ق 1242
. فتح ايروان به دست روس:)االولربيع21(ق 1243
و ورود ژنـرال تصرف تبريز توسط روس:)اكتبر24(م 1827) الثانيسوم ربيع(ق 1243 اويسـتوف بـه هـا

. شهر
و جـدا امضاي عهدنامه تركمـان:)فوريه10(م 1828) پنجم شعبان(ق 1243 و روس چـاي ميـان ايـران

و پـذيرش خفـت شدن  بـار شـرايط تحميلـي نهايي بخش وسيعي از اراضي تحت حكومت ايران
. روسيه

و» عـوام«قتل گريبايدوف سفير روسـيه در شـورش:)فوريه11(م 1829) شعبان(ق 1244 بـه تحريـك
. رهبري علماي روحاني

ـ 1244 ي از قتـل وزيـر اعزام هيأتي به رياست خسروميرزا به روسيه جهـت عـذرخواه:)آوريل( 1829ق
و جلوگيري از بهانه . جويي جنگ ويرانگر ديگري از سوي روسيه مختار

. حمله فرانسه به الجزيره:م1830ق 1245
. چاپ اولين روزنامه رسمي در استانبول:)م1831ـ32(ق 1247
. مرگ عباس ميرزا نايب السلطنه اصالح طلب:)الثانيده جمادي(ق 1249
و اعزام او به تبريزانت:)صفر12(ق 1250 . خاب محمد ميرزا به وليعهدي
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و آغاز سلطنت محمد شاه:)الثانيجمادي19(ق 1250 . درگذشت فتحعلي شاه قاجار
آغـاز صـدارت ميـرزا. كشته شدن ميرزا ابوالقاسم قائم مقام بـه فرمـان محمـد شـاه:)اول صفر(ق 1251

. آقاسي صدر اعظم درويش مسلك
. تشار نخستين روزنامه فارسي زبان در داخل ايرانان:)محرم25(ق 1253
. دعوي سيد علي محمد باب:)االولجمادي5(ق 1260
و ناصرالدين ميرزا وليعهد:شعبان-ق 1264 . محاكمه باب در تبريز در حضور علماي روحاني

. درگذشت محمد شاه قاجار:)سپتامبر4( 1848) شوال5(ق 1264
و آغاز صدارت اميركبير:)اكتبر19( 1848) قعدهذي22(ق 1264 . تاجگذاري رسمي ناصرالدين شاه
. اعدام باب در تبريز:)ژوئيه8(م1850)شعبان27(ق 1266
. عرضه طرح تأسيس دارالفنون توسط اميركبير:)ش1230(م 1851
. تأسيس روزنامه وقايع اتفاقيه:)الثانيربيع5(ق 1267
مي:)محرم20(ق 1268 . خان اميركبير رزا تقيعزل
. گشايش دارالفنون تهران:)االولربيع5(ق 1268
قتل اميركبير در حمام فين كاشان بـه دسـتور ناصـرالدين:)دهم ژانويه( 1852) االولربيع17(ق 1268

. شاه
ازيهامضاي عهدنام:)مارس4( 1857) رجب7(ق 1273 و جـدايي رسـمي هـرات و انگليس صلح ايران

. ايران
. تأسيس دارالفنون تبريز:)ش1237(م 1858
 . روزنامه دولت عليه ايرانانتشار نخستين شماره:)صفر5(ق 1277
. خان مشيرالدوله به وزارت عدليه انتصاب ميرزا حسين:)رمضان29(ق 1287
و اروپا از راه بوشهر:ق1287 . تأسيس خط تلگراف هند
. خان مشيرالدوله سپهساالرصدارت ميرزا حسين:)شعبان29(ق 1288
و مصيبت:)1871(ق 1288 و خشكسالي ويرانگر و هالك شدن ميليون بروز قحطي . ها مردم ايرانزا
و ميرزا حسين:)صفر21(ق 1290 . خان سپهساالربه فرنگ سفر اول ناصرالدين شاه
و عزل ميرزا حسين:)رجب14(ق 1290 . خان سپهساالر از صدارت بازگشت شاه
. انتصاب سپهساالر به وزارت امور خارجه:)شوال20(ق 1290
 . اختر استانبولانتشار روزنامه پيشرو:)ژانويه13( 1876) ذيحجه16(ق 1292
در:)م1876(ق 1293 اعالم قـانون اساسـي مشـروطه عثمـاني اولـين قـانون اساسـي رسـمي مشـروطه

. كشورهاي اسالمي
. تين روزنامه روزانه عربي در مصرنخس، االهرامانتشار:)م 1876(ق 1293
. درگذشت ميرزا فتحعلي آخوندزاده درتفليس:)فوريه28( 1878) صفر25(ق 1295
. زبان آذربايجاندوره اول؛ نخستين نشريه فارسي، روزنامه تبريزانتشار:ق1295
. سفر دوم ناصرالدين شاه به فرنگ:)االول ربيع(ق 1295
. از فرنگبازگشت شاه:)رجب(ق 1295
. در تبريززاده تقيتولد سيدحسن:)سپتامبر27( 1878) آخر رمضان(ق 1295
. تشكيل بريگاد قزاق تحت فرمان صاحب منصبان روسي:)ژانويه( 1879) محرم(ق 1296
. اعطاي امتيازشيالت سواحل خزر به برادران ليانازوف روسي:)اكتبر14(م 1879
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 . نامه تبريزروزانتشار دوره دوم:ق1296
 عبيداهللا كرد با پيامدهاي ديرپا در آذربايجان آغاز شورش شيخ:ق1297
و تبعيد او به قزوين:)اوايل شوال(ق 1297 . عزل سپهساالر
و تصرف آن شهر:)شوال24(ق 1297 . ورود اكراد به رهبري عبيداهللا به ساوجبالغ
.ي سركوبي شيخ عبيداهللاورود سپهساالر به ساوجبالغ برا:)ذيحجه16(ق 1297
. فرار شيخ عبيداهللا به خاك عثماني:)ذيحجه21(ق 1297
و روس در تعيين خط مرزي بحر خزر:)محرم22(ق 1299 . عقد معاهده ايران
در دستگيري ميرزا يوسف:ق1299  . اختر استانبولخان مستشارالدوله به جرم نگارش مقاله افشاگرانه
تو:ق1299 . سط فرانسهاشغال تونس
 . شرفانتشار روزنامه:م1882) آخر محرم(ق 1300
. اشغال مصر توسط بريتانيا:)م1882(ق 1300
. الدين اسدآبادي در پاريس به مديريت سيدجمال الوثقيةعروانتشار روزنامه:)االول جمادي15(ق 1301
. الدين اسدآبادي به تهران ورود سيدجمال:)االول ربيع22(ق 1304
. اعطاي امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي به اتباع انگليسي:)االول جمادي27(ق 1306
. سفرسوم ناصرالدين شاه به اروپا:)شعبان12(ق 1306
. منشـي سـفارت ايـران در لنـدن، واگذاري امتياز التاري به مسيو بوزيك كاردوئل:)قعدهذي22(ق 1306

بو خان ناظم صاحب واقعي امتياز ملكم د كه آن را به دو كمپاني انگليسي واگذار كرد الدوله
و الغاي القاب به حكم دولت عزل ملكم:)رجب24(ق 1307 . خان از مناصب دولتي
و خـارج ايـران بـه تـالبوت:)مـارس( 1890) رجب28(ق 1307 اعطـاي امتيـاز رژي تنبـاكو در داخـل

. انگليسي
اس سفر دوم سيدجمال:)الثاني ربيع7(ق 1307 . دآبادي به ايرانالدين
. لغو امتياز التاري:)الثاني ربيع11(ق 1307
. خان در لندن به مديريت ميرزا ملكم قانونانتشار روزنامه:)الثاني ربيع29(ق 1307
. واگذاري امتياز تأسيس بانك رهني استقراضي به ژاك پولياكف روسي:)رمضان11(ق 1307
قر:)االول ربيع25(ق 1308  . استانبولچاپ صباحارداد رژي ايران درروزنامه تركي افشاي
و آگـاه:)نوامبر(م 1890)االول ربيع27(ق 1308  اختـر اسـتانبول كننـده روزنامـه انتشار مقاله افشـاگرانه

. عليه رژي تنباكو
شب:ق1308 . هاي متعدد عليه امتيازانحصار تنباكو در درون ايران نامه انتشار وتوزيع
بـا تـالبوت انگليسـي اختـر اسـتانبول انتشار مصاحبه روشنگرانه مخبر روزنامه:)االول ماديج9(ق 1308

و محرك خيزش درون كشور . بيانگر جزييات بيدارگرانه
. الدين اسدآبادي براي بار دوم از ايران تبعيد سيدجمال:)االول جمادي(ق 1308
و بـه زنجيـرر قانوندستگيري مجدد ميرزا يوسف مستشارالدوله روشنفك:ق1308 و پيشرو تبريـزي خواه

. كشيدن او در قزوين
هاي فارسي چاپ خارج به ايـران؛ دسـتگيري صدور فرمان ناصرالدين شاه براي منع ورود روزنامه:ق1308

و توزيع نشـريه اعضاي محفل بيداران در تهران؛ بازداشت ميرزا نصراهللا  قـانون خان به جرم بازچاپ
م و اي صادره اسباب چاپ در خانه او؛ دستگيري حاجي سـياح محالتـي وعـده چاپ لندن؛ كشف
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و هـواداري از اوج . قـانون ديگر از ناراضيان عمدتا ازلي مسـلك بـه جـرم فعاليـت عليـه حكومـت
. اعتراضات مردمي عليه رژي تنباكو

ضـات وسـيع متعاقـب اعترا، لغو امتيـاز رژي در انحصـار تنبـاكو در درون ايـران:)االول جمادي(ق 1309
و صدور فتواي مجتهدين، بازرگانان . مردم

. الدين اسدآبادي در لندن توسط جمال ضياالخافقينانتشار روزنامه:)رجب(ق 1309
. السلطان اتابك اصغر امين صدارت ميرزا علي:ق1310
ن ميـرزا آقاخـا، الـدين اسـدآبادي تشكيل انجمن اتحاد اسالم استانبول بـا شـركت سـيدجمال:ق1310

و تني چند از يارانش با همكاري برخي شخصيت . هاي عثماني كرماني
. صفر اوفيهو توزيع مخفيانه آن در تبريز به وسيل، روزنامه طنز،»نامه شب«انتشار:ق1310
الدولـه خان زعـيم انتشار روزنامه فارسي زبان حكمت به مديريت ميرزا مهدي:)الثاني جمادي14(ق1310

. ره مصرتبريزي در قاه
الـدين به مديريت سيد حسين جمال المتين حبلزبان انتشار روزنامه فارسي:)الثاني جمادي10(ق 1311

. كاشاني مؤيداالسالم در كلكته هند
شب:ق1311 و توزيع وسيع . هاي افشاگرانه در تبريز نامه انتشار
. لسلطنه تبريزدارا مدرسه مباركه دارالفنونروزنامه، ماهيهانتشار ورق:ق1311
. در تبريز»وطن دلي«انتشار نشريه:ق1312
در قـانون يـك كلمـه خان مستشارالدوله مؤلـف رسـاله مـؤثر درگذشت ميرزا يوسف:)شوال5(ق 1313

. خواهي
. ترور ناصرالدين شاه توسط ميرزارضا كرماني:)قعدهذي18(ق 1313
.ت مظفرالدين شاهآغاز سلطن:)ش 1275(م 1897) ذيحجه24(ق 1313
خـانو ميـرزا حسـن، شـيخ احمـد روحـي، رحمانـه ميـرزا آقاخـان كرمـاني قتل بـي:)صفر6(ق 1314

و نظارت مستقيم محمدعلي ميرزا وليعهد در تبريز . خبيرالملك به دستور شاه
. اعدام ميرزا رضا كرماني كشنده ناصرالدين شاه:)االول ربيع3(ق 1314
. السلطان اتابك از صدارت عزل امين:)الثاني جمادي(ق 1314

و سركوبي خونين آنها:)م 1894ـ96(ق 1314ـ16 . شورش ارامنه در عثماني
خـان بـه مـديريت ميـرزا محمدحسـين روزنامـه تربيـت انتشـار:)دسامبر7(م 1896) رجب11(ق1314

. ذكاالملك فروغي
. انبولدرگذشت سيدجمال الدين اسدآبادي در است:)شوال5(ق 1314
 . زاده تقيدرگذشت پدر:)ش1275(ق 1314
. درگذشت ميرزا حبيب اصفهاني اديب فرهيخته سده نوزدهم ايران:ق1314
و كتابخانه تربيت توسط:ق1314 .و يارانش زاده تقي تأسيس مدرسه تربيت
و نمايندگي نشريه معتبر عربي زبان:)ق1322تا سال(ق 1314 مـديريت مصـر بـه الهـالل كسب وكالت

. در تبريز زاده تقيجرجي زيدان از جانب 
. الدوله خان امين صدارت ميرزا علي:)محرم(ق 1315
و همراهـان ديرپـاي به مـديريت سيدحسـين الحديدانتشار روزنامه:ق1315 خـان عـدالت از همفكـران

.و تربيت زاده تقيبا همكاري مستقيم، زاده در تبريز تقي
در زاده تقي:ق1315 شد كه . دارالفنون تبريز درس خوانده بود مدرس فيزيك آن پژوهشكده
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تـأليف كاميـل فالمـاريون عجايـب آسـمانيو ترجمه كتاب، تدريس فيزيك در مدرسه لقمانيه:ق1316
و دانشمند نامدار فرانسويستاره  . زاده تقيتوسط، شناس

. در تبريز قلي صفراوف توسط علي احتياجانتشار روزنامه:)محرم16(ق 1316
. در تبريز زاده تقيالممالك فراهاني از دوستان به مديريت اديب ادبانتشار نشريه:)االول ربيع22(ق1316
در توسـط علـي، به جاي احتياج توقيف شده اقبالانتشار روزنامه:)االول ربيع29(ق1316 قلـي صـفراوف

. تبريز
. محمدخان كاشاني در قاهره مصر مديريت ميرزا عليبه ثرياانتشار روزنامه:)الثاني جمادي14(ق1316
. آغاز كار مستشاران بلژيكي در ادارات گمرك ايران:)قعدهذي(ق 1316
گذار مدرسه كمال تبريـز زاده بنيان خان طبيب توسط ميرزا حسين كمالانتشار روزنامه:)رجب(ق 1317

 . زاده تقيو از دوستان تجدد خواه 
. سفراول مظفرالدين شاه به اروپا:)ذيحجه12(ق 1317
. سوءقصد نافرجام به جان مظفرالدين شاه توسط فرانسواسالسو آنارشيست مشهور فرانسوي:ق1317

و فلسفه در مدرسه آمريكايي تبريز زاده تقيتحصيل:ق1317ـ 18 . در زبان انگليسي
. خان كاشاني در قاهره مصرمحمد به مديريت ميرزا علي پرورشانتشار روزنامه:)ده صفر(ق 1318
. اعطاي امتياز نفت جنوب به كمپاني دارسي:)مه5( 1901) صفر9(ق 1319
.و ياران تجدد خواه اش در تبريز زاده تقيتوسط گنجينه فنوننشر مجله:ق1320
. انتشار روزنامه مكتب به عنوان نشريه غيردولتي توسط ميرزا حسن رشديه:ق1322
و آغاز سفر يكسال زاده تقيخروج:ق1322 ، اسـتانبول، باكو، نيمه پيش از مشروطيت به تفليسو از تبريز

و بيروت . مصر
 زاده تقـي اولين اثر مهم سياسـي، تحقيق احوال كنوني ايران يا محاكمات تاريخييهانتشار رسال:ق1322

كل حبـل اين رساله چنـدي بعـد در روزنامـه . حكمت قاهرهدر روزنامه در، كتـه المتـين و سـپس
شد بازگشت تقي . زاده به تبريز به عنوان يك نوشته مستقل باز چاپ

. گردهمايي مخفيانه كميته انقالب در تهران:)مه( 1904) صفر(ق 1322
. شكست روسيه از ژاپن:1904ق 1322
. تأسيس گروه سوسيال دموكرات همت در تفليس:)دسامبر( 1904) رمضان(ق 1322
. روسيه 1905آغاز انقالب:)ژانويه22(1905)ذيحجه(ق 1322
و فروش دختران قوچان:1905) بهار(ق 1323 . اسارت
. از سفر خارج به تبريز زاده تقيبازگشت:)سپتامبر( 1905) شعبان(ق 1323
. اسارت رفتن زنان باشقانلو در خراسان:)نوامبر( 1905) رمضان(ق 1323
و درخواست عدالتخانه:)دسامبر( 1905) رمضان(ق 1323 . تحصن گروهي از مردم در حرم عبدالعظيم
و بازگشـت:)ژانويه12( 1906) قعدهذي16(ق 1323 موافقت مظفرالـدين شـاه بـا تأسـيس عدالتخانـه

. متحصنين به تهران
و بست:)ژوئيه( 1906) االول جمادي(ق 1324 . خواهان در باغ سفارت انگليس نشيني مشروطه تحصن
. صدور فرمان اول مشروطه توسط مظفرالدين شاه:)الثاني جمادي14(ق1324
. صدور فرمان تشكيل مجلس دارالشوري كبري:)اوت19( 1906) الثاني جمادي18(ق 1324
. به قفقاز براي آمدن به تهران زاده تقيحركت:)رجب(ق 1324
. به تهران زاده تقيورود:)اكتبر29( 1906) دهم رمضان(ق 1324
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. تدوين اولين قانون انتخابات مجلس شورا:)سپتامبر9( 1906) رجب19(ق 1324
و رأي:)سپتامبر13( 1906) رجب23(ق 1324 . گيري نخستين دوره مجلس شورا آغاز انتخابات
. خواهان تبريز در كنسولگري انگليس در تبريز تحصن تدريجي مشروطه:)رجب25-29(ق 1324
. افتتاح اولين مجلس شوراي ملي در تهران:)اكتبر6( 1906) شعبان17(ق 1324
. افتتاح رسمي انجمن تبريز:)اكتبر7( 1906) شعبان18(ق 1324
ارگـان انجمـن)روزنامـه ملـي(جريده ملي انتشار اولين شماره:)اكتبر20( 1906) اول رمضان(ق 1324

. تبريز
و حاجاخراج ميرهاش:)اكتبر27( 1906) رمضان8(ق 1324 . ميرزا كريم امام جمعه تبريز از شهرم
و رشـت زاده تقـي ورود:)اكتبر29( 1906) رمضان10(ق 1324 در. بـه تهـران از مسـير قفقـاز شـركت

. جلسات مجلس به عنوان تماشاگر
. به نمايندگي تجار تبريز زاده تقيانتخاب:)نوامبر15( 1906) رمضان27(ق 1324
. به نمايندگي اصناف تبريز زاده تقيانتخاب:)نوامبر20( 1906) شوال3(ق 1324
الممالـك در تهـران بـه سـردبيري اديـب روزنامـه مجلـس انتشار:)نوامبر25( 1906) شوال8(ق 1324

. زاده فراهاني از ياران قديمي تقي
و آغـاز بـه كـار زاده تقياعالم رسمي انتخاب:)دسامبر8( 1906) شوال21(ق 1324 رسـمي به وكالـت

. زاده به عنوان وكيل منتخب آذربايجان تقي
در مجلـس در ضـرورت زاده تقـي اولـين سـخنان ثبـت شـده:)دسامبر16( 1906)شوال29(ق 1324

. تأسيس بانك ملي
. در مجلس زاده تقينخستين سخنراني مفصل:)دسامبر22( 1906) قعدهذي6(ق 1324
. در مجلس اول) قانون اساسي(نامه اساسي صويب نظامت:)دسامبر27( 1906) قعدهذي11(ق 1324
ــه(1907)قعــدهذي16(ق 1324 ــانون اساســي:)اول ژانوي ــاده51توشــيح ق ــه دســت م اي مشــروطه ب

. مظفرالدين شاه
. مرگ مظفرالدين شاه:)ژانويه9( 1907) قعدهذي24(ق 1324
بـ:)ژانويه19( 1907) ذيحجه4(ق 1324 دون دعـوت نماينـدگان مجلـس تاجگذاري محمـدعلي شـاه

شد. شوراي ملي . اقدامي كه به مثابه مخالفت با اساس مشروطه تلقي
اعتنـايي تشكيل جلسه خصوصـي مجلـس بـراي بررسـي بـي:)ژانويه27( 1907) ذيحجه12(ق 1324

. محمدعلي شاه به وكالي مجلس
د)اول فوريه( 1907) ذيحجه17(ق 1324 .ر مجلستصويب قانون تأسيس بانك ملي
تا( 1907) ذيحجه28تا19(ق 1324 تعيين هيئت كميسـيون تـدوين مـتمم قـانون:)فوريه12سوم

و مؤثر. اساسي از سوي وكالي مجلس هـاي كشـمكش هفتـه. در اين هيئت زاده تقيشركت فعال
و معدود هم ، هشـتم، ويـژه بـر سـر اصـول دوم طلبـان بـه اش با مشروعه فكران الئيكبعد بين او

تحصـيل، حقـوق شـهروندان كشـور در مقابـل قـانونو بيستم متمم؛ تأكيد بـر تسـاوي، نوزدهم
و اجباري و مطبوعات، عمومي اهللا نوري بـه محتـواي غيراسـالمي اعتراض شيخ فضل. آزادي نشر

. اين اصول
بي زاده تقيمخابره تلگرام:)ژانويه( 1907) ذيحجه(ق 1324 دعلي شـاه بـه اعتنايي محم به تبريز مبني بر

و مخالفت با مشروطگي نظام جديد . مجلس
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و انجمن تبريز، تعطيل بازار تبريز:)فوريه5( 1907) ذيحجه21(ق 1324 ارسـال. اعتراض گسترده مردم
و تأكيـد بـر ضـرورت، تلگرام به مجلس شورا در تهران و قانون اساسي درخواست تاييد مشروطه

و خواسـته پذيرش كتبي آن توسط محمدعلي شاه؛ هـاي پـنج عزل مستشاران بلژيكي از گمرك
. گانه ديگر

و تقويت موقعيـت:)فوريه7( 1907) ذيحجه23(ق 1324  زاده تقـي ورود نمايندگان آذربايجان به تهران
. در مجلس

. بركناري نوز مسئول بلژيكي گمرك:)فوريه10( 1907) ذيحجه26(ق 1324
از:ق1324  . نداي وطندر روزنامهدهزا تقيانتشار مقاالتي
و مقاالت آزاديهانتشار روزنام:)هشتم فوريه( 1907) ذيحجه24از(ق 1324 بـه در آن زاده تقيدر تبريز

. عنوان يكي از نويسندگان عمده نشريه
شـاه در پـذيرش مشـروطه بـودن صـدور فرمـان محمـدعلي:)فوريـه11( 1907) ذيحجه27(ق 1324

و محـوري حكومت تحت فشار جريـا  و نقـش مـؤثر و تبريزيـان و مجلـس ن راديكـال مشـروطه
 . زاده تقي

. داريالغاي نظام تيول:1907ق 1325
وو هـم زاده تقياعتراض گسـترده:)مارس( 1907) محرم(ق 1325 و بـه ايـران فكـرانش بـه ورود اتابـك

. صدارت او
و مـانع براي، اتابك، السلطان تالش امين:)آوريل( 1907) صفر(ق 1325 ورود به ايران از طريق بندرانزلي

. خواهان راديكال تراشي مشروطه
. ورود اتابك به تهران:)مارس27( 1907) صفر12(ق1325
. در تهران المتين روزانه روزنامه حبلآغاز انتشار:)مارس30( 1907) صفر15(ق 1325
.ظماستعفاي مشيرالدوله صدراع:)اول آوريل( 1907) صفر17(ق 1325
اهللا نـوري مبنـي بـر حـق اصل پيشنهادي شيخ فضليهارائ:)آوريل21( 1907) االولربيع7(ق 1325

و كار مجلس شوراي ملي به كميسيون تدوين متمم . نظارت علما بر مصوبات
از:)آوريل27(1907) االولربيع13(ق 1325 و اعتـراض عمـومي مـردم تبريـز در پيشـتيباني اعتصـاب

و عليه تأخير در تدوين متمم قانون اساسيعملكرد وك و مداخلـه. الي پيشرو خود در تهران فشار
و ديگر روحانيون متشرع براي تغيير برخي اصول متن پيشنهادي اوليـه كميسـيون شيخ فضل اهللا

.و همفكرانش به سود موازين شرعي زاده تقيمتمم قانون اساسي با سهم اصلي 
ــا صوراســرافيلآغــاز انتشــار روزنامــه راديكــال:)اول مــه( 1907) االولربيــع17(ق 1325 در تهــران ب

آن زاده تقيهاي نشر اولين نوشته. زاده تقيپشتيباني مستقيم  . در
رغـم تـالش علـي، انتصاب رسمي اتابـك بـه صـدراعظمي ايـران:)مه2( 1907) االولربيع18(ق 1325

ته زاده تقي و . رانو جريان راديكال مشروطه در تبريز
و مخالفت:)مه19( 1907) الثانيربيع6(ق 1325 و قرائـت مـتن دسـتكاري، زاده تقيبا پافشاري از طرح

و شـريعت شده متمم قانون اساسي توسط شيخ فضل مـداران بـراي تصـويب نهـايي مجلـس اهللا
. جلوگيري شد

و ظر شريعتن برخي اصول متمم قانون اساسي برخالف:)مه( 1907) الثانيربيع(ق 1325 خواهان تـدوين
. تصويب گرديد
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و تحصن شيخ فضلبست:)مه22( 1907) الثانيربيع9(ق 1325 و نشيني اهللا نوري در حرم عبـدالعظيم
و تجديد نظر در برخي اصول غير شرعي متمم قانون اساسي تالش مشروعه . خواهان براي تغيير

اهللا بـراي ار بيروني وعمومي متن پيشنهادي شيخ فضـل انتش:)دوم ژوئن( 1907) الثانيربيع20(ق 1325
و نظارت علما بر مجلس در روزنامه صبح صادق . كسب حق وتو

اهللا به تدوين اصول غيراسـالمي در مـتمم اوج اعتراض شيخ فضل:)ژوئيه( 1907) االولجمادي(ق 1325
و تلگراف. قانون اساسي و بابي،ها نشر اعالن . جريـان راديكـال مشـروطه بـودن مبني بر المذهب
صف ارسال تلگرام و ترغيب مردم به و هاي متعدد به واليات براي تحريك آرايي در مقابـل مجلـس

بـا تغييراتـي چنـد بـه،اهللا طرح پيشنهادي شيخ فضل) ژوئن15(االول در سوم جمادي. مشروطه
و پافشاري جريان راديكال مشروطه و يـارانش بـا زادهتقـيو به رغم مخالفت سرسختانه، درايت

شد، اساس آن و دسـتكاري در اصـل. از سوي اكثريت مجلس تصويب شيخ به شدت به تغييـرات
. دوم متمم معترض شد

در:)ژوئن22( 1907) االولدهم جمادي(ق 1325 و جمعـي از همفكـران مشـروعه طلـبش شيخ نوري
ا  و تغييرات غيراسالمي در اصـول مـتمم قـانون و زادهتقـي ساسـي از سـوي اعتراض به اصالحات

. يارانش در حرم عبدالعظيم تحصن نمودند
و سهم مؤثر:)ژوئن26( 1907) االولجمادي14(ق 1325 ،و جريان پيشرو مجلـس زاده تقيبا پافشاري

و وزيـر جنـگ از مخـالفين سرسـخت مشـروطه از ايـن، السـطنه كامران ميرزا نايب عمـوي شـاه
. مسئوليت عزل شد

و تقسـيم ايـران بـه منـاطق 1907امضاي قرارداد:)اوت( 1907) رجب(ق 1325 و انگلـيس ميان روس
و شمال ميان اين دو دولت . نفوذ جنوب

السلطان اتابك صدراعظم در مقابـل سـاختمان مجلـس ترور امين:)اوت31( 1907) رجب21(ق 1325
. شوراي ملي

بهانتشار روزنامه:)الثاني تا سوم شعبانجمادي(ق 1325 و، اهللا نـوري لوايح شيخ فضـل معروف بيـانگر آرا
. طلبان هاي مشروعهخواسته

. در رشت نسيم شماليهآغازبه انتشار نشري:)سپتامبر11( 1907) دوم شعبان(ق 1325
. تصويب رسمي متمم قانون اساسي:)اكتبر8( 1907) شعبان29(ق 1325
. به مديريت محمدرضا شيرازي در تهران وزنامه مساواترانتشار:)اكتبر13( 1907) رمضان5(ق 1325
، تجديـدنظر، تشكيل كنگره فرقه اجتماعيون عاميون مجاهد در مشهد:)اكتبر( 1907) رمضان(ق 1325

و تعديل برنامه پيشين مركز فرقه در باكو . اصالح
. معرفي دولت ناصرالملك:)اكتبر27( 1907) رمضان19(ق 1325
و گسترش شعبه)پاييز(ق 1325 هاي عباسـي در گـيالن در جهـت متشـكل كـردن هاي انجمنتأسيس

و متنفذين محلي و روستاييان در مقابل مالكين . دهقانان
خواهـان در مجلـس شـورا محمدعلي شـاه تحـت فشـار مشـروطه:)نوامبر11( 1907) شوال5(ق 1325

و سوگند وفاداري مجدد به مشروطيت ادا كرد . حضور يافت
مجلس شوراي ملي بودجه دربـار را از هشتصـدهزار تومـان بـه:)نوامبر26( 1907) شوال19(ق 1325

و كاركنان دربار به اعتراض گسترده پرداختند. پانصدهزار تومان در سال تقليل داد . شاه
را:)دسـامبر13( 1907) قعدهذي7(ق 1325 مجلـس بركنـاري برخـي مشـاوران ضـد مشـروطه شـاه

.درخواست كرد
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و برخــي:)دســامبر15( 1907) قعــدهذي9(ق 1325 ــار ــان درب مخــالفين مشــروطه مركــب از كاركن
و بـه مجلـس  تهيدستان شهري به تحريك عوامل محمـدعلي شـاه در تهـران تظـاهرات نمودنـد

و اعضاي انجمن. شوراي ملي حمله بردند  خـواه عقـب هاي مشـروطه با مقاومت محافظين مجلس
و در ميدان تو هم شيخ فضل. پخانه چادر برپا كردندنشيني فكرش چون مـال اهللا نوري با روحانيون

در، سيدعلي يزدي، محمد آملي و گروهـي از طـالب و سـيدمحمديزدي ميرزا ابوطالـب زنجـاني
محمـدعلي شـاه بـا حمايـت- قعـدهذي- اين رويداد به كودتاي اول. ميدان توپخانه حضور يافتند

شداهللا نوري عليه مجل شيخ فضل و مشروطه معروف .س
و عقـب:)دسامبر23( 1907) قعدهذي17(ق 1325 و قـدرت شكست يـابي نشـيني مخالفـان مشـروطه

و انجمن سپردن قـرآن مهـر شـده محمـدعلي شـاه بـه مجلـس مبنـي بـر. هاي راديكال مجلس
. پشتيباني از مشروطه

ي تحصن شيخ فضل:)دسامبر25( 1907) قعدهذي19(ق 1325 و . ارانش در مدرسه مروياهللا
. خواه مشهور ترور فريدون زردتشتي مشروطه:)ژانويه( 1908) ذيحجه(ق 1325
تجديـد سـوگند ظـاهري محمـدعلي شـاه بـراي وفـاداري بـه:)ژانويـه13( 1908) ذيحجه8(ق 1325

و نگاهباني از آن . مشروطيت
هـاي از سران بلواي توپخانه به نـامتن4، براساس حكم دادگاه:)فوريه19( 1908) ذيحجه29(ق 1325

و سـنگلج از سركردگان اوباش چاله، سيدمحمدخان صنيع حضرت، خسروخان مقتدر نظام ميدان
و سيدكمالو اسماعيل و تحمل ضـرب، خان شـالقيههر يك به ده سال زندان در كالت خراسان

. محكوم شدند
و سوءق:)ژانويه29( 1908) محرم24(ق 1326 . صد نافرجام به جان محمدعلي شاهتيراندازي
. السـلطنه از رياسـت مجلـس استعفاي ميرزا محمودخان احتشام:)مارس20( 1908) صفر17(ق 1326

و مجلس و مشروطه، وخيم شدن مناسبات دربار . خواهان راديكالو نيز روابط ميان شاه
و استقرا:)ژوئن4( 1908) االولجمادي4(ق 1326 و خروج محمدعلي شاه ر در باغشاه به همراه قزاقـان

و مشروطه . نيروهاي دولتي به حال جنگي در آمدند. تدارك مقابله نهايي با مجلس
و دولت كه براي مـذاكره:)ژوئن5( 1908) االولجمادي5(ق 1326 و آزار نمايندگان مجلس دستگيري

. با شاه به باغشاه رفته بودند
و مشروطه:)ئنژو8( 1908) االول جمادي8(ق 1326 . التيماتوم محمدعلي شاه به مجلس
از:)ژوئن12( 1908) االولجمادي12(ق 1326 و تبعيـد هشـت تـن محمدعلي شـاه خواسـتار تحويـل

ــه و ســخنگويان مشــروطه روزنام ــه ملــك نگــاران ــظ، المتكلمــينخــواه از جمل ، ســيدجمال واع
شدو بهاء،ر شيرازيميرزاجهانگي، العلماي خراساني سلطان، سيدمحمدرضا شيرازي . الواعظين

. تقاضاهاي مجلس توسط شش تن از وكال به شاهيهارائ:)ژوئن15( 1908) االولجمادي15(ق 1326
هـاي درخواسـت انجمـن، تعطيل بازار:)خرداد27( 1287) ژوئن17( 1908) االولجمادي17(ق 1326

. الوقوع شاهبخواه از مجلس براي مقاومت در مقابل كودتاي قري مشروطه
. هاي تهران به دستور مستقيم شاه منع انتشار روزنامه:)ژوئن21( 1908) االولجمادي21(ق 1326
به دستور محمـدعلي شـاه؛، آغاز كودتاي قزاقان در تهران:)ژوئن23( 1908) االولجمادي23(ق 1326

م. ساختمان مجلسيهمحاصر و معدود حافظان مجلس با شكسـت پايان جنگ نابرابر بين قزاقان
به توپ بسته شدن ساختمان مجلس تحت نظـارت مسـتقيم ليـاخوف فرمانـده، خواهان مشروطه

و به دستور مستقيم محمدعلي شاه و تخريـب مراكـز مشـروطه خـواه، روسي قزاقان ، غارت اموال
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و شتم بسـياري، آقا نماينده تبريز قتل ميرزا ابراهيم، حمله به مدرسه سپهساالر و ضرب از وكـال
و تعدادي ديگر از مشروطه علي، زاده تقيپناهندگي، خواهان مشروطه خواهان راديكـال اكبر دهخدا
و برخـي كنسـولگري خانهبه سفارت سـرآغاز دوران. هـاي واليـات هاي خارجي مستقر در تهـران

اهرزاده خـو صوراسـرافيل كشته شدن ميرزا اسداهللا شيرازي مسئول توزيع روزنامه. استبداد صغير
. در دفاع از محلس صوراسرافيلميرزاجهانگيرخان شيرازي مدير روزنامه 

، صوراسـرافيل ميزاجهانگيرخـان شـيرازي مـدير روزنامـه:)ژوئن24( 1908) جمادي االول24(ق 1326
المتكلمـين واعـظ ملـك، روح القـدس احمد تربتي سلطان العلماي خراساني مـدير روزنامـه شيخ

توپخانـهيهقاضي ارداقي از گردانندگان فعال دادگاهي كه سركردگان فتن، خواه برجسته مشروطه
و آزار بسـيار بـه دسـت قزاقـان بـه، به دستور محمدعلي شاه، را محكوم كرده بود پس از شكنجه

و اعـزام. طرز فجيعي در باغ شاه به قتل رسيدند عزل مخبرالسلطنه هدايت از حكومت آذربايجـان
. الدولهعين

و فعـال:)ژوئن27( 1908) جمادي االول27(ق 1326 سيدجمال واعـظ اصـفهاني سـخنگوي برجسـته
و به دستور محمدعلي شاه در زندان بروجرد بـه، خواه كه به همدان گريخته بود مشروطه دستگير
. قتل رسيد

و سوسـيال:)االولجمادي(ق 1326 و همكـاري مجاهـدين آغـاز مقاومـت تبريـز بـه رهبـري سـتارخان
و مليون مشروطهراتدموك . خواه ها

و سرنگوني نظام سلطاني در عثماني:)ژوئن23( 1908) الثانيجمادي24(ق 1326 . اعالم مشروطه دوم
. تجديد فعاليت انجمن تبريز:)اوت18( 1908) رجب20(ق 1326
از جملـه،و همراهـانش زاده تقـي تبعيـد:)تيـر27( 1287) ژوئن18( 1908) اآلخرجمادي19( 1326

و ترغيب مجاهدين ايراني سوسـيال دمـوكرات. اكبر دهخدا به خارج از كشور علي تالش در جذب
. قفقاز براي همكاري با مقاومت تبريز

و اقامت در پاريس زاده تقيورود:)اوت( 1908) شعبان(ق 1326 . به اروپا
ـ عزيمت:)اواخر سپتامبرتا اواسط دسامبر( 1908) رمضان(ق 1326 آن زادهيتق و اقامـت در بـه انگلـيس

. ديار
در زاده تقـي صدور اعالميـه مشـترك:)اكتبر15( 1908) رمضان19(ق 1326 و معاضدالسـلطنه پيرنيـا

و چاپ آن در . خواهي درون ايراني نهضت مشروطه اي درباره؛ نشر رسالهتايمز لندنلندن
. به تبريز براي پيوستن به مقاومتورود مجاهدين قفقازي:)سپتامبر( 1908) شعبان( 1326
. تعليق رسمي قانون اساسي مشروطه توسط محمدعلي شاه:1908ق 1326
و انسجام فعاليت سوسيال دموكرات:1908ق 1326 . ها در گيالن تشديد
و مقابلـه قهرآميـز قـواي اوج:)سپتامبر( 1908ق 1326 و تصرف منطقه طـوالش گيري مبارزات روستايي

خ . يزش روستاييان به جان آمدهدولتي با
از:)اكتبر5( 1908) رمضان9(ق 1326 اولين پيروزي مقاومت تبريز در بيرون راندن مخالفين مشـروطه

. شهر
برگزاري كنفرانس مهم گروه مستقل سوسيال دموكرات ارمنـي:)اكتبر16( 1908) رمضان20(ق 1326

مش تبريز براي تعيين خط . روطه ايرانمشي سياسي در قبال نهضت
. هاي ارمني به مقاومت تبريز پيوستن داشناك:)اكتبر( 1908ق 1326
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و تأسيس كميتـه ايـران در لنـدن بـه كوشـش مشـروطه:)اكتبر30( 1908) شوال4(ق 1326 خواهـان
و ادوارد براون مستشرق ايـران دوسـت زاده تقيهاي ليبرال انگليسي با نقش مؤثر برخي شخصيت

. انگليسي
و فضـل برگزاري جلسه مذاكره در باغشاه با حضور شيخ:)نوامبر7( 1908) شوال12(ق 1326 اهللا نـوري

و درباريان مخالف مشروطه، تعدادي از روحانيون شـيخ نـوري قاطعانـه خواسـتار از ميـان. طالب
. رفتن دائمي مشروطه وعدم تشكيل مجلس شورا شد

ســيداحمد، سيدابوالقاســم امــام جمعــه تهــران،يشــيخ نــور:)نــوامبر19( 1908) شــوال24(ق 1326
و برخي ديگر روحانيون طي نامه اي رسماً از شاه خواستند از بازگشايي مجلس شـوراي طباطبائي

و مشروطيت را براي هميشه تعطيل اعالم كنـد  شـاه نيـز بـا ايـن درخواسـت. ملي منصرف شود
. موافقت كرد

و تـدوين پيمـان برگزا:)نوامبر19( 1908) شوال24(ق 1326 نامـه همكـاري ميـان حـزب ري جلسـات
و دموكرات و سوسيال . عاميون- هاي فرقه اجتماعيون هنچاك ارمني

خواه ايـل بختيـاري بـه تصرف اصفهان توسط نيروهاي مشروطه:)ژانويه5( 1909) ذيحجه12(ق 1326
و نجف خان ضرغام فرماندهي ابراهيم . سلطنه بختياريال خان صمصام قلي السلطنه بختياري

و شـركت در جلسـات انجمـن زاده تقـي ورود:)ژانويه7( 1909) ذيحجه14(ق 1326 از اروپـا بـه تبريـز
. تبريز

. محاصره كامل تبريز توسط قواي دولتي:)فوريه4( 1909) محرم12(ق 1327
و توافق:)1909(ق 1327 ار زاده تقيمذاكره منـي تبريـز در با اقليت گـروه سوسـيال دمـوكرات مسـتقل

و تأسيس شعبه تبريز آن حزبيهايجاد مخفيانه هسته اولي . حزب دموكرات ايران
و كنترل شهر رشت بـه دسـت مشـروطه:)فوريه8( 1909) محرم16( 327ق خواهـان سوسـيال تصرف

. دموكرات؛ كشته شدن سردار افخم حاكم گيالن
. لسلطان براي تسخير قزوينبه معزا زاده تقيتلگراف:)مارس( 1909) صفر(ق 1327
و انگلـيس بـه محمـدعلي شـاه بـراي اخطار دولت:)آوريل22(1909)الثانياول ربيع(ق1327 هاي روس

. كنترل اوضاع
ورود قـواي، محاصره تبريز توسط قواي دولتي ايرانيهخاتم:)آوريل29( 1909) الثانيربيع8(ق 1327

. تازه نفس روس به آذربايجان
مه( 1909) الثانيم ربيعده(ق 1327 و خاتمه مقاومـت:)اول و اشغال قهرآميز قشون روس به تبريز ورود

و رهبران به كنسولگري بهو پناه بردن برخي از مجاهدين خلـع. ويژه عثماني هاي خارجي در شهر
. سالح مجاهدين

و فرمـان.نخواهـان بـه قـزوي ورود اردوي شمال مشـروطه:)مه5(1909) الثانيربيع14(ق 1327 اعـالم
. احياي قانون اساسي از جانب محمدعلي شاه

ــ:1909ق 1327 و ســرانيهمــذاكرات مخفيان ــا سپهســاالر فرمانــده اردوي شــمال و روس ب انگلــيس
. ختياريب

قم:)ژوئن23( 1909) جمادي الثاني4(ق 1327 . ورود قواي بختياري به
. تدوين دومين قانون انتخابات براي برپايي مجلس دوم:)اول ژوئيه( 1909) الثانيجمادي12(ق 1327
. ورود مجاهدين اردوي شمال به كرج:)سوم ژوئيه( 1909) الثانيجمادي14(ق 1327
. ورود حدود دوهزار سربازروس به انزلي:)ژوئيه8( 1909) الثانيجمادي19(ق 1327
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ان پـس از دو روز جنـگ توسـط اردوي فتح كامـل تهـر:)ژوئيه16( 1909) الثانيجمادي27(ق 1327
و نيروهاي بختياري . پناهنده شدن محمدعلي شاه به سفارت روسيه در زرگنده تهران. شمال

و انتخـاب كمسـيونا تشكيل مجلـس فـوق:)ژوئيه17( 1909) الثانيجمادي28(ق 1327 لعـاده عـالي
اح، عزل محمدعلي شاه از سلطنت، العاده عالي فوق و اعـالم پادشـاهي مـد ميـرزاي دوازده سـاله

. السلطنه تعيين نايب
. ورود قشون روس به قزوين:)ژوئيه27( 1909) رجب9(ق 1327
 204پـس از اقامـت، از تبريز بـه مقصـد تهـران زاده تقيحركت:)ژوئيه29( 1909) رجب11(ق 1327

. روزه در تبريز
ان:)ژوئيه30( 1909) رجب12(ق 1327 از، قـالب بـه حكـم دادگـاه ويـژه محمـدخان صـنيع حضـرت

الحكومـه خـان مفاخرالملـك نايـب تقـي علي. سركردگان بلواي توپخانه در همان ميدان اعدام شد
اهللا نوري مجتهد پرنفوذ مخالف مشـروطه تهـران شيخ فضل. مستبد تهران در باغشاه تيرباران شد

و زنداني شد . دستگير
كو)ژوئيـه31( 1909) رجب13(ق 1327 و فضـل مـدت شـيخ تـاه محاكمـه اهللا نـوري در دادگـاه ويـژه

و به دار كشيدن فوري او در ميدان توپخانه . محكوميت وي به مرگ
بـه اتهـام انتشـار مقالـه المتـين تهـران حبـل محكوميت ناشـر:)سوم اوت( 1909) رجب16(ق 1327

اش را بـراي اسالم توسط دولت مشـروطه بـه دو سـال زنـدان محكـوم وروزنامـه آميز عليه توهين
. هميشه تعطيل كردند

. زاده به تهران ورود تقي:)اوت7( 1909) رجب20(ق 1327
. رجـب وارد تهـران شـد11زاده تقـي، 160ص، جلد دوم خـاطراتش، طبق ادعاي مستشارالدوله

ص يـاب اوراق تازه(رجب نوشته30روز، زاده را به استناد اسنادي ايرج افشار ورود تقي مشـروطه
» ورود من به تهران متقارن شد بـا گرفتـاري ميرهاشـم«: زاده خود در خاطراتش نوشته تقي.)56

را.)152ص، زندگاني طوفاني( 6(رجـب19چرچيل ديپلمـات انگليسـي روز ورود او بـه تهـران
ص، كتاب آبي(. گزارش كرده) اوت ص، كتاب آبي(در اسناد انگليسي.)708جلد سوم جلـد اول

. اعــالم شــده اســت) 1327رجــب16( 1909زاده بــه رشــت ســوم اوت ورود تقــيخبــر) 285
رجـب20روز شنبه مطابق بـا. زاده به تهران را روز شنبه گزارش كرده است زاده ورود تقي رسول
مـورخ 180در شـماره ترقـي زاده در گزارش خود به عنوان مخبر روزنامه محمدامين رسول. است
زاده بـا محمدرضـا مسـاوات روز شـنبه تقي: اين نشريه نوشت) 1327شعبان8( 1909اوت 25

، سـال سـوم، روزنامـه مجلـس زاده به تهـران ترين سند در مورد ورود تقياما مهم. وارد تهران شد
زاده اهالي براي اسـتقبال تقـي مروزا: نوشت) 1909اوت7( 1327 رجب 20شنبه مورخ،8شماره

ص) 1909اوت10( 1327رجـب23مـورخ9شـماره،روزنامه مجلـس. اند تا قزوين رفته 2در
. زاده به تهران را تهنيت گفت ورود سه روز پيش تقي

و هـم بنا بـه پيشـنهاد تقـي:)اوت17( 1909) رجب30(ق 1327 و بـه دليـل ناكارآمـدي زاده فكـرانش
و مجلس شوراي ملي ور هئيت مديره انقالب تا زمـان تشـكيل مجلـس دوم امـ، كميسيون موقت

. از سران فعال اين هئيت بود زاده تقي. كشور را به دست گرفت
تأسيس رسمي حزب دمـوكرات ايـران بـه عنـوان نخسـتين حـزب:)اوت( 1909) پايان رجب(ق 1327

و مدرن در ايران به زعامت   . زاده تقيدموكراتيك
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. دوم در تهـران برگزاري انتخابـات مجلـس شـوراي ملـي دوره:)اوت20( 1909) سوم شعبان(ق 1327
شد زاده تقي شد، از تهران هم به وكالت برگزيده وكالـت، اما بعد از اينكه در آذربايجان هم انتخاب

. واليت زادگاه خود را پذيرفت
در تهــران بــه ســردبيري محمــدامين ايــران نــوانتشــار روزنامــه:)اوت24( 1909) شــعبان7(ق 1327

. زاده رسول
ذي(ق 1327 آغـاز فعاليـت دو جنـاح. افتتـاح مجلـس دوم شـوراي ملـي:)نوامبر15( 1909) قعدهاول

و اعتدالي در مجلس بدون اعالم رسمي . دموكرات
. تشكيل انجمن آذربايجان در تهران:ق1328
و كتبي شعبه:)اول فوريه( 1910) محرم20(ق 1328 مجاهـد- هاي اجتماعيون عـاميون انحالل رسمي

.و در درون ايرانوابسته به مركز فرقه در باك
و باقرخان به تهران:)آوريل15( 1910) الثانيربيع4(ق 1328 . ورود ستارخان
در اتفـاق كـارگران انتشار ارگـان آن بـه عنـوان، تأسيس نخستين اتحاديه كارگري ايران:1910ق1328

. برپايي نخستين اعتصاب كارگري با گرايش سوسياليستي آشكار، تهران
. روزنامه حزب ارمني هنچاك در تبريز، زنگنتشارا:1910ق 1328
توسـط زاده تقـي » فسـاد مسـلك سياسـي«صـدور حكـم:)آوريـل23( 1910) الثانيربيع12(ق 1328

. مجتهدين عتبات
رهبر حـزب دمـوكرات بـراي مرخصـي زاده تقيتقاضاي:)سوم ژوئيه( 1910) الثانيجمادي25(ق 1328

مج. اجباري سه ماهه و بـا امضـاي مـوتمن الملـك جمـادي28لس در تاريخ صدور حكم الثـاني
. چاپ شده است زاده مقاالت تقيرئيس مجلس شوراي ملي عكس اين سند در جلد نهم 

. ترور سيدعبداهللا بهبهاني:)ژوئيه16( 1910) رجب9(ق 1328
لح تهـران محمدخان تربيت رئيس سابق مجاهدين مسـ ترور علي:)اول اوت( 1910) رجب25(ق 1328

و سيدعبدالرزاق حكاك از فعالين سوسيال دموكرات توسط افراد مسـلح واز ياران نزديك تقي زاده
. هوادار حزب اعتداليون

. تصويب قانون خلع سالح عمومي:)روزهاي پاياني رجب( 1328ق
توسـط خلع سالح مجاهدين مستقر در پارك، رويداد پارك اتابك:)اوت7( 1910) اول شعبان(ق 1328

و برخـي از سوسـيال دمـوكرات، نيروي مشترك بختيـاري  هـاي تحـت فرمـان حيـدر دمـوكرات
. عمواوغلي

بـه زاده غيرمجـاز بـودن تقـي تلگراف آخوند خراساني در صدور حكم:)اكتبر9( 1910) شوال5(ق 1328
و اخراج فوري او از مجلس و تأكيد مجدد بر فساد مسلك سياسي . مداخله در امور مملكت

امـا. بـه تبريـز رفـت زاده تقي، به دليل مخالفت وسيع روحانيون:)دسامبر4(1910)اول ذيحجه(ق 1328
شد. مخالفين در آن شهر نيز او را رها نكردند . ناچار به ترك شهر وكشور

اي كتبـي بـه از خوي عازم اسـتانبول شـد در بيانيـه زاده تقي:)دسامبر19( 1910) ذيحجه16(ق 1328
و بزرگان شهر خداحافظي كـرد همين تار عكـس ايـن بيانيـه در جلـد نهـم(. يخ در خوي از ياران

ـ سند مقاالت تقي )ـ قابل دسترس است7زاده
ـ ارزروم زاده تقيورود:)اول فوريه( 1911) غره صفر(ق 1329 آغـاز اقامـت. به استانبول از مسـير تبريـز

. نسبتا طوالني در آن شهر
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تصويب استخدام مورگـان شوسـتر كارشـناس مـالي آمريكـايي:)دوم فوريه( 1911) دوم صفر(ق 1329
. براي اصالح امور آشفته مالي كشور

. الدوله وزير ماليه قتل صنيع:)فوريه6( 1911) صفر6(ق 1329
دعوت رسمي مجلـس از مورگـان شوسـتر آمريكـايي بـراي:)مه11( 1911) االولجمادي12(ق 1329

.اصالح مالي كشور
 زاده تقـي او در اسـتانبول بـه مالقـات. ورود شوستر به ايران:)مه21( 1911) االولجمادي22(ق 1329

. رفته بود
. دار كل كشور آغاز به كار رسمي شوستر به عنوان خزانه:)مه30( 1911) اول جمادي الثاني(ق 1329
و گسترده دولت:)تابستان( 1911) تابستان(ق 1329 و انگلـيس بـا اصـالحات هـا مخالفت علني ي روس

. شوستر
 . زاده تقيتشكيل جمعيت نشر معارف در استانبول به كوشش:ق1329
. از استانبول به فرانسه به دعوت سردار اسعد زاده تقيسفر كوتاه:ق1329
و اقامت شش ماهه در آنجا زاده تقيسفر:ق1329 . به انگليس
. لتيماتوم اول روسا:)نوامبر5( 1911) قعدهذي13(ق 1329
و، حمايـت انگلـيس از التيمـاتوم دوم روس بـه دولـت:)نوامبر29( 1911) ذيحجه7(ق 1329 مجلـس

و، ورود قواي روسيه به قزوين. شوستر برپـايي تظـاهرات گسـترده مـردم در تهـران عليـه تجـاوز
و در دفاع از حكومت ملي . مداخله بيگانه

. رد اولتيماتوم روسيه توسط مجلس دوم:)نوامبر30( 1911) ذيحجه8(ق 1329
هاي مردمي در تهـران از جملـه گردهمـايي برگزاري تظاهرات:)اول دسامبر( 1911) ذيحجه9(ق 1329

و مقابله با مداخله روس . ها در امور ايران بزرگ زنان در بيرون مجلس در دفاع از مشروطه
اي:)دسامبر( 1911) ذيحجه(ق 1329 . ران توسط قشون روساشغال كامل شمال
.ها سالح مجاهدين ايراني توسط روسخلع:)دسامبر22( 1911)ذيحجه30(ق 1329
و تظاهرات مردم شمال در برابر قواي روسيه:)دسامبر( 1911) ذيحجه(ق 1329 . اعتراض
 بستن شهر تبريز به توپ، حمله قواي روس:)دسامبر23( 1911) اول محرم(ق 1330
مح(ق 1330 هـاي السـطنه بـا حمايـت دولـت كودتـاي ناصـرالملك نايـب:)دسامبر24( 1911)رمدوم

و روسيه و انحالل اجباري مجلس دوم، انگليس . پايان كار مشروطيت ايران، تعطيل
. استقرار كامل قشون روس در تبريز:)دسامبر27( 1911) محرم5(ق 1330
ثق:)اول ژانويه( 1912) دهم محرم(ق 1330 و تعدادي از مشروطههدار زدن طلبـان تبريـز االسالم تبريزي

. توسط قشون روس
. خان در جنگ با ساالرالدوله در غرب كشور كشته شدن يپرم:)مه8( 1912) االولجمادي20(ق 1330
مه زاده تقيسفر:ق1331 و متعاقباً به آمريكا در آخر . 1913از استانبول به اروپا
.ز جنگ اول جهانيآغا:)رمضان25(ق 1332
. افتتاح مجلس سوم:)محرم16(ق 1333
و تشكيل كميته ميليون ايران زاده تقيحركت:)صفر12(ق 1333 . از آمريكا به برلين



و مراجع  منابع

و مراجع  چند نكته پيرامون منابع

و تشكيل مجلس اول شوراي بـه، ملي در ايران پس از سپري شدن قريب يك سده از تأسيس مشروطيت
و پژوهش و اسناد و ارائـه، هاي مفيد رغم وجود انبوه آثار و جوانب ايـن رويـداد روشـن هنوز بسياري ابعاد

و آثار مكتوب خود تقي، در نوشتن اين كتاب. نشده است و يا نوشته اسناد را زاده هاي ديگـران پيرامـون او
از. ايم مورد اسـتفاده بـوده اسـت منابع آوردهيهتا آنجا كه دستيابي به آنها ميسر بود ودر سياه مسـتقل

ا و سـنجيده موافق يا مخالف بودن و نامـه از تقـي. ايـم ين اسناد با وي آنها را كاويده هـاي زاده آثـار قلمـي
بايد در نظـر داشـت. اين مدارك استوار استيهمانده است كه اساس اين پژوهش عمدتاً بر پايبسيار باقي

و فرهنگي ايرانكه به دليل  و مخالفت متعصبانه باورمنـدان، استبداد حكومتي، شرايط سياسي و مقاومت
و مذهب و نوشتار، سنت و توانسـته، ميان گفتار و مكـان به ويژه در آنچه در اختيـار داريـم ايـم در زمـان

تفـاوت، انـدو همچنين با آنچه در خلوت خود باور داشته، با آنچه در عمل انجام شده، خاصي عرضه كنيم
را. وجود دارد و مكتـوب كـرده صرفاً مبناي ارزيابي . انـد نبايـد قـرار داد آنچه آنان از صافي روزگار گذرانده

و اسـناد معتبـر بـا گرچه به اين مبني هم نيست كه نمي و اسـتفاده از سـاير منـابع توان با تطبيـق دادن
. هاي آنها بهره بردو دقت از نوشته،شك، رعايت احتياط

و دوم در دسـت داريـم آنچه به عنوان صورت مذاكرات مجلس دوره از جملـه اسـناد، هاي تقنينه اول
و مجلس و اصلي بررسي تاريخ مشروطه و شايسته بود از آنهـا سـود جسـته. اند مهم ايـم تا آنجا كه بايسته

و يادآوري چند كمبود ناگزيرم مـذاكرات مجلـس نسخه اصـلي صـورت، اول از همه. اما از ذكر چند نكته
و آنچه از نشست كميسيون و، زاده نقـش فعـالي در آنهـا ايفـا كـرده كـه تقـي، هاي چندگانه مجلس اول

و سـوخته و منشيان مجلس باقي مانده بـود در بمبـاران مجلـس از بـين رفتـه جزييات دقيق تندنويسان
به. است ئي صـورت گرفـت؛ بـا تحت مـديريت صـادق طباطبـا روزنامه مجلسبازسازي بعدي آن با تكيه

و دمـوكراتي مخالف او عليه تقي توجه به آرا و كشمكش اعتدالي و ياران دموكراتش در مجلس دوم زاده
و در قياس با برخي گزارشو هم و شـواهد معتبـر سويي طباطبايي با اعتداليون و اطالعات ساير جرايـد ها
دمي، ديگر و هم لحن او ر مـتن بازسـازي شـده در مـوارد متعـددي توان پي برد كه هم محتواي سخنان

و حضـور صـافييهپس از مشاهد، به بياني ديگر. متفاوت ثبت شده است نتايج رويـدادهاي مجلـس اول
و متأثر از زمان ذهني جديد به گونه در ايـن مـوارد كـه. گذشـته دسـتكاري شـده اسـت، اي غيرتاريخي

ك،ام هايي را در متن كتاب به دست داده نمونه و شـواهد ديگـر تالش هـاي بـه ويـژه نشـريه، ردم از جرايد
و محاكمات، صوراسرافيل، المتين حبل، ايران نو و مراجع اصالحي بهره گيرم نداي وطن . به عنوان مكمل

و جمع مجلسيهروزنام و خوانش و مخـالف تقـي هاي جهت بندي شيوه گزينش در، زاده دار اعتـدالي
و رويدادها شر، گزارش مذاكرات و دوم اتفاق افتادهح آنچه در مجلسدر در. دخالـت داده اسـت، هاي اول
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و برخي عبارات، هاي پيرامون مجلس دوم غالب گزارش زاده را حـذف همچنين لحن تقي، اين روزنامه نام
و اصالح متن به دست آمد، در اين نوشته. رنگ كرده استو تغيير يا كم مـذاكرات مجلـسيهدر تكميل

و عملكرد دمـوكرات به،نو روزنامه ايران غالباً جاندار هاي از گزارش و تقـي ويژه پيرامون آرا زاده در يـك هـا
گـذاري مجلـس مجموعـه مصـوبات ادوار اول تـا سـوم قـانون. ايـم بهره برده، سال اوليه پس از فتح تهران

و پيشنهادهاي دولـت، كه از سوي مجلس شوراي ملي چاپ شده، شوراي ملي اي پرتعـدادهـ حاوي لوايح
و منبع معتبر ديگري اسـت كـه بـه  و دولت را در بردارد زمان مشروطه است كه حاصل كشاكش مجلس

و ياري، اين منظور مي مكمل . آيدگر مذاكرات مجلس به شمار
نظـر نيز از منابع اصلي اين دوره است؛ اما عالوه بر موارد پيش گفته مبني بـر اخـتالف روزنامه مجلس

از ايـن نشـريه در دوره. آن مـدنظر اسـتيههايي ديگري هم دربار تأمل، زاده ريه با تقينشيهگردانند اي
و از ايـن رو همـواره نمـي ذك ور نام سخنران در ثبت مذاكرات خودداري كرده است تـوان مواضـع دقيـق

و شواهد ديگر، رويكردهاي صريح نمايندگان را دريافت و ياري برخي اسناد ويژه اسـنادهب، گرچه با مقابله
و ساير نشريه . تـوان سـخنران را تعيـين كـرد مـي،و برخـي مـوارد، هاي مشخص ها در زمينه ديپلماتيك

بــا دور . دهــد اي نشــان مــي مالحظــههــاي قابــل دوم آن در مجلــس دوم تفــاوتيهروزنامــه در دوره اول
و سيدمحمدصادق طباطبائي در مجلس اول با وجود گـرايش عميـق محافظـه همراهـي بـا جنـاح كارانـه

و در برهه اي همراه با بابيـان ازلـي، ديندار مشروطه و هوادار مشروطه هنوز به نوعي داراي استقالل رأي
و خود او مقـام رياسـت آن را بـر عهـده داشـت  ، بود؛ ولي در مجلس دوم كه حزب اعتدالي برپا شده بود

مي روزنامه مجلس بيـانگر آراي رسـمي حـزبيهاين روزنام. يافتبه مثابه ارگان حزب اعتداليون انتشار
و دموكرات مخالف تقي و مĤخذ اين نشـريه بـه برخـي دمـوكراتس اتهامات بدون. ها بود زاده هـا چـون ند

6مـورخ، 112شـماره، روزنامـه مجلـس: مـثالً(. زاده اسـت نمونه دشمني نشريه با ياران تقي، زاده رسول
مي زاده را جاسوس روس رسول،ق1328ذيحجه مورخ سوم،26و شماره،ق1329رجب دليـل. خواند ها

در هاي رسول نوشته، اين دشمني ). بودنو ايراننشريه زاده با گرايش سوسيال دموكراسي
اما در اين مورد هم ذكـر نكـاتي. اند از جمله منابع با اهميت اين كتاب بوده، هاي عصر مشروطه نشريه

و تجربه الزم فضاي بازسازين پيشجرايد مشروطه بدو. ضروري است ناگهان با كنار رفتن مـوقتي، زمينه
ـ سياسي وارد شدند  و سانسور حكومتي به عرصه اجتماعي مطبوعاتي مستقل بـهيهپيشيني. ابزار كنترل

و قلـم در درون كشـور وجـود نداشـت  و حـافظ آزادي بيـان شـدن شـور بـا مسـتولي. مثابه صداي مردم
ــروطه آز مش و ــواهي آن اديخ ــس از ــاي پ و، ه و آزاد ــتقل ــاتي مس ــاي مطبوع و بنياده ــه ــدون زمين ب

و آموزش يابند دست و استوار امكان سنجش در، دركاراني كه در مسيري اصولي ناگهـان همچـون سـيلي
و مناسبات اجتماعي، ناهمگون، بستري نااستوار و فرهنگ و بيگانه با ذهنيت در مسـير سـنگالخ، ناهمساز
و من و فرهنگي به صحنه پا نهادند، كرهاي دينياستبداد از، به همين علل. اخالقي غالـب ايـن مطبوعـات

و به ابزار سياسي گـروه  و مطلوب خود منحرف و مسير رشد طبيعي و تحليـل ايـدئولوژيك هـا بـراي نقـد
يك. پيشبرد اهداف سياسي تبديل شدند و واپس جريان،سواز را هاي استبدادي بـه گرا جرايد غيررسـمي

و برهم و فضـولي در امـور معرفـي كردنـد عنوان عاملي مزاحم و آرامش اجتمـاعي و از جانـب، زننده نظم
و) اپوزسيون(مخالفيهديگر جبه و مشـاركت در سرنوشـت جامعـه و جوياي سهم و نيروهاي تازه نفس

و نيروهاي هزاران سال غالب اجتماعي و حاكم ات را در حكـم مطبوعـ، كشور نيز در مقابل صداي دولتي
و تحليل ايدئولوژيك و پيشبرد اهداف خود شناختند، ابزاري براي نقد و عمـل. سياسي فرصـتي، در واقـع
و بـه ديگـري بقبوالننـد برايشان فراهم شده بود تا خواسته مؤلفـه سياسـي دانسـتن. هاي خود را مطـرح

و آن به عنـوان رسـانهو به مثابه يك اصل باعث تقليل كارآيي، بعديمطبوعات به نحوي تك  اي سـازنده
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شدپيش و پيشرفت و عامل آگاهي و تبليغ سياسي، برنده و يـا،و عمالً به ابزاري براي كار افشاي مخالفان
شد عرضه مي. آراي دگرانديشان و اينكه مطبوعات و آزادي انديشـه و بايد با اسـتفاده از فضـاي بـاز توانند

ميبيان آنچه را در سياست جامعه مطلو و منبعـي مسـتقل بـرايب تشخيص و مرجع دهند عرضه كنند
و متفاوت باشند ارائه انديشه و الزم است؛ منتها فرو كاستن كاربرد آن بـه همـين، هاي متنوع امري بديهي

مييهجانبمؤلفه است كه مانع كارآيي همه . شود آن را
يكصرفاً توانكار مطبوعاتي را نمي ـ ايـدئ در جامعـه بـراي. ولوژيك خالصـه كـرد سونگري سياسي

و دستيابي به دموكراسي و پيشرفت و بسيج سياسي نمي، ترقي و نبايـد اكتفـا كنـد تنها به آگاهي . توانـد
مي، زدگي افراطي خدشه در امر روشنگري سياست و خبررساني . افكند پژوهش

اما بـه داليلـي كـه،ام گرفته هاي آن روزگار بهره ترين نشريهاز مهم، چنان كه پيداست، در متن كتاب
و قياس با اسناد مهم ديگر را دخالت داده و وسواس از برشمردم شك ام؛ مطبوعـات آن روزگـار كـه غالبـاً

و از ياد رفتهبسياري از گسست، اندنگاران پوشيده ماندهنظر مشروطه و فـاش مـي ها - هاي زمانه را آشـكار
. كنند

 زاده خاطرات تقي
و بـا 1337به گفته خـود او از پـنجم مهرمـاه، زندگاني طوفاني، زاده خاطرات تقي شمسـي نوشـته شـده

شد 1342هايي از بهمن توقف هـاي سال، ها را از سن هشتاد سالگي او اين يادداشت، به بياني ديگر. دنبال
و درمانـدگي برگفتـه« و پيـري و در نتيجـه عـالوه بـر كاسـتي» خستگي هـاي نـاگزير ايـن نـوع اسـت

، زاده ها از طريـق همسـر تقـي نسخه اصلي اين يادداشت. از اين امر نيز تأثير گرفته است،ها نويسي خاطره
مي. در اختيار كوشنده خاطرات گذارده شده است، عطيه ، اهللا آقـااولي ظاهراً سپهبد فرج: نويسد ايرج افشار

اي از آن در نسـخه، آن بـود زاده هم مـدتي از فعـالين مـؤثر كه تقي- رئيس هيئت مديره انجمن آثار ملي
بـه مجلـه يغمـادر 1354تـا 1350هـاي سال چند قسمت از اين خاطرات در فاصله. دست داشته است

آن اي از خـاطرات يـا بخـش دهد او هم به نسخهمي مديريت حبيب يغمائي چاپ شده كه نشان هـايي از
مي فرازهايي از خاطرات تقي(. دست داشته است در زاده را 65صـص) 1350(24سـال، مجله يغماتوان

و 335، 483ـ 482صـص) 1354(28و سـال 271تـا 264و7تـا1صص) 1351(25و سال،70ـ
). يافت 336

در گـر تـاريخ به ويژه با مجموعه اسنادي كه اين كوشش، خاطرات چاپ شده به كوشش افشار شـناس
 طـور همان. مهم را بايد در نظر داشتيها چند نكتام. مطالب مفيد بسيار دارد، دسترس همگان قرار داده

و به رغم كه گفته شد اين خاطرات در كهن  تأييـد كـه مـورد، زاده حافظه پرتـوان تقـي سالي نوشته شده
و مخالف است و اشاره نمي، دوست خـاطره غالبـاً در ذهـن آگـاه. هاي آن اعتماد كـرد توان به همه ادعاها

ي. آدمي قرار دارد و رويدادهايي كـه در زمـان گذشـته صـورت پذيرفتـه انسان با از صـافي، ادآوري رخداد
و عرضـه مـي  و آمال زمان حال خود آن را بازسـازي  تصـوير واقعيـت گذشـته در روايـت. كنـد مقتضيات

و مصالحي كـه او تشـخيص بازسازي و رواني حال نويسنده و تحت تأثير عوامل ذهني شده حافظه تنظيم
ميبه عنوان، دهد مي و. نمايد خاطره روي هوسرل پديدارشـناس برجسـته آلمـاني دو نـوع خـاطره اوليـه

او. شناساند ثانويه را مي و توجه به گذشته تمايزي ميـان حـال، در خاطره اوليه، به گمان آدمي در رويكرد
و به واسط مي، خياليهو گذشته قائل نيست فـرد، در مـورد دوم. كنـد گذشته را در زمان حال بازسازي

و در زمان حال عرضه مـي، او در گذشته روي دادهيهداند كه خاطرمي . كنـد او آن را در ذهن خود ضبط
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يعنـي آگـاهي، گـرا نداشـته ترسيم رويكرد گذشـته، داند كه در دومي هوسرل تفاوت اين دو را در آن مي
آ  و . ينده داردبازسازي شده ثانويه كمتر ارتباطي با آن گذشته داشته بلكه روي به حال

و بـه ضـرورت، گونه بازسازي زمانياين ، در واقـع. توجـه دارد، حـال،رو هـاي روبـه عمدتاً رواني اسـت
و خصوصيات ذهن خاطره خاطره ميي گذشته دائماً به حال و گو از آن و ضروريات آن را مـنعكس پيوندد

و يادآ، در اينگونه بازپردازي. دارد عرضه مي و تضاد فراموشي ميتمايز بايـد. دهـد وري همواره خود را بروز
و مكـان خـاص، كند كه به باور او در گذشته مشخص ميان شخصي كه با خاطراتي زندگي مي روي، زمان

و ضرورت، داده مي با كسي كه در متن رويدادها از هاي حال زندگي و آن گذشته را به عنـوان جزيـي كند
و بر مبناي مقتضيات آن بازسازي مي گذشـته ـــ اگـر، در بازپردازي دومي. تفاوت گذارد، كند زمان حال

و زمان حال دستكاري شده گذشـته در حافظـهيهخاطر. وجود داشته باشد ــ بازتابي است از مقتضيات
و الزامات زمانه است گونه كه ميان عكاسي با نقاشي از يك پديده تفـاوت وجـود دارد همان.و صافي ذهن

و نقش نقاش قابل گونـه كـه ميـان فـيلم سـينمايي بـا ترسـيم نوشـتاري همان. تر استشناساييو تأثير
. تواند جانشين عينيت رخدادها در گذشته شود خاطره در بهترين حالت نمي، رخدادها تفاوت برقرار است

ــ 1375زمسـتان1شماره، سال پانزدهم، ايران نامهدر»ها خاطرات آذري«در مقاله(حسن جوادي
: نويسدمي)4ه پانوشت شمار
شناسـي زاده ايشـان را در مؤسسـه مطالعـات ايـران نگارنده سه سال پيش از فوت مرحوم تقـي«

و دربار كـه آن وقـت، آورنده بـراون گرد، هايي از تبريز كتاب نامه نسخهيهبريتانيا در تهران ديدم
. كردنـد اطالعـي مـي باره اظهـار بـي به كلي در اين.ل كردمسؤااش بودم از ايشان مشغول ترجمه

».هايي كه از تبريز براي ايشان فرستاده شده بود از خاطره برده بودند شايد در اواخر عمر نامه

مي اين اشاره زاده بـه كنيم كه نشان دهيم استفاده از خاطرات باز مانـده از تقـي ها را از آن نظر مطرح
و كليرويكرد تماميت خوا. مفهوم همسان دانستن آن با گذشته نيست و يـاه نگري كه در يك اثر تاريخي

و چـراي همـه، كه همچون انبار حافظهء حقيقت يگانه، گردد گزارش زندگي به دنبال داناي كل مي چون
و بازگويد و پاسـخ. لوحي است نوعي ساده، چيز را بر ما بگشايد و ابـد دوران حقيقـت مطلـق هـاي قطعـي

و همخوان با ذهنيـت ثنـوييك، مدت به پايان رسيده وحضور يك روايت يگانه و دست نگـر كـه گذشـته
و فرداي ما را به تصوير كشد خـواه اسـير مصـالح باورمندان آرمان» طلبيحقانيت«تنها براي توجيه، حال

و دانـاي كـل نه از تقي، بنابراين. آيد سياسي به كار مي زاده انتظار داشته ام كه در نقش اين انبار حافظـه
و ساده كندالسؤايهپاسخ هم و مـچو نه در پي عيـب،ت مرا آماده ام جـويي - تـا پـيش، گيـري او بـوده
همچنـان، گرچه باورمندان هر دو رويكرد مي توانند چنـين كننـد. هاي خود را به خواننده بقبوالنم داوري

و اسناد تاريخ و تاريخ كه در انبوه آثار ه هـم چـون زاد تقـي، بدون ترديد. پردازي ما چنين شده است نويسي
مي، با بازآفريني گذشته، سايرين مي آنچه را و ميخواست و يا درست و حـال، پنداشت پسنديد بـا اكنـون

و شايد صالح. خود در هم آميخته است تـر از بسـياري كسـان ديگـر بـوده گرچه به گذشته خود نگريسته
و بـه از صـافي ذهنيـ، اما آنچه را به مصلحت روزگار نوشتن خاطرات دانسـته، است ت روز خـود گذرانـده

و روايـتش بر پژوهش. يادگار گذارده است و جوياسـت كـه ضـمن گـوش فـرا دادن بـه او ضـمن، گر نقاد
و شواهد هاي ناگزير يا آگاهانه پذيرش تمامي كاستي روايت خود را بـازپردازي، اش در قياس با ساير اسناد

و واقعيت. كند ر روايتي كه چندگانگي حقايق و بـا بهـره هاي تاريخي گيـري از چنـدآوايي اسـنادا بجويـد
و تشابه، تاريخييهاين چهريهشخصيت چندگان هم، تفاوت و و هـم ناهم، سازيناسازگاري زمـاني زماني

و بـا دوري. روايت پيشين را بنماياند و كردار او را در نظـر داشـته و مكاني بينش روايتي كه شرايط زماني
و تقليلاز، از امروزي كردن گذشته وگـو بـا عوامـل روايتـي كـه بـه گفـت. گرايي پرهيز كند پيش داوري
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و متكثر دست يازد و پنداربافي. متنوع و رد يا پذيرش مكـانيكي پديـده، روايتي به دور از رمانتيسيسم هـا
و معرفت انتقادي پرسش، مقوالت و قابل روايتي كه بتواند تفكر و راه گفـت تأملبرانگيز  وگـوي عرضه كند

و پـرده.و مراوده تاريخي را گشوده نگاه دارد و روايتي كه صـراحت را بـه جـاي تقيـه پوشـي در چيسـتي
و كـردار امـروزي. چراي تاريخي مدنظر داشته باشد و همراه نبودن با بيـنش نه كسي را به جرم همخوان

و نه براي اثبات  و طرد كند و سـتا داوريو پيش» حقانيت«خود نفي روايتـي. يش كنـد هاي خود تحسين
و كـم  و نـه كه عمل كسي را به كسان ديگر منسوب نكند؛ نه برخي را از صحنه تـاريخ حـذف رنـگ كنـد

و تحريـف كنـد  و جعـل روايتـي كـه. بعضي را چنان برافرازد كه دستاوردهاي گذشته را به نام آنان ثبـت
و فرجام خود قرار ندهد و سانسور را هادي و. حذف و شـواهد حضور نظر يا رويداد معاني متفـاوت اسـناد

و عليرغم ناهمخواني آنها با آنچه مي پسندد از. اشـان دارد شفاف عرضه، تاريخي را بپذيرد روايتـي بـه دور
و ترويج ايدئولوژيك يا ميراث . سازي رايج تبليغ سياسي

.«:ي داردتأملبه حسين عال اشاره قابل 1322زاده خود در نامه دهم اسفند تقي . درمـ. ردم عمومـاً
و عيب و هيچ چيز جـز معايـب نمـي جويي مبتال شده ايران به مرض انتقاد و هـر اند بيننـد از هـر كسـي
و كامل دانسـته. چيزي كه ناراضي هستند و، هر كس فرداً فرد خود را عاقل رأي خـود را در امـور صـواب
اف، هاي لندن نامه(.»شمارد رأي ديگران را باطل مي )135ص، شاربه كوشش ايرج

و آراي خاطرهدر استفاده از اين و زمانه خـاص خـود، نويس گونه منابع بايد توجه داشت كه عقايد عمر
و انباشت تجربي عرضه. را به همراه دارند و شرايط زمانه كنندگان آنها گاه بر سرشـت خصوصيات جوشش

و بافت كردارشان تأثير نهاده است . نظري
و مؤلفهايرانيان هرگاه در مقا و ناچار از تعريف مجدد هويت در، انـد هاي آن شده بل بحراني قرار گرفته

و بـا بـازپردازي و ابزار كار مطلوب تفكر مورد نيـاز زمانـه خـود را بيـرون كشـيده و كاو گذشته مواد كند
و عملكرد نسل و تعريف علل رخدادها و يا شخص خـود برآمـده، جديدي در تالش براي توجيه . انـد گروه

و اسناد مورد استفاده، رويكرد، مثالً اگر بخواهيم نسل اول مشروطه و كتب و مواضع شـان بـراي چيسـتي
و شرح وظايف پيش و حاصـل انقـالب چرايي و سـركار آمـدن حكومـت،57روي با آخرين نسل برآمده

و تطبيق دهيم مي، اسالمي مقايسه و تفاوت عظيمـي قابـل تشـخيص اسـ پي نـوع.تبريم كه چه فاصله
و فهم آثـار مشـابه  و اسناد مورد استفاده وحتي خوانش و آثار بـه رغـم تشـابه ظـاهري در برخـي، كتاب

و بعضاً متضاد است، موارد و مكـان. انگيزد كه شگفتي محقق را برمي، چنان متفاوت هـم آوايـي در زمـان
و فروتني بسيار مي طلبد  . رويدادها تالش

ايـرج افشـار. اسـت تأملچند نكته ديگر هم قابل، الوه بر اين موارد كليع، زاده در مورد خاطرات تقي
و اسناد تقـي«: نويسدمي زندگاني طوفانيدر حاشيه بر  را همسـرش در اختيـار مـن بخشـي زاده از اوراق

و تاريخ مي را پيش خود نگـاه داشـته بـود كـه بخشي البته. چاپ كنم، خورد گذارد تا آنچه را به درد ادب
و شايد كه بـا خـود بـه انگلسـتان بـرده، دانم بر سر آنها چه آمده نمي شايد آنها را در تهران گذاشته باشد
».به هر تقدير خبري از آنها ندارم. است

و تني چند ديگر نيز از خود تقيشخصاً:نويسد وي در جاي ديگر مي انـد كـرده تأييدزاده شنيده است
يك كه تقي و نوشـته بار در دوره رياستزاده هـايي بـه مجلس سنا به صرافت تهيه خاطرات خـود برآمـد

مـتن تهيـه شـده كـه در اتوموبيـل گذاشـته بـود روزي ربـوده. تحرير آقاي سهراب وند فراهم آورده بـود 
مي مي و از دست و نوعي حسرت از اين واقعه ياد كـرده بـود تقي. رود شود افشـار. زاده چند باري به تأكيد
ظ: افزايد مي آمد كه ربوده شـدن آن اوراق را عمـل يـك شـخص عـادي زاده چنين برمي اهر سخن تقياز
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و شايد منظورش جريان خاصي بوده است نمي تـاكنون آن خـاطرات عرضـه عمـومي، به هرحال. دانست
استاد افشار در آخرين مالقات با نگارنده تاكيد مجدد داشت كه متني فراتر از خـاطرات چـاپ. نشده است
مجلـه( آينـده علي هـروي نيـز در شـرحي در مجلـه حسين. مكاني در اروپا نگاهداري مي شود شده در 

گونه مربـوط بـه قـرارداد هاي جزوه از ربوده شدن يادداشت) 492ـ489صص،ش 13،1366سال، آينده
س زماني كه بيرون از دسـترس دسـتگاه پلـي، زاده براي ثبت در تاريخ تقي. كندنفت در شهر لندن ياد مي

و سپرده بود، رضاشاه بود . براي دوستش مجتبي مينوي شرحي بر ماجراي قرارداد نفت نوشته
و، امـا بـا شـك، زاده از جمله منابع مهم مورد استفاده اين كتـاب بـوده اسـت خاطرات تقي وسـواس

و آثار ديگر تاريخي بـه كـار گرفتـه شـده اسـت  و قياس با اسناد و الـزا. احتياط الزم و خـود سانسـوري م
و شرافت خودمحذوريت و يا به جا گذاردن سند برائت همچـون سـاير آثـار مشـابه در آن بـه، هاي زمانه

. شفافي پيداست
و مهم اسـت كـه او خـود، هايي كه برشمردم اهميت اين خاطرات به رغم كاستي در اين نكته كانوني

و گزارشگر وقايع بوده است و زنده بود. ناظر و يـا روابـط بـا گرچه استبداد سياسي ن حاضـرين رويـدادها
و سخن ترديد برخي پرده خويشاوندانشان بي هاي پيچيـده در لفافـه را بـه مـتن خـاطرات كشـانده پوشي

و با حوصل. است و فطري نهـان، متنيهخوانش دقيق زاده را در پشـت ظـاهر شـده تقـي گاه زبان خاص
و زبان ظاهري به ما مي كه. نماياند كلمات و بافـت كـردار، با شناخت روحيهرفاًص ارتباطي سرشت انديشه

مي تقي فهـم.ام هايش را در قياس با اسناد تاريخي به دسـت داده نمونه، شود زاده زمان مشروطه قابل فهم
مي نانوشته و هاي پنهان شده ميان كلمات ظاهري در اين خاطرات زماني ممكن شود كه مجموعـه اسـناد

و كارنامه تقي و چنـد سـويه قـرار دهـيم زاده شواهد و خوانش دقيق از در بخـش. را مورد سنجش هـايي
مي خاطرات جاي پاي يادداشت و، توان يافت هاي روزانه آن روزگار را در حالي كه در بخش ديگـر عينـك

مي زبان دوران كهولت تقي و دانش خـود تـالش كـرده. توان مشاهده كرد زاده را به روشني ام در حد توان
و پنهـان شـد، اشاره، هاي كانوني هر بخش كتاب به هر رمز تن پرسشكه در ياف و مفهوم بـاطني يهنماد

و دقت كنم تقي . زاده در خاطرات توجه

 زاده مكاتبات تقي
و قابل اتكاءتر از خاطراتمهم و دوم در كنار شرح مذاكرات مجلس، تر و بـدل عمدتاً نامه، هاي اول هاي رد

دي شده ميان تقي و ، هـا تمـامي نامـه، متأسـفانه. رويدادهاي دوران مشروطه اسـتيهگران در بحبوحزاده
و يا سوزانده شده است ويژه از سوي تقي به و بعضاً پنهان مانده و علي، زاده تقي. زاده باقي نمانده رغـم نظـم

و ديگرا اي نگاه هاي ارسالي خود به ديگران نسخه از همه نامه،اش آرشيو خصوصي ن هم يا بـه داري نكرده
و يـا در صـندوق و يا امنيتي حجم زيادي از ايـن اسـناد مهـم را از بـين بـرده و سياسي - داليل شخصي

. اند هاي شخصي مدفون كرده خانه
و بـدل شـده بسياري از نامه و خواسـت تقـي، هاي رد از. گـذاري شـده اسـت زاده شـماره بـه توصـيه

و مفقود شده نامه شماره مي هاي متعدد نامـه، مـثالً. پي برد كه اكثر اين مكاتبات در دست نيستتوان ها
آمده اسـت12قمري تحت شماره 1326شوال22مورخ، زاده از استانبول به كمبريج ميرجواد برادر تقي

استبداد صغير است؛ در حالي كه مـا تنهـا زاده در برهه دهد كه اين دوازدهمين نامه او به تقيو نشان مي
و از نامهيكي از آنها را  . زاده به ميرجواد اثري برجاي نمانده است هاي تقي در دست داريم

و چاپگر اين نامه ضمناً بايـد«: نويسدمي، زاده بوده ها كه در تماس نزديك با عطيه همسر تقي مصحح
چـون. زاده در زبانـه آتـش سـوخته اسـت هايي بسياري مفقود شده يا به دست همسر تقـي گفت كه نامه
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و نمي بيچاره شد. دانست چه كند نگران بود ـ نامه«مقدمه(».چنان كرد كه و مهـاجرت هاي مشروطيت
ص سيزدهم،»قمري به بعد 1325هاي سال ). به كوشش ايرج افشار

و محرمانه در رده نامه و ارجمنـدي دارنـد هاي خصوصي و اهميت اسناد تاريخي جايگاه ويژه از. بندي
در آنجا كه اين نامه و محذوريت بسيار موارد كمتر مشمول پردهها و پوشي و خـارجي هاي آشـكار داخلـي

شدمي، اند سانسور ساختارهاي قدرت شده و رويكردهاي اشخاص آشنا خصـوصبه. توان آشكارتر با باورها
و قابل اعتماد نوشته شده باشد و گاه بسـيار مهمـي را بـه تـارمي، اگر براي افراد نزديك يخ تواند نكات ريز

زاده سراغ داريم كـه در عمـر خـود ايـن همـه كمتر شخصيتي در تاريخ معاصر ايران چون تقي. بشناساند
و چنين تأثيري در تاريخ معاصر نهاده باشد، حوادث و. رويدادها را از سر گذرانده گرچه برخـي مالحظـات

از او را به مخفي، هاي پاياني عمر ها در دهه محذوريت و يـا حـذف برخـي و نامـه كاري هـا كشـاند؛ اسـناد
و براي ثبت در تاريخ از خود باقي گذارده است كه از جمله مهمترين ابـزار كـار انبوهي از نامه ها به يادگار

و روند تاريخ معاصر به شـمار مـي پژوهشگران تاريخ ايران در شناخت مطلوب يهزاد تقـي. رود تر كارنامه او
مي دوران را از وراي اين نامه زاده را تحـت عنـوان هاي در دست تقـي فهرست نامه(. توان شناخت ها بهتر

و مهاجرت نامه«در كتاب » پيوست دوم« تـوان مـي 556ــ 547به قلم ايرج افشار صص » هاي مشروطيت
). يافت

هـاي خصوصـي از سـوي افـراد مـورد اعتمـاد بـا بايد ميان نامه. آيد ها همه يكسان به كار نمي اما نامه
و يا جنبـه كساني كه گاه  و انگيزه خاصي در مورد اشخاص مخالف خود قضاوت كرده را به دليل منافع اي

حتـي همـه مطالـب يـك نامـه هـم از ارزش. تفاوت گذارد، اند اند كه صالح دانستهاز رويداد را بيان كرده
و اعتبـار مطالـب نامـه ضمناً بايد در نظر داشت كـه درجـه. يكساني برخوردار نيست نقـش هـا بـه بنـدي

و تمامي دارد و يا ارتباط نويسنده با رويدادها بستگي تام جزييـات، مثالً كسـي كـه از اسـتانبول. مستقيم
در از همـان اهميتـي برخـوردار نيسـت كـه مـي، ها گـزارش داده رويدادي را در رشت بنابر شنيده تـوان

و بدل شده ميان ميرزا كريم نامه با هاي رد . زاده يافت تقي خان رشتي از رهبران قيام رشت
و روايت گاه با تلفيق اطالعات نامه و ها و قياس با اسناد معتبر بايد به سـنجش پرداخـت هاي گوناگون

و احتيـاط قابـل گاه داده و بـا دقـت اي استثنايي را در اختيار داريم كه در هيچ منبع ديگـر تكـرار نشـده
. استفاده است
ا هاي مربوط به تقي اكثر نامه تـرين مهـم. يرج افشار در دسترس همگان قرار گرفتـه اسـت زاده توسط

و نقش تقي اوراق تازه«آنها در  مكاتبـات تيگـران. چـاپ شـده اسـت) 1359تهران(» زاده ياب مشروطيت
و ورام پيلوسيان با تقي و تأسـيس حـزب ترهاكوپيان زاده به زبان فرانسه براي اولين بار چگـونگي تـدارك

ر دموكرات ايران به زاده را بر ما معلـوم كـرده هاي ارمني تبريز با تقي وابط تنگاتنگ سوسيال دموكراتويژه
و جاافتـاده پيش از آن براساس تاريخ. است در، نگاري متعـارف نقـش مـؤثر ايـن پيشـگامان غيرمسـلمان
و فرامـوش شـده بـود ترازحزبي دموكراتيك گذاري نخستين تشكل بنيان امـري كـه بـه. نوين ايران محو
. هـاي پيشـين انجاميـد نويسـي هاي جديد در تاريخو پردازشنو ايران هاي آنان در روزنامه به نوشته توجه

و ماههاي پاياني استبداد صغير پايه درمي،ها طبق اين نامه گـذاري يابيم كه حزب دموكرات ايران در تبريز
. شده است

رو ارتباط گيالنيان با تقي، مورد مهم ديگر و و تشـكيل زاده در تدارك يدادهاي منجر به تصـرف شـهر
و در نامـه. اردوي شمال است از ايـن اطالعـات. هـاي ايـن بخـش تـازگي دارد بسياري از اطالعات موجه

و مرجع است زاده در ميان مشروطه يابيم كه تقي درمي نقش مـؤثر او در تـدارك. خواهان گيالني محبوب
و ترغيب خيزش گيالن برمال مي گـيالن بـا رهبـران نهضـت مشـروطه» ارت مشـترك تجـ«از. شود قيام
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و مقـدمات جنـبش مشـروطه در آن منطقـه مطلـع تقي و بسـيج داوطلبـان جنگـي زاده در تهيه اسلحه
خان در ارتبـاط نامه مفصل سرهنگ حسنعلي. شويم؛ مواردي كه تاكنون از آنها اطالعي در دست نبود مي

و مردم كرگان رود عليه اجحاف و حـاكم خودكامـ با وقايع دهقاني و انجمـنيهمالكين هـاي آن منطقـه
. جملگي تازگي دارد، عباسي
و، حاوي اطالعات ذيقيمتي از روحيـات، پس از تبعيد، زاده از تفليس تقي 1326رجب 22 نامه تفكـر
زاده به سـتارخان مـدتي بعـد انعكـاس هاي تقي توصيه. زاده در برهه استبداد صغير است هاي تقي خواسته

ميبير و مقاومـت تبريـز اسـت؛ دربـار يابد كه حاكي از نقش مرجع تقي وني يهزاده براي رهبران خيـرش
.امها بحث كردهداده

امـا متـرجم، گرچه ظاهراً نوشته ادوارد براون بـه ترجمـه حسـن جـوادي اسـت » هايي از تبريز نامه«
و تاريخ و دسـتهشناس اين كتاب با كوشش فراوان توانسته اكثر نام فرهيخته خـط هـا را بـه زبـان اصـلي

و به جاي ترجم تقي در بـه.و از اين رو از اصالت تاريخي برخوردار است، متن قرار دهديهزاده بيابد ويـژه
و روحيـات تقـي روس دخالت، ارتباط با برهه پاياني مشروطه تـاريخ. گـر اسـت زاده در آن روزهـا يـاري ها

تق 1912ژانويه، اولين نامه هـا در تبريـز بـه فجـايع روس. زاده از استانبول براي براون فرسـتادياست كه
و جنايات روس تقي. كنداشاره مي و ثقه زاده سخت متأثر از تعدي ، االسـالم ها به ويژه دار زدن شيخ سليم

قلم را در كشته شـدن، در نامه دوم هم ضمن شرح اخبار تبريز براي دوست مستشرق خود. قلم زده است
و مؤسسين مشروطيت در تبريز مـي حاجي عل هـا ايـن نامـه. گريانـدي دوا فروش از اولين پيشروان فكري

و نگـرش تقـي تر از فجايع روس براي شناخت دقيق و دلـش بـراي ها در اشغال تبريز زاده كـه هنـوز مهـر
ر هاي تقي در يكي از نامه. ارزشمندند، تپد احياي مشروطيت ايران مي و نواقصي ا كه در كتـاب زاده ايرادها

مي، تاريخ مشروطه براوان راه يافته هاي پاياني استبداد صـغير سـران دهد به ويژه به پناهندگي هفته تذكر
. كند كه او همراه ستارخان در اين رويداد نبوده است مجاهد مقاومت اشاره مي

مي زاده در اين نامه تقي اي ها به افشاي رفتار اشغالگران روسي اش ران دوست انگليسـي پردازد تا دوست
و اطالع به مقامات آن كشور و حمايت از امر ايران را به دست آوردهم، بتواند در جرايد انگليسي . دردي

در او در نامه از گرداننـدگان. منتشـر شـده اسـت، سال نوزدهم،39شماره، المتين كلكته حبلاي كه
م خواهد كه هم متن افشاگريمي آن روزنامه و هـم ايـن ورد جنايـات روس هاي او در هـا را منتشـر كنـد

و دفترخانه بين و كميته ايران تـا افكـار، ها در بروكسل ارسـال دارنـد الملل سوسياليست نوشته را به براون
. عمومي جهانيان در حمايت مردم ايران بسيج شوند

يكي مسـئله: است ورزد كه آنچه در شرايط امروز ايران مهم است سه مطلب در نامه ديگري تأكيد مي
و انتخابات مي، انعقاد ثانوي مجلس خواهد به مقامات انگليسي فشار آورد تـا بـه سـردار اسـعد كه از براون

و، هـا در ادارات مـالي دوم مسـئله بلژيكـي. در لزوم برپايي هرچه زودتر ايـن مجلـس اقـدام كنـد  پسـت
و روسي«: ضرابخانه ايران كه مي بدترين ضربات به استقالل كشور در ايـن زمينـه هـم،»باشـد شدن ايران

ها در افزودن قـواي قـزاق روس افشاي برنامه، سوم. با نوشتن در جرايد بايستي افكار عمومي را بسيج كرد
و دست به وضعيت اسفناك آزادي. در ايران است و در خطـر دركاران نشريه خواهان هـا كـه همـه متـواري

هرچـه زودتـر قشـون روس از تبريـز را در اولويـت اقـدامات دهـد؛ لـذا تخليـه جاني هستند هشدار مـي 
مي حمايت . كند گرايانه از مردم ايران عنوان

و كشتار روس تقي، در نامه ديگري خيلـي«ها به مطلبي كه به قـول خـودش زاده در كنار همه فجايع
مي» خيلي بالخصوص و تأسفش شده اشاره : كند موجب غصه
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». . ا. و در نتيجز سالدر اين اواخر بعد و تكامل جمعـي كثيـر معـارفيهمجاهديهها زحمات
و  و مخصوصاً در تبريز مدارس جديده رو به ترقي نهـاده بـود و كليتاً ايران رونقي گرفته بود تبريز

و از آن جمله قريب  و متوسـطه بـه25حتي نزديك به انتاج نتايج شده بود باب مدرسه ابتـدايي
ك مياصول جديد داير بود . كرده بيشتر از سه هزار نفر اطفال در آنها تحصيل ..«

و تبـديل بـهيهافسوس دارد كه بعد از اشغال تبريز توسط قشـون روس همـ ايـن مـدارس متـروك
بي« ،17شـمارهيهدر همـين نامـ.»معنـي اسـت ـــ شـده مكاتب اصول قديمه در مساجد ــ كه بسيار

و يد شده خواهان يافتن كاري در مدرسه السنه شرقي لندن مـي زاده كه از بازگشت به ايران ناام تقي شـود
خان تربيت ــ كه بعدها مبناي كتـاب چنـد جلـدي ضمناً به رساله تاريخ مطبوعات ايران ميرزا محمدعلي

مي، براون را تشكيل داد و آن را رساله جامعي مي اشاره مي كند و از براون خواهد كه زمينـه انتشـار خواند
. اهم كندآن را فر

و فراريـان ايرانـي دلنگـران سـخت تـر شـدن شـرايط درون كشـور بـراي به تدريج مرجع مهاجرين
. كند ها منعكسمي زاده اخبار آن را در نامه تقي. خواهان است آزادي

در هـاي روسـي را بـر مبنـاي جـزوه شدگان ايراني توسـط سـالدات شرح حال كشتهزاده تقي اي كـه
بـراي بـراون،ها ضميمه نامه، چاپ شده بود» ها در تبريز حكومت وحشت روس« تحت عنوان 1912اكتبر
و. فرستد مي بـراي شـناخت از روابـط، هايي كه نام مي بـرد زاده با بسياري از شخصيت آشنايي تقي سابقه
. است تأملمشروطه او قابليهدور

در زاده جـوان هاي اين كتاب در مجموع از نظر شـناختن روحيـات تقـي نامه و راديكـال در پايـان راه
و ميانه و روزافزون به اعتدال مي حالي كه به تدريج مجلـه، ايـرج افشـار(. اند جالب توجه، يابد روي گرايش

). 859ـ855صص) 1351(15سال، كتاب راهنماي

و اعالميه اخيراً تحت عنوان، نامه 190مجموعه ـ سـال نامه«اليحه و مهـاجرت هـاي هاي مشروطيت
هـا اكثـر تصـوير اصـل ايـن نامـه. كوشش ايرج افشار در دسترس عموم قرار گرفت» قمري به بعد 1325

و چـاپگر نامـه. به چاپ رسيده بود» ياب مشروطيت اوراق تازه«پيشتر در  هـا در خـوانش كوشش مصحح
. به پژوهشگر تاريخ بسيار ياري خواهد رساند،ها خط متن اصلي نامهدست

ب نامه و ايـرج افشـار از حملـه منـابع، زاده راون به سيدحسن تقيهاي ادوارد به كوشش عباس زريـاب
هـاي پيشـين هاي بسياري بـه مطالـب نامـه ها اشاره براون در اين نامه. مورد استفاده اين كتاب بوده است

حـ زاده را در دست نـداريم ايـن اشـاره هاي ارسالي تقي از آنجا كه اكثر نامه. زاده كرده است تقي اكي از هـا
و روحيات اوست دغدغه مي. ها و دانشورانه منصـور بنكـداريان مكمل اين كتاب ، تواند كتاب انگليسي زبان

و انقالب مشروطيت ايران . باشد، 1191ـ 1906، بريتانيا
و عملكـرد تقـي حاوي اشـاره، هاي سياسي دهخدا نامه و روحيـات زاده در دوران اسـتبداد هـايي از آرا

و حائزاهم . يت تاريخي استصغير
ثق، هاي تبريز نامه از،)در روزگـار مشـروطيت(االسالم به مستشـارالدولهيهاز حـاوي مطالـب مهمـي

و رابطه با وكـالي آذربايجـان در مجلـس  رويدادهاي زمان مشروطه به ويژه پيرامون نهضت مقاومت تبريز
ا. ها به زبان رمز نوشته شده است مطالب اصلي نامه. است شدنام رمز زاده در ايـن مكاتبـات تقييهنتخاب

و سنجش تقي اهميت اين نامه. است زكيها لفظو تلگراف ثق ها در شناخت االسالم اسـتيهزاده از منظر
و رويه داشته كه با تقي صص، مثالً. زاده اختالف نظر . اين كتاب مراجعه شود 363و 209، 205به
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 زاده در كتابخانه مجلس مجموعه تقي
زاده در كتابخانه مجلـس مجموعه تقي، به خصوص در باره حزب دموكرات ايران، منابع مهم چاپ نشده از

مي. است خط براساس اين اسناد و و راهكارهاي عملي حزب دسـت توان به آراي گردانندگان مشي نظري
ورد بـا در خصوص نحـوه برخـ، هاي كميته مركزي به فراكسيون حزبي در مجلس دوم دستورالعمل. يافت

و رأي و حـاوي جزييـات مهمـي چـون. اين اسناد استيهگيري از جمل مسايل نوشتن تـاريخي مفصـل
و دستورنامه رابطه كميتـه مركـزي، هاي واليات به خصوص آذربايجان شناخت شعبه، هاي حزبي قطعنامه

و فراكسيون حزب با آن شعبه پـس از خـروج. گيـري از ايـن اسـناد كامـل نيسـت بدون بهره، پارلماني ها
و سپس ايران به حكم فساد مسلك سياسي مجتهدين تقي كميته مركزي كنتـرل بيشـتري، زاده از تهران

و ديگر همان مرجعيت تقي و ديگـر بر فراكسيون پارلماني برقرار كرد زاده را براي سليمان ميرزا اسكندري
م نمايندگان عضو حزب قايل نبود؛ بلكه با دستورالعمل و ميهاي مشخص ، مـثالً. كـرد وردي آنها را هدايت

و اظهـارات زماني كه ناصرالملك نايب السلطنه بود وكالي حزبي تا حدي دچار سردرگمي بودند؛ سياسـت
و نقيض در  يا نكوهش او موجب شد كه كمتيه مركزي طي يك قطعنامه درون حزبي پيرامـون تأييدضد
. دستورهاي مشخصي را صادر كند السلطنه به فراكسون حزب در مجلس مناسبات با نايب

و تشـكيالت وزارت عدليـه بـود و قدرت حزب دموكرات قوه قضـائيه زاده بـه تقـي. يكي از مراكز نفوذ
مي دليل اهميتي كه به اين حوزه در نظام مشروطه مي كند تا افراد مورد نظر حزبي خـود داد تالش بسيار
و در واقـع اخـراج تقـي.را در نهادهاي اين تشكيالت در مصـدر كـار بنشـاند  هجـوم، زاده پـس از تبعيـد

و مخالفين براي عقب راندن حزب دموكرات در همـه عرصـه  براسـاس مـذاكرات. هـا آغـاز شـد اعتداليون
و نفوذ دمـوكرات  يـك، در ايـن مجموعـه. هـا بـر آن بـود مجلس تأكيد شديد مخالفين بر دستگاه قضايي

در. اسـت» انفصـال قـوه قضـائيه«از تالش مخالفان براي شود كه حاكيقطعنامه كميته مركزي يافت مي
و اين سند آمده كه دسته درصـدد فـراهم آوردن اسـباب انفصـال» نمـا سـرداران مشـروطه«هاي مخـالف

ميعدليه و اين تالش و مداخلـه تواند مقدمه اند اي براي انفصال خود مجلس شوراي ملـي ناشـي از تـأثير
و انگليسي باشددولت كميته مركزي حزب نظر اعضاي حـزب را بـه، با توجه به وخامت اوضاع. هاي روس

مياين امر فرامي و اكيداً . ورزد كه كل بدنه حزبـي خـود را آمـاده جلـوگيري از ايـن حركـت كننـد خواند
. كند هاي اجرايي در اين زمينه را براي اعضاء مشخصمي قطعنامه دستورالعمل

زاده دموكرات ارمنـي تقـي التي آذربايجان كه دوستان سوسيالدر اين مجموعه براي شناخت كميته اي
و تـالش. نيز چنـد سـند مهـم وجـود دارد، در آن نقش اصلي داشتند در يكـي از آنهـا در اوج اغتشـاش

و پـيش، هاي طرفدار بازگشت شاه مخلوع جريان و حضـور - ضمن هشدار نسبت به موقعيت خطير كشور
ك و درخواست كرد كه با تشـكيل دسـته، شورروي قواي محمدعلي ميرزا در درون هـاي مسـلح داوطلـب

و تهيه مهمات در اين جهت و حيـات نظـام مشـروطه، تدارك اعانه مالي آمـاده دفـاع از اسـتقالل كشـور
. شوند

ذيحجـه20گانه پايتخـت مـورخ هاي پنج به انتخابات اعضاي حوزه اي خصوصي راجعمطابق قطعنامه
پ 1328 ميقمري در اين اسناد تشكيل شده كـه» حوزه پايتختيهادار«بريم كه تشكل موقتي به نامي

يك جلسات اين محفل هفته. بر عملكرد شعب تهران نظارت داشته باشد مياي و نماينـده بار تشكيل شـد
مي كميته . كرد مركزي در آن شركت

حزب دموكرات تحـتمهنا انبتاه، ايميك سند ديگر اين مجموعه كه در كتاب حاضر از آن سود جسته
ت«به امضاي روقه انتباهيهعنوان  ـ ك ـ د ـ زاده در اين زمان در ايـران تقي. است» حافظ رنجبران ايران

و حزب به سرعت به سوي ديگري گـرايش يافتـه بـود  و واژه بهـره. حضور نداشت هـاي گيـري از ادبيـات
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اس اسالم و تأكيـد تأمـل قابـل، خوانـد تقالل كشور فراميگرا در اين نوشته كه آحاد مردم ايران را به حفظ
مي. است ايرانيـان را بـه، دهد كه نويسندگان حزبـي آن بـا نـام مسـلمانان باورمنـد محتواي نوشته نشان

و مليت در مقابل. خوانند صحنه سياسي فرا مي و ناموس خواسـته» المذهب خارجي اجنبـي«حفظ دين
سعلي(. شد - امكان دسترسي مستقيم به اين مجموعه تقـي،ه سفر به ايرانرغم تالش بسيار نويسنده در

و تحـول احـزاب دار كتـاب ارزشـمند همه را وام، هاي مربوط به اين اسناد اشاره. زاده فراهم نشد پيـدايش
ـ دوره و دوم مجلس شوراي ملي سياسي مشروطيت ). اثر منصوره اتحاديه هستم، هاي يكم

 زاده آثار قلمي تقي
وكتاب و هميـاري تقـي، كه در اصل نوشته محمدعلي تربيت است بوم زاد در بـا همكـاري ق 1320زاده

. تأليف شده است

 زاده مجموعه مقاالت تقي
هـاي مختلـف طبـع شـده بـود بـه زاده كه سابقاً در نشـريه در تهران چند مقاله تقي،ش1322ـ در سال

ت، اهتمام كتابفروشي تهران به مديريت حسين پرويز ص به صورت كتـابي تحـت 132در، زادهقيدوست
. منتشر شده است زاده مقاالت تقيعنوان

و كـاووس جهانـداري زاده تقي مقاله بيست و نشـر كتـاب، ترجمه احمـد آرام ، تهـران بنگـاه ترجمـه
در، هاي فرانسه زاده به زبان شماري نوشته تقي مقاالت مربوط به گاه، 1341 و آلمـاني اسـت كـه انگليسي

. ها در اين مجموعه آمده است ار چند مقاله فارسي ديگر در همين زمينهكن
زاده بـه اولين جلد از سلسله مجموعه مقاالت تقي، زاده به مناسبت سالگرد مرگ تقي1349ـ در سال

و تا آنجا كه نگارنده دسترسي داشته است. كوشش ايرج افشار عرضه انتشار يافت ده جلـد از ايـن، تاكنون
و منتشر شده استمجموعه  قرار است چند جلد ديگـر كـه برخـي، طبق اظهار شفاهي آقاي افشار. چاپ

از جملـه، ايـن مجموعـه مقـاالت. در ادامـه انتشـار يابـد، مقاالت آن در اين كتاب هم مورد استفاده بوده
. برداري اين كتاب است مراجع معتبر مورد بهره

 مجله گنجينه فنون
و ادبي دو هف يكمجله علمي شد1321ـ 1320بار در سال ته ايـن.ق به مدت يك سال در تبريز منتشر

و هر قسمت چهار صفحه بود گوسـتاولوبون تمدنات قديمـه ترجمه كتاب. نشريه مشتمل بر چهار قسمت
مي به قلم سيدحسن تقي، فرانسوي .شد زاده به عنوان قسمت اول نشريه منتشر

 متينال زاده در حبل هاي مهم تقي نوشته
- حبـلدر حكمت قاهرهپس از نشر در روزنامه تحقيق احوال كنوني ايران يا محاكمات تاريخييهـ رسال

شد المتين كلكته . ايمرئوس مهم اين نوشته را در فصل دوم آورده. باز چاپ
شد 1329صفر13و6هاي مورخ در شماره الغطاء كشفـ مقاله سال بعد ايـن نوشـته. قمري منتشر

ص و نشـر يافـت ورت رسالهبه و تقـي. اي مستقل در تبريز تـدوين شـد زاده در ايـن نوشـته بـه تاريخچـه
و دموكرات در مجلس دوم مي كاراني سازشـكار بـايهاعتداليون را محافظ. پردازد پيدايش احزاب اعتدالي

ميدولت و حزب دموكرات را ضرورتي ملي در مقابل آن تشكل . شناساند هاي بيگانه
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)ق1330االولـي جمـادي4(سـال نـوزدهم،39شماره، المتين حبلدر وقايع جانگداز شمالالهـ مق
در اين نوشته قسمت پاياني مطلـب در روزنامـه حـذف شـده. هاي روسي است اي بر بيداد سالدات دادنامه

و تحت عنوان   147تـا 132در صـص11نامه شماره كه از روي متني به خط محمد قزويني تكميل شد
. چاپ شده است هايي از تبريز نامهكتاب
،12شـماره، سـال بيسـتم، المتين كلكتـه حبلدر مجتهد تبريز، االسالم شهيديهخالصه سوانح ثقـ
ثق)م 1912سپتامبر9(ق 1330رمضان26مورخ االسالم اسـت كـه تحـت عنـوانيهشرحي بر زندگي

. بازچاپ شده است 258تا 249صص، هايي از تبريز نامهدر كتاب26نامه شماره 

 هاي پيشو همزمان با مشروطه زاده در نشريه آثار متفرقه تقي
نوشـته كاميـل فالمـاريون عجايب آسـماني زاده تا آنجا كه شناخته شده ترجمه رساله تقييهاولين نوشت

شب.ق است1316در تبريز به سال  هـا در تبريـز آن سـال اي كه احتماالً هاي مخفيانه نامه متأسفانه ما از
و ياران تجديد خواه توسط تقي بي زاده و توزيع شده . خبريم اش نوشته

كـه، زاده پيرامون حمله متعصبين براي جلوگيري از تأسيس مدرسـه تربيـت در تبريـزي تقي نامه*
و فالكت ملت زاري ثريا بر تفرقهتحت عنوان  و بيداد بر تدارك، امت و اقـدامات شرح دادخواهانه مصيبت

ق چـاپ 1317، صـفر22مـورخ، ثريـا در تأسيس آن مدرسه براي جلب حمايت افكار عمومي در روزنامه
. شده است
و بعـد حكمت قاهرهاولين بار در روزنامه، تحقيق احوال كنوني ايران يا محاكمات تاريخيرساله چاپ

س رساله. هم عيناً منتشر شده است المتين كلكته حبلدر  زادهق پس از بازگشـت تقـي 1323ال اي كه به
شديهاز مصر در تبريز به صورت كتابچ و توزيع . مستقلي چاپ

.ق 1323ذيحجـه18و11مورخ،32و31هاي تبريز شماره الحديددر روزنامه سر ترقي مللمقاله
و همكـاري آنهـو تقي الحديديهگردانند، با توجه به همكاري نزديك سيدحسين عدالت ا در محفـل زاده

. هاي ديگري بدون امضاء در اين نشريه چاپ شده است زاده نوشتهاز تقي، عليهم
.ق 1324در سال نداي وطنمقاالتي در روزنامه
و مساوات در تهران در دوران مجلس اول مشروطه مقاالتي در روزنامه . هاي صور اسرافيل
عد عدالتيهمقاالتي در روزنام .)ق1328(الت چاپ تبريز به مديريت سيدحسين

آن طنيناي به زبان تركي در روزنامه مقاله استانبول در دفاع از عثماني بر ضد ايتاليا در زمـان جنـگ
.م1911دولت در سال 

المتـينو حبـل، نداي وطن، مساوات، صور اسرافيلهاي دوران مشروطه چون زاده در غالب نشريه تقي
و منتشر تهران مقاله از. ايـم ترين آنها در متن كتاب اشاره كـرده كرده است كه به برخي از مهمهايي چاپ

يهمجلـ. ايـم زاده در مطبوعات اروپا در دوران استبداد صغير هم در جاي خـود يـاد كـرده هاي تقي نوشته
و جديـد دوره، كاوه برلن از نيـز حـاوي يادداشـت،ق1340تـا 1333، هاي قديم و مقـاالت بسـياري هـا

ايم كه در چـارچوب زمـاني ايـن كرده زاده عمدتاً به مواردي اشاره در سياهه آثار قلمي تقي. است زاده تقي
و يا به نوعي در ارتباط با حوزه بحث بوده است .كتاب قرار داشته

 زاده در جرايد متفرقه مربوط به موضوع اين كتاب آثار تقي
ضـميمه مجلـه،ش 1304مـاهدي26در ايـران خطابه در مجلس سوگواري ادوارد براون در انجمن ادبي



و مراجع  935 منابع

و تربيت  . تعليم
و تربيتمجله، جنبش ملي ادبي هاي اين مجله پس از طبـع ايـن مقالـه بـه شماره.ش 1315، تعليم
شد دستور رضاشاه جمع ش پـس از كنـار رفـتن رضاشـاه بـه صـورت 1320همين مقاله در سال. آوري
شد»كتابفروشي طهران«رساله مستقلي توسط صـص22همچنين در مجله ارمغان سـال. تجديد چاپ

.و مجله يغما دوره نوزدهم باز چاپ گرديد 377ـ398
، نامـه فرهنگسـتانو،17تـا8صـص، نشـريه وزارت فرهنـگ، خطابه در ماتم مرحوم محمد قزويني

.82تا72صص، شماره مخصوص محمد قزويني
.)ش 1331سال(4،5،39،40صص5شماره، اولجلد، اطالعات ماهانهمجله، مشروطيت ايران
ـ و4و3صـص،5شماره، جلد هفت، اطالعات ماهانهمجله، يادي از اوايل مشروطيت لفظ مشروطه

.)ش 1333(6
.ش1336مرداد14مورخ، روزنامه اطالعات، شرحي بر مشروطيت ايران

م، تهيه مقدمات مشروطيت در آذربايجان صـص، شـماره يكـم، جلـد اول، لـي تبريـز نشريه كتابخانه
). تجديد چاپ شده است 186تا 178صص،13سال، اين مقاله در مجله يغما(.15ـ18

.6ـ9ص6شماره، كتابخانه ملي تبريزنشريه، وفات حاجي محمدآقاي نخجواني
.)ش 1326(1ـ4صص6شماره،4جلد، يادگارمجله، لزوم حفظ فارسي فصيح

ع و انحطاط تاريخي ايرانبعضي از  1329(1-13صـص،10شـماره،5جلـد مجله يادگار، لل ترقي
.)ش

.)ش 1337(سال اول، راهنماي كتابمجله، نقد كتاب زنداني بز هرود
. 382ـ392صص،ش 1340، سال چهارم، راهنماي كتابمجله،»زاده زندگي ادبي سيدحسن تقي

قل هايي از زندگي تقي گوشه صـص،ش1349، سـال سـيزدهم راهنماي كتابمجله،م خودشزاده به
. 514ـ528

. 393ـ407و 329ـ345صص، شماره اول،ش 1304، سال اول، مجله آينده، تعليم ابتدايي يا عالي
و مراجعت به تبريز . 356ـ362صص، دوره نهم، مجله آينده، خاطرات توقف در استانبول

ـ محمـدامين صـص،ش 1334، سـال ششـم، مجلـه سـخن، زاده رسـول پايان يك زندگي پرحادثه
. 342ـ344

شـماره اول،ش 1344، سـال شـانزدهم، مجلـه سـخن، گويـد زاده دربارهء قتل اتابك سخن مـي تقي
. ماه بهمن

و پسرش قبض تاريخي پست توسط حيدرعمو اوغلي بـه آدرس كمبـريج بـراي خانه قتل شجاع نظام
. 175ص،ش1331، سال پنجم، مجله يغما، زاده ارسال شده بود تقي

. 449ص،ش 1331، سال پنجم، يغمامجله، مرحوم مستشارالدوله
. 224ص،ش 1334، سال هفتم، يغمامجله، االسالميهثق

.56ص،ش 1339، سال دوازدهم، يغمامجله، اي از تاريخ مشروطيت ايران صفحه
س، يغمامجله، تهيه مقدمات مشروطيت در آذربايجان . 178ص،ش 1340، يزدهمسال

و معرفي كتاب به قلم تقي، مقدمه  زاده نقد

. 1325، برلين، زاده نوشته محمدعلي جمال، گنج شايگان يا اوضاع اقتصادي ايرانمقدمه بر كتاب
و ايرانمقدمه بر .ق1338برلين، زاده تأليف سيدمحمدعلي جمال، تاريخ روابط روس
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 1334، تهـران، نوشـته كـريم طـاهرزاده بهـزاد،و انقالب مشروطيت ايران قيام آذربايجانمقدمه بر كتاب
.ش

.ش1335تهران، آرا ترجمه حسن علي رزم، تأليف ماكسول رايد، نجوم براي همهمقدمه بر كتاب
اين نوشـته در جلـد دوم.ش 1340، سخن، تهران، نوشته فريدون آدميت، فكر آزاديهايي به كتاب اشاره

. بازچاپ شده است ادهز مقاالت تقي

 هاي اروپايي زاده به زبان برخي مقاالت تقي

A new Contribution to the materials Concerning the life of Zoroaster, B. S. O. S. vol. vIII. Party, pp. 947-
954.  

some Chronological data relating to the Sassanian Period, B. S. O. S. vol. Ix,  Part I. PP. 125-136 
Z ur Schronlog ie der Sassanidn, Z. D. M. G. Band 91, S. 679, ----  1937       
The Word (sunö) in the vandidad, B. S. O. s. vol Ix. Part 2, pp. 321-325 
An Ancient. Persian Practice Perserved by a non-Iranian People, B. S. O. S. vol. Ix, Part 3. PP. 603-619----

-1937-39   
Various Eras and Calendars used in the Countries of islam, B. S. O. S. vol. Ix, PP. 903-922 and Vol x, PP. 

107-132----- 1937-42 
The Iranian Festivals adopted by the christians and Condemend. by the jews, B. S. O. S. vol. x, Part 3. PP. 

632-665 -----1941      
The Early Sasanians some chronological Pointswith Possibly for. Revision, B. S. O. S. vol. xI, Part I  ـSــــــ 

1943    
the manichaen Fasts (byw. B. Hening, the Notes by S. H. taqizadeh), J. R. A. S. , pp. 155-164, 1945      
the Era Zoraster, j. R. A. S. , PP 33-40, 1947      
the old Iranian Calender Again, B. S. O. S. , vol IXV, Part 3, PP. 603-611,  1952      

 



 زادهي تقي اي از آثار ديگران درباره گزيده

 زادهمجموعه مقاله در بزرگداشت تقي، ران ملخ
A locust's leg, studies in Honour of S. H. tagizadeh, London, Percy, Humphries 2 co. Ltd. 

1962. (Edited by W. B. henning and ESAN yar shuter) 
شد اولين يادنامه تقي و خـارجي31شامل. زاده است كه در لندن منتشر مقاله بـه قلـم انديشـمندان ايرانـي

مي از نويسنده. است عبـاس، احسـان يارشـاطر، محمـد معـين،اي تورج گنجـه، وان مقاالت ايرج افشارت هاي ايراني
و محمدعلي جمال . زاده را برشمرد زرياب خويي

.ش 1350، انجمن آثار ملي، تهران، به كوشش حبيب يغمايي، زاده يادنامه تقي
اي يافتـه رسـاله بسـط ايـن نوشـته. 1357تهران، ها در مشروطيت ايران زاده روشنگري تقي، مهدي، مجتهدي

.ش در تهران منتشر شده بود1322است كه در سال
ش در سلسـله 1335ايـن اثـر ابتـدا در سـال. 1363، جاويـدان، تهـران، رهبـران مشـروطه، هـيم ابرا، صفائي

در، 1349سال، راهنماي كتابزاده در مجله تقي. اي عرضه شده بودهاي جدگانه جزوه مقـاالت تجديد چاپ شده
و خطا وخلط، جلد سوم،دهزا تقي . هاي صفايي نوشته استتوضيحاتي درباره مطالب

اين متن را به لطـف. از دانشگاه واشنگتن 1977دوست به زبان انگليسي در سال رساله دكتراي غالمرضا وطن
آنيهفرصت مطالع، آقاي افشار مشاهده كردم اما به دليل عدم ارتباط زماني با موضوع اين كتاب : را نيافتم كامل

-Sayyid Hasan Taqizadeh and kaveh: Modernism in POST-Constitutional IRAN (1916-
1921) 

. 578تا 565صص،ش19،1345سال،11شماره، مجله يغما، زاده سيدحسن تقي، محمدعلي، زادهجمال
. 188تا 165صص،ش4،1349و3شماره،13سال، راهنماي كتابمجله، زاده زاده به قلم جمال تقي

و سيدحسـن تقـي درباره سيدجمال، محمدعلي، زادهجمال ، سـال هفـتم، وحيـد، مجلـه، زاده الدين اصـفهاني
. 466تا 455صص،ش1349

صـص،ش10،1368سال هشتم شماره، روزگار نومجله، زاده گذشت آنچه بر كاوه تقي، محمدعلي، زادهجمال
.57تا 47

و گاهزا تقي، ناصر، مجد تـا 537صـص، 1383زمسـتان،4شماره،21سال، مجله ايران نامه، شماري ايراني ده
540 .

و آرشيوهايهمجموعه دائر  المعارف

. به بعد 1369از، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، المعارف بزرگ اسالميةداير
 ركبيرامي: تهران،)جلد3(زير نظر غالمحسين مصاحب، المعارف فارسيةداير
 نامه دهخدا مؤسسه لغت، نامه دهخدا لغت

ش 1350، انتشارات وزارت امورخارجه، تهران، هاي تاريخي ايران مجموعه عهدنامه
Archives of the Armenian Revolutionary Federation, Boston, 1934, 1938, 2 volums:  
 Hai heghapokhakan Dashnaktisuthian D zargir 

) داشناك، اسيون ارمنيفدريهبرنام(
Dzragir Hunchakian kusaktsuthian 
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) حزب هنچكاكيهبرنام(

Iran Political Diaries 1881-1965, NewYork, Norman Ross Publishing inc, 1997, (14 
rvlumese(
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. 1362، نشر تاريخ ايران، تهران، سوانح عمر، الدينشمس، رشديه
. 1370، هيرمند، تهران، بنيانگذار فرهنگ نوين ايران: نامه پير معارف رشديهزندگي، فخرالدين، رشديه

. 1382، شيرازه، تهران، به كوشش محمد مرادي نيا،ايمد كمرهروزنامه خاطرات سيد مح
. 1321، بانك ملي ايران، تهران، به كوشش سعيد نفيسي، رساله مجديه، ميرزا محمد مجدالملك، سيناكي

. 1364، وحيد، تهران، رجال دوره قاجار، حسين، سعادت نوري
. 1379، نشر پيكان، تهران، در آستين مرقع، سعيدي سيرجاني

و وحشت، حميد، سياح ، ابـن سـينا، تهـران، اهللا گلكـار بـه تصـحيح سـيف، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف
1346 .
و اردوي بـرق ياداشت، بخشي از تاريخ مشروطيت، علي ديوساالر، ساالر فاتح ، هاي تاريخي راجع به فتح تهـران
. 1336، تهران
وتحفه، خان، مير عبداللطيف، شوشتري . 1363، طهوري، تهران، ذيل التحفه العالم

-95صـص،4و3شـماره) 1371(سال دوم، نامه گنجينه استادفصل، مدارس فرانسوي، انيسه، شيخ رضايي
109 .
. 1364، نشر تاريخ ايران، تهران، مجموعه سفرنامه ميرزا صالح شيرازي، ميرزا صالح، شيرازي
، تهـران، به كوشش يحيـي ذكـا،)قمري1327- 1324( شرف الدولهروزنامه خاطرات، خانابراهيم، الدولهشرف

. 1377، فكر روز
. 1362، نشر تاريخ ايران،)سه جلد( تهران، واقعات اتفاقيه در روزگار، محمد مهدي، شريف كاشاني

- دفتـر ادبيـات انقـالب اسـالمي، تهـران،)دو جلد( تاريخ آغازين فراماسونري در ايران، حميد رضا، شاه آبادي
. 1378، حوزه هنري

و يك دوره قانون، زهرا، شجيعي . 1334، تهران، گذارينمايندگان مجلس شوراي ملي در بيست
و مجالت ايران، محمد، صدر هاشمي . 1372، تهران،)جلد4( تاريخ جرايد

. 1355، دانشگاه تهران، تهران، تاريخ فرهنگ ايران، عيسي، صديق
. 1346، بنياد فرهنگ ايران، تهران، قاجاريه اسناد دوران، ابراهيم، صفايي
. 1345، انجمن آثار ملي، تهران،)دو جلد( رهبران مشروطه ــــــــ
. 1349، بابك، تهران، اسناد نو يافته ــــــــ
. 1352، بابك، تهران، اسناد مشروطه ــــــــ
و ظلــــــــ . 1352، تهران، السلطاناسناد گزيده از سپهساالر

. 1352، تهران، هاي تاريخبرگــــــــ
. 1352، بابك، تهران، پنجاه نامه تاريخيــــــــ
. 1347، بنياد فرهنگ ايران، تهران، هاي سياسي عالالملكگزارشــــــــ
. 1355، بابك، تهران، هاي تاريخي دوران قاجاريهنامهــــــــ
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. 1356، شبگير، تهران، مؤمني به كوشش باقر، كتاب احمد، عبدالرحيم، طالبوف
. 1357، علم، تهران، نيابه كوشش رحيم رئيس، سياست طالبيــــــــ
. 1356، شبگير، تهران، به كوشش باقر مؤمني، المحسنينمسالكــــــــ
انتشـارات بنيـاد، تهـران،)قمري 1330- 1277( السالم تبريزينامه شهيد گمنام ثقهندگيز،اهللانصرت، فتحي

. 1352، نيكوكاري نوريان
. 1355، انجمن آثار ملي، تهران، السالم شهيد تبريزيمجموعه آثار قلمي شادروان ثقهــــــــ
. 1343، فروشي حافظكتاب، تهران، به كوشش مجتبي مينوي، آراتاريخ جهان، قاضي احمد غفاري، قزويني

ـ بانيا، اقبال، قاسمي پويا و پيشروانمدارس جديد در دوره قاجار . 1377، مركز نشر دانشگاهي، تهران،ن
ـ نامه) به كوشش(. جهانگير، قائم مقامي و وقايع مشروطه ايران ، طهـوري: تهـران، هاي ظهيرالدولهاسناد تاريخ
1348 .
. 1363، اميركبير، تهران، تاريخ مشروطه ايران، احمد، كسروي
. 1356، ميركبيرا، تهران، تاريخ هيجده ساله آذربايجانــــــــ
. 1990، شركت كتاب جهان، آمريكا، با مقدمه يحيي ذكا، زندگاني منــــــــ
ـ با نقشه ممالـك آسـياي، كاپيتان اتاماژور، كسنتكو و انتشار سويليزاسيون روسي در آن شرح آسياي مركزي

. كتابخانه ملي ايران، خطي، خان ارمنيترجمه ميرزا داوود، مركزي
. 1363، آگاه، تهران،)دو جلد( تاريخ سانسور در مطبوعات ايران، گوئل، كهن

. 1371، اميركبير، تهران، تاريخ بيداري ايرانيان، السالمناظم، كرماني
. 1355، بابك، تهران، خان مجاهد ارمنيهاي خصوصي يپرمياداشت: از انزلي تا تهران، يپرم، گانتساكتس

د، رابرت، گرنت واتسون . 1356، سيمرغ، تهران، ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني، وره قاجاريهتاريخ ايران
بـه كوشـش همـايون، ترجمه عباس اقبـال آشـتياني، خاطرات مأموريت ژنرال گاردان در ايران، آلفرد، گاردان

و تاريخ ايران، تهران، شهيدي . 1362، انتشارات گسترش فرهنگ
، اشـكان، تهـران، بـه كوشـش همـايون شـهيدي، 1326سال بمباران مجلس شوراي ملي در،ب.ان، مانتوف

1363 .
ـ مستخرج از اسناد محرمانه وزارت امـور خارجـه انگلسـتان، حسن، معاصر تاريخ استقرار مشروطيت در ايران

. 1347، ابن سينا، تهران،)دو جلد(
. 1327،يعلم، تهران، به كوشش محمد محيط طباطبايي، مجموعه آثار، الدولهناظم، خانملكم

. 1325، تبريز، زادهبه كوشش هاشم ربيع، خانكليات ملكمــــــــ
، انتشـارات دانشـگاه تهـران، تهـران،)جلد3( تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران، حسين، محبوبي اردكاني

1354 .
و دانشجويان ايراني در روسيه درزمان قاجاريه ) 1346(سـال ششـم،مجله راهنماي كتاب، ــــــــ كارآموزان

.76- 546صص،10شماره
. 1384، آگه، تهران، به كوشش محمد علي سپانلو، نامه ابراهيم بيكسياحت، العابدينزين،ايمراغه

. 1364، نشر تاريخ ايران، تهران، به كوشش صادق سجادي، يك كلمه، خانميرزا يوسف، مستشارالدوله
. 1352، انجمن آثار ملي ايران، تهران،ن قرن نهم هجريتاريخ تبريز تا پايا، محمد جواد، مشكور
. 1362، اميركبير، تهران، خاطرات ممتحن الدوله، خانميرزا مهدي، الدولهممتحن

و نامه،)به كوشش(غالمحسين، ميرزا صالح ـ خاطرات هاي خصوصي ميـرزا بحران دموكراسي در مجلس اول
نو، تهران، فضلعلي آقا تبريزي . 1372، طرح

ـ مجموعه مقاالت، مجتبي، مينوي و فرهنگ . 1352، تهران،)سه جلد( تاريخ
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.7331رجمهعبدالعلیکارنگ،تبریز،ت،تاریختبریزمینورسکی،

،بهکوشش عبدالسیشیننشوایی،میرزاملکآراعباسشرححالملکآرا،عباسمیرزا،
.7331تهران،
.7333علمی، ،تهران،(جلد1) بمررطیی تاریخانقالزاده،مهدی،ملک

،بهکوشش الالمراشایبایبشاییم شد،تاریخطجغرافیایدارالیلطنهتبریزنادرمیرزا،
.7313ستوده، تبریز،

.7331خاطران، ،پاریس،ایراندرراهیابیفرهنگینایق،هما،
.7311خاطران، ،پاریس،کارنامهفرهنگیفرنگیدرایرانششششششششش
.7311گیتره، ،تهران،مصیب طباطبالیحکوم ششششششششش
.7311،تهران،امیرکبیر،رطزنامهقانون(بهکوش )ششششششششش

تیشر3-4،شمارهم لهراهنمایکتا بیلبگیطآخوندی،ن فیقوچانی،حین،زندگی
آذرتا73-1طشماره414-411مهرطآبانصص1ط1طشماره313-331تاشهریورصص

.111-111صص7311اسفند
،بشهیبدارالفنونطکتبدرسیآن،درکتا بامیشرکبیشرطایشرانآبادی،مسمود،ن م

.331-313کوش ایرجافرار،صص
هایاحزا بسیاسشیایشراندردطرهنامههاطنظامنامهمرام،(اتسادیه)نظاممافی،منصوره
.7337،تهران،نررتاریخایران،دطمم لسشورایملی

شدطرهاطلطدطمم لسششورایششششششششش پیدای طتسولاحزا بسیاسیمررطیی 
.7337،تهران،نررگیتره،ملی
،تهران،بنگاهترجمشهطاسنادطمکاتباتتاریخیایران،(گردآطرنده)نوایی،عبدالسیین

.7341نررکتا ب،
.7333هما، ،تهران،(دطجلد)ایرانطجهانازمغولتاقاجارششششششششش
.7313بابک، ،تهران،فتحتهرانششششششششش

.7333،ترجمهعلیمسمدفرهطشی،تهران،معرف ،خایراتطسفرنامهنیکیتین، ب،
،تهشران،مسسیشهتسقیقشاتنظامحکوم درایراندردطراناسالمیطرهرام،الالمعلی،

.7331ی،فرهنگ
.7311،تهران،معین،نظامسیاسیطاجتماعیایراندرعصرقاجارششششششششش

.7333،بهکوش باستانیپاریزی،تهران،علمی،تاریخکرمانخان،طزیری،احمدعلی
،تهران،انتراراتطزارتامشورهایتاریخیایرانم موعهنامهطحیدمازندرانی،الالمعلی،

.7311خارجه،
.7334،تهران،زطار،خایراتطخطرات،(مخبرالیلطنه)دای ،مهدیقلیه

.7331،قم،چاپخانهحکم ،رطاهالصفایناصریهدای ،رااقلیمیرزا،
(.7341)33طسال(7341)33،سالم لهیغمایغمایی،اقبال،مدرسهدارالفنون،

.7313نررنی،،تهران،کیرطیطتاریخمررطیهایرانیزدانی،سهرا ب،
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