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  اللَّه  طالبوف را قرين فقیھي واالمقام چون آيت
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  . دھد

   حكومت اسالمي 

 

 

  

  حادثه انقالب مشروطیت در تاريخ اجتماعي ايران، پديده نوظھوري بود كه افكار و 

  . ھا را از ريشه و بن، سخت تكان داد و تار و پود اجتماعي كشور را دگرگون ساخت انديشه

  اما  ]١[آغاز شد، ) قندفروش(در اين حادثه، گرچه ظھور انقالب، از كتك زدن يك بازاري 

  ھا جلوتر  ھاي متفكران نوگرا وجود داشت و دھه ھاي آن، پیشاپیش در افكار و انديشه ريشه

  از حادثه بازار، در ذھن و انديشه ايراني، فكر تحول و دگرگوني اجتماع و ايجاد نظام 

  پارلماني، محدود كردن قدرت سلطنت، پالیزه كردن انديشه سیاسي طرح نوين يك فلسفه 

   ]٢[. بود سیاسي مطرح

  دھد كه گوياي  ارائه مي" تصويري از ايران"خان ھدايت، در آغاز كتاب خود،  مھدي قلي

  ماعي در نظمي امور، ظلم و تعدي و انتظار وقوع يك حادثه اجت وضع پريشان جامعه، بي

  : نويسد او مي. كند تحول اوضاع را حكايت مي

د و انگلیس از يك سو ساماني و پريشاني فرا گرفته، روس از يك سو مي ايران را بي" َ   تركیه . كَش

  يكجا يازده كرور ) درصد پنج(میلیون روبل  ٢٢/۵ دولت يكجا . آورد ھم سري توي سرھا درمي

  . به دولت روس مقروض است، دويست و نود ھزار لیره به انگلیس) درصد چھار(تومان 

  . خزانه، خالي و دولت محتاج پول. گمركات وثیقه قرض است

  بالمقاطعه حكام پیشكش به شاه و سھمي به صدور و مبلغي به اجزاي دربار و صدراعظم 

ّي كه چه دھند و مي مي   . وصول كنند روند به بخت و اقبال يا قوه تعد

  ازمردم،آنكه درشمال است خودش رابه .شود به انواع اسامي،ازرعیت نقدوجنس گرفته مي

  . است" سفارتین"وزراء چشمانشان به دھان . روس بسته، آنكه در جنوب است به انگلیس

  شاه مريض است و . اند آلود منتظر دست غیب مردم بازاري كه خارج از اين بازي ھستند، خشم

  اي نیست، فكر  رجال دولت، ھمه در فكر منفعت، فكري كه در ھیچ كله. به درد خود گرفتار

  اند  مردم، چیزھايي شنیده. اند اگر چند نفري ھم در اين فكرند، مغلوب اكثريت. مملكت است

ُمبي در سینه. و آرزوھايي در دل دارند    ]٣[.". ھا مخفي است، تا كي بتركد ب

  ورزان روشنفكر و عالمان  طبیعي است كه پیشقراوالن اين نھضت اجتماعي، انديشه

  خان، عبدالرحیم طالبوف  الدين، میرزا ملكم ھا و مكتوبات سیدجمال نوشته. نوانديش بودند

  آبادي، مالعبدالرسول كاشاني و از ھمه مھمتر عالمه زمان،  طور شیخ ھادي نجم و ھمین

  . اند اللَّه شیخ محمدحسین نائیني، در تحول و دگرگوني اجتماعي، نقش بارزي داشته آيت



 . دادند مي نويني را ارائه" اعتدال"زده، خط  اينھا، در برابر تحجرگرايان ديني و افراطگران غرب

  

  

  جريان سه

  : توان گفت، تاريخ ايران، در آن دوره از وجود سه انديشه اجتماعي برخوردار بود مي

  شمردند؛  مي" بدعت"جريان تحجر و جمود كه ھر گونه تحول و دگرانديشي را ـ ١

  زدگان انگلوفیل  گرايان سوسیالیست مانند آخوندزاده و جريان چپ و غرب شرقـ ٢

  خان؛  مانند میرزا ملكم

  الدين و شاگردانش از جمله میرزاي نائیني از جناح  جريان اسالمي ـ ملي سیدجمالـ ٣

  . گرا، عبدالرحیم طالبوف از جناح روشنفكران اسالم

  نه "كردند و ھمواره اصالحات را در مسیر  را دنبال مي" اعتدال"اين گروه سوم، بیشتر خط 

  انه ستیز داشتند و از تسلط فرھنگي و با ھمه گونه سلطه بیگ. گرفتند پي مي" شرقي و نه غربي

  و در . كردند سیاسي دولتھاي بیگانه و اجنبي نه تنھا تنفر داشتند بلكه به سختي با آن مبارزه مي

  راھي میانه، منطقي، عمیق، . سلوك و روش مبارزاتي نه تنبل بودند و نه خشن و قھرآلود

  . استداللي و آگاھانه را در پیش گرفته بودند

  ھاي عالّمه نائیني و عبدالرحیم  توان در نوشته را مي) اعتدال(اين خط فكري تبلور 

  مشتركات فكري، اسلوب مبارزه و پیشنھادھاي اصالحي اين دو . طالبوف دنبال كرد

  . دارد گرا، چنان عمیق است كه آدمي را به شگفتي وا مي انديشمند تحول

  تالش دارند كه  ]۵[> "فريدون آدمیت"و  ]۴[> "باقر مؤمني"گرا به مانند  گرچه نويسندگان چپ

ً يك مسلمان  يك ماتريالیست تجربه طالبوف را   گرا، معرفي نمايند، اما او، حقیقتا

  . فھمد و باور دارد عالمانه مي) مطابق انديشه زمان خود(است كه جھان خلقت را  دينداري

  . كند بارھا در كتابھاي خود، به اصالت اعتقاد به خداوند و سنن ھستي، اعتراف مي

  : گويد صراحت مي اوبه

  جھان و مدير كارخانه امكان، عزم بشري نیست، سابقه نامعلوم يا تقدير الھي است گرداننده "

  . كند و ھمان تقديرات، عبارت از قانون خلقت است كه در ھیچ مدار از موضوع خود، تخلف نمي

ل نه خرما دھد و نه شفتالو ُ   اما اگر عزم بشري . مقدر است كه از ھر كس چه فِعل آيد، درخت مف

  رساند و اگر بخواھد از درخت  بیت درخت شفتالو نمايد، درشتي او را به انار ساده ميتوجه به تر

  است عزم او باطل و سعیش " تقدير"شفتالو، انجیر بخورد، چون مخالف قانون خلقت يا ھمان 

   ]۶[". عاطل گردد

 نظام خلقت را تفسیر " انسان و سرنوشت"و " عدل الھي"انگار كه استاد مطھري است كه در 

  



  

  طبیعي . نمايد كند و روند كارھاي انسان را بر مقتضاي قانون علت و معلول توجیه مي مي

  است كه اين، اعتراف ھمه دينداران است كه جھان خلقت را ھمان فِعل خداوند و تقديرات 

ً اين ھمان  تفسیر مي" سنن و قوانین طبیعي"جھان را ھمان    است كه ھر " توحید افعالي"كنند و دقیقا

  . كند شمند مسلمان آن را قبول دارد و باور ميدان

  در نھضت ) نائیني و طالبوف(به ھر حال، مقايسه آراي اين دو دانشمند و متفكر مسلمان 

  سازد، و ايجاب  مشروطیت، آدمي را به عمق مفاھیم زمان و خواسته اصلي رھبران، آگاه مي

  گراي رھبران  اسالم" اعتدال"خط  نمايد كه با ترسیم خطوط فكري آنھا، تصوير روشني از مي

  مشروطه، ارائه شود كه خود، الگويي براي رھبريت فكري نسلھاي بعدي و خوانندگان آثار 

  . صدر مشروطیت ايران خواھد بود

  

  

  رھبري عالمان دين در نھضت مشروطیت

  سنت فلسفه عقلي در فرھنگ خاص اسالمي ـ ايراني، اصل اجتھاد در نظام شیعي، و بنیاد 

ً مي   توانست حامالن اين انديشه و  عرفان از منابع تفكر ايراني، سه عاملي بودند كه ھر كدام ذاتا

  پذير  روش را در تحوالت عصري، پیشگام سازد و در اوضاع خاص تاريخي، تجدد و تحول

  . نمايد و اھل حكمت و عرفان را در درك روح زمان و عناصر تحول تیزھوش كند

ً اين سه عامل    بودند كه انگیزه رھبري نھضت مشروطه را در عالمان ديني و دقیقا

  اللَّه خراساني،  چنان معروف است كه وقتي از مرحوم آيت. كردند مرجعیت شیعه، تھییج مي

  اللَّه سیدكاظم يزدي،  طلب زمانه، در مقابل مخالفت مرحوم آيت خواه و آزادي مرجع مشروطه

  دار شديد؟  اي رھبري نھضت مشروطیت را عھده سؤال شده بود كه چرا و به چه انگیزه

  : فرموده بود

  . دير يا زود تحوالت سیاسي و اجتماعي رخ خواھد داد. زمان و عصر ما، در آستانه تحول است"

ّعاي رھبريت جامعه اسالمي را دارند، يا بايد خود زمام فكري نھضت را    اگر عالمان ديني كه اد

  و بیشتر انديشمندان (د، صرف نظر نمايند، و گرنه، ديگران به دست بگیرند و يا از ادعاي خو

   ]٧[> ."اين مھم را انجام خواھند داد) الئیك

  آري درك روح زمان، تشخیص جايگاه اجتماعي و سیاسي، احساس مسؤولیت در برابر 

  با "جريانھا و حركات فكري و سیاسي، شرط عمده مرجعیت و رھبريت ديني است و گرنه 

 "! مدعي بگو كه راحت بدار ما را

  

  

  گذارد و در  اي است كه مرحوم نائیني قدم به عرصه اصالح اجتماعي مي با چنین انگیزه



  اللَّه آخوند خراساني، و تئوريسین جناح  دفاع از مشروطیت به عنوان رايزن فكري بیت آيت

  اصول حكومت "را كه كتاب جامعي در " تنبیه االمة و تنزيه المله"اسالمي، رساله ارزشمند 

  . نمايد ، تحرير مياست" اسالمي

  

  

  )ق.ه١٢۶۵ـ  ١٣۵۵) (ره(بیوگرافي عالمه نائیني

  وي . ھاي بیدارگري در جھان اسالم است ترين چھره او، به حق، يكي از برجسته

  سال  ٧ه به اصفھان آمد و ١٢٩٣تحصیالت نخستین خود را در نائین، انجام داد و سپس به سال 

  . در آنجا زيست و تحصیل كرد

  در سامرا نزد میرزاي شیرازي بزرگ و  ١٣١٣به عراق رفت، تا سال  ١٣٠٣آنگاه در سال 

ر میرزا بود. ديگر مجتھدان به تحصیل ادامه داد ّ   . نائیني در اواخر حیات خود، در سامرا محر

  شود و  الدين اسدآبادي آشنا مي ھاي سیاسي سیدجمال در ھمین دوران است كه او با انديشه

  . گردد اللَّه خراساني رايزن سیاسي ـ فرھنگي او مي بیت آيتبعدھا، در 

  : نويسد شیخ آقا بزرگ تھراني مي

  در خالل ھمین . اللَّه خراساني در زمینه انقالب مشروطیت بود نائیني نزديكترين مشاور آيت"

  . نوشت" دوران است كه نائیني كتاب مھم خود را در باره مشروطیت

  در تأيید مشروعیت نھضت مشروطه است و مورد تأيید و تقريظ دو  "االمة تنبیه"اين كتاب 

   ]٨[". باشد رھبر روحاني نھضت، آخوند خراساني و مالعبداللَّه مازندراني، مي

  

  منورالفكرھا

  ، بر روشنفكران ايراني در دھه Enlightenedمعادل واژه انگلیسي " منورالفكر"اصطالح 

  كردند  اينان، ھمانند روشنفكران فرانسوي، گمان مي. شد پیش از انقالب مشروطه، اطالق مي

  كه در برابر نوعي طرز تفكر تاريك و منسوخ و نوعي نظام حكومتي منحط و ستمگر سر به 

   ]٩[. دانستند اند و تنوير افكار و روشنگري را وظیفه خود مي شورش برداشته

  خصلت روشنفكري با دين و دينداري سر " منورالفكرھا"به زعم بسیاري از اين جماعت 

  ! جا گرد آورد توان آن دو را در يك اري دارد و نميناسازگ

  تغییر ساختار اجتماعي چه با اصالح تدريجي و چه با انقالب، در ھر حال، با اراده و اقدام "

 آيد، اين پرسش كه  به اين دلیل، در مواقعي كه ضرورت تغییر پیش مي. گیرد انسان صورت مي

  

  ) مشروطیت(در زمانه مورد بحث . شود ؟ به صورت حادي مطرح مي"چه بايد كرد"

  كردند كه  انديشان معروف شدند، چنین احساس مي وراني كه سپس به نام روشن انديشه



  . در آستین دارند) چه بايد كرد(پاسخھاي بسیار روشني براي اين پرسش 

  پايه، بھره گرفتن از نتايج علوم طبیعي  يدست برداشتن از خرافات، تعصبات كھن و معتقدات ب

  كه پرتو آن تمام صحنه طبیعت را روشن كرده است و جاري كردن اصول ساده و كلي اين علوم 

  در عرصه زندگي فردي و اجتماعي انسان، و در يك كالم، گرايش به انديشه روشن جديد، در 

   ]١٠[> ."انسان را به عھده داردانديشي قرون وسطي، حل مشكالت اجتماعي، فكري  مقابل تیره

  اي با تفكر ديني و باور دينداران، چندان  اين قوم، چنین تصور داشتند كه چنین انديشه

  رفتند و طبل ضد ديني  گ اعتقادات مذھبي ميسازگاري ندارد و از اين موضع بود كه به جن

  ھاي فتحعلي آخوندزاده و  نوشته. دادند ديني سرمي ھاي خود، بانگ بي زدند و در نوشته مي

  . باشند لیسان آنھا، در عصر ما، از اين قماش مي كاسه

  اي از متفكران صدر مشروطه وجود داشتند كه  ولي بر خالف زعم اين جماعت، عده

  ري و استفاده از آثار علوم طبیعي و انساني را، نه تنھا با آيین دينداري منافي تحوالت عص

  مندي از  گراي اسالم را در اصول، موافق تحوالت زمان و بھره دانستند، بلكه آيین عقل نمي

  . كردند نتايج عقل تجربي، معرفي مي

  علماي نجف از  سیدعبدالرحمن كواكبي و محمد عبده در جھان عرب و میرزاي نائیني از

  يك سو، و حاج عبدالرحیم طالبوف تبريزي، از ديگر سو، اين طیف از عالمان روشنفكر و 

  . دادند روشنفكران ديندار را تشكیل مي

  گران اجتماعي و نزديكي و تقارب اين  ھماھنگي، ھمرأيي و تقارب انديشه اين اصالح

  ه تلقي كرد، گرچه ممكن است در عالم متفكران را بايد گامي مترقي در انديشه اجتماعي جامع

  . واقع، اين گروه انديشمندان چندان اطالعي از يكديگر نداشته باشند

  

  میرزا عبدالرحیم طالبوف

  پدرش . ور در محله سرخاب تبريز به دنیا آمد میرزا عبدالرحیم، در خانواده متوسط پیشه

  در شانزده سالگي به تفلیس رفت و مقدمات دانش جديد را تحصیل . استاد ابوطالب نجار بود

  . ساخت، فرا گرفت ھاي جديد را منعكس مي زبان و ادبیات روسي را كه كتب و انديشه. كرد

  كاري و فعالیتھاي تجاري و  در ضمن اھل كار و ابتكار اقتصادي نیز بود و در اثر مقاطعه

 . صي، به مدارج باالي طبقه متوسط ارتقا يافت و تاجر موفق و مرفھي گرديداقتصادي خصو

  

  

  

  در . گفتاري شناخته شد به تدريج نزد رجال و دانشمندان روسیه به درستكاري و راست

  اش،  به خانه. اقامت كرد و مورد احترام مسلمانان و خیرانديشان بود) داغستان(ترخان شوره 

  وي  ]١١[. كردند و ھم اُمرا و اعیان و ھم نیازمندان و مستمندان ھم دانشمندان رفت و آمد مي

  تآتر، ترجمه علوم و يكي از نويسندگان فارسي است كه ايرانیان را به تألیف رمانھاي علمي، 



  ھنرھاي زيبا و مكارم اخالق به زبان ساده، آگاه ساخت و اين امر روز به روز به اعتبار او نزد 

  . ھمگان افزود

  ، "مسائل الحیات"، "مسالك المحسنین"، "پندنامه قیصر"، "سفینه طالبي"، "كتاب احمد: "از آثار او

  ترجمه پندنامه "در احوال حضرت رسول،  "نخبه سپھري"، "تاريخ مختصر اسالم"، "فیزيك"

  را " طالبي سیاست"، و "ايضاحات در خصوص آزادي"، از فالماريون، "ھیأت جديده"، "ماركوس

  . توان شمرد مي

  . سالگي به بعد در بیست و چند سال بقیه عمرش نوشت ۵۵طالبوف ھمه آثارش را از 

  در قاھره چاپ شده ' ه١٣٢٣در سال  او در آستانه پیروزي مشروطه" مسالك المحسنین"كتاب 

  ھاي فلسفي و انتقادات اجتماعي او را در قالب گفتگوي فرضي میان دو مھندس،  كه انديشه

  در آن كتاب، فرھنگ و انديشه اسالمي، با . گیرد يك پزشك، و يك معلم شیمي، در بر مي

  . جمع شده است... ھايي چون نظام وظیفه، اصالح خط و  نوآوري

  او منتشر شد كه در آن از طريق سه سمبل " مسائل الحیات"در تفلیس كتاب  ١٣٢۴به سال 

  عالم ديني موافق علم و اقتباس از غرب، عالم ديني مخالف اصالحات و ترقیات و دانشمند (

  انديشه حقوق طبیعي در غرب و الگوي ترقي و تحوالت ژاپن ستايش شده ) متجدد علوم نو

   ]١٢[". قانون اساسي ژاپن براي آگاھي مردم، ترجمه گرديده است"و در پايان كتاب، 

  است كه به جامعه فرسوده و كھنه " مسالك المحسنین"در مجموعه آثار، به خصوص در 

  گري و لزوم قانون را، عالج رسمي مشكالت  كند و طرح نظام مشروطه ميعھد قاجار انتقاد 

  . داند جامعه ايران مي

  ھا گذاشت كه تغییر و دگرگوني اجتماع را  انتشار كتاب طالبوف، آنچنان تأثیري در انديشه

  . شتاب بخشید

  اي، در انقالب ايران، ھمان اثر را داشته است كه  العابدين مراغه ھاي طالبوف و حاج زين نوشته"

  ]١٣[". ھاي منتسكیو و ژان ژاك روسو در انقالب كبیر فرانسه نوشته

  

  

  طالبوف و دينداري

  طالبوف كه در اثر مطالعات علمي و اطالعاتي كه در زمینه اسالم و اصطالحات عربي 

  دانست كه عبارات و احاديثي را به جا بیاورد كه فراوان آورده  داشت، آن اندازه زبان عربي مي

  كند و به سان  خیزد و ھمواره آن را تأيید مي چنین آدمي ھرگز علیه دين به ستیز برنمي ]١۴[است؛ 

  . كند زدايي و پااليش مذھب، جوھره دين را تبلیغ مي بین، با خرافه يك عالم روشن

  كتابھاي آسماني و اندرزھاي پیامبران فقط تحصیل معاش و حفظ وجود است و ھیچ "

  غیرتي و دست روي دست گذاشتن، نشستن و مثل  اندرزگري، ما را به كاھلي و تنبلي، بي

  . حیوانات خوردن و خفتن رھنمويي نكرده است



  ا درسواحل گذاشت تاروسھ غیرت آسیا،دست روي دست مي اگرملت ژاپن مثل اكثرملل بي

  اقیانوس كبیر استقرار پذيرند، سزاي كاھلي و سستي و كوري، جز بندگي و نفي ملیت آن 

   ]١۵[> ."نبود

  ھا خو بگیرد و انسانیت خود را  تيبیند كه نبايد با پس او انسان را موجودي متعالي مي

  : دارسازد لكه

  نبايد . ھر فرد ملت ايران بايد بداند كه او انسان است، يعني قسمتي از روح خدا در اوست"

   ]١۶[". مباشر كاري بشود كه در نزد علويت خود منفعل گردد

  گويد، گوھر ھمه اديان الھي  طالبوف ھمواره از اصول و اساس مذاھب آسماني سخن مي

  به ضرورت اجتھاد مستمر . بیند مي" متغیر"داند، ولي شرايع را متناسب با مقتضیات  را يكي مي

  ھا و  فت دانش و يافتهديني و اصالح و بازسازي انديشه و نظامات مذھبي پا به پاي پیشر

  تجارب روزگاران معتقد است و سعي دارد مسلمانان را قانع كند كه مبادا به نام مقاومت در 

  : از اصالح و تكمیل دين رخ بتابند" تحريف"و " بدعت"برابر 

  معرفت نفس،حفظ وجود،محبت نوع ومساوات ...اساس ھمه مذاھب خداپرستي است"

  . تمامي خلقت

  وقت است كه ما ...وقوانین زمیني فقط براي سھولت زندگاني بشروضع شدهشرايع آسماني 

  قدري خدا و رسول را بشناسیم؛ يعني احكام را بدانیم، بدعت و تحريف را از اصالح و تكمیل، 

  فرق بدھیم و معتقد باشیم كه ھمه شرايع و قوانین براي ھدايت بشر؛ يعني ارائه صراط 

  . نه براي تراشیدن صعوبت و ترديد و اشكال و ناداني مستقیم زندگي نوع انساني است

  . پذيرند اي به مقتضیات زمانه تغییر مي اما ھر دوره. البته اصول شرايع به جاي خود، محفوظند

  رفت، در عصر  آنچه در دوران خلفاي عباسي به كار مي) گويا منظورش منطق اجتھاد است(

ّز انتفاع افتاده است   ]١٧[> ."ترقي از حی

  

  

  : گويد از زبان زرتشت مي

  پويند و اگر  اگر ناشرين اديان، مبعوثین من ھستند، پس ھمه حق گويند و طريقه واحده مي"

  جويند چون جز من خداي ديگر و خالق  خواھند و خالق مي ديگران با عناوين مختلفه خدا مي

  . مكرر نیست، البته مقصود و مرجع توجه آنھا، باز منم

  وحدت اللَّه را ذرات كائنات گواه است، زيرا كه موجودات مركب از ذرات است و ھر : اي ديوجان

  اي در كائنات نیست كه منكر  پس ذره. باشد مي اي في حده ھم واحد و ھم حامل وحدت ذره

   ]١٨[> ."خود يا منكر وحدت من گردد و اگر منكري پیدا شد ھمان وجود او اقرار اوست

  ورزد و تحول  انشمند مسلمان بر ديانت خود تأكید ميسان، طالبوف به مانند يك د بدين

  . كند جويي مي اجتماعي را بر پايه انديشه ديني در مطابقت با تحول زمان پي

  



  

  : پي نوشت ھا

  . ١٣۶٣، انتشارات جام، تھران، ٢۵ خاني ھدايت، طلوع مشروطیت، ص مھدي قلي. ] ١[

  . ٢۴ ھمان، ص. ] ٢[

  . ٢٣ـ  ٢۴ ھمان، ص. ] ٣[

، شركت سھامي كتابھاي جیبي، تھران، ۵۴ ، ص"مسالك المحسنین"باقر مؤمني، مقدمه . ] ۴[

١٣۴٧ .  

  . ١٣۶٣، نشر دماوند، تھران، ٢٠ ھاي طالبوف تبريزي، ص فريدون آدمیت، انديشه. ] ۵[

  . ١٣۴٧، چاپ اول، ۶۵ طالبوف، مسالك المحسنین، ص. ] ۶[

  . اللَّه سرابي از تبريزاللَّه حاج میرزا عبد آيت: به نقل شفاھي از يكي از شاگردان مرحوم آخوند. ] ٧[

، نشر مرتضي، ۴١۵ ، ص۶ شیخ آقا بزرگ تھراني، نقباء البشر في علماء القرن الثالث عشر، ج. ] ٨[

  . ١٣٧٠قم، 

، انتشارات خوارزمي، تھران، ٢٨ ، ص"انديشي فلسفه روشن"نجف دريابندري، مقدمه كتاب . ] ٩[

١٣٧٢ .  

  . ١۴ ھمان، ص. ] ١٠[

، شركت سھامي انتشار، ٢۴۵ سیدمحمدمھدي جعفري، نھضت بیدارگري در جھان اسالم، ص. ] ١١[

  تھران، 

١٣۶٢ .  

  . ۴ ھاي طالبوف، ص فريدون آدمیت، انديشه. ] ١٢[

  . ١٣۵٠، كتابھاي جیبي، تھران، ۴٨ دكتر محمداسماعیل رضواني، انقالب مشروطیت ايران، ص. ] ١٣[

  . ٣ آدمیت، ص. ] ١۴[

  . ٧۵ المحسنین، ص طالبوف، مسالك. ] ١۵[

  . ٩٢ طالبوف، آزادي و سیاست، ص. ] ١۶[

  . ٨١ ، ص"ھا انديشه"، به نقل از ۴٢ طالبوف، مسالك المحسنین، ص. ] ١٧[

 . ١٣۶ ھمان، ص. ] ١٨[

 


