
 !سركه انداختیم شراب شد
)خواھان در پايان كار ندامت مشروطه(

 )منذر(ابوالحسني  علي 
  

به  سوز جامعـه و در رأس آنھــا ضــايعه  جع دل يكي از نقاط سیاه جنبش مشروطیت حذف مرحله به مرحله علما و مرا
شروعیت صــورت . هللا نوري بــود شھادت رساندن عالم مجاھد شیخ فضل حوادث كـه توسـط مخـالفین جنبــش م ايـن 

 .آورد را در میان علما و طبقات مختلف مردم به وجود » مشروطیت«گرفت، موجي از تنفر و بیزاري از 
 .مقاله زير بازتاب اين ضايعه بزرگ را در جامعه آن روز ايران به بحث گذارده است

هللا نـوري از مـیزان  سال و نیم پس از به شھادت رسیدن شیخ فضل 3السلطنه، از رجال مطّلع عصر قاجار، حدود  عین
 :دھد نفرت مردم تھران نسبت به مشروطه چنین خبر مي

نم من آرزو داشتم بروم طھران، با آنھا كه براي اين مشـروطه خودكشـان مي صحبت ك مي  ند ك مدم . كرد حاال كـه آ
صحبت  اند كه به گوش آدم، اسم مشروطه نمي بینم از ھر صنف مردم، چنان بیزار شده مي رسد؛ چه رسـد بـه آنكـه 

فرين مي دھند، ھمه ناسزا مي ھمه فحش مي. آن به میان بیايد مه ن ند  گوينـد، ھ ظر . كن من بـه ن چه  شـديدتر از آن
سم مشـروطه شـنیده نمي. كـردم داشتم و تصور مي از رجـال و [شـود، حـتي از دھـان عزالممالـك  از دھـان احـدي ا

 .ھم] اندركاران مشروطیت دست
ثل قالــب  مثـل مـرده] مردم. است[گراني و فالكت . و تجارت ھیچ نیست] بوده[بازارھا كساد  ستند و م ي متحـرك ھ

ُف و  اند، خودشان از خجالت، اسم اوضاع گذاشته را به زبان نمي درب دكانھاي خود نشسته. روح بي آوردند و متصل، ت
فقرو پريشاني . فرستند، كه آلت اغراض ديگران شدند و مملكت رفت، كسب رفت، تجارت رفت لعنت به خودشان مي

 1. شود سرتاسر آنھا را فرو گرفته و روز بروز بدتر مي
حتي سـید علـي محمـد . كنند تأيید مي) »الزمان وقايع«نظیر معیرالممالك در (سخن فوق را، ديگر شاھدان عیني نیز 

شتار »اعتدال«آبادي، لیدر حزب مشروطه خواه  دولت ، ضمن تشريح اختالفات و كشمكشھاي مشروطه چیان و نیز ك
ثر مشـاھده% 90: كند كـه ، تصريح مي2 1330ـ  1328و غارت مردم توسط آنان در سالھاي  ي ايـن  مـردم تھـران، در ا

 .اند علیشاه به كشور بوده اعمال و حوادث سوء، خواھان بازگشت محمد
پس از » نارضايي و افسردگيِ «افزون بر اين، تاريخ،  ضاع و احوالـي كـه  به او سران مشـروطه را نسـبت  بسـیاري از 
ً  شھادت شیخ فضل ي اول ضبط كـرده  آنان از عملكرد خويش در مشروطه» پشیمانيِ «هللا بر كشور حاكم شد و احیانا

ساني نظیر سید(خواه ايران و عراق  توان از علماي مشروطه در اين زمینه مي. است ند خرا و ) محمد طباطبـايي و آخو
حیي كاشـاني )ي مجلس شاعر مشھور و مدير روزنامه(الممالك فراھاني  ھمچنین اديب ھاي  مـدير روزنامـه(، شـیخ ي

حوي  ، دھخدا و حـتي سـپھدار تنكـابني ركن)المتین و مجلس حبل به ن ھر يـك  كه  كرد  ياد  شروطه  بـزرگ تجديـد م
 :ذيالً به توضیحاتي در اين باره توجه كنید. اند  نارضائي يا ندامتشان از روند مشروطیت را ابراز كرده

را كه در اثبات مشروطیت نوشته بود، در اواخر عمر براي جلوگیري از سـوء » االمه تنبیه«ھاي  ـ مرحوم نائیني نسخه1
يكـي از «دكـتر حـائري، وي را . كرد خريد و نابود مي استفاده منحرفان از مضامین تند آن با بھاي گزاف از اين و آن مي

ناره جسـت،  نه تنھا از فعالیتھاي مشـروطه«داند كه  سرخوردگي علما و متدينین از مشروطه مي» قربانیانِ  خواھي ك
 3» .بلكه ديگر حتي نام مشروطه را به زبان نیاورد و به ھیچ گفتگويي كه مربوط به مشروطه بود نیز گوش نداد

ّه، واقعیتي مسلّم و ترديد ناپذير است ھاي تنبیه اقدام نائیني به نابودي نسخه سد كسـروي مي. األم شـنیدني «: نوي
چه است كه میرزا نائیني كه از شاگردان آخوند  ندگي او كتاب ي مشـروطه و سـودمندي آن  اي دربـاره بـوده، در زمـان ز

ته  سپس پشیمان گرديد و نسخه. نوشته و چاپ كرده بود ھاي آن را يكايك جسته و از دستھا باز گرفته، و چنانكه گف
به جـاي آن كتــابي دربـاره مي ضه خوانـي و سـینه شود  ] السـالم شـعائر حسـیني علیه[= ھـا  زني و آن نمايش ي رو

سد هللا شیخ محمد حرزالدين، از علماي ھم عصر میرزا در نجـف، مي آيت 4» .نوشته و بیرون داده است ني «: نوي زما
ّده هللا در امر تقلید و مرجعیت شـھرت يافـت، فرمـان داد نسـخه از . آوري و نـابود گـردد ھاي كتــابش جمـع كه نائیني اي

لیره شخص موثّق يك  تاب مزبـور،  سخه از ك ي   و بزرگواري شنیدم كه میرزا در روزھاي آخر، براي به دست آوردن ھرن
ـ مي لیره 5: نقره ـ و به قولي شید  ي عثماني  ید مي... بخ صین كـه از نــائیني تقل كردنـد از او  روزي برخـي از متشخّ

] آنچه كه در گذشته مرتكـب شـده بـود[= ي مشروطه و كتاب مزبور سؤال كردند و او، در برابر آنان، از ما مَضي  درباره
 5» .اين را از اصحابش شنیدم. استغفار كرد

يت2 ثه ـ مرحوم آ ندراني نــیز يكـي از مراجـع ثال یه هللا شـیخ عبـدهللا ماز ّل تاريخ، حمايـت او ي او از  ي نجـف اسـت كـه 
 :نويسد محمد حرزالدين مي. مشروطه و افسردگي شديد بعدي وي از اين امر را ثبت كرده است

ستاد حـاج  ي نجف بود كه با  ي مشايخ ثالثه و رؤساي شیعه مازندراني از جمله آن دو تن ديگر ــ آخونـد خراسـاني و ا
ّت كردند میرزا حسین تھراني ـ خواھان تغییر رژيم ايران ّي  ... به مشروطه بودند و در اين راه جد

شیخ  بعد از تغییر رژيم استبداد به مشروطه در ايران، وقوع حوادث مختلف، با اخباري از عملكرد حكام جديد ايران، به 
ّـون وي بـراي مـا . بزرگوار مازندراني رسید، غم و اندوه شديدي وي را فرا گرفت قي از حواري شخص موثّ اين مطلب را 

ً طالب تغییر رژيم نبودند، بلكه نابودي فساد، قطع دست ستمگران و وضعي كـه . نقل كرد زيرا علماي بزرگوار ما، صرفا
ِ :] به اصطالح فقھا[پیش آمده و جايگزين اوضاع سابق شده بود  َقَع«از قبیل َ لَم ي د  7... بود 6»ما قُصِ

ّد بلكه دلیل بر صدقِ گفتار فوق، رنجنامه ماه پس  14 پر سوز و گدازي است كه شیخ عبدهللا مازندراني،  ي بھترين مؤي
باني در تبريــز( هللا به بادامچي  از شھادت شیخ فضل شته اسـت) يار و ھمرزمِ شیخ محمد خیا ندراني در ايـن . نو ماز

ِ جناح تقي ّ ملّي ّ اسالمي و ضد زاده اعتراض كرده و حتي خطر آنان را در كشور، بـا  نامه، با لحني تند، به دسايس ضد
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ِ قشون روس   8. برابر شمرده است) كه آن روزھا تبريز و قزوين را اشغال كرده بود (خطر
ي دوم با شیخ يحیي كاشاني ديدار كرده است، ضمن برشـمردن خـدمات او  االسالم كرماني كه در مشروطه ـ ناظم3

مال «: نويسد مي) ي مجلس ھنگام مديريت روزنامه(در صدر مشروطه  لیكن اين ايام از دماغ سوختگي و خجلت از اع
 9» ...اندازه كدر و تیره است جوانان جاھل بي

به شــمار آورد ـ محمد4 نادمین  نیز بايـد از  يه. مھدي شريف كاشاني را  كتر اتحاد ياتش : چـه، بـه قـول د بمـرور «نظر
ّت ايشان مي  يافته و از جانبداري مشروطه... تغییر  یداز وكـالي مجلـس  10.»گرايد خواھان به مذم نه، در تنق براي نمو

ما را از دست ظالمـان ... ي  ما وكال را انتخاب كرديم كه در مجلس شورا حقوق مغضوبه! هللا سبحان«: نويسد  دوم مي
حال چه بايد كـرد؟ . ي ما را به ظالمان ببخشد داديم كه وكیل ما حقوق حقه بیرحم باز ستانند؛ ھیچ وقت احتمال نمي

صوده غنچـه داده  اين خاكي است كه خود بر سر خود ريخته » ...ايم، كه كار برعكس شده، و اقدامات ما بر خالف مق
11 
ّ سید محمد ـ ناظم5 بايي ي سید محمـد برادر زاده(مھدي طباطبايي  االسالم ضمن گزارشي از خدمات مستمر )  طباط

ّ خانه. بود... ي مجالس حاضر  جنابش در ھمه«: نويسد به مشروطه، مي خواص لب،  ْ منق مر نانِ  تا اينكه ا نشـین، جوا
مت . مجرب روي كار آمدند و آنچه كه مقصود از مشروطه بود حاصل نشد، بلكه بر عكس نتیجه داد عوض خد كال در  و

یات ...، وزرا در خیال جمع مال و اندوخته...به موكّلین خود، مشغول نزاع مسلكي ، عموم رعیت در صدمه و اذيت، مال
ساي روحــاني را خانــه نشـین، احكامشـان را  بر ھمه چیز حتي سفیدي نمك و سیاھي ذغال بسته بلكه افـزوده، رؤ

مرحوم آقاي بھبھـاني را در ازاي . پشت گوش انداخته، صريح گفتند و نوشتند تفكیك قواي روحاني از قواي جسماني
ي خود نشاندند  آقاي طباطبايي را در خانه. آن ھمه صدمه و اذيت كه در طريق مشروطیت متحمل شد مقتول نمودند
چه اشـخاص و .  و پیغام دادند كه اگر مداخله در امور كنید مثل آقاي بھبھاني خواھید شد اما عدالتخانه، چه عدلیـه و 

 12. »!...چه اعضا؟
ً اشاره6 سردگي و نـدامت شـديد . محمد طباطبايي، پیشواي مشروطه، شد اي به انزوايِ جبريِ مرحوم سید ـ فوقا اف

مشھور » !ما سركه ريخیتم، شراب شد«: ي انحراف مشروطه از اھداف اصیل خويش و سخنش درباره 13طباطبايي، 
براي  14. است حوم شـنیده و  ين جملــه را از خـود آن مر تدين وزارت خارجـه، ا يوسف صديق، از مأمورين قديمي و م

: كرد ي جالبي را از ندامت آن مرحوم نقل مي هللا حاج شیخ حسین لنكراني نیز صحنه آيت15. ديگران بازگو كرده است
خوري عجیــبي شــده   ي مواجھه با نتیجه در نتیجه«مرحوم طباطبايي  ً بیمار و گرفتار نـدامت و خود ي آن مقدمات، بعدا

ــقَط فــروش ] حــاج شــیخ علــي لنكرانــي[روزي در خــدمت مرحــوم پــدرم . بــود َ بــودم در مــنزل مرحــوم حــاج عبــدهللا س
پدرم مي ي نزديك منزلمان، مي ھمسايه حاج شــیخ، : گفـت ديدم آن بزرگوار نظر به سوابقي، با حال گريه خطـاب بـه 

حوم پـدر ايشـان را تسـكین ! آيا جواب خـدا را چـه بـدھم؟. من كه قصد خیر داشتم ولي كار اين طور از آب درآمد و مر
ِیات ھستید: دادند ّ الن ِ َّما األعمال ب ّطوا. آقا، شما كه متوجه إن َیئَسوا! آقا، ال تَقن سكون و آرامشـي ! آقا، الت گوار را  آن بزر

 16» .دست داد
 :نويسد مرحوم استاد جالل ھمايي مي. خواه نیز نقل شده است تعبیر سركه و شراب، از ديگر علماي مشروطه

ي مجاھدان قفقـازي و تنـدرويھاي حـزب دموكـرات  ي اعمال خالف قاعده پس از مشاھده«ـ حاج آقا نورهللا اصفھاني 7
ي شھادت مرحوم شیخ شھید نوري و شھرت مسمويت مرحوم آخوند خراساني و امثال  و واقعه] زاده به رھبري تقي[

 17» .ما انگور انداختیم كه سركه شود آن را شراب كردند«: گفته بود اين وقايع،
ي دوم از  خواه فارس نیز، به گفته مورخان، پس از آنكه در مشروطه هللا سید عبدالحسین الري مرجع مشروطه ـ آيت 8

عه و  و از كردار و رفتار مشروطه«شیراز به الر برگشت  يد و خد شف گرد بر وي ك خواھان، بطـالن و فسـاد مشـروطه 
ي مشروعه را عملـي كنـد  فريب ايشان را فھمید، باز حركت به جانب شیراز نمود و نھايت سعي داشت كه مشروطه

ّر مي. ي باطله را از میان بردارد؛ فايده نبخشید ي فاسده و اين مشروطه مذھب ما : فرمود كه پس اعراض فرمود و مكر
به، و خطا بر غیر معصوم جايز است ِّ َو ص ُ ِئه است نه م طّ خَ ُ  18» !سركه انداختیم، شراب بیرون آمد. مذھب م

حراف مشـروطه گرديـد9 ً شھید مبارزه بـا ان مرحـوم . ـ به اين لیست، بايد نام آخوند خراساني را نیز افزود، كه اساسا
سال  آخوند خراساني در آستانه: گفت لنكراني مي كت بـه سـوي تھـران در  به مسـمومیتش در (ق  1329ي حر كـه 

شده اســت، مـي: فرموده بود) ھمان شبِ عزيمت به دست عناصر نفوذي، نافرجام ماند شراب  روم  سركه انداختیم 
 19! اش را بشكنم ايران خمره

دھد كه ھشدارھاي شیخ شھید  خواه است و نشان مي آنچه گفتیم، حاكي از نارضايي بلكه ندامت عالمان مشروطه
 :كنیم به ديگر نادمین مشروطه اشاره مي. انديشان وي، بیراه نبوده است و ھم

مدح مشـروطه، بــه ذم آن برخاسـته اسـت10 كه چنـدي پــس از  به . ـ اديب الممالك فراھاني از كسـاني اســت  وي 
بود سروده  ین  لس وقـت چن شروطه، خطـاب بـه مج لي،در صـدر م شـادباش اي : مناسبت افتتاح مجلس شوراي م

لم از تــو .../ از تو آيد درد ملّت را در اين دوران طبیب / مجلس ملي كه بینم عنقريب  شاد باش اي مجلس ملّي كه ظ
اج بن يوسف، از غزاله و ز شبیب / گريخت  ّ شھد ... / ھمچو حج ھا را طعـم  حوري، كام شمھا را روي  شھا را / چ گو

ِ ديوان در شكنج ! .../ بانگ رودي، مغزھا را بوي طیب ور ُ  20... كس نباشد زين سپس از ج
ي آمــال  ايــن امیــد و ســتايش، مربــوط بــه زمــاني بــود كــه او ھمچــون انبوھــي از مــردم، مجلــس و مشــروطه را كعبــه

ً بــراي خوشـامدِ (ي دوم نیز به استقبال فاتحین رفت و  در آغاز مشروطه. پنداشت مي اي  چكامـه) »لـژ بیـدراي«ظاھرا
موره . هللا سرود زشت در قدح شیخ فضل به مويـه و زنج ھا،  تادن نقاب اما ديري نپايید كه ھمو، با رو شدن دستھا و اف

 .سال پس از شھادت شیخ، و قدح مشروطه و اھل آن سرود 3يعني فقط  1330افتاد و شعري در 
عد، خسـته و 11 لي سـالھا ب سرود، و ـ نسیم شمال نیز مثل اديب فراھاني، در مدح مشروطه و قدح شیخ شـعرھا 

ْ عذابم كـرد : رنجور از روندِ مشروطه، در ديوانش نوشت ّه / يك مدتي استبداد، از ظلم یدا شــد از غص شروطه چــو پ م
ّه، خوب خانه خرابم كرد/ كبابم كرد    21...! آن قحطي و اين غص
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 !اكبر دھخدا را ھم بیفزايید ـ بر اين طومار نام علي12
ِ روزگـار چشـیده» تندرو و سوسیال دموكراتِ «راستي میان دھخدايِ  ِ  صدر مشروطه با دھخـدايِ سـرد و گـرم صر ي ع

 ِ از » د.ا.ع«و » دخـو«ي صور اسرافیل بـا امضـاي  دھخداي صدر مشروطه، در روزنامه. بايد فرق گذارد» لغتنامه«تدوين
كار  ترويج اف سي و  یغ سوسـیال دموكرا یدر مقتـول » ژان ژورس«طنز و ھزل و تحلیل، سنگري ساخته بود براي تبل ل

ّاكي به پیشواي نھضت مشروطه و نیز ھمآوايي با جناح تقي 22حزب سوسیالیست فرانسه و اينچنین بـود . زاده و ھت
نـاگزير از ) و البته به كمك و تأمین سفارت انگلیـس(زاده با وضعي زار  كه در جريان انحالل مجلس، او نیز ھمچون تقي

كي  در اروپا نیز، اوايل امر، در مقاالتي كه نشر مي. ترك ايران به سوي اروپا گرديد ّا ندي و ھت شاه از در ت داد، چنان با 
ِ تقي(درآمدكه حتي ادوارد براون  برآشفت و اين ھمه تندي را ديگر مضر و خالفت مصـلحت ) زاده و ياران او پدر روحاني

 23! دانست
شروطه  اما به گواه نامه نوز تھـران بـه دسـت م صغیر در دسـت اسـت، ھ ھايي كه از دھخدا در ھمان اواخر استبداد 

: و بـه قــول دھخـدا(ي وضـع ســردار اسـعدھا  ي دوم آغـاز نگرديـده بـود، كـه مشــاھده  چیـان فتــح نشـده و مشـروطه
صبح مشـروطه بیـدار  و زد و بند!) ھا »شاه علیقلي« خدا را از خـواب نوشـین  ھاي آشكارشان با قدرتھاي خارجي، دھ

 .ي میھن از دست اين افراد، سخت نگران  ه ساخت و نسبت به آيند
» اعتدالیون«دوري جسته به » انقالبیون«ي به اصطالح  ي دوم، از جرگه به ھمین دلیل بود كه دھخدا در بدو مشروطه

ته و  پیوست و سپس به تدريج از صحنه صله گرف ست فا شواي  جز حمـايتي كـه در برھـه(ي سیا اي حسـاس، از پی
 . كرد» لغتنامه«زندگیش را يكسره وقف تأسیس بناي عظیم ) ي ملي و نیز ھواداران صلح از خود نشان داد جبھه

شھادت ) سپھدار اعظم: بعدھا( ـ سپھدار تنكابني 13 گام  ست كـه ھن شروطه ا ّر م كر فاتح تھران ورئیس الـوزراي م
ھـر «: نوشـت 1329حجـه  سال و اندي پـس از شـھادت شـیخ يعـني در ذي 2وي، تنھا . شیخ، شخص اول دولت بود

و اگر ھـم خـودم ... كشند مرا  میريم و نه مي و افسوس نه مي. كنم ساعت اين اوضاع را مشاھده، و آرزوي مرگ مي
نیا و اآلخره مي َ الدُّ ر  24!»شوم را تلف كنم خالف شرع است و خَسِ

ھـايي كـه حفـظ آنھـا، سـپھدار را از  ھمان زمین(باألخره نیز زماني كه رضا شاه، براي بلع امالك وي خیز برداشته بود 
بود  با روسھا واداشته، و به اشـاره دير زمان به مغازله لَمـدار مشـروطه و فـاتح تھـران سـاخته  َ نان، ع زيـر فشـار !) ي آ

كرد  جه خودشـي  با تپان حي،  حتـي ! شد» خسـرالدنیا و االخـره«و بـه قـول خــودش ) 1305شـھريور  27(شديد رو
ي با مفھومي كه ھمیشـه تكـرار   برد، تنھا جمله در آن ھنگام كه به مرض روحي دچار و از زندگي رنج مي«: اند نوشته

ديدي كه خون ناحق پروانه شمع  25!»شد گفت، نبايد كشته مي هللا راست مي شیخ فضل! افسوس: كرد اين بود مي
 ...!چندان امان نداد كه / را 
 

 آخرين آواز قو، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران: به نقل از
 

 :ھا پانوشت
 .، عزالممالك، از رجال مشروطیت است5/3830السلطنه،  ي خاطرات عین روزنامه. 1
 .118ـ  114آبادي، بخش مربوط به شوستر و نیز صص  ك، خاطرات سید علي محمددولت. ر. 2
 .167، دكتر عبدالھادي حائري، ص ...تشیع و مشروطیت . 3
 .106بخوانند و داوري كنند، ص . 4
غرابتي ندارد كه نائیني، به علتِ گمان به چیزي كه با علم و عمل و تقوايش ناسازگار «: افزايد محمد حرزالدين مي.  5

ند كـه.  بوده استغفار كند؛ وي از ابدال بود ھي از منكـر، : پوشیده نما مر بـه معـروف و ن گیزه ا علمـاي اعــالم مـا بـه ان
سلمین، داخـل  عارف (» شدند] جريـان مشـروطه[شكستن قواي ظلم و جور، و قطع دست متجاوزان بـه حقـوق م م

به جمـع درباره). 287ـ   1/286الرجال،  شروطه و اقـدامش  ّه ھمچنیـن ر آوري تنبیه ي سرخوردگي نائیني از م ك، . األم
ّه؛ راھنماي كتاب هللا طالقاني بر تنبیه ي آيت مقدمه ؛ )ي سید احمد روضاتي مقاله (1017، ص 12ـ 11، ش 4،سال  األم
1؛ نھضت روحانیون ايران، دواني، )هللا حاج سید عزالدين زنجاني آيت مصاحبه با  (77، ص 68، خرداد ـ تیر 32ش  حوزه،

لي  ؛ مشروطه334؛ تاريخ اصفھان، جابري اصفھاني، تصحیح جمشید مظاھري، ص 182/ ي ايران و اثر آن در عراق، ع
ّاف، صص  یر لب ھَ ُ  .65ـ 55الوردي، ترجمه ز

ّد. 6 ُقص َ لَم ي َقَع د لم يقَع و ما و  .خواستیم نشد و آنچه شد مطلوبمان نبود آنچه مي: ما قُصِ
 .20ـ 2/19معارف الرجال، . 7
. 212ــ  208زاده، صـص  ياب مشروطیت و نقش تقي ق ؛ اوراق تازه 1328رمضان  28، 15المتین، ش  ي حبل روزنامه. 8

گردآوري محمـد  ك، اسنادي درباره. ھاي ديگر شیخ عبدهللا مازندراني ر براي نامه ي ھجوم انگلیس و روس بـه ايـران، 
 .313ش، ص  1348، مرداد ـ شھريور 6و  5، ش 12ي راھنماي كتاب، سال  ؛ مجله127ـ  125تركمان، صص 

یان. 9 یداري ايران با عنـوان  مقالـه. 2/473، 1، بخـش  تاريخ ب حیي  شیخ ي ماگوژي«ي  يا د قاد از » دموكراسـي  در انت
ي  ق؛ روزنامـه 1329 االول  ربیـع 68و  67، ش 4ي مجلس، سـال  روزنامه(ي دمكراتھا، خواندني است  عملكرد مزورانه

 ).3352ـ  5/3351السلطنه،  خاطرات عین
 .ي منصوره اتحاديه، ص نوزده ، مقدمه1واقعات اتفاقیه در روزگار، شريف كاشاني، ج . 10
 .ھمان، ص ھفده. 11
ست 468ھمان، ص . 12 عارف ( ، محمد حرزالدين، مرحوم سید عبدهللا بھبھاني را نیز از نادمین مشروطه شمرده ا م

 )18آ  2/17الرجال، 
پـس : خوانیم ق نوشته مي 1329 الثاني  در دستخطي از مرحوم طباطبايي در دست است و وي آن را در جمادي. 13

شد. من به تھران آمدم  علیشاه  از خلع محمد ناخوش . آقا سید عبدهللا نیز با تشريفات زيـاد وارد  او را كشـتند و مـن 
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ً مشروطه و مجلس درست شد ولي نه ھمان طوري كه من مي. شدم كه تاكنون ناخوشم دا ّ اكنـون ... خواسـتم  مجد
حم فرمايـد. است، در ونك ھستم به حالتي زياد بد 1329ي   الثانیه جمادي 20كه  ند ر تن دســتخط ( » ..خداو بـراي م

یاد، نشـريه. طباطبايي ر یاد جانبـازان و مستضـعفان، ش  ك، بن شھريور  ، نیمـه25ي بن يژه نامـه1372ي اول  ي  ش، و
 ). 8، ص  6ي  فرھنگي ـ شماره

هللا شريف، از كتب اھدايـي  مال علي بن فتح(ق در آغاز كتاب بشاره الشیعه  1331ك، دستخط طباطبايي مورخ . نیز ر
نفاق اھل «مبني بر انتقاد شديد از ) 646ي مجلس شوراي ملي سابق، ش  صادق طباطبايي به كتابخانه سید محمد

ِ به باد دادن ايران، اين دو طائفه بودند، وطن عزيز را به ثمن بخس فروختنـد، ... ايران  خاصّه، وزرا و وكال كه مبدأ اصلي
ید ... عن قريب به جزاي عملشان مبتال خواھند شد شیم از ق از ھمه چیز گذشتیم كه خدمتي به اين مـردم كـرده با

ّت آزاد شوند؛ افسوس قدر ندانستند و نتیجه محمد بن . ي اعمالشان عكس آنچه مقصود ما بود شد و خواھد شد رقّی
 .»صادق الحسیني الطباطبائي

تندر كیا، در مـدرك فـوق، . 170، بھمني، ص ...ي قرن  ؛ فاجعه250، اظھارات مدير نظام، ص ...نھیب جنبش ادبي. 14
آمديـم . فھمیـد هللا حق داشت، او بھتر از ما مي گفت شیخ فضل ھمش مي«طباطبايي : كند كه از مدير نظام نقل مي

 !»سركه بیندازيم شراب عمل آمد
 .216و نیز ص  219ـ  1/218رھبران مشروطه، ابراھیم صفايي، . 15
ني، بخـش  خاطرات سیاسي مستر ھمفر، ترجمه. 16 سین لنكرا حاج شـیخ ح مه و تعلیقـات  ي علي كاظمي، مقد

 .21ـ 20مقدمه، صص 
بود كـه در كوچـه: كردنـد مرحوم لنكراني بـراي خـود مـا نـیز نقـل مي ْ سـلطان خـانمي  واقـع در (ھا  ي روغني صـاحب

شھر كنونـي منطقه حدود پـارك  سنگلج،  به  وي در خانـه. نشسـت مي) ي  شت و  ني دا بايي عنوا حوم طباط ي مر
آقاي طباطبايي گاھي : كرد كه او نقل مي. كرد به منزل ما ھم رفت و آمد مي. ي طباطبايي بود خانه» كالنتر«اصطالح 

ِ  چیزي ھم زير پايشان نمي. كنند روند روي پشت بام، و آنجا گريه مي كنند و مي خلوت مي گل اندازند، روي ھمان كاھ
 ...كنند كه چرا اين كار را  گذارند و گريه مي پشت بام، صورتشان را روي خاك مي

 .136الدين ھمايي، ص  ي جالل  ديوان طرب، مقدمه. 17
ھي  اكـبر آيت  ، سـید علي)هللا سید عبدالحسین الري شرح حال آيت(  في احوال الذريه الذكیه  ي احمديه دوحه. 18 الل
 .658ـ  1/657میراث اسالمي ايران، : ، مندرج در...و 

قم، مي هللا حاج شیخ محمد آيت مرحوم . 19 ـر  ّ سا و معم آخونـد خراسـاني : گفـت باقر محسني ماليري، از علماي پار
 )138ي صالحان، ابوالفضل شكوري، ص  سیره(» !ما كشمش ريختیم سركه بشود، چرا شراب شد« فرمود  مي

ِ نفوذيِ مشـروطه( آخوند » مسمومیت« در مـورد مخالفـت . اسـت» مشـھور«حديثي ) انـد خواه در آن متھم كه عناصر
كه  با مشروطه 9پس از قتل شیخ(شديد آخوند  صالح مشـروطه  چیان منحرف و تصمیم او براي آمدن به ايران جھـت ا

ّتش شــد، ر ــ  27، صــص 69، آذر و دي 41ك، حــوزه، ش . منجــر بــه مســمومی ي  زاده گــزارش جالــب آقــاي واعــظ ( 28ـ
یل، ص )الدين گلپايگاني هللا سید جمال اظھارات آيت (137ـ 136ي صالحان، صص  ؛ سیره)خراساني ّاب وك ؛ خاطرات نو

متھـم بـودنِ  (36ـ ـ 35آبادي، صص  علي دولت  ؛ خاطرات سید محمد130و  78ـ 75، صص ...؛ برگي از تاريخ معاصر 495
 ).دمكراتھا به قتل آخوند

 .55ـ 53الممالك فراھاني، تصحیح و حواشي وحید دستگردي، صص  ديوان كامل اديب. 20
 .1/281ديوان نسیم شمال، . 21
سي در نھضــت مشـروطیت ايــران، آدمیـت، ص . ر. 22 يران، 51ــ 50ك، فكر دموكرا شخانه و فراماسـونري در ا ؛ فرامو

 .257ـ  2/256اسماعیل رائین، 
سط مشـروطه. مبارزه با محمد علیشاه، صص چھل و يكم ـ چھـل و دوم . 23 شاه تو پس از اخـراج   چیـان از  دھخـدا 

ين امـر نبـود  مقاله) منتشره در اسالمبول(ي سروش  ايران نیز در جريده ك، . ر( اي نوشت كـه خـالي از اعــتراض بـه ا
 ).4/2951السلطنه،  خاطرات عین

صص . 24 نیز ر. 192ــ  191سپھساالر تنكابني، امیر عبدالصمد خلعتــبري،  از ... و  360و  314و  294ــ 292ك، ص . و 
 . چیان حاكم است ھمان كتاب، كه ھمه تنقید از سوء اعمال مشروطه

 .8/5888و  4/2682ي خاطراتش،  السلطنه در روزنامه ي جالب عین ك، نوشته. براي انتقالم روزگار از سپھدار، ر
به تجديـد . 171ـ 170، جواد بھمني، صص ...فاجعه قرن . 25 براي سخني مشابه از سپھدار در اظھار ندامت از اقدام 

 4/2805السلطنه،  ي خاطرات عین ك، روزنامه. مشروطه، ر
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