
 شخصیت ھای مشروطه

پرداختن به ھمه مردان و زنانی که در جنبش مشروطه ايران نقش بازی کردند، قلم زدند يا حتی جان نھادند، بی شک کار 
آنچه در زير می آيد، اما، تنھا نگاھی است گذرا به شماری از اين چھره ھای تاريخ ايران که بدون ترتیب . آسانی نیست

 .خاصی کنار ھم قرار گرفته است

الزم به توضیح است که در روزھايی که صفحه ويژه يکصدمین سالگرد انقالب مشروطه ايران، در وب سايت بی بی سی ديده 
 .می شود، چھره ھای زير به تدريج کامل تر شده و به داستان زندگی شمار بیشتری از اين افراد پرداخته می شود

 میرزا ملکم خان

 حمیدرضا حسینی

 روزنامه نگار و کارشناس تاريخ ايران

میرزا ملکم خان که ھر سخنی درباره قانون خواھی و مشروطیت الجرم با يادی از او آغاز می شود، پسر میرزا يعقوب از ارامنه 
ق . ه١٢۴٩از اين رو فرزندش ملکم نیز که در سال . جلفای اصفھان است که آيین مسیحیت را وانھاد و مسلمانی اختیار کرد

 . متولد شد ، مسلمان زاده به شمار آمد

 به ايران بازگشت و در حالی ١٢۶٨سپس در .  از سوی پدر به پاريس فرستاده شد و به تحصیل مھندسی پرداخت١٢۵٩او در 
 . که نوزده سال بیشتر نداشت، به عنوان مترجم و معلم در دارالفنون استخدام شد

در پاريس جريان داشت، او نیز در ) منجر به جدايی افغانستان از ايران( وقتی مذاکرات صلح ايران و انگلستان ١٣٧٣در سال 
 . درآمد" دوستی حقیقی"سمت مترجم ھمراه ھیأت ايرانی بود و ھمان جا به عضويت يک لژ ماسونی به نام 

 مجمع فراموشخانه را بنیان نھاد و تعدادی از رجال، درباريان، ١٢٧۴به ھمین سبب وقتی به ايران بازگشت ، در اواخر 
به گفته ناظم االسالم کرمانی ملکم در ھمین ايام طی يک مالقات پنج شش . روشنفکران و حتی روحانیان را در آن گرد آورد

وی را مايل به افکار خويش ساخت و موجب شد که بعدھا  –پدر سید محمد طباطبايی  –ساعته با سید صادق طباطبايی 
 . سید محمد به عنوان يکی از رھبران بزرگ مشروطه ايران نسبتی با فراماسونری پیدا کند 

را برای ناصرالدين شاه نوشت و شاه را به آنچه " دفتر تنظیمات"يا " کتابچه غیبی" ١٢٧۵ – ٧۶ملکم در حدود سال ھای 
ھرچند که بعدھا از اين ديدگاه فاصله گرفت و . می خواند، ترغیب کرد" اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ايرانی " فريدون آدمیت 

 . اسباب متھم شدن خويش به دو رويی را فراھم آورد

 تبعید از ايران

 ١٢٧٨ھرچه که بود، نشر افکار نو در فراموشخانه به مذاق درباريان و روحانیان خوش نیامد و فشار آنان سبب شد که شاه در 
 . فراموشخانه را منحل و ملکم و پدرش را از ايران اخراج کند

سفیر ايران در ) سپھساالر(او ابتدا به بغداد و سپس استانبول رفت و در آن جا مورد توجه میرزا حسین خان مشیرالدوله 
 تابعیت ١٢٨۵عثمانی قرار گرفت و سمت مشاورت سفارت را بدست آورد؛ اما چون وزير خارجه مواجبش را قطع کرد، در سال 

 . دولت عثمانی را پذيرفت و کارمند وزارت خارجه آن کشور شد

 مشیرالدوله صدراعظم ١٢٨٨نھايتا با تالش مشیرالدوله دوباره به مقام مشاورت در سفارت ايران بازگشت و ھنگامی که در 
 . ارتقاء يافت" مستشار صدارت اعظمی " شد، او نیز به مقام 

ملکم حاال تجربه فراموشخانه را در انبان داشت و می دانست که رواج انديشه ھای نو را بايد با مالحظه جامعه سنتی ايران و 
برای پیشرفت اين امر عظیم : " نوشت" نوم و يقظه " از اين رو با يک رويکرد متفاوت در رساله ای به نام . روحانیان صورت دھد

جوانان فرزانه و دانشمندی می بايست که از علوم مذھبیه ما و قوانین فرانسه و غیره و وضع ترقی آنھا ] برنامه ترقی [ 
استحضار کامل داشته باشند که بفھمند کدام قاعده فرانسه را بايد اخذ نمود و کدام يک را بنا به اقتضای حالت اھل مملکت 

 ."بايد اصالحی کرد

 وزير مختار در لندن
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 در اين مقام باقی ١٣٠٧ و در آستانه سفر اول ناصرالدين شاه به فرنگ، وزير مختار ايران در لندن شد و تا سال ١٢٩٠ملکم در 
 .  سال از سفارت به زير کشید، ماجرايی بود که در سومین سفر شاه به فرنگ رخ داد١٧آنچه او را پس از . ماند

او که پیشتر با دريافت پنجاه ھزار لیره حق داللی واسطه امتیاز رويتر شده بود، اين بار با پرداخت مبلغی به شاه موافقت وی 
 . ھزار لیره به سنديکای انگلیس و آسیا فروخت١٢٠را برای اعطای امتیاز التاری بدست آورد و اندکی بعد اين امتیاز را به مبلغ 

پس از بازگشت شاه از فرنگ، دولت ايران امتیاز را به بھانه جنبه قماربازی اش و مغايرت با شرع لغو کرد؛ اما ملکم اين امر را 
وقتی ھم که لغو امتیاز از .  ھزار لیره به کمپانی ديگری فروخت١٢٠پنھان داشت و امتیاز لغو شده را برای بار دوم باز به مبلغ 

 . طرف دولت ايران رسما اعالم شد، ادعای ورشکستگی کرد و از تعقیب قانونی گريخت

 . در پی اين ماجرا شاه ملکم را از مقام خود عزل کرد و تمام القاب و امتیازاتش را گرفت

 اما چون جوابی نشنید، به زاری يا به تھديد خواست که دوباره بر سر کار آيد، –صدر اعظم  –ملکم چند باری از امین السلطان 
اگر روزنامه نويسی بکنم، به اصطالح قديمی ھا ھر کسی را بخواھم به زانو : " آخرين برگ برنده را رو کرد و در نامه ای نوشت

 . و چنین شد." می اندازم 

 انتشار روزنامه قانون

او روزنامه قانون را که میان روشنفکران، رجال، روحانیان، بازرگانان، درباريان و نظامیان خواننده بسیار داشت، منتشر ساخت و 
و بعدا ( البته اين بار برای فشار بر شاه و صدراعظم، از ترتیب مجلس شورای دولتی . به نشر افکار قانون خواھانه پرداخت

اقال از صد نفر مجتھد بزرگ، فضال و عقال تشکیل شود تا مشخص کند برای تنظیم ايران چه قوانین و " سخن گفت که ) ملی 
 ." اصولی الزم است

حرف ما ابدا بر "ملکم در واقع به تحريک مجتھدان برای دخالت در سیاست و مقابله با حکومت برخاست و مدعی شد که 
علمای اسالم در شورای . مطلوب ما ھمان قانون است که خدا و پیغمبر و اولیاء اسالم مقرر فرموده اند. قانون تازه نیست

 ."کبرای ملی ھر حکمی به استقالل فضل خود صادر فرمايند، ما ھمان را قانون خدا و مأمن زندگی خود خواھیم ساخت

را می توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در ] تلگراف [ ھمان طوری که تلغرافیا : "اين ھمان ملکمی بود که در اوايل کار گفته بود
ھرگاه بخواھید ... تھران نصب کرد، ھمان طور نیز می توان اصول نظم ايشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ايران برقرار ساخت 

 ."اصول نظم را شما خودتان اختراع نمايید، مثل اين خواھد بود که بخواھید علم تلغرافیا را از پیش خود پیدا کنید

 ؟'فرصت طلب'

اما . روبرو بوده است" کاسبکار سیاسی "و " فرصت طلب"، "شارالتان"بدين سان است که ملکم تا به امروز با اتھاماتی چون 
او با ھر مقصودی که منتشر می شد، در تحول فکری جامعه ايرانی و رواج انديشه قانون خواھی نقش بزرگی برعھده " قانون"

 . گرفت

 و ھنگام نخستین سفر مظفرالدين شاه به فرنگ، در پاريس به خدمت شاه رسید و با اسباب مختلف، ضمن ١٣١٧ملکم در 
 ٧٧ به سن ١٣٢۶ سال در اين سمت باقی ماند تا اين که در ٩او . کسب لقب نظام الدوله، وزير مختار ايران در ايتالیا شد

 . سالگی درگذشت

جسدش را به برن پايتخت سوئیس بردند و بنابر وصیتش سوزاندند تا ابھامی ديگر بر زندگی اين ارمنی تبار مسلمان افزوده 
 . شود

ديد مقصود خود را و "ملکم از معدود روشنفکران بزرگ دوره ناصری بود که تا دوره مشروطیت زنده ماند و به قول ناظم االسالم 
 ." درويد کشته خويش را

  

 مظفرالدين شاه

 حمیدرضا حسینی

Page 2 of 33 

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-3\249.htm



 روزنامه نگار و کارشناس تاريخ ايران

مظفرالدين شاه پنجمین شاه سلسله قاجار و کسی است که دوره واليت عھدی اش سه برابر دوره سلطنتش به درازا 
ق به دنیا آمد، چھارمین فرزند ناصرالدين شاه بود، اما چون دو برادر بزرگ ترش در خردسالی . ه١٢۶٩او که در سال . کشید

 . درگذشتند و مادر برادر سوم يعنی مسعود میرزا ظل السلطان از خانواده شاھی نبود، واليت عھدی را از آن خود کرد

 .  به واليت عھدی رسید١٢٧٨ھشت ساله بود که به للگی رضاقلی خان ھدايت به آذربايجان فرستاده شد و يک سال بعد در 

از دوران اقامتش در تبريز که قرار بود آيین شھرياری را به ممارست بیاموزد، چیز دندان گیری گزارش نشده است، مگر آن که 
به روايت اغلب تاريخ نويسان مشروطه، چاپلوسان ناشايست دوره اش کرده بودند و سبب شدند که ساده دل و کم سواد و 

 . عیاش بارآيد

زمانی ولیعھد از تبريز به : در وصف اين ساده دلی آمیخته به کند ذھنی می نويسد) مخبرالسلطنه ( مھدی قلی ھدايت 
مدتی صرف اين کار شد و کار به تفريق نکشید تا چه . طالب شدند که نزد اخوی، صنیع الدوله حساب بخوانند" تھران آمد و 

اما ھم او می گويد که در آستانه !" بامزه تر، رغبت ولیعھد با آن فکر سرشار به آموختن شطرنج بود. رسد به ضرب و تقسیم
 ."از صحبت ھای شاه جديد بوی توجه به تجدد می آمد" تاجگذاری مظفرالدين شاه 

 سال اقامت در تبريز که مھد انديشه ترقی بود، تا حدودی با افکار نو آشنا شد و در عین حال به سبب نفوذ روس ٣۵گويا طی 
ھمچنین معروف است که يکچند نیز به فرقه شیخیه دل سپرد؛ اما اين دل . ھا در آذربايجان به سیاست آنان گرايش يافت

 .سپردگی ناشی از تلون مزاج به سرسپردگی نرسید

 مرگ پدر؛ پايان انتظار

 به ضرب گلوله میرزا رضا کرمانی، جان باخت، مظفرالدين میرزا ھم فرصت ١٣١٣ ذی قعده ١٧ھنگامی که ناصرالدين شاه در 
 .پیدا کرد تا به رغم سال ھا فرمانروايی بی نظم بر آذربايجان، خود را بر تخت سلطنت ايران بیابد

رجب (او در نخستین گام با عزل امین السلطان، صدر اعظم پدر خويش، میرزا علی خان امین الدوله را به صدرات گماشت 
البته به جد از صدر . که دوران صدراتش با اصالحاتی در امور مالی و گمرکی و گسترش نھادھای آموزشی ھمراه شد) ١٣١۵

 ."نوعی قرار بدھند که خارج از تکالیف مذھبی به آنھا ياد ندھند] مدارس را[ تعلیمات "اعظم خواسته بود 

 ساله که در حسرت سفرھای پدر به فرنگستان بود، به خیال سفر اروپا ۴٧يک سال پس از روی کار آمدن امین الدوله، شاه 
افتاد و در بحران مالی روبه گسترش، چاره کار را در استقراض خارجی ديد؛ لیکن از آنجا که صدر اعظم قادر به رفع مشکالت 

او نیز . مالی و تن دادن به شرايط ناگوار استقراض نبود، به ناگزير کنار رفت و جای خود را به سلف خويش امین السلطان سپرد
 .با گرفتن دو فقره وام از روسیه، در گشايش تنگناھای مالی کوشید و مقدمات سفر شاه به فرنگستان را فراھم آورد

 شاه و سفر فرنگ

 آغاز شد شامل ديدار از روسیه، فرانسه، بلژيک، ھلند، آلمان، اتريش، ايتالیا، يوگسالوی ١٣١٧ ذی حجه ١٢اين سفر که در 
مجذوبین " ساله ای که به قول ناظم االسالم کرمانی از ٢٧شاه در پاريس به شکلی نافرجام از سوی جوان . وعثمانی بود
 ."اگر رئیس جمھور ما استعفا می داد، بھتر از اين مھمانداری بود: "بود، ترور شد و ضارب در بازجويی ھا گفت" عوالم مدنیت

سیاھه سفارشات خريد مظفرالدين شاه دراين سفر، از يک سو بازتابنده خلق و خوی او بود و از ديگر سو بیانگر دستاورد 
کالسکه دو نفره، ماشین الکتريکی بستنی سازی، ديگ برقی غذاپزی، ساعت طال، صد شیشه : چنین سفرھايی برای ملت
 ."چھار عدد دستگاه تلفن که تا صد فرسخ حرف بزند"و " ھمه رنگ بیندازد"ادکلن، دوربین عکاسی که 

گويا شاه به چاپ خبرھا و عکس ھای خود در مطبوعات اروپا نیز بی اندازه شايق بود و برای اين کار قراردادھايی با رئیس 
بخش مطبوعات پاريس و يک روزنامه فرانسوی به امضاء رساند، اما پول آنھا پرداخت نشد، مگر با شکايت به دادگاه و احضار 

 ! شاه برای دادرسی

سفر به فرنگ دو بار ديگر تقريبا با ھمان مقدمات و مخلفات و تا حدودی برای معالجه بیماری ھای شاه تکرار شد؛ يکی در 
 .١٣٢٣ که دعوت رسمی دولت انگلستان برای ديدار ازاين کشور چاشنی اش بود و ديگری در ١٣١٩

در فاصله اين دو سفر، اوضاع ايران رو به وخامت گذارد و در شھرھای اصفھان، تبريز، ارومیه، اردبیل، شیراز، يزد، کرمان و 
اين آشوب ھا در اصفھان و تبريز که قحطی و کمبود نان بلوای بزرگی را رقم زد، دامنه وسیع تری . مشھد آشوب ھايی رخ داد
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 .داشت

. جای او را گرفت -داماد شاه  - انجامید و عبدالمجید میرزا عین الدوله ١٣٢١نھايتا کار به استعفای اجباری امین السلطان در 
 .لیکن او نیز نتوانست از شدت نارضايتی ھا بکاھد وجريان امور سمت و سوی مشروطه خواھی يافت

وقتی جنبش باال گرفت، شاه اغلب اوقات را در بیماری به سر می برد و اطرافیان مانع آگاھی اش از رخدادھا می شدند، اما 
آنجا که به ناگزير از درخواست ھای مشروطه خواھان با خبر می شد، از شدت عمل پرھیز می کرد و ھمراھی نشان می 

 .داد؛ چندان که آخراالمر عین الدوله مخالف مشروطه را از صدارت عزل کرد و کار را بدست میرزا نصراله خان مشیرالدوله سپرد

 شاه بیمار و فرمان مشروطه

جبنیت پادشاه عاقبت به حال ايران مفید واقع گرديد و به يک جنبش ملی مشروطیت، سلطنت "در واقع به قول ناظم االسالم 
به ترقی مملکت مايل تر بود، ولو اندکی از اقتدارات او "و شايد بدين دلیل که باز به عقیده ناظم االسالم " را تسلیم نمود

 ."کاسته می شد

را به نام  –صدور فرمان مشروطه  –نھايتا اين مظفرالدين شاه بود که بزرگ ترين و يکی از معدود يادگارھای نیک قاجاريان 
حضرت باری تعالی جل شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ايران را به : "خويش ثبت کرد، چرا که می انديشید

لھذا در اين موقع رأی ھمايون ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که برای رفاھیت و آسودگی قاطبه ... کف با کفايت ما سپرده 
 ."اھالی ايران و تشیید مبانی دولت، اصالحات مقتضییه به مرور در دواير دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود

 ١٣٢۴ ذی قعده ٢۴ روز پیش از مرگ، قانون اساسی مشروطه را به امضاء رساند و سرانجام در شب ٩شاه در اين راه تنھا 
درحالی که به مقتضای روحیه کودکانه اش مخبر السلطنه را ناگزير کرده بود باالی بسترش نشسته و از درختان ژاپن سخن 

جنازه اش را مدتی در تکیه دولت به امانت گذاردند و سپس به عراق برده و در حرم سومین امام شیعیان . بگويد، در گذشت
 .به خاک سپردند

در اين مدت عالوه بر يادگار نیک مشروطه ، امتیازھايی نیز به .  سال عمر کرد وتنھا يک پنجم آن را به شاھی گذراند۵۵او 
 . بود١٣١٩بیگانگان واگذار شد که مصیبت بار ترين شان امتیاز نفت جنوب ، معروف به قرارداد دارسی در سال 

  

 بی بی خانم و شاھزاده گمنام

 ابراھیم نبوی

 پژوھشگر تاريخ طنزنويسی ايران

بی بی خانم استرآبادی، از نويسندگان روشنفکر، طنزگويی با قلمی جذاب، مدافعی برای مسائل زنان در دورانی است که ھر 
وی جزو اولین زنانی . چه بیشتر در کتاب روشنفکران و پیشروان مشروطه دنبال نام بانويی می گرديم، کمتر نامی را می يابیم

 . زير مقاله را امضا کرده است» بی بی«است که در روزنامه ھای مشروطه مقاله نوشته و با نام 

و چنانکه به نظر می رسد ديگر خويشان او نیز از . بی بی خانم استرآبادی فرزند محمدباقرخان سرکرده سواره استرآباد بود
 . نظامیان بودند

چنان که گفته شده است بی بی خانم در جوانی ازدواج کرد و به شوھرش عشق می ورزيد، اما ای کاش به او عشق نمی 
ورزيد، شايد به ھمین دلیل بود که شوھرش که تحمل زنی اھل فکر و دانش و شعور را نداشت، با دختر خدمتکاری ازدواج 

 .کرد

در زمان قاجاريه بانويی باسواد و اھل مطالعه با خطی خوش و بیانی نیکو می زيسته «: فخری قويمی در مورد او نوشته است
اما فارغ از اينکه بی بی خانم اولین بنیانگذار دبستان دوشیزگان در آن دوران است و از ھمین رو برای . »به نام بی بی خانم

افتتاح اين مدرسه تا پای مقاله نويسی در دفاع از مدرسه برای دوشیزگان پیش رفته و برای حفظ مدرسه دچار دردسرھای 
 .فراوان شده است

حبل «حتی شھرت او به اين دلیل مھم نیست که او در روزنامه ھای . اما شھرت اصلی بی بی خانم به اين دلیل نیست
در دفاع از تحصیل دوشیزگان مقاالت مختلفی نوشته و با علمای اعالم که عمل او را » مجلس« و نشريه » تمدن« و » المتین
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معايب « شھرت بی بی خانم بیش از ھمه اينھا در کتابی است به نام . در دفاع از زنان، کفر می خواندند، مجادله کرده است
 . نوشته است» تاديب النسوان«که وی در انتقاد از کتابی به نام » الرجال

 .کتاب بی بی جوابیه ای است پر از طنز و شوخ طبعی که اين ذھن و زبان را در نوشته ھای مطبوعاتی او نیز می توان دريافت

 مکتوب يکی از نسوان

بگذاريد پیش از آن که به معايب مردان از ديدگاه بی بی خانم استرآبادی بپردازيم، کمی از مقاله وی را در دفاع از مدرسه 
چاپ » تمدن«و به امضای بی بی در روزنامه » مکتوب يکی از نسوان«در بخشی از اين مقاله که با عنوان . دوشیزگان بخوانیم

 :شده است، چنین می خوانیم

اين کمینه از اھل اين مملکت سووال می کنم آيا در اين پايتخت مالباجی نبوده يا مکتب خانه از بدو عالم تا اين دم .... « 
معمول و دائر نشده يا دختران ما نزد آخوندھای زيرگذر محله درس نمی خواندند و اگر مکتب می رفتند عبور آنھا از معبر 
مخصوصی بود؟ يا کتاب موش و گربه و يا کتاب حسین کرد شبستری و چھل طوطی و سلیم جواھری و سعد سعید از 

نخست نامه و نخبه سپھری و تربیت البنات بھتر و باالتر بودند؟ آيا مکتب خانه را مدرسه گفتن کفر است و يا دبستان که زبان 
آبا و اجداد ماھاست صحیح نیست؟ يا ھرکس دختر را دوشیزه بگويد مقاصد تعلیم از مفاسد دينیه دارد؟ و در عوض عرقچین 

دوختن و آجیده و مادربچه و برگ تره زدن که امروز در اين مملکت منسوخ شده يا چرخ خیاطی کردن و کاموا و گلدوزی و 
سرمه و ملیله دوزی يادگرفتن و به درد بی درمان مرد بیچاره شريک شدن از گناھان کبیره است؟ ای روسای ملت و ای 

به خدا قسم روز ديگری غیر از امروز ھست که او را يوم الينفع والينون می گويند؛ در ديوان حضرت خاتم ! حامیان محفل نبوت
بی : امضا» .تمام شماھا سرخجلت به زير خواھید افکند که حقوق معاشی و حیاتی ما نسوان را ضبط کرده ايد) ص(النبی

 بی 

 شاھزاده گمنام و تاديب النسوان

 ھجری قمری توسط يکی از شاھزادگان قاجار نوشته شده، ١٢٨٨رساله کوچکی است که گويا در سال » تاديب النسوان« 
به نظر می رسد اين شاھزاده چنان از تاديب ھمسرش می ترسید که جرات نکرده نامش را بر کتاب بنويسد، بنا براين قطعا 

 . نام نويسنده معلوم نیست

نويسنده گمنام کتاب نصايحی را به زنان کرده است تا آنان را تاديب . اين کتاب نوعی رساله عملیه مرساالرانه قاجاری است
 : کند، خالصه اين نصايح چنین است

 .زن موجودی است که مانند کودک بايد توسط مرد تربیت شود) ١
 .رستگاری زن در تببعیت مطلق از شوھر است )٢
 .زن نبايد از شوھرش چیزی بخواھد، مگر اينکه شوھر خودش لطف کند) ٣
 .وظیفه زن در خانه ايجاد شرايط آرامش برای شوھر است) ۴
عمده مطلب و اين ھمه شرح و بسط در « ھدف زندگی مشترک رابطه جنسی مرد با زن است و به قول نويسنده گمنام ) ۵

 ."ھمین است
 .زن بايد در تمام زندگی شرمنده و خجول باشد جز در رختخواب) ۶
 .زن موقع غذا خوردن نبايد حرف بزند) ٧
 ....زن بايد مثل آدم ھای مريض بدون شتاب و بصورت آرام و کند راه برود) ٨

 بی بی خانم پاسخ می دھد

رساله تاديب النسوان چیزی نبود که منتشر شود و بی بی خانم به آن پاسخ نگويد، به ھمین دلیل بی بی خانم کتابی به نام 
اين کتاب از يک سو به پاسخ کتاب تاديب النسوان پرداخته و از سوی ديگر به شرح محافل مردانه . معايب الرجال نوشت

 . پرداخته و چنان که زبان بی بی خانم چنین است، ھمه اين توضیحات را با طنز بیان کرده است

 : در مقدمه چنین می آورد» معايب الرجال« بی بی خانم در توضیح علت نوشتن کتاب 

روزی يکی از کسان کمینه که در دوستی بی .... نخست از ابتدا آرم ثنا و حمد يزدان را که از اضالع چپ پديد آورد نسوان را« 
مرا مشغول به مھمل پردازی و مزخرف سازی اين کتاب ديد با کمال . قرينه به سرافرازيم تشريف فرمای کلبه ويرانه گرديد

الحاصل، اين کمینه خود را قابل تاديب کردن رجال ندانسته لھذا جواب ...نامرغوبی و نھايت نامطلوبی وی را بسیار پسنديد
کتاب تاديب النسوان را گفته و معايب الرجال را نگاشتم تا معايبشان عیان شود، شايد دست از تاديب کردن نسوان بردارند و 

و آن را به چھار مجلس و فی الجمله از طريقه زن داری ايشان پس از آن سرگذشت خود را . در پی تاديب و تربیت خود برآيند
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مجلس اول اطوار شراب خوار، مجلس دوم کردار اھل قمار، مجلس سوم در تفصیل چرس و بنگ و واپور و اسرار، . قرار داده
مقصود اين کمینه مردان بل ھم اضل است زيرا معلوم و . مجلس چھارم شرح گفت و گو در اوضاع عبائره و اقرات اجامره و الواط

 .....معین است که اين قسم رفتار و کردار و اطوار و گفتار از مردان باعقل و شعور با کفايت در امور سرنزند

 :بی بی در مورد کتاب تاديب النسوان می گويد

مھمالتی چند . چون اين اوراق را مالحظه نمودم ديدم گوينده او به اعتقاد خود تربیت شده و می خواھد مربی زنان گردد... 
برھم بافته که ھیچیک را ماخذی نیافته، با سلیقه کج طريقه لج پیشه گرفته نیش زبان به ريشه کندن نسوان دراز کرده، بد 
انديشه نموده و او را مفصل به ده فصل فرموده که در ھر فصلی ايرادی غیرواقع بیمزه بسیار خنک برنسوان وارد آورده، او را 
نپسنديده به دورانداختم و در خاطر نرد مخاطره می باختم و طرحی در واھمه می ساختم، ھرچند تا به حال خیال نداشتم 
لیکن اکنون ھمت برگماشتم که سخنانی موزون به پارسی زبان از خوبی و نرمی چون آب روان در برابر کتاب زشت اين بد 

سرشت آرم تا مردان بدانند که ھنوز در میان زنان کسانی چندبا رتبت بلند نکونام و ارجمند می باشند که قوه ناطقه ممد از 
 ....ايشان برد

 معايب الرجال

 : برای آشنايی با کتاب معايب الرجال بی بی بخش کوتاھی از آن را الزم است بخوانید

 اگر مرد خواست زنش را در آتش بیندازد

مصنف گفته اگر مردی دست زن خود را بگیرد و بخواھد در آتش اندازد آن ضعیفه بايد مطیعه باشد، ساکت و خاموش بنشیند، 
عجیب تر اينکه اين نادان خود ... تو اگر با اين فھم و ذکا اگر کتابی نمی نوشتی چه می شد؟ ! موالنا! به به. ابا و امتناع ننمايد

معلوم شد که . را تربیت شده باصطالح متفرنگین و مستفرنگین و سی ويلیزه می داند خود را مقلد معلمین اروپ می انگارد
 . نیم ويلیزه ھم نیست

 زن بايد آھسته راه برود

در راه رفتن زنان گفته که زن بايد قدم ھا را آھسته بردارد و سخن را نرم و ضعیف بگويد، مثل کسی که از ناخوشی برخاسته 
بلی، اين زن از برای مردی خوب است که امیرکبیر باشد يا خونخوار و شرير، مردم آزار و نکته گیر و کارخانه ھمه مردانه . باشد

و بیرون خانه و زن ھم عقیم نه کارخانه و نه اوالد و نه شغل شبانه و روزانه، قطعا مواظبت مرد نمايد و مرد ھم يا اھل عیش 
واال زن بیچاره مردم رعیت با اين ھمه کارھای بسیار مشکل و دشوار بايد طرف . نباشد يا اگر ھم باشد بیرون خانه عیش نمايد

 .میل مرد ھم باشد، چگونه می تواند اين قسم رفتار و مواظبت کند؟ چون عبد ذلیل در خدمت رب جلیل

 اسمش را می گذارند نصیحت

بیچاره زنان که از ھر طرف بديشان می تازند، شعرا ھجا می نمايند، عقال و ادبا نیش می زنند و اسمش را نصیحت می 
» تاديب النسوان«در ھمچون زمانی و چنین اوانی که برھر عاقلی واضح و اليح است، متاب . گذارند و راه فضیحت می سپارند

 .ھم پیدا می شود، قوز باالقوز و دردباالی درد می گردد

 زنان موقع غذاخوردن حرف نزنند

چنین گفته که بايد زن در سرخوان و در زبر سفره نان دو زانو نشیند و سه انگشتی غذا . فصل ششم در غذاخوردن زنان است
از روی مروت و انصاف بنگريد زمانی که با . يعنی الل بازی در بیاورد. بخورد و حرف نزند و صدا نکند و جواب کسی را نگويد

چندين طفل کوچک و بزرگ بر سر خوان و سفره نان اين قسم رفتار عیان نمايند ديگر آن اطفال بر سر سفره ظرفی باقی می 
گذارند يا فرصت به کسی درغذاخوردن می دھند؟ اگر زن ساکت باشد، آن بچه گان کاسه خورش را در افشره می ريزند و يا 

افشره را برسر پلو نثار می کنند، زن ھیچ نگويد يا برود پیش، سر بگذارد در گوش بچه بگويد بابايت بقربانت، آرام بگیر و بنشین 
اطفال زندگانی را براو و مرد حرام و طعام را تمام می کنند، بايد زن و مرد با بعضی اطفال خرد گرسنه بمانند و . و حرف مزن

اما . بلی، اگر يک مرد با يک زن برسم فرنگ بروند در مھمانخانه شايد بتوانند به دستورالعمل او رفتار نمايند. ظروف شکسته
فرنگ از قرار جغرافیای تاريخی و سیاحتنامه ھای امم مختلفه تمام زنھای نجیب تربیت شده عالم بچندين علم در سر میز با 

زن ھای ايران . اما آداب اسالم ديگر است. مردان اجنبی می نشینند، و وقت رقص دست مردان اجنبی را گرفته می رقصند
مصنف سلیقه شخصی خود را دستورالعمل . تمام گرفتار خانه داری و خدمتگذاری می باشند، علی الخصوص زن ھای رعیت

اين ھم ھمان فرض خدمتکاريست که پیش خود خیال کرده سابقا کمینه . قرار داده، چنانچه گفته زن بايد از شوھر دور بنشیند
عرض نمود، واال الفت و محبت و عاشقی و معشوقی با اين رسم و اين قسم اختالف کلیه دارد که به ھیچ قسم تصور نمی 

 .خداوند ھوش کرامت فرمايد. توان نمود
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 وقتی مردان مجلس قمار راه می اندازند

بی بی خانم پس از نقد کتاب تاديب النسوان، چھار فصل در مورد مجالس مردانه نوشته است، خواندن فصل مجلس قمار 
 .بسیار شیرين و جالب است

ياران چون صاحبخانه را مشفق و مھربان و مردی چرب زبان ديدند و مرفه الحال و فارغ :... مجلس دوم مجلس قماربازيست« 
از شما متوقعیم که . دوشین چنین بالئی بر سرما آمده است! برادرجان: البال داخل خانه گرديدند، بعد از نشستن می گويند

صاحبخانه می گويد ھیچ کس حق ندارد بدون اذن و اجازه داخل خانه من . يکی را مستحفظ در قرار بدھید تا آسوده باشیم
شما آسوده باشید و خاطر جمع مشغول بازی شويد، از اسباب و آلت قمار ھرچه بخواھید از قبیل شطرنج و تخته نرد، . بشود

چون شطرنج بازی مشکلی است، دو حريف دانا و اتاق تنھا می خواھد، تخته نرد ھم . آس و ترن و گنجفه و غیره حاضر است
پس آن گروه . چنان که گفته اند طاس اگر نیک نشیند ھمه کس نراد است. مشکلست، چون برد حريف به آمدن طاس است

دسته ای سرگرم ترن زدن، جمعی مشغول گنجفه بازی کردن، به قسمی که تا بعد از . نسناس می شوند مايل آس ناس
ھرگاه از خانه يکی از ايشان خبر بیاورند که پدرت به رحمت ايزدی پیوست، گويد . زوال فرصت بول کردن و غذاخوردن نمی کنند

اگر گويند طلبکار بر در است . اگر گويند که رئیست تو را خواسته می گويد بگو بیمار و مردنیست. که در خانه امانتش بگذاريد
و . امروز صبر کند انشاء هللا فردا تمام طلبش را می دھم، اگر نقشم بیاورد. گويد خیلی خر است که اين زمان پول می خواھد

گر گويند ضعیفه شما اکنون فارغ شده يک پسر آورده و کره ندارد، گويد خدا قدمش را مبارک گرداند تا فردا پستان مادرش شیر 
 » ....القصه معايب ايشان زياد است. می آيد

 سال از مشروطه می گذشت، ھمین قدر ھم که ٩۵از بی بی خانم استرآبادی آثار زيادی نمانده است، تا پنج سال قبل که 
به نظر می رسد اگر البالی صفحات تاريخ مشروطه را به درستی جستجو . اکنون می دانستیم، از بی بی خانم وجود نداشت

 .البته اگر جستجو کنیم. کنیم، نام ھای ديگری از میان زنان را بیابیم

  

 سید حسن تقی زاده

 ناصرالدين پروين

 پژوھشگر تاريخ مطبوعات فارسی زبان

، يکی ازبرجسته ترين چھره ھای بیش از شش دھه از تاريخ )١٣۴٨ بھمن ٨تھران،  -١٢۵۶ مھر۵تبريز، (سید حسن تقی زاده 
وی، پنج سال پیش از فرمان مشروطیت، کوشش ھای خود را با عضويت و فعالیت در حلقه ای از روشنفکران . ايران است

 . تبريزی آغازيد و از آن پس تا ھنگام درگذشتش، در سیاست و روزنامه نگاری و پژوھش، از نام آوران زمانۀ خود بود

پدرش مال بود و خود او را نیز برای ماليی . خانوادۀ تقی زاده پس از جنگ ھای روسیه با ايران، از قفقاز به تبريز کوچیدند
محمد علی تربیت و میرزا : از جمله -پروردند؛ اما به آموختن دانش ھای نو توجه نشان داد و سرانجام با جوانان روشنفکر تبريز

در نتیجه، کتابفروشی تربیت با حضور اينان رونق يافت و مجلۀ . مأنوس شد -يوسف اعتصام الملک و سید حسین عدالت
  ).١٣٢١ شوال ١۵ -١٣٢٠اول ذيقعدۀ (گنجینۀ فنون با ھمکاری آن چھار تن به تعمیم دانش ھای نو ھمت گماشت 

اندکی بعد، وی به سفر در قفقاز و عثمانی و مصر . دراين ھنگام، تقی زاده در مدرسۀ دارالفنون مظفری درس فیزيک می داد
پرداخت و در بازگشت، با مشروطه خواھان دمساز شد و به نمايندگی مردم تبريز در نخستین دورۀ مجلس شورای ملی 

 .رسید

نمايندۀ جوان تبريز، به زودی شايستگی خود را درسخنرانی و سازماندھی سیاسی ظاھر ساخت و چون نظرھای راديکال 
ابرازمی داشت، شھرتی پیدا کرد و ھم از اين رو، با کودتای محمدعلی شاه، ناگزير شد نخست به سفارت بريتانیا و سپس به 

 .تبعید اروپا برود و درآن جا، با نوشتن مقاله و سخنرانی، به مبارزه با استبداد صغیر بپردازد

اين حزب، عدالت . در مشروطیت دوم، باز تقی زاده نمايندۀ مجلس شد و رھبری اعالم ناشدۀ حزب دموکرات را برعھده گرفت
اجتماعی و کوتاه کردن دست بیگانگان و به ويژه، خاتمۀ اقتدار و دست اندازی روس ھا به شمال ايران را می خواست و با 

 . حزب حاکم اعتدال، در جدالی دايمی بود

قتل سید عبدهللا بھبھانی يکی از دو رھبر مذھبی جنبش مشروطه خواھی، تقی زاده را در جايگاه اتھام قرار داد و مخالفت 
در ھمین زمان بود که جنگ . ھای شديد شريعتمداران و دولت وقت با او، ناگزيرش ساخت که به اروپا و سپس آمريکا برود

 .جھانی اول در گرفت
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آنگاه، به درخواست دولت آلمان به برلین رفت و با گردآوری ايرانیان مخالف با روس و انگلیس، جمعیت وطن پرستان ايرانی 
ارگان مطبوعاتی اين جمعیت، مجلۀ کاوه بود که افزون بر تبلیغ به سود آلمان، مقاله . را تشکیل داد) معروف به کمیتۀ ملیون(

  ).١٢٩٨مرداد -١٢٩۴بھمن (ھای ارزنده ای ھم در برداشت 

با پايان جنگ، ياری مالی دولت آلمان قطع شد و تقی زاده با ھمراھی محمد علی جمالزاده، دورۀ دوم کاوه را که فرھنگی و 
 ).١٣٠١فروردين  -١٢٩٨بھمن (بسیار غنی است، انتشار داد 

چون تقی زاده به ايران بازگشت، به کارھای پژوھشی که اغلب آنھا را در آلمان آغازيده بود ادامه داد و نمايندگی مجلس را 
١٣٠٧(در مجلس پنجم از مخالفان تغییر سلطنت بود؛ ولی با سلطنت رضاشاه او را به والیگری خراسان . نیز بر عھده داشت

 . منصوب کردند)  خ١٣١٢ -١٣٠٩(و وزارت مالیه ) راه(= ، وزيرمختاری ايران در لندن، وزارت طرق و شوارع )خ

-٣(در سمت اخیر، اليحۀ تمديد قرارداد شرکت نفت ايران و انگلیس را به مجلس برد و سپس وزيرمختاری ايران در پاريس 
شد؛ اما به سبب انتقادھای روزنامه ھای فرانسوی از رضاشاه و اين که تقی زاده خود در مقاله ای اصالح اجباری زبان ) ١٣١٢

 . فارسی را نکوھید، مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و اخراج شد

، بار ديگر ١٣٢٠پس از شھريور ). ١٣١۵دی (ازآن جا به بريتانیا رفت و به تدريس زبان و ادب فارسی در دانشگاه لندن پرداخت 
در اين سمت، وی کوشش ھای بسیاری برای تخلیۀ . به سیاست رو کرد و وزير مختار و سفیر کبیر ايران در بريتانیا بود

 . آذربايجان از نیروھای شوروی انجام داده است

وی، در پاسخ استیضاح يکی از نمايندگان، . در بازگشت به ايران، مردم تبريز تقی زاده را به نمايندگی مجلس پانزدھم برگزيدند
 . در جريان ملی شدن نفت، دولت دکتر مصدق از اين اعتراف بھره برد. خواند» آلت فعل«خود را در امضای تمديد قراردادن نفت 

.  خ و از آن پس تا پايان حیاتش سناتور و يک دوره ريیس آن بود١٣٢٨سید حسن تقی زاده، با تشکیل مجلس سنا به سال 
از او نوشتارھای .  سال داشت٩٢ھنگامی که درگذشت، . وی به تدريس در دورۀ دکترای دانشکدۀ الھیات نیز می پرداخت

 .پژوھشی ارزنده ای برجا مانده است

  

 ناصرالدين شاه

 حمیدرضا حسینی

 روزنامه نگار و کارشناس تاريخ ايران

 سال پس از مرگش ھمچنان قلیان ھا و فنجان ھا و الله ھای مزين به شمايلش را در بازارھای ١١۴ناصرالدين شاه قاجار که 
 در حالی که نوجوانی ھفده ساله بود، به عنوان ١٢۶۴ ھجری قمری به دنیا آمد و در ١٢۴٧ايران می فروشند، در سال 

 . چھارمین شاه سلسله قاجار، جانشین پدرش محمد شاه شد

او برای سه سال و چند ماه، اداره کشور را به دست میرزا تقی خان امیر کبیر سپرد که دوره ای درخشان از اصالحات 
اما درباريان وامانده و پس زده از اصالحات وجودش را برنتافتند و پس از آن که . سیاسی، اداری و اقتصادی را به يادگار گذارد

 .امیر در باغ فین کاشان رگ زده شد.  به دست آوردند١٢۶٨ ساله را به عزلش مجاب کردند، فرمان قتلش را در ٢١شاه 

ناصرالدين شاه جوان با بی میلی تمام میرزا آقا خان نوری را به صدارت گماشت و تا ھفت سال بعد که ھمه رشته ھای امیر 
 . پنبه شد و افغانستان از خاک ايران جدا گشت، نخواست يا نتوانست که صدارت را از او بازستاند

ھم از اين رو خود با شور جوانی اداره .  شاه رضا نمی داد که صدراعظم ديگری را تجربه کند١٢٧۵پس از عزل میرزا آقاخان در 
امور را به دست گرفت و با تشکیل مجلس شورای وزراء با شش وزير و مجلسی مشورتی موسوم به مجلس شورای دولتی، 

 .چھره ای از يک شاه تحول خواه را به نمايش گذارد

از بس اراجیف در " حتی صندوقی به نام صندوق عدالت درست کرد که مرجع تظلم رعیت بود؛ اما به قول مخبرالسطنه 
 ."صندوق انداختند، صندوق ھا را کندند و موقوف شد

 'ترقیات فرنگ'در پی 
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او ھم چیز دندانگیری رو .  دوباره میل شاه به صدر اعظم رفت و اين بار قرعه فال به نام میرزا محمدخان قاجار افتاد١٢٨١در 
 کسی به صدارت عظما رسید که ارمغان ناخواسته اش برای دربار، موج ١٢٨٨نکرد و پس از سه سال کنار رفت تا اينکه در 

 . سفیر کبیر ايران در عثمانی که بعدھا ملقب به سپھساالر شد –میرزا حسین خان قزوينی : ديگری از اصالحات بود

 ساله در حصار درباريان سنت پرست و ٣۴اين يکی تجربه میرزا تقی خان را پشت سرداشت و به فراست فھمید که تا شاه 
 . سوگلی ھای حرم گرفتار است و افق ديدش از دروازه ھای پايتخت فراتر نمی رود، کار اصالحات پايه و مايه ای نخواھد يافت

در " ترقیات فرنگستان " شاه را به فرنگ برد و محض آشنايی با  –ديگر حافظان سنگر سنت  –پس به رغم مخالفت روحانیان 
  ) ١٢٩٠. ( ژيک، انگلستان، فرانسه، سوئیس، ايتالیا، اتريش و عثمانی به گردش درآورد    روسیه، آلمان، بل

قبله عالم می .  بود که معلوم شد چه ذھن بسیطی بر ايران حکم می راند١٣٠۶ و ١٢٩۵تازه در اين سفر و دو سفر بعدی در 
شنیده ايم حتی بچه ھای ھشت نه ساله فرانس ھم مثل بلبل فرانسه " خواست تحقیق کند ببیند آيا درست است که 

چطور ممکن است با اين ھمه اختراعات و : " و وقتی در پاريس به حمام عمومی رفت با شگفتی پرسید" حرف می زنند 
اگر ! ترقیات و قطار ماشین دودی و آيروپالن و غیره، برای چرت قیلوله توی حمام، در لسان فرانس لفظی و کلمه ای نباشد؟

 !"فی الواقع لسان ناقصی است اين لسان ... اين طور باشد 

 انديشه اصالح و امتیاز به فرنگیان

تکرار سفرھای سلطان صاحب قران به فرنگ ھرچند که با ھوس ھای شاھانه پیوند داشت، اما ذھن او را اگر نه زياد، الاقل 
روزنامه و مطبعه و پستخانه و تلگراف و ماشین دودی و چراغ گاز وغیره ھم که دير . اندکی خراشید و افق ديدش را وسعت داد

 . يا زود بايد می آمدند، راه ھموارتری را به سوی ايران پیمودند و اراده شاھانه را در پیشواز خود ديدند

در پايان سفر اول اما، میرزا حسین خان سپھساالر که باعث و بانی آشنايی شاه با دنیای نو بود، بر اثر فشار درباريان و 
البته بھانه کار، امتیازی بود که شاه به ترغیب او به بارون جولیوس دو رويتر انگلیسی داد و . روحانیان از صدارت برکنار شد

اختیار بسیاری از کارھای مملکت از احداث راه آھن گرفته تا بھره برداری از معادن و جنگل ھا و احداث قنوات را برای ھفتاد 
 . سال به او واگذار کرد

خطايی بس بزرگ بود که با الغای امتیاز نامه و عزل صدر اعظم جبران شد، اما سپھساالر را يکسر از چشم شاه نیانداخت و 
 .  در مقام وزير خارجه و وزير جنگ به کوشش ھای اصالح طلبانه خود ادامه داد١٢٩٧صدراعظم معزول تا 

 'کار ايران به چیزی نمی شود'

میرزا يوسف خان ( با اين حال آن امتیازدھی که سنگ بنايش را گذارد، کماکان از سوی شاه و صدراعظم ھای بعدی 
امتیاز بانک شاھنشاھی، بانک استقراضی، تلگراف : دنبال شد) مستوفی الممالک و میرزا علی اصغر خان امین السلطان 

امتیازاتی که عمدتا به روس ... و ) ژی  ر( ھند و اروپا، کشتیرانی در کارون، تأسیس قزاق خانه، شیالت خزر، انحصار دخانیات 
 . و انگلیس داده شدند و کشور را تا مرز مستعمره شدن پیش بردند

اين ھا البته غیر از پیشروی آرام روسیه در آسیای مرکزی و تصرف مرو؛ و نیز جدايی بخش بزرگی از بلوچستان و انضمام آن به 
کار به امتیاز رژی يا ھمان توتون و تنباکو که رسید ، موجی از مخالفت عمومی برخاست و با . شبه قاره توسط انگلستان بود

  ) ١٣٠٩. ( فتوای يک خطی منسوب به میرزای شیرازی، جنبشی بزرگ رقم خورد

شاه درمانده از اصالحات و تن سپرده به امتیازات ديد که حتی در اندرونی خودش به فتوای مجتھد نشسته در عراق، قلیان 
 .می شکنند و می گويند ھمان که ما را عقد تو کرد و حاللت ساخت، حکم به شکستن قلیان داد

 سالگی، شور جوانی را از کف داده و در بحران فراگیر داخلی و فشار طاقت فرسای خارجی، دل به قضا و ۶٠او حاال در مرز 
ايران در عصر او با . راست می گفت " کار ايران به چیزی نمی شود: "آن اواخر به يکی از درباريان گفته بود. قدر سپرده بود 

 .ھمه فراز و نشیب ھايش چیزی نشد و آن ھمه نصايح امثال میرزا ملکم و سید جمال تأثیری نکرد 

 فرجام قبله عالم

 سال سلطنت ھدف ۴٩ قلب شاه را پس از افزون بر ١٣١٣ ذی قعده ١٧آخر االمر اين میرزا رضای کرمانی بود که در روز جمعه 
من يک درخت خشک و بی ثمری را که زيرش ھمه قسم حیوانات موذی درنده جمع شده بودند، از : "گرفت تا با افتخار بگويد

 ."بیخ انداختم و آن جانورھا را متفرق کردم
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 ساله را به شاه عبدالعظیم بردند و در باغی که به نام معشوقه دوران جوانی اش باغ جیران خوانده می شد ، ۶٧جسد شاه 
 . به خاک سپردند

عکس ھايی که از . شعر می گفت، نقاشی می کرد و عکس می انداخت. ناصرالدين شاه برکنار از ذوق ادبی و ھنری نبود
اھل حرم گرفته و با سلیقه خود در آلبوم چیده، ھنوز در آلبوم خانه سلطنتی کاخ گلستان عالقه اش به اين سوغات تازه از 

چند طراحی از سوگلی ھای حرم يا اسب يراق کرده اش نیز در نگارخانه کاخ گلستان به جا . فرنگ رسیده را گواھی می دھد
 . مانده اند که نشان می دھند اگر سیاست پرتالطم ايران مجالی می داد، استعداد اين شیخ شاھان قاجار شکوفاتر می شد

 شعرھايش ھم نه در نسبت با شاعران ادب خوانده که در قواره طايفه قاجار خالی از ذوق نبود و از جمله آنھا اين ابیات که 

 اسکندر و من ای شه معبود صفات
 ھر دو به جھان صرف نموديم اوقات

 با ھمت من کجا رسد ھمت او
 من خاک درت جستم و او آب حیات

  

 )ملک المتکلمین(نصرهللا خان بھشتی 

 حمیدرضا حسینی

 . ملک المتکلمین: لقبی که به میرزا نصرهللا خان بھشتی داده اند، به تمامی بیانگر نقش او در جنبش مشروطه ايران است

ق در اصفھان به دنیا آمد و چون پدرش اھل علم بود، پس از . ه١٢٧٧اين برجسته ترين سخنور مشروطه خواه در سال 
 . تحصیالت مقدماتی به فراگرفتن حکمت الھی نزد آخوند مال صالح فريدنی از حکمای اصفھان ھمت گمارد

در آنجا به گفته فرزندش مھدی ملک زاده، دو .  سالگی به زيارت مکه رفت و سپس راه ھندوستان را در پیش گرفت٢٢در 
سالی را صرف تحقیق در عقايد فلسفی و افکار نوين کرد و مدرسه ای ھم در بمبئی برای کودکان ايرانی بنیان نھاد، اما پس 

درباره آزادی عقیده و ستیز با خرافات نوشت، انگلیسی ھا از يک سو و " من الخلق الی الحق " از آن که کتابی به نام 
 . اسماعیلیه ھند از سوی ديگر وجودش را برنتافتند و از ھندوستان اخراج شد

بازگشت او به ايران مقارن شد با حضور سید جمال الدين اسد آبادی در بوشھر و از اين رو سه ماھی را در اين شھر به حشر 
 . سپس به اصفھان آمد و اين سو و آن سو به وعظ و خطابه پرداخت. و نشر با سید و بھره گیری از افکار او گذراند

دعوت شد، ديگر خطیبی نامدار بود و چون خطابه ھايش  –مسجد جامع  –وقتی برای سخنرانی به معتبرترين مسجد شھر 
خالی از کنايه به حکومت نبود و با آموزه ھای روحانیان سنت گرا ھمخوانی نداشت، مجبورش کردند که با ترک اصفھان به 

 . آذربايجان برود

 'کارخانه آدم سازی'

می خواند، از کار انداختند و ھمه اين " کارخانه آدم سازی " دبستانی را ھم که به سبک و سیاق مدارس جديد ساخته بود و 
 . اقدامات را به تمايالت ازلی او نسبت دادند

البته ازلی بودن ملک المتکلمین را برخی از مورخان نیز با احتیاط ياد کرده اند؛ اما اين امر برای آنچه در اصفھان بر سرش رفت، 
بعد از آذربايجان، پای او به رشت و انزلی و مشھد و شیراز و تھران نیز باز شد و ھمه جا با سالح . بیشتر يک بھانه بود تا علت

 . سخنوری به جنگ استبداد قاجار رفت

 طی اقامت کوتاھی در انزلی، مدرسه ای را با اسلوب ١٣٢٢ظاھرا به مدرسه سازی بی اندازه عالقمند بود؛ زيرا در حدود 
 . مدارس جديد و از ھمان نوعی که رشديه و طباطبايی و ديگران در تھران تأسیس کرده بودند، بنیان گذارد

 يک شرکت اقتصادی به نام شرکت اسالمی را در اين ١٣١٨در عین حال پای او يکسر از زادگاھش اصفھان بريده نشد و در 
 .وطنی بود" لباس " شھر شکل داد که گروھی از تجار و مردم عادی سھامدار آن بودند و وظیفه اش تولید 
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 انجمن ملی

 به بعد، ملک المتکلمین در تھران ماندگار شد و عالوه بر خطابه ھای پر شوری که در مساجد تھران ايراد می ١٣٢٢از سال 
تأسیس يکی از نخستین انجمن ھای مشروطه ايران به نام انجمن : کرد، در کار مھم و اثر گذار ديگری نیز شرکت جست

 . ملی

ھدف انجمن تمرکز بخشیدن به فعالیت ھای سیاسی جداگانه انجمن ھای مشروطه بود و با حضور راديکال ترين عناصر 
مشروطه خواه مانند میرزا جھانگیرخان صوراسرافیل، سید محمد رضا مساوات، سید جمال واعظ، يحیی دولت آبادی و يحیی 

 . میرزا، ماھیتی کامال انقالبی داشت

نقش اين افراد تا پیش از صدور فرمان مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی در پرتو نقش آفرينی بزرگانی چون سید محمد 
طباطبايی و سید عبدهللا بھبھانی کمتر ديده می شد، اما در دوره فعالیت مجلس اول و کشاکش مجلس با محمد علی شاه 

 .نمود بارزی يافت

اولی در روزنامه خود، . به ويژه میرزا جھانگیر خان و ملک المتکلمین در مخالفت با شاه حرارت بیشتری از خود نشان می دادند
او را به نیش قلم می نواخت و دومی باالی منبر به پتک سخن می کوفت؛ قلم و سخنی که گرچه علیه استبداد بود، اما گاه 

 . از جاده انصاف بیرون می رفت و حريم اخالق را در ھم می شکست

 فرجام کار

از اين رو وقتی مجلس به توپ بسته شد و بساط مشروطه خواھی يکچند به ھم خورد، اين دو نخستین کسانی بودند که 
 . ھدف انتقام محمد علی شاه قرار گرفتند

آن . آنھا را به باغشاه بردند و در حالی که طنابی به گردنشان انداخته بودند و از دو سو می کشیدند ، با چاقو شکم دريدند
چه بعدھا چند تن از زندانیان باغشاه از واپسین دقايق زندگی ملک المتکلمین روايت کردند، حاکی از صالبت و پايداری او تا دم 

 . مرگ است

 –وقتی برای اعدام از ديگران جدايش می کردند، او که صدای خوبی داشت و در جوانی رديف ھا آوازی را نزد سید رحیم 
 : فرا گرفته بود، با آوازی دلکش چنین خواند –موسیقی دان بزرگ اصفھانی 

 ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما
 بر بارگه عدوان آيا چه رسد خذالن

  

 سید احمد کسروی

 ناصرالدين پروين

کسروی تاريخنگار، زبانشناس، حقوقدان و انديشمند برجسته ای است که بحث و پژوھش در پاره ای از زمینه ھای تاريخی و 
 .فرھنگی، بدون توجه به نوشتارھای او ناممکن است

نخست، به ). ١٨٩٠سپتامبر /  خ١٢۶٩مھر(سید احمد حکم آبادی که بعدھا نام خانوادگی کسروی را برگزيد، در تبريز زاده شد 
وی، سپس . مانند پدر و نیاکانش، به جامۀ روحانیت درآمد؛ اما درسال ھای آغازين مشروطۀ دوم، از آن حرفه دست شست

 . در ممولایر اسکول تبريزکه متعلق به آمريکايیان بود انگلیسی آموخت و ھمان جا ادب فارسی و عربی تدريس کرد

فعالیت سیاسی او در حزب دموکرات بود؛ اما به سبب اختالف نظربا اطرافیان شیخ محمد خیابانی، به تھران رفت و ده سال 
وی، در يک داوری، جانب روستايیانی را گرفت که با دربار رضا شاه درگیر بودند و به ظاھر از اين رو، کار . به کار قضاوت پرداخت

 . دولتی را ترک گفت و وکالت حقوقی پیشه کرد

 .چندی بعد، او را به تدريس در دانشگاه نوبنیاد تھران فراخواندند که به سبب اختالف با مقام ھای دانشگاه، کوتاه مدت بود

کسروی، در جنبش مشروطه خواھی سھم گرفت و نوشتارھای سیاسی و تاريخی خود را در روزنامه ھای آن دوره و 
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دو کتاب . از ھمان آغاز نگارندگی و پژوھش، توجھش به تاريخ آشکار بود. سپستر، روزنامه ھای حزب دموکرات به چاپ رساند
، تا به امروز مرجع اصلی محققان )تاريخ مشروطۀ ايران و تاريخ ھجده سالۀ آذربايجان(او دربارۀ جنبش مشروطه خواھی 

 . پیرامون آن جنبش است

کتاب شھرياران گمنام در مورد فرمانروايان شمال باختری ايران پیش از سلجوقیان، تاريخ پانصد سالۀ خوزستان و چند اثر 
او، نخستین کسی است که به ريشۀ خاندان صفوی توجه کرد و دروغین بودن نسب . تاريخی مھم ديگر را نیز بايد ياد کرد

 .سیادت آنان را در کتاب شیخ صفی و تبارش برمال ساخت

از . وی، ناگزير شد چند زبان زنده و مرده را در حد کار خود بیاموزد. زمینۀ ديگر مورد عالقۀ کسروی، زبانشناسی بود
است که انتشار آن را بايد نقطۀ عطفی در » آذری يا زبان ديرين آذربايجان«دستآوردھای مھم پژوھش ھايش در اين باره، کتاب 

 .آذربايجان شناسی تلقی کرد

در مجموع، وی به . ه ھای بیگانه عالقه مند بود و خود آن نظر را به کار می بستژافزون براين، به پااليش زبان فارسی از وا
 .ملیت و انسجام ملی اعتقاد تام داشت

، کسروی به جامعۀ ايرانی معاصر خود توجه بیشتری نشان داد و در پی يافتن انگیزه ھای کاستی ھا و ١٣١٢از حدود 
 منتشر ساخت و ١٣٢١ تا خرداد ١٣١٢بدين منظور، مجلۀ پژوھشی و فرھنگی پیمان را از آذر . کمبودھا و نابسامانی ھا برآمد

ھای شاعران و صوفیه، ستیز با خرافه پرستی و ھمچنین خرده گیری از پاره ای باورداشت ھای » بدآموزی«به مبارزه با 
 . مذھبی پرداخت

را انتشار داد که در آن و کتاب ورجاوند بنیاد و رساله ھای  )١٣٢٢از فروردين (و مجلۀ پرچم ) ١٣٢٠از اسفند (سپستر، روزنامه 
 . مورد انتقاد تاريخی و عقیدتی قرار گرفته است) شیخیگری، بابیگری، بھايیگری(ديگر، شیعیگری وعقايد منشعب از آن 

 ١١( ١٣٢۴ اسفند ٢٠اين نظرھا، کسروی را آماج مھر گروھی و ھدف قھر گروه ھای ديگری قرار داد و بدين گونه بود که در
. به ھمراه منشی اش و به دست دو برادر عضو جمعیت فدايیان اسالم در داخل کاخ دادگستری به قتل رسید) ١٩۴۶مارس 

 . ھواداران کسروی، در حیات او و پس از آن در گروھی به نام باھماد آزادگان فعالیت کرده اند

  

 عارف قزوينی، چاووش بلند بانگ آزادی ايران

 محمود خوشنام

 پژوھشگر موسیقی

جوينده ھمان اکسیر کمیابی که . را بايد چاووش بلند بانگ آزادی نامید) خورشیدی 1260-1312(ابوالقاسم عارف قزوينی 
 . جنبش مشروطیت نیز در جستجوی آن بود

عارف آئینه . پیوندی آنچنان نزديک با يکديگر دارند که آدمی از شنیدن نام ھر کدام، به ياد ديگری می افتد" مشروطه"و " عارف"
 .از زمان برآمدن و شکفتن تا دوره از دست رفتن و رنگ باختن. دار زير و باالی جنبش مشروطیت است

چون او البته بودند شاعران ريز و درشت ديگری . ھمه شھرت و محبوبیت عارف را بايد برخاسته از ھمین آئینه داری دانست
که جانبدار مشروطه بودند و توانايی ھای شاعرانه بیشتری نیز داشتند ولی ھیچکدام در بیان احساسات و آرزوھای ملی 

مردم از قشرھای مختلف، از عارف عامی، به او عشق می ورزيدند و شعر ھا و به ويژه ترانه . چون عارف تاثیر گذار نشدند
 .ھايش ورد زبان ھمگان می شد

" دختر فوق العاده خوشگل حاجی رضا خان افشار"معشوق او می توانست به قول خودش . عارف شاعری عاشق پیشه بود
 .، دختران با نفوذ ناصرالدين شاه"تاج السلطنه"و " افتخارالسلطنه"از مالکان ورشکسته قزوين باشد و يا 

از ايام کودکی تا وقتی : "خود می گويد. اما در میان ھمه عشق ھای عارف، عشق به وطن شعله ای سوزان تر داشته است
کم تر وقتی بوده که بی مھر و ! که عشق به وطن خود پیدا کردم، که ھر عشق جز اين عشق، عشق نبود عاقبت ننگی بود

 ." محبت زيسته باشم

 مرا ز عشق وطن، دل به اين خوش است که گر"
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 "ز عشق ھر که شوم کشته، زاده وطن است

اجتماعی  -از ھمین عشق سوزان به وطن است که پس از بر پايی جنبش مشروطه شھر و ترانه عارف رنگ و بوی سیاسی 
در سراسر ديوان او کم تر غزل يا ترانه ای را می توان يافت که صريحا يا تلويحا حرفی از آرمان ھای ملی . به خود گرفته است

او عشق رد غزل ھای صرفا عاشقانه، باز طاقت نمی آورد و در بیتی تا نیم بیتی گريز به صحرای کربال . به میان نیامده باشد
 !می زند

ز زلف بر :"که در سر آغاز استبداد صغیر سروده شده در وصف معشوقه می گويد"ھاله زلف "مثال درغزلی عاشقانه با عنوان
و می رسد به جايی که ديگر جز گريز به صحرای کربال، " فغان که ھاله به رخسار آفتاب انداخت/ زخ ھمچون قھر نقال انداخت

 :گريزی نیست، می افزايد

 "گرفت و گفت تو مشروطه ای، طناب انداخت/ رھا نکرد دل از زلف خود به استبداد"

البالی عشق ورزی ھا، حرفی، دشنامی و ھشداری به مستبدان و . ديوان عارف سرشار از غزلیاتی از اين دست است
 .واپسگرايان را جای می دھد

بعد ھا با بازتر شدن فضای سیاسی و جريان يافتن آزاری نسبی، عارف نیز از پس ھاله خرم و احتیاط بیرون می آيد و عريان ار 
 :می پردازد"گرگان رد جامه میش"به رويا رويی يا نا بکاران و به قول خودش 

 پیام دوشم از پیر می فروش آمد
 نبويش باره که يک ملتی به ھوش آمد

 ھزار پرده ز ايران دريد استبداد
 ھزار شکر که مشروطه پرده دوش آمد

 زخاک پاک شھیدان را آزادی
 ببین که خون شیاوش چه سان به خويش آمد

 :ويا

 نابود باد ظلم ضحاک مار دوش
 تا بود و ھست کاوه حداد زنده باد

 بر خاک عاشقان وطن گرکند عبور
 عارف ھر آن کسی که کند ياد، زنده باد

 ترانه ھای بر انگیزاننده

، بر جای مانده )تصنیف(ترانه  29از او در جمع . عارف در ترانه ھای خود نیز نقش آينه دار مشروطه را به حد کمال ايفا می کند
 .که در آن ھا نیز ھمان شیوه تزريق آرمان ملی را به کار بسته است

بعدھا آھنگسازان . اين ترانه ھا البته نه از راه نت نويسی، که غالبا سینه به سینه و شفاھی به زمان ما رسیده است
 .برجسته ای چون روح هللا خالقی و جواد معروفی آن ھا را به نت در آورده و برای اجرای با ارکستر بزرگ تنظیم کرده اند

روشن است که پیوندی از شعر و موسیقی در پیشبرد ھدف ھای ھمه انقالب ھای پیش آمده در تاريخ نقش اساسی ايفا 
. می توان گفت که انقالب مشروطه از اين بابت يک استثنا است. عرضه شده است" مارش و سرود"کرده ولی پیشتر در فرم 

نیز در فھرست آثارش ديده می شود، ولی بیشترين تاثیر ھا را از راه تصنیف ھای سیاسی خود " مارش"عرف اگرچه يکی دو 
 .برجای نھاده که غالبا در مايه ھای غم انگیز موسیقی سنتی جريان يافته است

مھم ترين وجه ھنری عارف را بايد در . از آن به دست می آورد" حماسه"غمگنانه را آن چنان به کار گرفته که تاثیر " دشتی"او 
 .ھمین شیوه به کارگیری مايه ھا جستجو کرد

اين شیوه ای است که . او از روی غريزه در يافته که کدام واژه ھا بر کدام گوشه از نغمه ھا بناشاند که تاثیر گذارتر شود
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است که اگرچه در مايه " گل گالب -خالقی "آفريده " ای ايران"مثال برجسته، سرود . ديگران نیز در زمان ما به کار گرفته اند
 .در زمان ما تبديل شده است" سرود ملی"دشتی است ولی به برانگیزاننده ترين 

 از خون جوانان وطن

 . معروف شده است" خون جوانان وطن"يکی از تاثیر گذار ترين ترانه ھای سیاسی عارف، ترانه ای است که به 

بدان داشته " حیدرخان عمو اوغلی"واسطه عشقی که "ساخته به " دوره دوم مجلس شورای ايران"عارف اين ترانه را که در 
ظاھرا بقیه بند ھا حکومت ھا را . ترانه شش بند دارد ولی تنھا دو بند آن تا کنون به اجرا درآمده. به او تقديم کرده است

 !چون حرف ھايی در آن ھاست که چه بسا وصف الحال ھمه حکومتیان در ھمه زمان ھا باشد. ترسانیده است

 :ترانه با نگاھی به چشم انداز بھاری آغاز می شود که اگرچه زيباست ولی غم وطن را چاره نمی کند

 از ابر کرم خطه ری، رشگ ختن شد
 دلتنگ چو من مرغ قفس مھر وطن شد

 چه کج رفتاری ای چرخ
 چه بد کرداری ای چرخ

 سر کمین داری ای چرخ
 نه دين داری نه آئین داری ای چرخ

 :شاعر سبب دلتنگی خود را در بند دوم بیان می کند

 از خون جوانان وطن الله دمیده
 از ماتم سر و قدشان، سرو خمیده

 در سايه گل، بلبل از اين غصه خزيده
 گل نیز چو من در غمشان جامه دريده

 :عامل اصلی شور بختی ھا را ولی بايد در جای ديگری جستجو کرد

 خوابند وکیالن، خوابند وزيران
 برند به سرقت ھمه سیم ورز ايران

 مار نگذارند به يک خانه ويران
 ياری بستان داد فقیران ز امیران

 :و در برابر عوامل شناخته شده شوربختی بايد سینه سپر کرد

 از اشک ھمه روی زمین زير وزير کن
 مشتی گرت از خاک وطن ھست به سر کن

 غیرت کن و انديشه ايام تبر کن
 اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن

 :عارف در بند پنجم و ششم، ھشدار می دھد و مردمان را به پايداری و مبارزه فرا می خواند

 از دست عدو ناله من از سر درد است
 انديشه ھم آن کس کند از مرگ، نه مرد است

 جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است
 مردی اگرت ھست، کنون وقت نبر است
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 ترانه ھای ديگر

ساخته ، در موقعی که شاه " ابو عطا"خشم و خروش انقالبی عارف را می توان در تصنیف ديگری از او نیز پیدا کرد که در مايه 
به تحريک روس ھا وارد گموش تپه شده بوده ) چھار سال پس از برپايی مشروطه -ھجری قمری  1328در سال (مخلوع 

 .است

 دل ھوس سبزه و صحرا ندارد
 میل به گلگشت و تماشا ندارد

 چه ظلم ھا که از گردش آسمان نديدم
 به غیر مشت دزد ھمره کاروان نديديم

 خانه زھمسايه بد در امان نیست
 حب وطن در دل بد فطرتان نیست

 يوسف مشروطه ز چه بر کشیديم
 آه که چون گرگ، خود او را دريديم

 :را روشن می کند به ھشدار و بر انگیختن می رسد" وضعیت"و باز به شیوه ھمیشگی پس از آن که 

 چند ز پلتیک اجانب به خوابید
 تا به کسی از دست عدو در عذابید

 ھمتی ای خلقی گر ايران پرستید
 از چه در اين مرحله ايمن نشستید

 منتظر روزی ازين بدترستید
 صبر از اين بیش دگر جا ندارد

مستبد تزاری آن را درخواست کرده بود، "آمريکايی را باز می تاباند که دولت " مورگان شوستر"عارف در تصنیف ديگری اخراج 
خود می گويد اين تصنیف را به نام شوستر آمريکايی ساخته و روزھايی با ساز شکرهللا خان خوانده و در خواندن آن چه 

 !"فراموش شدنی نیست! مصیبتی داشتیم

 گر رود شوستر از ايران، رود ايران بر باد
 ای جوانان مگذاريد که ايران برود

 :و در ادامه آن می افزايد

 سگ چوپان شده با گرگ چو لیلی مجنون
 پاسبان گله امروز شبانی است جبون

 شد به دست خوری اين کعبه دل کن
 يار مگذار کزين خانه ويران برود

يکی ديگر از تصنیف ھا پس از ساخته شدن، اسباب زحمتی برای عارف شده و او را مجبور به فرار از تھران کرده است، رنود 
صورت تصنیف را با پاره ای راپرت ھای جعلی به سلطنت آباد برای ناصرالملک فرستاده و او یه يپرم خان دستور دستگیری 

 .عارف را داده است

آغاز می شود و در ادامه نیش خود را به ناصرالملک نايب " گريه را به مستی بھانه کردم"ھمان تصنیفی است که با مصرع 
 :السلطنه می زند

 شد چو ناصرالملک مملکت دار
 خانه ماند و اغیار لیس نفس فی الدار
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 ناله دروغی اثر ندارد...
 شام ما چو از پی سحر ندارد

 مرده بھتر آن کو ھنر ندارد
 گريه تا سحر عاشقانه کردم

 دال خموش چرا؟ خونم بجوش چرا؟... 
 برون شد از پرده راز
 ...تو پرده پوش چرا؟ 

در آغاز از بی خبری . در ترانه ای ديگر، اعتراضات خشمگنانه عارف حتی رنگ و بوی جھانی و بین المللی پیدا می کند
 :خودکامگان می گويد

 ما خرابیم
 چو صفر اند حسابیم
 چو صید اندر طنابیم

 جھان را برده آب و ما به خوابیم
 شد عالم غرق خون، مست شرابیم

 ھمه بدخواه خود از شیخ و شابیم

 "از کجاست؟) نعره(ولی کسی نگفت که اين ناله/ در حقوق خويش نعره ھا زديم "بعد می گويد 
 "حقوق بین الملل کجاست؟"پس در اين میان 

 :عارف بعد به شیوه ھمیشگی ھشدار می دھد

 فکر خود کنید ای ملت صفیف
ِ شماست ر َ  !که اين ھمه ھیاھو س
 ھر که بھر خويش تیشه می زند

 ويلھلم، ژرژ، يا که نیکالست

 !سر دھد زبان سرخ برباد

اجتماعی دوره  -ھمانطور که پیش تر اشاره کرديم به ندرت می توان ترانه ای از عارف يافت که متن آن از رويداد ھای سیاسی
تنھا به دو . نقل ھمه آن ھا، از گنجايش اين بررسی کوتاه بیرون است. مشروطه و سال ھای پس از آن تاثیر نپذيرفته باشد

 :ترانه ديگر او به کوتاھی نگاه می کنیم

 :پرداخته و در آن دم از انقالب ديگری زده است" حجاب زنان"در تصنیف بیست و سوم با زبانی عريان به 

 تا رخت مقید نقاب است
 دل چو پیچه است به پیچ و تاب است

 مملکت چو نرگست خراب است
 چاره خرابی، انقالب است

  

 سید جمال الدين واعظ اصفھانی

 خسرو خواجه نوری

 پژوھشگر تاريخ معاصر ايران

سید جمال الدين واعظ اصفھانی را شايد بتوان پرآوازه ترين خطیب پايتخت در دوران مشروطه نامید که سادگی زبان و نفوذ 
 .کالمش ھمواره جمعیت انبوھی را به پای منبر می کشاند
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سید جمال الدين پسر سید عیسی صدرعاملی بود، که نسبش به سادات جبل عامل می رسد و در کوی و باغ خانه ھمدان 
 ھجری قمری در ھمدان به دنیا آمد؛ پنج ساله بود که يتیم شد و ھمراه ١٢٧٩سیدجمال به سال . محضر شرع داشته است

 .مادر خود راه تھران را در پیش گرفت

در تھران چند سال به مکتب خانه رفت و خواندن و نوشتن آموخت؛ سپس به راھنمايی مادر نزد دايی خود به کارگاه بافندگی 
 .سالگی با اين حرفه دستی مشغول بود،اما سپس به کسب دانش ھمت گماشت١۴رفت و تا 

سالگی برای تحصیل رھسپار اصفھان شد، اصفھان در آن زمان از مراکز علمی ايران به شمار می آمد و مدارس قديمی ٢٠در 
در آنجا رونق داشت و مدرسان عالی مقام در رشته ھای مختلف علوم عقلی و نقلی و ادبیات و وعظ و خطابه به تدريس 

 .اشتغال داشتند

کم کم در اين کار پیشرفت کرد و به زودی جزو وعاظ درجه .  سالگی ازدواج کرد و بعد در زمره اھل منبر داخل شد٢٢در سن 
چون جسته گريخته حرف ھای تازه ای می زد و از ترس ظل السلطان و آقا نجفی در ماه محرم و صفر به . يک اصفھان شد

از آن .اتفاق رفیق خود میرزا نصرهللا بھشتی ملک المتکلمین از اصفھان خارج شده برای وعظ به شھرھای ديگر می رفتند
 .جمله سید جمال الدين به تبريز رفت

در تبريز به حضور محمدعلی میرزا ولیعھد رسید؛ ولیعھد به سخنوری و حسن محاوره سید عالقه مند شد و به او عبا و 
 ١٣٢١در سال . سید با توجه ولیعھد در تبريز ھم مجالس بسیاری به دست آورد و کار او رونق گرفت. انگشتر و مبلغی پول داد

قمری ولیعھد به سید خلعت داد و او را به سیدالمحققین ملقب نمود و خرج سفر کافی در اختیارش گذاشت، در مقابل سید 
 .جمال نیز در منبر به ولیعھد توجه ويژه ای می کرد

ظل السلطان که داعیه سلطنت داشت وقتی از توجه محمد علی میرزا به سید آگاه شد، برای آنکه او را به سوی خويش 
جلب کند و از بیان و زبانش به سود خود بھره ببرد، به وسیله میرزا اسدهللا خان وزير که از سران بابی بود و با سید دوستی 

 .داشت خلعت و لقب صدرالواعظین و مبلغی پول برای او فرستاد

ھمان سال سیدجمال از تبريز به تھران بازگشت ولی ھنگامی که عازم حرکت اصفھان شد در شھر اصفھان بلوا به راه افتاده 
 . بود و چند بابی و بھايی را حد زده و کشته بودند

در اين اوقات بر ضد » رويای صادقه«سید جمال که متھم به بابیگری بود جرات نکرد به اصفھان باز گردد، به خصوص که رساله 
آقا نجفی و ظل السلطان منتشر شده بود و با آنکه نويسنده اصلی آن رساله مجداالسالم کرمانی بود، ولی رساله را به او 

 .نسبت داده بودند

با برانگیخته شدن خشم و کینه ظل السلطان و آقا نجفی، سید جمال احساس می کرد رفتن به اصفھان برايش خطر دارد، از 
 .ھمین رو در تھران ماند و زن و فرزند خود را ھم به تھران آورد

سید جمال پس از يکسال اقامت در تھران به حاج سید ابوالقاسم امام جمعه نزديک شد و منبر مسجد شاه در اختیار او درآمد 
سید واعظ چون ساده حرف می زد و مطالب جالب و تازه سیاسی را با لھجه . و جای سید عبدالحسین عرب را گرفت

 .اصفھانی بر زبان می راند و باب ذوق مردم کوچه و بازار موعظه می کرد، منبر او در تھران رونق کم نظیری به دست آورد

ھرشب صدھا نفر برای شنیدن موعظه او حاضر می شدند بخصوص در ماه رمضان و شب ھای عزاداری مستمعان وعظ سید 
به چندھزار نفر بالغ می شد که از در و بام مسجد شاه ھجوم می آوردند،دوسال به ھمین منوال گذشت و سید در تھران به 

 .اندازه کافی معروف شد

ق به دنبال واقعه تنبیه بازرگانان توسط احمدخان عالءالدوله حاکم تھران به واسطه اين اھانت بازار بسته .ه١٣٢٣شوال ١۴در 
شد و مردم در مسجدشاه اجتماع کرده، جمعی از علما از قبیل سید عبدهللا بھبھانی و سید محمد طباطبايی را ھم به 

مسجد آوردند و سید جمال الدين اصفھانی ھم برای صحبت به منبر رفت در ضمن صحبت گفتگو از عدالت و مظالم حکومت به 
 .میان آمد

سید ابوالقاسم امام جمعه تھران چون داماد شاه و طرفتار جدی حکومت وقت بود به سیدجمال الدين پرخاش کرد و چندين بار 
مردم به ھم برآمدند و غوغا درگرفت و سید را فرار دادند و در خانه سید محمد ." سید بابی بیا پايین از منبر"به او خطاب نمود 

 .طباطبايی پنھان کردند

دراين بین به سید عبدهللا بھبھانی ازطرف کسان امام جمعه توھین کردند و او را زدند و سید جمال الدين نیز به ھمراه 
 .مھاجرين به عبدالعظیم رفته و در آنجا اقامت نمود
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 قمری که مجلس شورای ملی به توپ بسته شد سید جمال مخفیانه به عبدالعظیم رفت و ١٣٢۶ جمادی االولی ٢٣در تاريخ 
در ورود به ھمدان به واسطه سابقه دوستی که با میرزا محسن خان . بعد خواست که از راه ھمدان به بین النھرين برود

مظفرالملک داشت و در اين ھنگام حاکم ھمدان بود، ورود خود را به او اطالع داد و او ھم مراتب را به دربارتھران گزارش کرد و 
از تھران به امیر مفخم ھمدانی که از طرف محمد علی شاه به حکومت بروجرد تعیین شده بود دستور داد که سید را با خود 

 . به بروجرد برد و در انجا زندانی نمايد

 .پس از چندی به دستور محمد علی شاه وی را در زندان خفه کردند و شايع نمودند که خود به مرگ طبیعی مرده است

  

 سردار اسعد بختیاری

 خسرو خواجه نوری

ق در چھارمحال .ه 1274چھارمین فرزند حسینقلی خان ايلخانی، در سال ) سردار اسعد( سردار اسعد، علیقلی بختیاری
 .متولد شد و به مناسبت ھوش و ذکاوت بیش از ساير فرزندان مورد توجه ايلخانی بود

بدين سبب عالوه بر تحصیالت مقدماتی و تعلیمات، سواری و تیراندازی را در آغاز جوانی در ھمان چھار محال نزد معلم آموخت 
از لحاظ تحصیالت و سطح تفکر بر برادران . و سپس به تحصیل ادبیات فارسی و مقدمات عربی و زبان فرانسه ھمت گماشت

 .خود و ھمچنین بر تمام خانوادگان بختیاری نیز برتری يافت

ق به اتفاق ايلخانی و اسفنديار خان برادر بزرگش به تھران احضار شدند و به مالقات ناصرالدين .ه 1298علیقلی خان در سال 
شاه نايل آمدند و دو برادر با صد سوار بختیاری جزو کشیکخانه سلطنتی شدند ولی چندی بعد به تقاضای ظل السلطان به 

 .چھار محال باز گشتند

 .ق ايلخانی به اتفاق اسفنديارخان و علیقلی خان برای ديدار ظل السلطان به اصفھان آمدند.ه 1299رجب  25در 

رجب مراسم سان فوج اصفھان را با حضور ظل السلطان در میدان مشق تماشا کردند، عصر ھمان روز به دستور ظل  27روز 
. السلطان، ايلخانی را گرفته، با خوراندن يک فنجان قھوه مسموم به زندگی اش خاتمه دادند و دو فرزند او را نیز محبوس کردند

ق که ظل السلطان از حکومت اصفھان .ه 1305در سال . علیقلی خان پس از يکسال آزاد شد و در بختیاری روزگار می گذرانید
اسفنديار خان را که در زندان بود به اتفاق علیقلی خان به تھران احضار کرد و موجبات ) امین السلطان(اتابک . معزول شد

 .مرحمت شاه را نسبت به آنان فراھم آورد

اسفنديار خان با گرفتن لقب سردار اسعد ريیس ايل شد و به بختیاری رفت و علیقلی خان در تھران جزو کشیکخانه سلطنتی 
ق که حادثه قتل ناصرالدين شاه پیش آمد، سردار اسعد با .ه 1313روز جمعه ذی قعده . و فرمانده پنجاه سوار بختیاری شد

سرداران خود مالزم رکاب بود ودر خالل قتل ناصرالدين شاه و ورود مظفرالدين شاه به تھران، حفاظت کاخ گلستان و ابنیه 
 .سلطنتی را به عھده داشت

ق به تھران .ه 1320سپس عازم پاريس گرديد و در سال . ق به ھند و مصر سفر کرده به مکه نیز رفت.ه 1318در سال 
 .بازگشت

ن شاه لقب سردار اسعد ق که اسفنديار خان سردار اسعد فوت کرد، به پیشنھادعین الدوله از طرف مظفرالدي.ه 1321در سال 
 .نشان و حمايل به وی داده شد و مامور نظم لرستان گرديد

پس از به توپ . پس از افتتاح مجلس شورای ملی برای معالجه چشم خود بار ديگر به سوی اروپا رفت و در پاريس اقامت گزيد
بستن مجلس توسط محمدعلی شاه جمعی از ايرانیان مقیم پاريس انجمن تشکیل دادند که بسیاری از نمايندگان و مشروطه 

 . خواھان فراری در اين انجمن عضو بودند و مخارج آنرا نیز ظل السلطان و جالل پسرش می پرداختند

چون بختیاری ھا از موافقین و معاھدين بريتانیا . سردار اسعد نیز عضو اين انجمن و با ممتاز الدوله و تقی زاده در ارتباط بود
بودند، ھنگامی که سردار اسعد در اروپا به سر می برد پس از مالقات با سرچارلز ھاردينگ معاون وزارت خارجه انگلستان در 

لندن و به اشاره دولت مزبور از راه خوزستان خود را به بختیاری ھا رساند و با کمک اسلحه و مھمات بريتانیا و مساعدت مالی 
 .به ھمراه برادر خود نجفعلی خان صمصام السلطنه ريیس نھصت مشروطه خواھان بختیاری و جنوب ايران شد
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در ھمین زمان سپھدار تنکابنی در رشت قیام کرد و با ارتباطی که با سردار اسعد پیدا کرد، ھر دو به سوی تھران حرکت 
 .کردند

مدت پنج . سردار اسعد پس از فتح تھران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت در ھیئت دولت به سمت وزارت داخله انتخاب شد
سپس با . پس از افتادن دولت سپھدار، به وکالت مجلس منصوب شد. ماه وزير داخله و قريب به يک ماه نیز وزير جنگ بود

 .زمامداری مجدد سپھدار و آشفتگی اوضاع دلتنگ شده از مجلس سه ماه مرخصی خواست و راھی اروپا شد

سردار اسعد پس از بازگشتن از اروپا به وطن ديگر کاری را قبول نکرد، ولی منزل او به روی مردم گشوده بود و چون مردی 
محبوب و دانش دوست و مردمدار بود، اشخاص از طبقات مختلف در خانه او جمع می شدند و بیشتر مباحث ادبی و تاريخی 

 .در مجلس او مطرح می شد

ق به کلی قدرت بینايی خود را از دست داد .ه 1332کم کم بینايی سردار نقصان يافت و از مطالعه محروم ماند و در اواخر سال 
 .ق دچار سکته و فلج گرديد.ه 1334و در سال 

ق درگذشت و در تخت پوالد اصفھان به خاک .ه 1336پس از چھار سال زندگی تلخ و دردناک در روز پنجشنبه ھفتم محرم 
 .سپرده شد

  

 يپرم خان ارمنی

 خسرو خواجه نوری

يپرم دواتیان معروف به يپرم خان ارمنی از سرداران مبارز دوران مشروطه بود که در دوران استبداد صغیر و بعد از آن در نبردھای 
 . متعددی علیه نیروھای مخالف مشروطه شرکت کرد

. به دنیا آمد» پور سوم« موسوم به ) واقع در جمھوری آذربايجان امروزی( خورشیدی در يکی از توابع گنجه ١٢۴۴يپرم در سال 
او از جوانی به خاطر روحیه ماجراجويی با گروه ھای مسلح آشنايی پیدا کرد و وارد عرصه مبارزه و فعالیت علیه سیاست ھای 

 . ضد ارامنه امپراتوری عثمانی شد

چون دولت روسیه قصد دستگیری . عضو گروه فدائیان ارمنستان جوان بود) خورشیدی (1268 تا ١٢۶۶او در فاصله سالھای 
مخالفان را داشت، يپرم با گروھی از ارامنه بر آن شد که به خاک عثمانی پناھنده شود اما به دست مرزداران روسیه گرفتار 

 .شد

 سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرد ٢۴پس از دوسال بال تکلیفی در زندان تفلیس، دادگاه روسیه تزاری يپرم و يارانش را به 
 .و ھمگی را به ساخالین در سیبری فرستاد

يپرم پس از سه سال که تبعید و زير نظر بود به اتفاق سه نفر از تبعید شدگان از سیبری فرار کرد و از مرز روسیه به ترتیبات 
پس از اقامتی کوتاه در ژاپن به سوی ايران راه افتاد تا اھداف حزبی خود را پیگیری . خاصی گذشت و خود را به ژاپن رساند

 .يا تندروان ارمنی بود' داشناک'او مدتی در شھر ارسباران و تبريز اقامت گزيد و مشغول تبلیغ برای حزب . کند

وی در دوره حضورش در .  خورشیدی يپرم از طرف فرقه داشناک برای تشکیل حزب در گیالن ماموريت يافت١٢٧٩در سال 
 .گیالن در اداره راه سازی مشغول به کار شد و سپس در رشت کوره آجرپزی راه انداخت و به آجرپزی مشغول شد

اين کارگرھا بعدھا فوج . گروھی از قفقازيان و ارمنیان تندرو به عنوان کارگر به رشت آمده و در آنجا مشغول به کار شدند
 قمری ھمراه با سپھدار تنکابنی از رشت ١٣٢٧مجاھدين فدايی ارمنی را شکل دادند که به سرکردگی يپرم خان در سال 

 .راھی تھران شدند

شايد پر بی راه نباشد اگر بگويیم از اين زمان به بعد يپرم در ھر گوشه از ايران که نیاز به او و يارانش بود حاضر می شد و 
 .روياروی مستبدان و طرفداران آنھا می ايستاد و می جنگید

پس از فتح تھران و خلع محمدعلی شاه قاجار از سلطنت، که يپرم خان نقشی اساسی در اين پیروزی داشت، روزنامه ھا 
در اين ايام ھیات مديره ای تشکیل شد و يپرم را با دادن اختیاراتی نامحدود به . اخبار فتح و رشادت ھای يپرم را منعکس کردند

 .رياست شھربانی کل پايتخت، يعنی تھران، منصوب کرد
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در اين سال يپرم که سرکردگی پنجاه نفر از مجاھدان را به عھده داشت به ھمراه دويست نفر بختیاری به سرکردگی جعفر 
قلی خان سردار بھادر، که بعدا ملقب به سردار اسعد شد، و با کمک عده ای قزاق برای دفع ياغیان آذربايجان فرستاده 

 .شدند

اين درگیری با پیروزی يپرم خان و ھمراھانش به پايان رسید تا رحیم خان سردار نصرت چلپیانلو که مھمترين و سرکرده ياغیان 
مخبر السلطنه ھدايت که در اين ھنگام والی آذربايجان بود، در کتاب خاطرات و خطرات . بود به روسیه فرار کرده و پناھنده شود

يپرم بیش از اندازه به خود می نازد و الحق رشید ھم ھست با ھفت تیر وارد سنگر شخص رشیدخان شده : "می نويسد
 ."است و رحیم خان از ترس مسلسل فرار کرده است

 قمری ھنگام بازگشت شاه ١٣٢٩در سال . محمدعلی شاه با اينکه از ايران گريخته بود، اما به تحريکات خود ادامه می داد
سرکرده . صورت گرفت) مشروطه خواھان(مخلوع به ايران جنگ ھايی میان قوای ھوادار محمدعلی شاه و نیروھای دولتی 

نیروی دولتی يپرم خان بود و توانست در نزديکی ورامین قوای طرفدار محمدعلی شاه به فرماندھی ارشدالدوله را شکست 
 .دھد و خود او را ھم دستگیر کند

 .ارشدالدوله بالفاصله در دادگاھی صحرايی به مرگ محکوم شد و حکم وی نیز بدون کمترين درنگ به اجرا درآمد

اندکی پس از اين ماجرا، که يپرم خان با جنازه ارشدالدوله به تھران بازگشت، قوای دولتی برای دفع ساالر الدوله به سمت 
 .در اين لشکرکشی نیز يپرم يکی از سرکردگان بود. غرب رھسپار شد

يپرم خان و ھمراھانش به ھنگام عزيمت از ھمدان به سمت کرمانشاه به قلعه شورجه که اھالی آن با ساالر الدوله ھمراھی 
 سال سن داشت، ۴٨کرده بودند، يورش بردند که در میانه تیراندازی ھا گلوله ای به وی اصابت کرد و ھمانجا در حالی که 

بعدھا روشن شد که ضارب عبدالباقی، ارباب آن آبادی، بوده و قرار شد که او را برای بازپرسی و صدور حکم به . جان باخت
 . تھران بفرستند

نیم تنه وی . پیکر يپرم خان را به تھران آوردند و طی مراسم باشکوھی در صحن کلیسای مريم مقدس تھران به خاک سپردند
کار لیلیت تريان ھمچنان در صحن آن کلیسا باقی است و وسايل شخصی و لباس ھای اين مبارز ارمنی نیز ھم اکنون در موزه 

 .جلفای اصفھان نگھداری می شود

  

 ستارخان؛ سردار ملی

 خسرو خواجه نوری

به يکی از چھره ھای شاخص عصر مشروطه ايران بدل شد، فرزند بزاز ' سردار ملی'و بعد ھا با لقب " خان"ستار که با پسوند 
 . فقیری به نام حاج حسن قره داغی بود

 قمری در قره داغ به دنیا آمد و پس از آنکه برادر بزرگش اسماعیل به سبب ياغیگری توسط حاکم قره ١٢٨۴ستارخان به سال 
 .داغ اعدام شد، به ھمراه پدر از قره داغ به تبريز مھاجرت کرد

 به واسطه درگیری قاطرچیان ولیعھد در دژ نارين قلعه در اردبیل زندانی، اما پس از دو سال با کمک يک ١٣٠۴او در سال 
زندانی ديگر به نام ھاشم قوجه بیگلو گريخت تا سرانجام با توسل پدرش به حاج میرزا جواد، مجتھد متنفذ تبريز، و شفاعت 

 .اين يکی نزد ديوانیان خطايش بخشوده شود

وی تا سال . ق به عتبات در عراق رفت و در بازگشت به شغل مباشر امالک حاج محمدتقی صراف درآمد. ه١٣١٩به سال 
گاه افراد دزد زده و مايوس از ماموران دولت به . ق بر سر ھمین کار بود و پس از آن به شغل داللی اسب پرداخت. ه١٣٢١

 .ستار متوسل می شدند؛ او نیز دزدان را دنبال می کرد و اموال مسروقه را به صاحبش بر می گرداند و دستمزدی می گرفت

با باال گرفتن جنبش مشروطه ستارخان به صف مشروطه خواھان پیوست و به عضويت انجمن حقیقت که يکی از مراکز 
سپس به انجمن ايالتی تبريز رفت و آمادگی خود را برای خدمت به مشروطه اعالم کرد و . مشروطه خواھان تبريز بود در آمد

 .به توصیه بصیرالسلطنه، ريیس انجمن ايالتی، او و باقرخان ھرکدام به سرکردگی ده سوار مسلح به استخدام پلیس درآمدند

پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، عین الدوله از طرف شاه برای سرکوب مشروطه خواھان تبريز به 
ده نفر از اشخاص بی طرف و نیکنام تبريز با صالحديد مشروطه خواھان برای مذاکرات آشتی کنان به ديدن . آذربايجان رفت

Page 20 of 33 

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-3\249.htm



عین الدوله رفتند، اما گفتگوی ايشان به جايی نرسید زيرا عین الدوله تسلیم بی گفتگوی مجاھدان و مشروطه خواھان را می 
مجاھدان و مشروطه خواھان ھم اعاده حکومت مشروطه و اجرای کامل قانون اساسی و افتتاح مجلس را شرط . خواست

 .تسلیم خود می دانستند

اوايل شعبان به دستور عین الدوله اردوی ماکو به سرپرستی عزت هللا . مذاکرات طرفین به جايی نرسید و درگیری آغاز شد
شجاع نظام به استقبال عزت هللا خان رفت و نقشه جنگ را . خان، فرزند اقبال السلطنه ماکويی، وارد قريه سھالن شدند

 .اينگونه طرح کردند که با يورش چندجانبه به شھر، کوی ھای تحت اختیار مشروطه خواھان را محاصره کنند

 محاصره تبريز

عزت هللا خان با اردوی ماکو، شجاع نظام با اردوی مرند، و ساالر ارفع و عیوضعلی . شعبان آغاز شد١٨اين حمله در روز جمعه 
اسکويی با افراد اسکو و تفنگچیان سرخاب و دوچی و عده ای ديگر از نیروھای طرفدار دولت يورش خود را از اولین ساعات روز 

 .شروع کردند

دالوری ستارخان، باقرخان، حسین خان يارااليی، حسین خان . در پايان روز اين جنگ به شکست اردوھای دولتی انجامید
 . باغبان و جمعی از مجاھدان قفقازی و ارمنی پیروزی را نصیب مشروطه خواھان کرد

او . با پیشرفت ھای مشروطه خواھان و عقب نشینی پیاپی نیروھای دولتی، عین الدوله سرانجام شھر تبريز را محاصره کرد
مجاھدان برای شکستن خط محاصره . می خواست با بستن راه آذوقه بر شھر مشروطه خواھان را مجبور به تسلیم کند

 . تالش فراوانی کردند

عاقبت کنسول ھای روس و بريتانیا به انجمن رفتند و از مجاھدان خواستند که دست از جنگ بردارند، زيرا به تقاضای دو 
مشروطه خواھان اين پیشنھاد را رد . سفارت شاه قول داده بود که در صورت پايان جنگ قوای دولتی مانع ورود آذوقه نشود 

 . کردند و دولت ھای روس و بريتانیا به بھانه حفظ جان اتباع خود نیروھای روس را وارد تبريز کردند

در ھمین حال سپاھیان روس سنگرھای داخل شھر را خراب . فرمانده روس از مجاھدان خواست که اسلحه بر زمین بگذارند
ستارخان و باقرخان و چند نفر از فرماندھان نیروھای ملی به ديدن . کردند و رفته رفته مداخالت و تجاوزاتشان آشکارتر شد

ژنرال اسنارسکی فرمانده قوای روس رفتند و پس از اين مالقات به افراد خود دستور دادند که در برابر روس ھا ھیچگونه 
 .ايستادگی نکنند و عده ای از سران مشروطه خواھان به کنسولگری عثمانی پناھنده شدند

 عزيمت به تھران

بعد از تصرف تھران به دست نیروھای بختیاری و مجاھدان شمالی، ستارخان و ساير پناھندگان کنسولگری عثمانی از تحصن 
او اھمیت چندانی به ستارخان نمی . در اين تحوالت مخبرالسلطنه ھدايت بار ديگر به ايالت آذربايجان منصوب شد. به در آمدند

 .داد؛ در سوی ديگر ستارخان ھم خود را ناجی آذربايجان و حافظ مشروطه می دانست و اين به کدورت میان دو نفر انجامید

با اين اختالف ھنگامی که سردار بھادر و يپرم خان برای خاموش کردن آتش نا امنی به آذربايجان آمدند، ستارخان از سردار 
چندی بعد از طرف . سردار بھادر نیز به سردار اسعد نوشت. بھادر خواست که موجبات رفتن او را به تھران فراھم کند

عضدالملک، نايب السلطنه، سردار اسعد، وزير جنگ، و مستشارالدوله، ريیس مجلس، چند تلگراف به ستارخان و باقرخان 
 .رسید که آنھا را به تھران دعوت می کرد

شیخ محمد خیابانی و اسماعیل نوبری، دو . ستارخان و باقرخان ھر يک با پنجاه سوار مسلح به سوی تھران حرکت کردند
 .نماينده تبريز، از تھران تا زنجان به استقبال ستارخان آمدند و خیابانی به ستارخان در مورد رفتنش به تھران ھشدار داد

بیرون دروازه تھران نیز جمعیت بسیاری برای ديدن ستارخان و . در قزوين و کرج استقبال با شکوھی از دو سردار انجام شد
 .در نھايت با کالسکه سلطنتی آنھا را به باغشاه و به ديدار احمدشاه بردند. باقرخان گرد آمده بودند

 خلع سالح؛ پايان کار

. دولت پس از ورود ستارخان برای ھر يک از مبارزان تبريز مقرری تعیین کرد و محلی ھم برای اقامتشان در تھران مشخص کرد
 .با اين ھمه دولت مصمم بود که اسلحه ھا را از دست مجاھدان بگیرد و امنیت پايتخت را حفظ کند

ستارخان، که لقب سردار ملی را نیز يدک می کشید، به واسطه پیروزی ھای پی در پی و موقعیتی که خود را در آن می ديد، 
حاضر نبود به دستور کسی رفتار کند و حتی وساطت وزير مختار آلمان و سفیر کبیر عثمانی ھم برای پايان دادن به غائله 
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 .چاره ساز نشد

در میانه درگیری ھا . با باال گرفتن ماجرا محل زندگی ستارخان، که با نزديکان خود در باغ اتابک منزل داشت، محاصره شد
 نفر از مجاھدان در اين ٣٠و ھمراھانش تسلیم و خلع سالح شدند؛ حدود " سردار ملی"گلوله ای به پای ستارخان خورد؛ 

 . نفر اسیر شدند٣٠٠درگیری کشته و 

ق، در اوايل جنگ جھانی اول، در . ه١٣٣٢ذی الحجه ٢٨چھار سال بعد از اين واقعه ستارخان که خانه نشین شده بود در تاريخ 
از طرف دولت جنازه او با تشريفات نظامی تشییع شد و دو روز برای وی در مسجد شیخ عبدالحسین مجلس . تھران درگذشت

 . ختم گذاشتند

 .به ھنگام مرگ پنجاه ساله بود و آرامگاه وی در باغ طوطی حضرت عبدالعظیم در جنوب تھران باقی است" سردار ملی"

  

 سید محمد طباطبايی

 خسرو خواجه نوری

میرزا سید محمد طباطبايی معروف به سنگلجی، از مجتھدان پرآوازه تھران در عصر مشروطه و پسر سید صادق طباطبايی 
 در کربال متولد شد و در دو ١٢۵٨سید محمد در نوزدھم ذی حجه . ھمدانی، مجتھد با نفوذ دوره ناصرالدين شاه، است

 . سالگی او را به ھمدان آوردند

تحصیالت مقدماتی و علوم شرعی را نزد پدرش آموخت و حکمت و فلسفه را نزد میرزا ابوالحسن جلوه فیلسوف بزرگ دوره 
 عازم سفر حج شد و از ١٢٩٩سید محمد در سال . او چندی ھم در نزد شیخ ھادی نجم آبادی شاگردی کرد. ناصری آموخت

 .آنجا به سامره رفت تا تحصیالت خود را پیش میرزای شیرازی تکمیل کند

ھجری قمری پدرش سید صادق درگذشت و طباطبايی خانواده خود را به سامره آورد و نزديک به ده سال در ١٣٠٠در سال 
سامره بود تا به مقام اجتھاد نايل آمد و جزو خواص ياران میرزای شیرازی شده، در امور سیاسی طرف مشورت او قرار می 

 . گرفت

پس از ماجرای رژی و تحريم تنباکو، ناصرالدين شاه که از میرزای آشتیانی دلتنگ بود و می خواست به وسیله روحانیون ديگر 
نفوذ او را محدود کند، چون اين کار از روحانیون تھران ساخته نبود، نامه ای به میرزای شیرازی نوشت و از او خواست چند نفر 

 . از مجتھدان مورد اعتماد خود را که ايرانی باشند به تھران بفرستد

طباطبايی تالش می کرد از . میرزای شیرازی شیخ محمدرضا مجتھد قمی و طباطبايی را به ھمین منظور به تھران فرستاد
 .وی خواستار حکومت ملی و اجرای قانون و عدالت بود و تعقیب اين ھدف را وظیفه شرعی خود می دانست. دربار دوری کند

سید محمد طباطبايی گام ھايی نیز در راه معارف جديد برداشت از جمله تاسیس مدرسه اسالمیه به نظامت ناظم االسالم 
 . کرمانی و مديريت برادرش سید اسدهللا طباطبايی بود

ھنگامی که مخالفت ھا در دوران مظفرالدين شاه، به ويژه از سوی تجار و بازاريان، باال گرفت، طباطبايی در پیمانی با ديگر 
 .مجتھد متنفذ تھران، سید عبدهللا بھبھانی، به معترضین و در واقع به رھبری جنبش مشروطه پیوستند

عین . در اين اوقات جمعی از بازرگانان برای شکايت از اعمال مسیو نوز نزد وی رفته و او نیز به آنھا قبوالند که زير بار ظلم نروند
الدوله، صدراعظم که از اتحاد طباطبايی و بھبھانی در ھراس بود، حاضر شد بیست ھزار تومان به طباطبايی تقديم کند تا از 

 .ھمراھی با بھبھانی دست بردارد اما وی قبول نکرد

چند روز پس از آن طباطبايی به ھمراه . پیش آمد -به دلیل گرانی  -خورشیدی ماجرای تنبیه بازرگانان قند  1284پايیز سال 
 .بھبھانی به حضرت عبدالعظیم مھاجرت کردند و تاسیس عدالت خانه را خواستار شدند

با مھاجرت . بر اثر حوادث مسجد جمعه و قتل و جرح عده ای از طالب و بازاريان، مھاجرت کبری و رفتن به قم صورت پذيرفت
علما، موضوع جدی تر شد؛ تھران و شھرھای ديگر ايران صحنه شورش ھای مردمی شد و شاه سرانجام تا حدی در برابر 

 .خواسته ھای مھاجرين سپر انداخت
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عین الدوله، صدراعظمی که ھمه معترضین خواستار برکناری اش بودند، عزل شد و مشیرالدوله به صدارت رسید و مجتھدان 
به تھران بازگشتند؛ در نتیجه اقدامات طباطبايی و بھبھانی نظامنامه مشروطه نوشته شد و به امضاء شاه رسید و فرمان 

 . مشروطه صادر، دستور انجام انتخابات داده شد

در انتخابات دوره اول نظر براين بود که از طرف اقلیت وکیل انتخاب نشود و حق انتخاب خود را به مسلمانان تفويض نمايند، به 
ارباب جمشید تنھا کسی . ھمین دلیل يھوديان وکالت خود را به سید عبدهللا و ارمنیان وکالتشان را به طباطبايی تفويض کردند

 .بود که به عنوان نماينده زرتشتیان انتخاب شد

بعد از آنکه محمدعلی شاه مجلس را به توپ . طباطبايی در مجلس از وزنه ھای موثر بود و مردم اعتقاد زيادی به او داشتند
بست، طباطبايی و بھبھانی و چند تن ديگر از نمايندگان به باغ امین الدوله پناه بردند ولی پس از مدت کمی حکومت از محل 

عده ای سرباز به آنجا ريختند؛ ھمه ساکنان را دستگیر کردند و سید محمد طباطبايی را ھم به باغشاه . اختفا آنھا با خبر شد
 .بردند

با اين حال محمدعلی شاه طباطبايی و بھبھانی را در اندرون باغشاه پذيرفت و برای دلجويی ھزينه سفر و رفتن طباطبايی را 
 .طباطبايی مدتی در شمیران توقف کرد و بعد به سمت خراسان روانه شد و در مشھد رحل اقامت افکند. از پايتخت پرداخت

. رکن الدوله والی خراسان که مرد معتدلی بود طباطبايی را محترم می داشت اما با تاسیس انجمن توسط وی راضی نبود
بدين خاطر وقايع را به تھران گزارش کرد و مشیرالسلطنه، ريیس وزرا، با تلگرافی به طباطبايی فھماند که اين کار برايش گران 

 .اما طباطبايی نیز اھمیتی به حرف ھای مشیرالسلطنه نداد و کارھای خود را دنبال می کرد. تمام خواھد شد

پس از فتح تھران و عزل محمد علی شاه مراسمی در مرقد امام رضا برگزار شد و مردم به شادی و پايکوبی پرداختند و 
پس از شکل گیری حکومت جديد، طباطبايی به تھران . طباطبايی نیز با برخی ھمراھانش در اين مراسم شرکت داشت

 .بازگشت و مورد استقبال مردم واقع شد، مجددا مرجعیت خود را پیدا کرد

او حدود يکسال در استانبول . با آغاز جنگ جھانی اول و اشغال ايران، طباطبايی نیز جزو روحانیونی بود که از ايران مھاجرت کرد
.  سالگی درگذشت٨١ شمسی در سن ١٢٩٩خورشیدی به تھران بازگشت و سرانجام در دی ماه  1296در سال . توقف کرد

 .جسدش را در مقبره خانوادگی خاندان طباطبايی در حضرت عبدالعظیم دفن کردند

  

 سید عبدهللا بھبھانی

 خسرو خواجه نوری

 .ق آورده اند 1257،1260،1260سال تولد سید عبدهللا بھبھانی، از پیشوايان بزرگ مشروطیت ايران را سال ھای

سید اسماعیل پدر سیدعبدهللا در بھبھان زاده شد و برای ادامه تحصیل به نجف رفت و از نزد کسانی چون مرتضی انصاری و 
اما پس از مدت کوتاھی باز به نجف رفت و : شیخ حسن صاحب انوار الفقاھه درس خواند و پس از آن به بھبھان بازگشت

 .ھنگام زيارت عتبات ناصرالدين شاه از عتبات، با شاه ديدار کرد و به درخواست او به ايران آمد و در تھران ساکن شد

او که در اين زمان از مجتھدان به شمار می آمد، در کوی مسکونی خود به نام سرپولک به تصدی امور دينی و اجتماعی 
وی در . متداول و حل و فصل دعاوی پرداخت و به تدريج در شھر تھران بلند آوازه و معتبر شد و ظاھرا، مقلدانی نیز داشت

 .تھران در گذشت و در نجف مدفون شد

وی پس از فراگیری مقدمات علوم، سطوح عالی را نزد . سید عبدهللا بھبھانی فرزند ارشد سید اسماعیل، در نجف زاده شد
قمری به  1295در . روحانیونی چون حاج سید حسین کوه کمری و شیخ راضی نجفی فرا گرفت و به اجازه اجتھاد نايل آمد

 .تھران بازگشت و به جای پدر نشست و به امور دينی و اجتماعی ھمت گماشت

پس از عقد . نخستین بار که نام او در تاريخ تحوالت سیاسی به میان آمد و به شھرت او ياری رساند، در قضیه تحريم تنباکو بود
قرارداد رژی و آنگاه که میرزاحسن شیرازی با صدور فتوايی از سامرا استفاده از توتون و تنباکو را بر مسلمانان حرام دانست، 

 .به دستور شاه، برخی از دولتمردان بر آن شدند تا روحانیون با نفوذ تھران را به مخالفت با فتوای تحريم متقاعد سازدند

در يکی از جلسات که با علما برگزار شد و کسانی چون میرزاحسن آشتیانی و شیخ فضل هللا نوری نیز شرکت داشتند، 
 .جملگی از فتوای تحريم حمايت کردند
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در يکی از جلسات که با علما برگزار شد و کسانی چون میرزاحسن آشتیانی و شیخ فضل هللا نوری نیز شرکت داشتند، 
جملگی از فتوای مجتھد بزرگ سامرا حمايت کردند، جز بھبھانی که با صراحت برخاست و حتی گفته اند که به کشیدن قلیان 

 .تظاھر می کرد

ظاھرا میان بھبھانی و امین السلطان از سالیان پیش روابط دوستانه برقرار بود، اما اين روابط در دوره ماجرای رژی، مستحکم 
تحوالت سیاسی آن دوره و ارتباط و ھمکاری بھبھانی و اتابک تا . تر شد و بھبھانی بیشتر مورد توجه امین السلطان قرار گرفت

 .ق، گواه اين دوستی و نزديکی است 1327لحظه مرگ وی در 

پس از عزل اتابک و سقر او به اروپا، بھبھانی با وی مکاتبه داشت و بر آن بود تا او را بار ديگر به صدارت نشاند و خود مطلق 
امین الدوله از اين مکاتبات محرمانه آگاه بود و به دستور او نامه ھا در پستخانه . العنان گردد و از دشمنانش انتقام بکشد

 . بازرسی می شد

نخستین برخورد آن دو در ماجرای درگیری خشونت آمیز طالب در . به ھر حال، میان بھبھانی و عین الدوله کشمکش آغاز شد
در اين حادثه طالب سرکوب شدند و بھبھانی به وساطت برخاست، اما عین . مدرسه دينی تھران، صدر و محمديه پديد آمد

 .الدوله نه تنھا اعتنايی نکرد، بلکه فرمان داد برخی از طالب وابسته به او را دستگیر کنند و با تحقیر به تبعید بفرستند

مخبرالسلطنه ھدايت در کتاب . ق روی داد.ه 1324پس از آن مھم ترين تقابل بھبھانی با عین الدوله در ماجرای نوز در محرم 
آقا نجفی را عین الدوله به تھران آورده بود سید :"خاطرات و خطرات زير عنوان مقدمات مشروطیت در اين باب می نويسد

 ."عبدهللا توسط می کرد محل اعتنا نبود پی بھانه می گشتند

عکسی از جشن بلژيکی ھا مقیم تھران به دست بھبھانی رسید که نشان می داد ھر يک از شرکت  1323در ذیحجه 
کنندگان به سلیقه خود در لباسھای محلی ايرانی ظاھر شده بودند و نوز و ھمکار وی، پريم نیز در لباس آخوندی درآمده 

پیش آمد نشان دادن عکس به وسیله بھبھانی به مردم و انتشار آن، علما رو ديگر مردم را برانگیخت و به اعتراض . بودند
 .واداشت

بھبھانی در روز عید قربان پس از نماز عید در حالی که کفن پوشیده بود، در آن باب سخن گفت و به شدت از عین الدوله 
 .بدگويی کرد

. پس از اينکه احمدخان عالءالدوله حاکم تھران جمعی از تجار قند را به علل گرانی و کمیابی و انبار کردن قند به چوب بست
تجار به واسطه اين اھانت، بازار را بسته و تعطیل عمومی اعالم کردند و سپس در مسجد شاه اجتماع کرده و جمعی از 

علما، از قبیل سید عبدهللا بھبھانی و سید محمد طباطبايی معروف به سنگلجی را به مسجد آوردند و سید جمال الدين واعظ 
 .اصفھانی ھم برای صحبت به منبر رفت

سیدابوالقاسم امام جمعه تھران چون داماد شاه و طرفدار حکومت . در ضمن گفتگو از عدالت و مظالم حکومت بر میان آمد
، مردم ھم به ھم آمدند و غوغا "سید بابی از منبر پايین بیا"وقت بود به سید سخت پرخاش کرد و چندين بار بر او خطاب نمود 

 . در گرفت و در اين بین به بھبھانی توھین زيادی وارد آمد و جمعی او را زدند

به واسطه اين عمل درھمان شب جمعی از تجار به اتفاق علما، سید عبدهللا و سید محمد طباطبايی، به حضرت عبدالعظیم 
 .رفته در آنجا قرار گرفتند

رھبری اين حرکت اعتراض آمیز با بھبھانی و طباطبايی بود، اما شواھد حکايت از آن دارد که . شوال آغاز شد 16اين تحصن در 
 . بھبھانی در اين جنبش اقتدار و نفوذ بیشتری داشت و غالب مراجعات و مکاتبات و گفت و گو ھا او بود

درباره سید عبدهللا بھبھانی گفته اند نه در پرھیز کاری و ايمان به مشروطه خواھی به مقام طباطبايی می رسید و نه در علم 
 . و دانش اسالمی ھم طراز شیخ فضل هللا بود

سید عبدهللا بھبھانی از کسانی بود که در انقالب مشروطیت ايران نقش بسیار مھمی داشته و برای خاطر ھر چیزی که بود 
ق بھبھانی در منزل خود به وسیله سه تن .ه 1328رجب  8زحمات بی شماری را متحمل شد و سر انجام در شبانگاه جمعه 

 .مضروب و کشته شد

کسروی به روشنی رجب سرابی، قاتل بھبھانی را از دسته حیدرعمو اوغلی می داند که اين قتل را به دستور تقی زاده انجام 
 .داده است
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 )صور اسرافیل(میرزا جھانگیرخان شیرازی 

 ناصرالدين پروين

 ٩/ ١٣٢۶ جمادی االول ٢٠ -١٣٢۵ ربیع الثانی ١٧(میرزا جھانگیرخان شیرازی، مدير روزنامۀ نامدار صوراسرافیل چاپ تھران 
است که نه تنھا به سبب انتشار آن روزنامۀ آزاديخواه، بلکه به سبب شخصیت مستقل و جان ) ١٢٨٧ خرداد ٣٠ -١٢٨۶خرداد 

 .باختنش در راه آزادی، از چھره ھای برجستۀ جنبش مشروطه خواھی به شمار می رود

در يک خانوادۀ متوسط شیرازی زاده شد و سال ھای آخر تحصیل خود را در ) خ١٢۵۴( ق ١٢٩٢میرزا جھانگیرخان به سال 
عدالتجويی ھای عصر مظفری و فرمان مشروطه، او را به عرصۀ مبارزۀ سیاسی . مدرسۀ دارالفنون تھران سپری ساخت

 .کشاند

شد که در آن کسانی ھمچون حسن تقی زاده، جمال واعظ اصفھانی، » کمیتۀ انقالب«نخست، عضو يک گروه مخفی به نام 
از اعضای آن کمیته، محمدرضا شیرازی روزنامۀ . ملک المتکلمین، علی اکبر دھخدا و محمد رضا شیرازی عضويت داشتند

مساوات و جھانگیرخان شیرازی روزنامۀ صوراسرافیل را انتشار دادند و ممکن است انتشار ھر دو روزنامۀ آزاديخواه و تندرو، با 
 .تصمیم کمیته بوده باشد

برای . را که با ذوق و زباندان بود، به عنوان سردبیر صوراسرافیل برگزيد) دھخدای بعدی(جھانگیرخان، میرزاعلی اکبر قزوينی 
 .را به ھمکاری فراخواند و به او ھم عنوان مدير داد) صوراسرافیل بعدی(تأمین ھزينه ھا، میرزا قاسم خان تبريزی 

انتشار يافت و با قلم دھخدا و جھانگیرخان، » حريت، مساوات، اخوت«بدين گونه، روزنامۀ صوراسرافیل با شعار سه بھری 
شمارگان عادی آن حدود پنج ھزار نسخه بود و پاره ای از شماره ھا تجديد چاپ نیز می . محبوبیتی عظیم به دست آورد

، ص ٢شرح زندگانی من، ج(شدند؛ تا آن جا که عبدهللا مستوفی شمارگانش را تا بیست و چھار ھزار نسخه نیز نوشته است 
٢۴٩.( 

نوشتارھای بسا تندروانۀ روزنامه، گرفتاريی ھايی برای آن پديد آورد و مھمتر از ھمه، کین استبداديان را نسبت به 
شمارۀ نخست، موجب شد که در مجلس شورای ملی از آن انتقاد کنند و . جھانگیرخان برانگیخت که فرجامی شوم داشت

 . وزير مسئول در مورد محتوای آن شماره به جھانگیرخان ھشدار دھد

به محتوای شمارۀ ششم که در آن طبقۀ روحانی مورد انتقاد قرار گرفته بودند، عالمان دينی اعتراضی تکفیرگونه کردند که به 
 . توقیف يکماھۀ صوراسرافیل انجامید و مجلس جھانگیرخان را ملزم ساخت که نام خود را از سرلوحۀ روزنامه بردارد

محمدعلی شاه، پیش از کودتا و بمباران مجلس، تبعید ھشت واعظ و روزنامه نگار را خواستار شد و يکی از آنان میرزا 
با اين حال، در ھنگامۀ توپ بستن مجلس، گريختن از پايتخت و يا پناھگزينی در سفارت انگلیس را . جھانگیرخان شیرازی بود

. او را دستگیر ساختند و به باغشاه که محل بازداشت آزاديخواھان بود بردند). ۶۶۶کسروی، تاريخ مشروطه، ص(نپسنديد 
خیمان ژپروندۀ زندگی اين جوان پرشور سی و چھار ساله، به دست د )١٢٨٧سوم تیر( ١٣٢۶ جمادی االول ٢٣اندکی بعد، در 

 . استبداد بسته شد

به جز نوشتارھايش در روزنامۀ صوراسرافیل، در تذکره ھا سروده ھايی از میرزا جھانگیرخان شیرازی نقل شده و زندگی و 
مرگ خود او، مضمون يکی از معروفترين شعرھای اين دوره است و آن، سوگنامه ايست با قالب و بیانی نو که علی اکبر 

 .ياد آر ز شمع مرده، ياد آر: دھخدا سروده و در شمارۀ سوم صوراسرافیل تبعیدی اروپا به چاپ رسانده است

  

  

 آمريکايی شھید راه مشروطه ايرانی -ھاوارد باسکرويل 

 خسرو خواجه نوری

میالدی در شھر نورث پالت  1885او به سال . ھاوارد باسکرويل آموزگاری آمريکايی بود که جان بر سر مشروطه ايرانی گذاشت
از ايالت نبراسکا زاده شد و چند روز پیش از بیست و چھار سالگی در جريان محاصره شھر تبريز به ھنگام استبداد صغیر 

 . کشته شد
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باسکرويل دانش آموخته مدرسه علوم دينی مشھور پرينستون بود و بالفاصله پس از پايان دوران تحصیلش برای آموزگاری در 
در آن زمان آمريکايی ھا به واسطه موسسات مذھبی چند مدرسه و بیمارستان در ايران . مدارس مذھبی به ايران سفر کرد

 .در تبريز بود» ممولایر اسکول«ايجاد کرده بودند که يکی از آنھا مدرسه 

 م گشايش يافت و مسیحیان پروتستان بر آن مديريت داشتند به باسکرويل پیشنھاد داد به ١٨٩١اين مدرسه که در سال 
 .مدت دو سال در آنجا درس بدھد

او در دوران . درس ھايی که باسکرويل در ممولایر اسکول تدريس می کرد شامل تاريخ عمومی جھان و حقوق بین الملل بود
آموزگاريش با آزادی خواھان تبريز آشنا شده بود و خصوصا با سید حسن شريف زاده معلم عربی مدرسه دارای روابط صمیمانه 

 . مرگ شريف زاده تاثیر قابل توجھی بر معلم آمريکايی گذاشت. ای بود

در اين ايام که مصادف با اتفاقات انقالب مشروطیت بود، شھر توسط نیروھای دولتی به محاصره درآمد و راه ھای ورود به شھر 
 .بسته شد، بدين سبب در تبريز قحطی وحشتناکی روی داد و مردم روزگار سختی را می گذراندند

 'فوج نجات'

باسکرويل که در آمريکا دوره نظامی گری ديده بود با جمع آوری گروھی از جوانان مشروطه خواه در حیاط ارگ تبريز به آنان 
 .آموزش ھای سپاھی گری می داد و آنان را برای جنگ احتمالی آماده می کرد

نامیده بودند و باسکرويل از آنھا پیمان گرفته بود که در ھر جنگی که رخ دھد، پیشرو باشند » فوج نجات«جوانان دسته خود را 
 .و چون به دشمن نزديک شوند در بند سنگر نبوده، فدايی وار به دشمن يورش ببرند

 -در اين میان مقام ھای آمريکايی تالش می کردند باسکرويل را قانع کنند که خود را در مسائل سیاست داخلی کشور ديگر 
 .درگیر نکند؛ اما اين تالش ھا بی ثمر بود و آموزگار آمريکايی تصمیم خود را برای برداشتن سالح گرفته بود -ايران 

بنا به برخی گزارش ھای دوران مشروطه، نمايندگان انجمن و ستارخان به باسکرويل نصیحت کردند که ما از شما بی اندازه 
خرسنديم ولی نمی خواھیم در راه آزادی ايران زيانی به شما برسد و دوست داريم شما به جايگاه خود در مدرسه باز گرديد، 

 .اما او به اين سخنان گوش نداد

در تبريز پیش آمد، باسکرويل از ستارخان درخواست کرد که گروه او که به فوج نجات معروف ' شنب غازان'چندی بعد که نبرد 
 . بودند در اين جنگ پیشتاز باشند، سردار نیز آن را پذيرفت

باسکرويل برای تجھیز گروه خود کسانی را نزد ستارخان فرستاد و خواستار توپی شد، ولی سردار به علت نا آزمودگی وی و 
می رويد آمريکايی را به کشتن می دھید و توپ را به دشمن "يارانش از دادن توپ خودداری نمود و به آنھا چنین پاسخ داد که 

 ."گزارده، می گريزيد

در محله قره آغاج تبريز روی داد و باسکرويل و يارانش پیشاپیش ھمه در اين نبرد ' شنب غازان'با اين شرايط بود که نبرد 
 . در ھمان درگیری ھای اولیه آموزگار آمريکايی به ضرب تنھا يک گلوله که بر قلبش نشست کشته شد. شرکت کردند

 جوان آمريکايی، قھرمان ايرانی

مرگ باسکرويل برای تبريزيان سخت ناگوار بود چرا که او . جسد او را ھم رزمانش از میدان نبرد بیرون آورده و به تبريز فرستادند
 .مردم تبريز برآن شدند تا در يک مراسم با شکوه وی را به خاک بسپارند. میھمان به شمار می آمد

 .مجاھدان و پیشوايان، شاگردان باسکرويل و آمريکايیان تبريز، پیکر او را تشییع کردند و در گورستان آمريکايیان به خاک سپردند

 :کسروی در توصیف مراسم تشییع پیکر وی چنین می نويسد

شاگردان باسکرويل و دسته فدايیان او و ارمنیان گرجیان و آمريکايیان و ھمه آزادی خواھان از بزرگ و کوچک با دسته ھای ".. 
میانه راه در چندجا پیکره برداشتند و . ھمه را اندوه گرفته، پژمرده و افسرده می بودند.گل پیرامون جنازه را گرفته روانه شدند

چون جنازه بدينسان به گورستان آمريکايیان رسید، در آنجا يک رشته گفتارھايی رانده شد و شور و خروش سترگی 
من اکنون بی گمان : از کسانی که به گفتار پرداختند بارون سدراک از آزادی خواھان ارمنی می بود و چنین گفت.برخاست

 .."شدم که مشروطه ايران پیش خواھد رفت زيرا خون پاک اين جوان بی گناه در راه آن ريخته گرديد
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در عوض . انجمن تبريز می خواست پولی به آمريکا برای مادر باسکرويل بفرستد اما آمريکايیان مقیم تبريز به آن رضايت ندادند
 . تفنگ وی ھمراه با يک تخته فرش نفیس که تصوير باسکرويل بروی آن نقش بسته بود، برای مادرش فرستادند

  

 )ملک الشعرا(محمد تقی بھار 

 ابراھیم نبوی

پدرش ملک الشعرای .  ھجری قمری در خانواده ای که جد اندر جد شاعر بودند به دنیا آمد١٣٠۴محمد تقی بھار، در سال 
 . ناصرالدين شاه بود و مادرش از مسیحیان مھاجر قفقاز که به ايران آمده و مسلمان شده بود

می گويد که پدرش ترجمه ھای الکساندر دوما را که تازه منتشر شده بود . مادرش نیز مانند پدر اھل سواد و شعر و دانش بود
 . به خانه می آورد و با صدای بلند برای افراد خانواده می خواند و چون خسته می شد، مادرش خواندن را ادامه می داد

از ھفت سالگی متاثر از اشعاری که می خواند . و مدتی نیز دروس دينی خواند. از پنج سالگی خواندن و نوشتن را آغاز کرد
 . شعر می گفت

 مرگ پدر، پیش از آنکه شاعر تاجر شود

وقتی پانزده ساله شد، اوضاع کشور يعنی مرگ ناصرالدين شاه و روی کار آمدن مظفرالدين شاه چنان بود که پدرش به اين 
نتیجه رسید که با تغییر اوضاع ديگر کسی به شاعران اعتنايی نخواھد کرد و تقريبا او را از شعر گفتن منع کرد و تالش کرد تا 

 . وی را به تجارت وادارد

اما اين تالش به دو دلیل به نتیجه نرسید، نخست اينکه محمدتقی بھار چندان عالقه ای به تجارت نداشت و دوم اينکه پدرش 
بھار نیز به سرودن شعر و انتشار آن ادامه .  سالگی او درگذشت و موفق نشد که جلوی شاعر شدن او را بگیرد١٨در سن 

می داد، البته در مشھد تا مدتھا ھمه گمان می کردند که اشعاری که از سوی وی منتشر می شود، در حقیقت آثار پدر 
 .اوست

 شاعر انقالبی می شود و نوبھار سر می رسد

بھار تصمیم گرفت به فرنگستان برود و احتماال به تحصیل علم بپردازد، اما از يک سو سرپرستی خانواده پس از مرگ پدر و از 
 . سوی ديگر وقوع انقالب مشروطه پای او را در مشھد بند کرد

من و رفقای ديگر، . ، به سن بیست سالگی در شمار مشروطه خواھان خراسان جای گزيدم١٣٢۴در سال : "خودش می گويد
و . و روزنامه خراسان را به طريق پنھانی طبع و به اسم رئیس الطالب موھوم منتشر می کرديم. عضو مراکز انقالبی بوديم

 ."اولین آثار ادبی من در ترويج آزادی در آن روزنامه منتشر شد

 در عھد استبداد صغیر محمد علی شاه، گفته شد و در حینی که ١٣٢۵مشھورترين آنھا قصیده مستزادی بود که در سال 
 :مردم در سفارتخانه پناھنده شده بودند در مشھد و تھران انتشار يافت

 با شه ايران ز آزادی سخن گفتن خطاست کار ايران با خداست
 مذھب شاھنشه ايران ز مذھبھا جداست کار ايران با خداست 

 سالھای خطر و سختی

و پس از قدرت گرفتن حزب دموکرات يکی از اعضای فعال کمیته مرکزی حزب . از اين به بعد بھار وارد فعالیت ھای انقالبی شد
 . را منتشر می کرد» نوبھار«در مشھد شد و از سوی اين حزب نشريه 

و در ھر روزنامه ای که بود بیشتر به خطر بازگشت ارتجاع و مداخله . بھار پس از اين مدتی نیز با حبل المتین ھمکاری می کرد
به زودی اين خطر جدی شد و با التیماتوم روس مجلس دوم بسته شد و ديکتاتوری . روسیه تزاری در امور ايران می پرداخت

 . ناصرالملک نايب السلطنه آغاز شد
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 قمری به دستور صريح کنسول روس، روزنامه نوبھار توقیف شد و به دنبال آن روزنامه تازه بھار نیز توقیف و بھار ١٣٣٠در سال 
 ١٣٣٠ھشت ماھی در تبعید بود تا در اواخر . ھمراه با نه نفر از اعضای حزب دموکرات دستگیر و به تھران فرستاده شدند

 . قمری به مشھد بازگشت و نوبھار را مجددا منتشر کرد

تا جنگ بین الملل افق جھان را با برق . يک سال کار کردم، تکفیرم کردند، آزارم دادند: "در بازگشت به مشھد می گويد
 ."ششلول يک نفر صربی، قرمز رنگ ساخت

 دوران فعالیت سیاسی در حزب و مجلس

اما اين . از اين پس بھار در کنار فعالیت ھای ادبی و روزنامه نگاری اش وارد فعالیت سیاسی در کنار حزب دموکرات می شود
فعالیت ھا ھمزمان است با دورانی که بی قدرتی پس از مشروطه ايران را دچار بالتکلیفی کرده و وضع نابسامانی برای اداره 

 . کشور بوجود آورده

بايد حکومت مرکزی را قدرت داد و برای حکومت نقطه "شايد از اين پس است که محمد تقی بھار به اين نتیجه می رسد که 
در اين دوره محمد تقی بھار در گروه اقلیت مجلس شورای ملی در کنار ." اتکاء به دست آورد و مملکت را دارای مرکز ثقل کرد

 . مدرس قرار دارد و از سران اقلیت است

 شاعر به بن بست سیاسی می رسد

حیات سیاسی من در "از سوی ديگر خودش می گويد . انتخاب برای مجلس پنجم برای بھار به معنی تعطیل روزنامه نگاری بود
ورود رضا شاه به صحنه سیاسی ايران ھمه چیز را به ھم ريخت، بھار مدتھا ." اين مرحله تقريبا به کوچه بن بست رسیده بود

اما رضاخان نیامده بود که برود، آنقدر ايستاد . خواند» مايه ننگ و عامل جنگ« جمھوری رضاخانی را . در مقابل او مقاومت کرد
 .  خانه نشین و منزوی شد١٣٠٧و ايستاد تا ھمه مخالفانش را خسته کرد، بھار نیز از سال 

 بود، به يک باره با سرودن يک ترجیع بند در مدح رضاشاه ١٣١٣اين انزوای طوالنی که ھمراه با چند بار زندان و تبعید تا سال 
 .  تا پايان حکومت رضاشاه در ھمانجا بود١٣١۴بھار به عضويت پیوسته فرھنگستان در آمد و از سال . تمام شد

شايد بزرگترين شانس ملک الشعرای بھار، ھمان انزوای اجباری بود که او را از قید روزمرگی سیاسی به تحقیقات بزرگ ادبی 
 . کشاند و حاصلش دھھا کتابی است که بھار آنھا را زنده کرد

 ويژگی شعر بھار

او در ھر شیوه ای شعر گفته است، قصیده و . بھار بی شک يکی از بزرگترين شاعر دوران معاصر، از مشروطه تا کنون است
غزل و رباعی جزو عالئق اوست، از سويی ديگر از مديحه گفتن برای پادشاھان تا سرودن اشعار میھنی را در کارنامه اش 

 . او عالوه بر شعر در نثر نیز توانا و بزرگ بود و به سیاق نويسندگان مشروطه ساده نويسی را نیز تجربه کرد. دارد

اما علل سیاسی و . من در نثر کالسیک ھم مانند شعر، ابتدا سبک تاريخ بیھقی را انتخاب کرده بودم: "خودش می گويد
احتیاج مردم به نثر ساده باعث شد که سبک نثر نويسی من از نو به طرزی تازه آغاز شد و يک باره از مراجعه به سبک قديم 

 ."منصرف گرديدم

 :برای آشنايی بیشتر با ملک الشعرای بھار، نمونه و يا بخشی از بھترين کارھايش را در طنز سرايی آورده ايم

 کار ايران با خداست

 با شه ايران سخن گفتن ز آزادی خطاست کار ايران با خداست
 مذھب شاھنشه ايران ز مذھبھا جداست کار ايران با خداست

 شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست مملکت رفته ز دست
 ھر دم از دستان مستان فتنه و غوغا بپاست کار ايران با خداست

 ھر دم از دريای استبداد آيد بر فراز موجھای جانگداز
 زين تالطم کشتی ملت به گرداب بالست کار ايران با خداست

 مملکت کشتی، حوادث بحر و، استبداد خس ناخدا عدل است و بس
 کار پاس کشتی و کشتی نشین با ناخداست کار ايران با خداست

 پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه خون جمعی بی گناه
 ای مسلمانان در اسالم اين ستم ھا کی رواست؟ کار ايران با خداست
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 شاه ايران گر عدالت را نخواھد باک نیست زان که طینت پاک نیست
 ديده خفاش از خورشید در رنج و عناست کار ايران با خداست

 باش تا آگه کند شه را از اين نابخردی انتقام ايزدی
 انتقام ايزدی برق است و نابخرد گیاست کار ايران با خداست

 سنگر شه چون به دوشان تپه رفت از باغ شاه تازه تر شد داغ شاه
 روزديگر سنگرش در سرحد ملک فناست کار ايران با خداست

 باش تا خود سوی ری تازد ز آذربايجان حضرت ستارخان
 آن که توپش قلعه کوب و خنجرش کشور گشاست کار ايران با خداست

 باش تا بیرون ز رشت آيد سپھدار سترگ فر دادار بزرگ
 آن که گیالن ز اھتمامش رشک اقلیم بقاست کار ايران با خداست

 باش تا از اصفھان صمصام حق گردد پديد نام حق گردد پديد
 تا ببینیم آن که سر ز احکام حق پیچد کجاست کار ايران با خداست

 خاک ايران، بوم و برزن از تمدن خورد آب جز خراسان حراب
 ھر چه ھست از قامت ناساز بی اندام ماست کار ايران با خداست

 الحمدهللا، الحمدهللا

اين . بعد از حاکم شدن مشروطه خواھان در تھران و فرار محمد علی شاه و استحکام مبانی مشروطه ، جشن ھا برگزار شد
 : شمسی در مشھد سروده شد١٢٨٧ترجیع بند در شب بشارت فتح تھران در سال 

 می ده که طی شد، دوران جانکاه
 آسوده شد ملک، الملک 

 شد شاه نو را اقبال ھمراه
 کوس شھی کوفت بر رغم بدخواه

 شد صبح طالع، طی شد شبانگاه
 الحمدهللا، الحمدهللا

 آنان که ما را کشتند و بستند
 قلب وطن را از کینه خستند

 از کج نھادی پیمان شکستند
 از چنگ ملت آخر نجستند

 از حضرت شیخ تا حضرت شاه
 الحمدهللا، الحمدهللا

 آنان که با جور منسوب گشتند
 در پیکر ملک میکروب گشتند
 آخر به ملت مغضوب گشتند

 از ساحت ملک جاروب گشتند

 پیران جاھل، شیخان گمراه
 الحمدهللا، الحمدهللا 

  

 امان از من و تو

امان از من و تو، شعری است به طنز در انتقاد از رفتار سیاسی ايرانیان، گويی که اين شعر را در ھر سالی از اين يکصد سال 
 .می توانیم بخوانیم

 ھیچ دانی که چه کرديم به مادر من و تو؟
 يا چه کرديم به ھم، جان برادر من و تو؟
 سعی کرديم به ويرانی کشور من و تو
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 رو، که اف بر تو و من باشد و تف بر من و تو

 ھر دومان مايه ننگیم، امان از من و تو
 من و تو ھر دو جفنگیم، امان از من و تو

 از ھمان اول، ما و تو به ھم رنگ زديم
 وز سر جھل به ھم حیله و نیرنگ زديم
 سنگ برداشته بر کله ھم سنگ زديم
 گاه ترياک کشیديم و گھی بنگ زديم

 من و تو بس که دبنگیم، امان از من و تو
 من و تو ھر دو جفنگیم، امان از من و تو

 مستبد گشتم و تو باز مساوات شدی
 يا که من صاحب ثروت شده تو الت شدی
 اعتدالی شده مخلص، تو دموکرات شدی

 الغرض من چو تو الت و تو چو من الت شدی

 باز ھم بر سر جنگیم، امان از من و تو
 من و تو ھر دو جفنگیم، امان از من و تو

 من به عنوان وکالت، تو به عنوان دگر
 جلب کرديم بسی فايده زين مردم خر

 نشد از ما و تو حاصل به کسی غیر ضرر
 بلکه گشت ايران از روز نخستین بدتر

 ما ھم افتاده و لنگیم، امان از من و تو
 من و تو خیلی جفنگیم، امان از من و تو

 ای برادر تو خری، من ز تو خرتر با
 بھتر از ما و تو دانی چه بود؟ خر، با

 خر به چاله ننھد پای مکرر با
 زين خريت ھا ويران شده کشور با

 ما به فکر خر لنگیم، امان از من و تو
 من و تو خیلی جفنگیم، امان از من و تو

 دوز و کلک انتخابات

 شمسی که انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی در مشھد آغاز شد، بند و بست ھای سیاسی نیز ١٢٨٩در سال 
 ...بھار که در روزنامه نوبھار مشھد می نوشت، انتخابات را به باد انتقاد گرفت. شروع شد

 ماه مشروطه در اين ملک طلوعیدن کرد
 انتخابات دگر باز شروعیدن کرد

 شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد
 حقه و دوز و کلک باز شیوعیدن کرد

 وقت جنگ و جدل و نوبت فحش و کتک است
 انتخابات شد و اول دوز و کلک است

 رو صبح نشین روی خرک! صاحب الرايا
 رايھا پیش نه و داد بزن ھای جگرک

 پوت قند آيد از بھر تو و توپ برک
 می دود پیشتر و می دھدت بیشترک
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 ھر که عقلش کم و فضل و خردش کمترک است
 .انتخابات شد و اول دوز و کلک است

 اين وکالت نه به آزادی و خوش تعلیمی است
 نه به دانستن تاريخ و حقوق و شیمی است

 بلکه در تنبلی و کم دلی و پر بیمی است
 يا به پوتین و کاله و فکل و تعلیمی است

 يا به تسبیح و به عمامه و تحت الحنک است
 .انتخابات شد و اول دوز و کلک است

 داد از دست عوام

 خورشیدی عوام الناس نوشته ھا و اشعار تجددخواھانه بھار را به باد انتقاد می گرفتند و به او تھمت ھای تند ١٢٩١در سال 
 .را بھار در پاسخ به اين مسائل منتشر کرد» داد از دست عوام« مستزاد . و جاھالنه می زدند

 از عوام است ھر آن بد که رود بر اسالم داد از دست عوام
 کار اسالم ز غوغای عوام است تمام داد از دست عوام

 دل من خون شد در آرزوی فھم درست ای جگر نوبت تست
 جان به لب آمد و نشنید کسم جان کالم داد از دست عوام

 غم دل با که بگويم که دلم خون نکند غمم افزون نکند
 سر فرو برد به چاه و غم دل گفت، امام داد از دست عوام

 در نبوت نگرفتند ره نوح نبی داد از اين بی ادبی
 در خدايی بنمودند به گوساله سالم داد از دست عوام
 به ھوای نفسی جمله نمايند عقود آه از اين قوم عنود
 به طنین مگسی جمله نمايند قیام داد از دست عوام

 عاقل آن به که ھمه عمر نیارد به زبان نام اين بی ادبان
 که در اين قوم نه عقل است و نه ننگ است و نه نام داد از دست عوام

 نه بر اين قوم نمايد نفس عیسی کار نه مقاالت بھار
 نه نسیم سحری بگذرد از سنگ رخام داد از دست عوام

 پیش جھال ز دانش مسرائید سخن پند گیريد ز من
 که حرام است، حرام است، حرام است، حرام داد از دست عوام

 از ماست که بر ماست

در اوايل مشروطیت ايران که ھنوز ملت در بستر جھل خفته بود و از فرھنگ جھان متمدن می ھراسید و صاحبان افکار تازه با 
 .چماق تکفیر ماليان دست به گريبان بودند، اين مستزاد در مشھد سروده شد و انتشار يافت

 اين دود سیه فام که از بام وطن خاست از ماست که بر ماست
 وين شعله سوزان که برآمد زچپ و راست از ماست که بر ماست

 جان گر به لب ما رسد، از غیر ننالیم با کس نسگالیم
 از خويش بنالیم که جان سخن اين جاست از ماست که بر ماست

 اسالم گر امروز چنین زار و ضعیف است زين قوم شريف است
 نه جرم ز عیسی نه تعدی ز کلیساست از ماست که بر ماست
 گوئیم که بیدار شديم، اين چه خیال است؟ بیداری ما چیست؟

 بیداری طفلی است که محتاج به الالست از ماست که بر ماست
 از شیمی و جغرافی و تاريخ، نفوريم از فلسفه دوريم

 وز قال و ان قلت، به ھر مدرسه غوغاست از ماست که بر ماست
 گويند بھار از دل و جان عاشق غربی است يا کافر حربی است
 ما بحث نرانیم در آن نکته که پیداست از ماست که بر ماست

  

 يا مرگ يا تجدد
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 خورشیدی در جنگ بین الملل اول، در تھران گفته شده و مفاسد کشور را برای شاه بیان کرده ١٢٩٣اين قصیده در سال 
 .است

 ھر کاو در اضطراب وطن نیست آشفته و نژند چو من نیست
 فرتوت گشت کشور و او را بايسته تر ز گور و کفن نیست

 يا مرگ يا تجدد و اصالح راھی جز اين دو، پیش وطن نیست
 ايران کھن شده سراپای درمانش جز به تازه شدن نیست

 عقل کھن به مغز جوان است عقل جوان به مغز کھن نیست
 ز اصالح اگر جوان نشود ملک گر مرد جای سوگ و حزن نیست

 ويرانه ايست کشور ايران ويرانه را بھا و ثمن نیست
 امروز حال ملک خراب است بر من مجال شبھت و ظن نیست
 اخالق مرد و زن ھمه فاسد جز مفسدت به سر و علن نیست

 خويشی میان پور و پدر نه ياری میان شوھر و زن نیست
 کشور تباه گشت و وزيران گوئی زبان شان به دھن نیست

  

 زندگی عبدالرحیم طالبوف تبريزی

 غالمرضا سالمی

ھجری قمری در کوی سرخاب ١٢۵٠او که در سال . عبدالرحیم طالبوف از نويسندگان و متفکرين برجسته عصر مشروطه بود
. تبريز به دنیا آمد، در شانزده سالگی به تفلیس رفت و به کسب و کار مشغول شد و ھمزمان به فراگیری زبان روسی پرداخت

. در آن ھنگام تفلیس محل فعالیت آزاديخواھان و احزاب انقالبی روسیه بود و عده زيادی از ايرانیان مھاجر نیز در آن می زيستند
طالبوف نزد يکی از ھمین مھاجران به نام محمدعلی خان که در آن شھر به مقاطعه کاریِ جاده ھای قفقاز اشتغال داشت، 

. مشغول به کار شد و بعد از گذشت سال ھا ثروت قابل مالحظه ای اندوخت و توانست مستقال کار مقاطعه کاری را دنبال کند

که مرکز ' تمرخان شوره'وی بعدھا به حاج مالعبدالرحیم طالبوف مشھور شد، از تفلیس به داغستان رفت و تا آخر عمر در 
 . حکومت داغستان بود، سکونت گزيد

در سال ھای میانی پادشاھی ناصرالدين شاه که جمعی از آزاديخواھان ايران در داخل و خارج کشور برای به دست آوردن 
 . آزادی و قانون در تکاپو بودند، طالبوف نیز از راه تالیف آثار خود به بیداری مردم ھمت گماشت

 خودداری از وکالت مجلس

از اين رو مردم آذربايجان به پاس قدردانی از خدماتش، وی را در دوره اول مجلس شورای ملی به نمايندگی خود انتخاب کردند 
ولی او با اين که قبل از برگزاری انتخابات آمادگی خود را برای قبول نمايندگی مجلس اعالم کرده بود و پس از انجام انتخابات 

 . نیز در پاسخ تلگرافی که برايش مخابره کردند نمايندگی را پذيرفت، از رفتن به تھران و حضور در مجلس خودداری ورزيد

عده ای با اشاره به سابقه دوستی وی با میرزاعلی . درباره اين که چرا وکالت را نپذيرفت، نظرات مختلفی عنوان شده است
 . اصغرخان اتابک برآنند که به تھران نیامد تا مجبور نباشد به ھمراه ديگر مشروطه خواھان در مخالفت با اتابک سھیم باشد

عده ای نیز معتقدند که چون بعضی از روحانیون خود . جمعی ديگر علت را ضعف، پیری و ناتوانی بینايی طالبوف می دانند
طالبوف را تکفیر و خواندن کتابش، مسالک المحسنین را تحريم کرده بودند، وی برای جلوگیری از عواقب احتمالی به مجلس 

 .نیامد

بیشتر تالیفات طالبوف برای اولین بار در استانبول، مصر و قفقاز منتشر شده است که به برخی از آنھا در اينجا اشاره می 
 .شود

 نوشته ھای طالبوف

موضوع کتاب اختراعات و اکتشافات دوران . ق در استانبول به چاپ رسیده است١٣١١سفینه طالبی يا کتاب احمد که در سال 
در اين کتاب . نوشته شده است) احمد(نويسنده است که به شکل گفتگو و مباحثه مولف با فرزند خیالی ھفت ساله اش 
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 . مسائل علمی به زبانی قابل فھم عامه مطرح شده و از عقب ماندگی ايرانیان و پیشرفت اروپايیان سخن به میان میآيد

ق در قاھره به چاپ رسیده ١٣٢٣مسالک المحسنین که سفرنامه ای خیالی به قله دماوند است بصورت داستان، و در سال 
اجتماعی دامنگیر مردم ايران را به  -طالبوف سعی کرده در قالب اين سفرنامه خیالی، مصائب و معضالت سیاسی. است

 . اين کتاب نقش مھمی در نشر افکار آزاديخواھانه و شکل گیری تفکر مشروطه در ايران داشته است. تصوير بکشد

اين اثر نیز نويسنده با پسر خیالی . ق در تفلیس به چاپ رسید١٣٢۴که در سال ) جلد سوم کتاب احمد(مسائل الحیات يا 
. درباره علوم گفتگو می کند ولی در ادامه آن از مسائل سیاسی، حقوقی و اجتماعی صحبت به میان می آورد) احمد(خود 

فلسفه مشروطیت، لزوم توجه به حقوق اساسی و قانون مباحث اصلی اين کتاب را تشکیل می دھد و طالبوف برای اين که 
 . نمونه ای از قوانین اساسی را معرفی کند، با ترجمه ای از قانون اساسی ژاپن آن را به پايان می رساند

ترجمه پندنامه مارکوس قیصر روم که آن را از نسخه روسی به فارسی برگردانده است و در چاپخانه اختر واقع در استانبول 
 .منتشرشده است

 .ق در استانبول طبع شد١٣١١رساله فیزيک حاوی اطالعات مختصری ازعلم فیزيک است و به سال 

ق در ١٣١٠و در سال ) ص(نخبه سپھری که در واقع خالصه ای است از کتاب ناسخ التواريخ در شرح زندگی پیامبر اسالم 
 .استانبول به چاپ رسید

طالبوف اين اثر را از روی نسخه . ترجمه رساله ھیئت جديده که اثر معروف کامیل فالماريون فرانسوی است در باره علم نجوم
 .ق در استانبول انتشار يافته است١٣١٢روسی به فارسی برگردانده و در سال 

ايضاحات در خصوص آزادی در اين کتاب مفاھیم آزادی، مجلس شورای ملی و وظايف نمايندگان مجلس، قوانین آتیه ايران، 
ق در ١٣٢۵مالیات و قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته و به ھمت مجداالسالم کرمانی، مدير روزنامه ندای وطن، در سال 

 .تھران منتشر شده است

ق ١٣٢٩سیاست طالبی اين کتاب که مشتمل بر دو مقاله در باره علم سیاست است چند ماه پس از مرگ طالبوف در سال 
 .به اھتمام حاجی سید ابراھیم، نماينده فارس، در تھران منتشر شد

 .مرکز داغستان درگذشت) تمرخان شوره(ق در١٣٢٩طالبوف در سال 
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