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چکیده
خورشــیدي ســیزدهمي ایــران در ســالهاي پایــانی ســده ي جامعــههــاي فــراواننــا بســامانی

و روي کـار آمـدن   1299اي ایجاد کـرده بـود بـه شـکلی کـه کودتـاي سـوم اسـفند         اوضاع آشفته
ء و برآمــدن رضــاخان بســیاري را امیــدوار کــرد کــه راهــی بــراي غلبــه بــر ایــن  دولــت سیدضــیا

هـا  رضـاخان کـه از سـوي انگلیسـی    هـا و یکـه تازیهـاي   مشکالت پیدا شده است. امـا خودسـري  
ــی   ــایی مـــ ــت و راهنمـــ ــت     حمایـــ ــرات مثبـــ ــی اثـــ ــود بعضـــ ــا وجـــ ــد بـــ شـــ

-ي نگرانی گردید. رضـاخان بـراي تسـلط کامـل بـر ایـران و انقـراض سلسـله قاجـار برنامـه          مایه

بـه ایـران   ”جمهـوري “هایی را پـی گیـري کـرد کـه یکـی از آنهـا تغییـر قـانون اساسـی و آوردن          
یـی جمهـوري را هـم کنـار گذاشـته، همـه کـاره        مهـور شـدنش بـه بهانـه    بود تا بعـد از رئـیس ج  

دیــد تحقــق هــدف تســلط وثــوق را از دســت رفتــه مــی1919شــود. انگلــیس نیــز کــه قــرارداد 
کــرد. جمهــوري رضــاخانی اگرچــه در کامــل بــر ایــران را در حمایــت از رضــاخان جســتجو مــی

گروهـی از رجــال روشــنفکر  آغـاز بــا تبلیـغ و سروصــداي فـراوان مطــرح شــد ولـی مخالفتهــاي    
ــار       ــه نگ ــوان و روزنام ــاعر ج ــقی ش ــرزاده عش ــت. می ــردم را برانگیخ ــانیون و م ــی، روح سیاس

ــی    ــان محســوب م ــرات درخــت مشــروطه خــواهی ایرانی ــه از ثم ــی ک ــه  انقالب ــز از جمل ــد نی ش
ــود کــه در مقــاالت، ســخنرانی  ــه ســختی مقابــل رضــاخان موضــع  مخالفــانی ب هــا و اشــعارش ب

بـه دسـت عمـال اوکشـته شـد. تـرور عشـقی و تـأثیر آن بـر افکـار عمـومی            گرفت و در نهایـت 
یکی از عوامل چشم پوشی رضاخان از جمهوري شد.

رضاخان، جمهوري، انگلیس، مخالفت.عشقی،:کلید واژه ها
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مقدمه
ي نهادهــاي خــود ي مشــروطیت توفیــق یافــت مــدتی ادارهي ایرانــی پــس از واقعــهجامعــه

مجلـس مـدیریت کنـد. اگرچـه ایـن اتفـاق بـه شـکلی نـاقص رخ داد ولـی           را با اتخاذ تصمیم در 
یــی گــران قــدر و قابــل تکیــه بــود. در ایــن تغییــر ایرانیــان تحــت تــأثیر عوامــل مختلــف  تجربــه

داخلی و خارجی بـا مشـکالتی روبـه رو شـدند امـا بـا جـدیتی قابـل تحسـین در پـی حـل آنهـا             
ــرزاه عشــقی (  ــد. می ــا  ش) شــاعر و 1303-ش1273برآمدن ــن دوره ب ــی ای ــه نگــار انقالب روزنام

ــی       ــوبی م ــه خ ــید. او ب ــویش کوش ــاع خ ــتاوردهاي اجتم ــداري دس ــجاعت در نگه ــت ش دانس
رضــاخان بــا تکیــه بــر نفــوذ و یــاري انگلــیس در پــی بازگردانــدن جامعــه بــه دوران دیکتــاتوري 
ــا       ــوري تنه ــئله ي جمه ــردن مس ــوان ک ــت و عن ــه اس ــر جامع ــر ب ــک نف ــلط ی ــی تس ــردي یعن ف

بــراي رســیدن بــه ایــن هــدف اســت. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت جایگــاه ایــن دســتاویزي 
ــار     ــه جــز آث ــدیهی اســت ب ــا جمهــوري رضــاخانی تبیــین شــود. ب شــاعر پرشــور در مخالفــت ب
ــن      ــیح ای ــرتبط در توض ــون م ــی مت ــاطرات و بعض ــاریخی و خ ــب ت ــویی از کت ــره ج ــقی به عش

میـرزاده ي عشـقی واجـد    رویداد مـدنظر بـوده اسـت. دقـت در زنـدگی و آثـار اشخاصـی چـون        
رساند.اطالعاتی است که ما را در بازشناسی وقایع تاریخی زمان حیاتشان یاري می

عشقی، زندگی و آثار
ــتانی در      ــم کردس ــید ابوالقاس ــاجی س ــر ح ــقی پس ــه عش ــتخلص ب ــا م آذر 20میرمحمدرض

در همــدان زاده شــد. در زادگــاهش  1894نــوامبر 13ق/ 1312جمــادي الثــانی  12ش/ 1273
ــانس آموخــت.      ــه آلی ــز در مدرس ــان فرانســه را نی ــاد و زب ــدایی را پشــت ســر نه تحصــیالت ابت

ــائري، ــحاق، 1375،27(ح ــد اس ــز و    1371،1/239؛محم ــالی تبری ــیگم، از اه ــه ب ــادرش، فاطم ) م
ــان مشــروطیت بــه دســت          ــود. در دوازده ســالگی عشــقی، فرم ــدرش در اصــل تهرانــی ب پ

اجتمـاعی او تـأثیر   -کل دهـی بـه اندیشـه سیاسـی    مظفرالدین شاه امضا شد که ایـن واقعـه در شـ   
ي آثار عشقی گـواهی مـتقن بـر ایـن سـخن اسـت. عشـقی تـا هفـده سـالگی           زیادي نهاد. مطالعه

به تحصیالتش ادامـه داد و سـفرهایی بـه تهـران، اصـفهان، رشـت و انزلـی نمـود. بیسـت و یـک           
بــه دلیــل مطالعــات م). در ایــن هنگــام 1914ســاله بــود کــه جنــگ جهــانی اول آغــاز گردیــد ( 

بازرگـانی فرانسـوي تسـلط خـوبی بـر زبـان فرانسـه پیـدا کـرده بـود           قبلی و کـار در تجارتخانـه  
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ــر انصــاري، ــرزاده عشــقی در22-1386،21(می ــه1333) می ــه  ق در همــدان روزنام ــی موســوم ب ی
را منتشـر سـاخت و در همـان سـال بـا مـردان سیاسـی روزگـارش بـه اسـتامبول           ”ي عشقینامه“

ــاجرت  ــد اســت:  مه ــار معتق ــرد. به ــک شــد قریحــه“ک ــاجرت تحری . ”ي شــاعري عشــقی در مه
ــال داشــت و ضــمن   1369،137(ســپانلو، ــاجر حضــوري فع ــان مه ) او در جمــع مشــروطه خواه

ــون اســتامبول“و ”مکتــب ســلطانی“آن در  در همــین ســالها نخســتین .شــدحاضــر مــی”دارالفن
ــم منظــومش چــون   ــار مه ــه“آث ــوروزي نام ــراي “و ”ن ــران اپ ــد”رســتاخیز شــهریاران ای .را آفری

ق بــه تهــران آمــد و بــا جمعــی از نویســندگان ارتبــاط برقــرار کــرد و بــا  1336ســپس از ســال 
وثـوق الدولـه بـود    1919گروه اقلیت مجلس بـه مبـارزه پرداخـت. اوج ایـن نبـرد علیـه قـرارداد        

نی حیـاتش  ) عشـقی چنـد سـال پایـا    1385،88که بـه زنـدانی شـدنش منتهـی گردیـد (موحـدفرد      
را در دفـاع از مظلومیـت و انفعـال زنـان ایـران و مسـمط       ”کفـن سـیاه  “را در تهران بـه سـر بـرد.    

اي از را در تجســم روزگــار ســیاه آنــان آفریــد کــه در حقیقــت تاریخچــه”ایــده آل مــرد دهقــان“
ــودانقــالب مشــروطیت و دوره ي اجتمــاعی و وطنــی اشــعار او بیشــتر جنبــه.ي حیــات شــاعر ب

ي هم روزنامه قرن بیسـتم را بـا قطـع بـزرگ در چهـار صـفحه منتشـر کـرد کـه بـیش           داشت چند
ــماره  ــده ش ــدي،  از هف ــت. (محم ــار نیاف ــی   1373،1/286ي آن انتش ــور و روح ــري پرش ) او س

حساس و بی قـرار داشـت و اتفاقـات روزگـار طبـع جـوان و سرشـارش را توفـانی سـاخته بـود.           
ــه ــوان مقال ــا و اشــعارش همچــون: عن ــد خــون”ه ــدایی“، ”عی ــی“، ”آخــرین گ ، ”جمهــوري قالب

، ”عشــق وطــن“، ”ي جمهــورينوحــه“، ”آرم جمهــوري“، ”مظهــر جمهــوري“، ”جمهــوري نامــه“
ــی اســت  ”درد وطــن“ ــن شــاعر انقالب ــران دوســتی و شــجاعت ای ــواه ای ــه خــاطر  .، گ عشــقی ب

ــنج شــنبه   مخالفــت ــدارانش در نهایــت در بامــداد پ ــا رضــاخان و طرف ــاه 12هــاي صــریح ب تیرم
ــز   1342ش/ آخــر ذي قعــده 1303 ــود و در اشــعارش نی ــده ب ــه خــود در خــواب دی ــه ک آنگون

اش نزدیـک دروازه دولـت تهـران بـه دسـت دو تـن ناشـناس        کـرد در جلـوي خانـه   پیش بینی می
ــتان      ــان روز در بیمارس ــد و در هم ــرور ش ــد ت ــرده بودن ــوع ک ــه وي رج ــاري ب ــه ک ــه بهان ــه ب ک

اي تأثیرگــذار نوشـته ار پـس از تـرور عشــقی  ) بهـ 1375،491شـهربانی جـان سـپرد.  (حــائري،   
در ایـــن خصـــوص نگاشـــت کـــه بـــه زیبـــایی بـــه شـــرح ایـــن واقعـــه پرداختـــه اســـت.   

) معـروف اســت مـدرس از طــرف اقلیـت مجلـس در پیــام کوتـاهی مــردم را      1371،2/113(بهـار، 
ي یـک سـید   خواهـد جنـازه  فـردا هـر کـس مـی    “این گونه به تشییع جنازه عشـقی دعـوت کـرد :   
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”.و مظلــــوم را تشــــییع نمایــــد صــــبح در مســــجد سپهســــاالر حاضــــر شــــودغریــــب 
) عشــقی در مــدت کوتــاه عمــرش آثــاري خلــق کــرد کــه هــدف قریــب بــه  1375،109(عشــقی،

ــاعی خـــویش در بیـــداري مـــردم همروزگـــارش بـــود.    اتفـــاق آنهـــا انجـــام رســـالت اجتمـ
) شـــرکت گســـترده مـــردم در تشـــییع جنـــازه عشـــقی نـــوعی  193-1386،291(میرانصـــاري،

قــدردانی از ایــن شــاعر آزادي خــواه بــود. در مراســمی کــه بــه شــکل تظــاهرات سیاســی درآمــد 
اسـتقبال تـاریخی   “گویـد:  ها هزار تن از مردم تهـران حضـور یافتنـد. ملـک الشـعراي بهـار مـی       ده

ــازه  ــه از جنـ ــت     کـ ــابقه نداشـ ــی سـ ــاعر ملـ ــیچ شـ ــاریخ هـ ــد در تـ ــل آمـ ــه عمـ . ”ي او بـ
احتـرام در ابـن بابویـه شـهرري دفـن شـد و تـا چنـد روز         ) جسد او با کمـال  1369،208(سپانلو،

ــاره  ــات درب ــد تهــران و ســایر والی ــهجرای ــن فاجعــه مقال ــد و در مجلــس مــیهــا درج ي ای کردن
هــایی درگرفــت. فرخــی یــزدي شــاعر آزادي خــواه همروزگــارش مــاده شــوراي ملــی نیــز بحــث

گنجانــد کــه معــادل ”عشــقی قــرن بیســتم“تــاریخ مــرگ عشــقی را در یــک ربــاعی در عبــارت  
)1371،1/240شود.(محمداسحاق،ق می1342

جمهوري رضاخانی
ــانی ســده رضــاخان در آشــفتگی ــران ي ســیزدهم در عرصــههــاي ســالهاي پای ي سیاســی ای

ــاي ســوم اســفند   ــرآورد و در کودت ــده 1299ســر ب ــه ســمت فرمان ــزاق نقــش  ش ب ــروي ق ي نی
، بـه عنـوان وزیـر جنـگ انتخـاب گردیـد و از       ي سـید ضـیاء طباطبـایی   نظامی ایفا کرد. در کابینـه 
ــب   ــار لق ــاه قاج ــپهی “احمدش ــردار س ــت”س ــفند   .گرف ــی اس ــاي انگلیس ــراح کودت در 1299ط

ــود کــه در    ــز ارتــش انگلــیس ب ــد ایرنســاید متخصــص امــور مخــاطره آمی ــرال ادمون حقیقــت ژن
ــا   1920 ــرین بریتانی ــود. او سیاســت دی ــده ب ــاي انگلیســی انتخــاب ش ــدهی نیروه ــه فرمان را م ب

ــی،     ــرد. (غن ــار را ک ــن ک ــود ای ــار خ ــا ابتک ــت و ب ــرپنج  1377،288زیرپاگذاش ــاخان می ) او رض
سوادکوهی را مناسـب تـرین گزینـه بـراي فرمانـدهی نظـامی کودتـا تشـخیص داده بـود. (زریـن           

ــوب، ــا] و      1375،203ک ــن جنبش[کودت ــده ای ــده و وادار کنن ــتور دهن ــی دس ــمایس انگلیس ) اس
ي ایرانـی سیاســی  اي او قـوه نامـه نگــار جـوان و رفقـاي کمیتــه   سـید ضـیاء الــدین طباطبـایی روز   

]۴[ر ) وقتــی کودتــا بــه بــار نشســت احمدشــاه قاجــار د1371،4/227او بودنــد. (دولــت آبــادي،
ش بـدون اجـازه مجلـس در عملـی منفعالنـه دسـتور ریاسـت وزرایـی سـید ضـیاء           1299اسفند 
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الً فاتحــه ) چنــدماه بعــد 4/232شــد. (همــان،ي مشــروطه و مجلــس خوانــده را صــادرکرد و عمــ
گیـرد سـید ضـیاء را نیـز از سـر راه بـردارد . فشـار او        از کودتا رضاخان سردار سـپه تصـمیم مـی   

گیـرد کـه سـید ضـیاء بعـد از ظهـر سـوم        بر احمـد شـاه و رئـیس الـوزرا  بـه حـدي فزونـی مـی        
د. او در گـرد شـود. ایـن خبـر روز بعـد علنـی مـی      خورشیدي مجبور بـه اسـتعفا مـی   1300خرداد 

ش همــراه بعضــی نیروهــاي نظــامی قــزاق و افــرادي چــون اپیکــان ارمنــی، 1300چهــارم خــرداد
ماژور مسـعود خـان و کلنـل کـاظم خـان حـاکم نظـامی تهـران پایتخـت را بـه سـمت خـارج از             

کند. در همـین روز دسـت خـط احمدشـاه مبنـی بـر عـزل سـید ضـیاء بـه عمـوم            کشور ترك می
ــی  ــام مخــابره م ــاالت و حک ــای ــار،گ ــی،1371،1/100ردد. (به ــد از خــروج 1)(1377،240؛غن ) بع

ــاي ســوم اســفند آزاد مــی  ــد  9شــوند. درســید ضــیاء محبوســین کودت ــوام الســلطنه چن خــرداد ق
بــا نماینــدگان حقیقــی و 1300گــردد و مجلــس چهــارم در اول تیــر صــباحی رئــیس دولــت مــی

ــی  ــاح م ــی افتت ــ   فرمایش ــال می ــین س ــن هم ــدي در اول بهم ــس از چن ــردد پ ــان  گ ــن خ رزا حس
شـود امـا سـردار سـپه خـود را حکمـران مقتـدر و مسـتقل مملکـت          مشیرالدوله رئیس الوزرا مـی 

ــز مقهــور    مــی ــه در حقیقــت شــاه و ولیعهــد را نی ــوا را یافت ــدهی کــل ق ــام فرمان ــد او کــه مق دان
) احمدشــاه کــه دوبــار بــه اروپــا مســافرت کــرده  1371،4/248خــویش ســاخته. (دولــت آبــادي،

شـود سـردار   از دسـت رضـاخان و اسـتراحت و تفـریح در فرنـگ مجبـور مـی       است براي نجـات 
ــوان  ــه عن ــوزرایی"ســپه را ب ــیس ال ــان   "رئ ــازدهم آب ــوان معالجــه در ی ــه عن ــد و ب 1302برگزین

کشور را به قصد اروپـا تـرك کنـد. ایـن آخـرین سـفر بـی بازگشـت احمدشـاه اسـت کـه همـان             
ــم آذر   ــا در نهـ ــی  1304جـ ــع مـ ــلطنت خلـ ــود. (از سـ ــتخط   ) 2شـ ــر دسـ ــاه بـ ــی شـ وقتـ

رئــیس الــوزرایی ســردار ســپه صــحه گذاشــت شــرط اصــلیش فــراهم شــدن امکــان ســفرش بــه  
اروپا بود. هنگامی که این کار انجـام شـد سـردار سـپه بـه عنـوان رئـیس دولـت تـا کنـار دریـاي            

شـود.  ولیعهـد بـه ظـاهر نایـب السـلطنه مـی      میـرزا کنـد. محمدحسـن  مازندارن شاه را بدرقه مـی 
همــه کــاره محســوب 1302کــه رضــاخان پــس از معرفــی کابینــه خــود در ســوم آبــان در حــالی 

شود  بـراي فـتح آخـرین قلـه کـه تخـت و تـاج اسـت بـه دنبـال رفـع موانـع قـانونی اسـت.               می
ــادي،1377،1/616(ذاکرحســین، ــت آب ــار انگلــیس در    جلســه 1371،4/249؛دول ــر مخت یــی ) وزی

دهــد کــه اگــر بتوانــد بــه او اطمینــان مــیکــه رضــاخان و شــیخ خزعــل در خرمشــهر داشــتند بــه
صورت قانونی یعنـی از راه مجلـس دسـت قاجاریـه را از اریکـه سـلطنت کوتـاه کنـد و کـار بـه           
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ــا ســلطنت وي     ــز ب ــا نی ــرد آنه خــونریزي نکشــد و رضــاخان انجــام مقاصدشــان را برعهــده بگی
ــی  ــت م ــی، موافق ــد. (غن ــادي، 1377،388کنن ــت آب ــه نغ 1371،4/337؛دول ــت ک ــه) و اینجاس ي م

ــد  مــی”جمهــوري“ي فریبنــده ــل   بلن ــنجم روزنامــه هــایی مث ــل از گشــایش مجلــس پ شــود. قب
میهن، شفق و ایران که از طرفـداران سـردار سـپه بودنـد مأموریـت مـی یابنـد ضـمن بـدگویی از          
احمد شاه که در فرنگ است ایـن مفهـوم کـه جمهـوري تنهـا راه نجـات ایـران اسـت بـه جامعـه           

"مجلـس، اولـین و مهمتـرین مأموریـت نماینـدگان اکثریـت در فراکسـیون       القا کنند. بـا گشـایش   

ــدد ــامیون"، "تج ــه   "ع ــوم ب ــی موس ــور "، و گروه ــنفکران کش ــه   "روش ــن اندیش ــراي ای اج
ــی، ــی     382-1378،379بود.(دهباش ــه وقت ــود ک ــده ب ــی ش ــه طراح ــن گون ــه ای ــت نقش ) در حقیق

گـردد  گرفتـه لغـو مـی   ي مشـروطیت شـکل   جمهوري بـه میـان آمـد قـانون اساسـی کـه بـر پایـه        
شـوند و رضـاخان بـا اسـبابی کـه در سرتاسـر       احمدشاه و خـانواده سـلطنتی قاجاریـه برکنـار مـی     

ــیس جمهــور انتخــاب مــی   ــوان رئ ــه عن ــه ب ــانع  مملکــت در دســت گرفت شــود و هنگــامی کــه م
قانونی برطـرف شـد بـا طـرح ایـن بهانـه کـه کشـور هنـوز اسـتعداد جمهوریـت نـدارد ریاسـت              

ــ اًب شــود. (دولــت گــردد و رضــاخان قــزاق، رضاشــاه مــیه ســلطنت تبــدیل مــیجمهــوري مجدد
کـرد بتوانـد بـه راحتـی بـه پادشـاهی برسـد لـذا دسـت          ) رضاخان تصور نمی1371،4/354آبادي،

ــدامات     ــی بیــداري مــردم و هوشــیاري مــیهن پرســتان و اق ــه حســاب شــده زد ول ــه ایــن توطئ ب
) وي ابتــدا بــه مجلــس فشــار آورد 1375،549بعضــی سیاســتمداران وي را ناکــام کــرد. (حــائري،

ي جمهوري شدن ایـران را تصـویب کنـد. چـون اکثریـت مجلـس از حـزب تجـدد کـه          که الیحه
ــر   ــه نظـــــ ــود بـــــ ــه بـــــ ــکیل یافتـــــ ــد تشـــــ ــاخان بودنـــــ ــان رضـــــ حامیـــــ

هـا ایـن کـار بـه آسـانی صـورت گیـرد امـا گـروه اقلیـت بـه            رسید پـس از امضـاي اعتبارنامـه   می
ي بعضــی کنــد و از امضــاي اعتبــار نامــهمخالفــت مــیرهبــري مــدرس سرســختانه بــا ایــن امــر

ي رأي دادن ورزد و نصــف بــه عـالوه یــک نماینــدگان معرفــی و آمــاده نماینـدگان اســتنکاف مــی 
ــی ــه نم ــوند. در جلس ــفند   ش ــانی اس ــاي پای ــه  1302ي روزه ــمیم دارد توطئ ــدرس تص ي ش م

-الی مــیجمهـوري شـدن را در صــحن مجلـس طـرح کنــد امـا فراکسـیون تجــدد مجلـس را خـ        
شـود. در ایـن هنگـام یکـی از طرفـداران      خـورد و اسـتراحت داده مـی   کنند. مجلـس بـه هـم مـی    

زنــد. رضــاخان از اعضــاي حــزب تجــدد بــه خــاطر مخالفــت مــدرس بــه صــورت او ســیلی مــی
ــه        ــر چ ــی دارد. اگ ــردم را در پ ــال و م ــه رج ــر و در ادام ــدگان دیگ ــنش نماین ــل واک ــن عم ای
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ــه بهارســتان ریختــه بودنــد و خــود را طالــب  جمعیتــی کــه پــیش از ایــن بــه تحریــک  دولــت ب
کردنـد در پـی مجـاب کـردن مجلـس بـه موافقـت بـا رضـاخان بودنـد و از           جمهوري معرفی مـی 

شــهرها و روســتاهاي مختلــف نیــز تلگرافهــا و پیامهــاي زیــادي مبنــی بــر جمهــوري خــواهی بــه 
گـاه در تمـام شـهر    ایـن سـیلی بـه قـدري پـر سروصـدا بـود کـه بـه نا         “شد اما مجلس مخابره می

مثل زنگ نـاقوس درپیچیـد و احساسـات خفتـه را بیـدار کـرد دکانهـا بسـته شـد انقالبـی بـزرگ            
نمــودار گردیــد جمعیتــی کــه انبــوه جمعیــت جمهــوري خــواه در برابــر آن مثــل قطــره در برابــر  

مجلــس شــوراي ملــی را 1303نمــود، گردآمــد و روز شــنبه دوم فــروردین ســیل خروشــان مــی
) در نهایـــت توطئـــه رضـــاخان بـــا 393-1377،388؛غنـــی،1371،2/38بهـــار،(.”فـــرو گرفـــت

مخالفت مردم، علمـا، رجـال مـیهن پرسـت بـی اثـر مانـد. از سـوي دیگـر سـه نفـر از مجتهـدین             
نجــف کــه فتــوایی مبنــی بــر حرمــت حمایــت از حکومــت عــراق در جنــگ بــا ترکیــه و تحــریم 

ــد و ا    ــرده بودن ــادر ک ــراق ص ــانی ع ــات پارلم ــرکت در انتخاب ــد   ش ــده بودن ــراج ش ــراق اخ ز ع
بردنـد و آنهـا نیـز بـه خـاطر حرکـت مردمـی و        ) آن روزهـا در قـم بـه سـر مـی     1377،294(غنی،

ــی در      ــتند. وقت ــوافقتی نداش ــوري م ــا جمه ــد ب ــرده بودن ــت ک ــه دریاف ــاري ک ــروردین 12اخب ف
ش رضــاخان بــراي خــداحافظی بــا آقایــان حجــج اســالم و علمــاي اعــالم بــه قــم رفــت  1303

ی از نظـر آنهـا بـراي اینکـه تغییـر نظـر خـودش را بـه حـرف شـنوي از روحانیـت            پس از آگـاه 
ــز افکــار عمــومی را    ــق نی ــن طری ــد و از ای ــود -منتســب کن ــه ب ــه ســخت از او فاصــله گرفت -ک

اي اعـالم کـرد:  دوباره با خـود همـراه سـازد و بـراي جلـوگیري از آبروریـزي بیشـتر در اطالعیـه        
ــ  “ ــان حج ــع آقای ــراي تودی ــه ب ــوقعی ک ــومه   در م ــه حضــرت معص ــالم ب ــاي اع ج اســالم و علم

مشــرف شــدم بــا معظــم لهــم در بــاب پــیش آمــد کنــونی تبــادل افکــار نمــوده و بــاالخره چنــین 
مقتضـی دانسـتیم کـه بـه عمـوم نـاس توضـیح نمـاییم عنـوان جمهـوري را موقـوف سـازند ایــن             

اضـاي  کـنم کـه از تق  است که به تمام وطن خواهـان و عاشـقان آن منظـور مقـدس نصـیحت مـی      
جمهوري صرف نظر کرده و براي نیـل بـه مقصـد عـالی کـه در آن متفـق هسـتیم بـا مـن توحیـد           

ــد ــاعی نماین ــامارتین،”مس س ــی،1382،113(وان ــوري  1377،335؛غن ــاجراي جمه ــه م ــدین گون ) ب
رضاخانی که بر سـر آن بلـواي زیـادي ایجـاد شـده بـود بـا شکسـت رضـاخان بـه پایـان رسـید.             

ال خاتمــه دادن بــه غوغــاي جمهوریــت... ضــمن یــک اســتعفاي  ســردار ســپه، بــه دنبــ“هرچنــد 
نمایشــی چنــدروزه... مجلــس را... در وضــعی قــرار داد کــه بــه خلــع احمدشــاه از ســلطنت رأي  
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ــه     ــت. ســردار ســپه هــم ب ــر یاف ــراض ســلطنت قاجــار خب ــه احمدشــاه... از انق ــدین گون داد و ب
و چنـدماه  ]ش1304آبـان  9[عنوان فرمانده کل قـواي ایـران بـه طـور مـوقتی بـه سـلطنت رسـید        

ــد، در  ــه او    1304آذر 23بع ــران ب ــلطنت ای ــی، س ــان فرمایش ــس مؤسس ــک مجل ــویب ی ــه تص ب
(زریــن ”]1305اردیبهشــت 6[واگــذار شــد و او بــه عنــوان پادشــاه ایــران تــاج گــذاري کــرد 

ــوب، ــی،1375،334ک ــل    1377،400؛غن ــاخانی عوام ــوري رض ــال جمه ــی نه ــه کن ــه در ریش ).البت
شــد. روحــانیون کــه عــدم همراهــی روحانیــت یکــی از آنهــا محســوب مــی زیــادي دخیــل بــود

ــات  ــدي از جریان ــت را تقلی ــوم جمهوری ــدمفه ــیض ــهدین ــیترکی ــیتلق ــد(زرین م کردن
اً افکـار عمـومی نیـز تحـت تـأثیر          1375،334کوب، ) و به شدت بـا آن مخالفـت نمودنـد و طبیعتـ

چـون میـرزاده عشـقی نیـز     تـالش صـاحبان قلـم و شـاعرانی     .نظر آنهـا مخـالف جمهـوري شـد    
در روشن کردن اذهان جامعه به ویژه روشنفکران و رجال سیاسی تأثیرگذار گردید.

د جمهوري گذري بر آثار عشقی در ر
اجتماعی -بعد سیاسیادبی آن باشد به-ي هنريارزش آثار عشقی پیش از آنکه مدیون جنبه

داي آزادي کرد شعر را چون سالحی براي گردد این شاعر نوگرا که در جوانی جان فبرمیآنها
مبارزه در دست گرفت او پیش از آنکه شاعر، نمایشنامه نویس، یا روزنامه نگار باشد مبارزي عاشق 

ي افتخار وطن بود که با شور انقالبی خود زندگیش را در این مسیر از کف نهاد. حسرت بر گذشته
ي وي با آرزوي وحدت ”شعر نوروزي نامه“و زنداو موج می”اپراي رستاخیز“آفرین ایران در 

1919رسد مخالفت او با قرارداد ایرانیان و مردم ترکیه براي نیل به روزهاي طالیی به پایان می
دانست وي را به حبس کشاند. پس از روي کار آمدن وثوق الدوله که آن را قرارداد فروش ایران می

فهمد که به بینیم اما به زودي میشمان عشقی میي امید را در چدولت سید ضیاء مدتی بارقه
و همه ”ننگ بشر“توان دل بست به همین جهت آن مجلس را رضاخان و مجلس چهارم نمی

او اعتراضی است بر انحراف ”آلایده“) 1375،164داند (عشقی،می”ضرر روي ضرر“کارش را 
جامعه ایرانی از اهداف مشروطیت و پرخاشی است به حکومت سردار سپه (میر 

). عشقی که با وجود جوانی از بینش سیاسی برخوردار بود مزایاي 264-1386،239انصاري،
ت شناخت اما چون از بازیهاي پنهان آگاه بود با این جمهوري بناي مخالفجمهوري را به خوبی می

) آن را به مسخره گرفت. بهار، عشقی را 1385،90گذاشت و به عنوان جمهوري قالبی (موحد فرد،
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ي دانست و معتقد بود این سرخوردگی او را به جرگهسرخورده از سردار سپه و یارانش می
هاي اقلیت و همراهان قانون اساسی و مخالفت با جمهوري کشاند. نوشتن مقاالت تند در روزنامه

). قرن 1371،2/61ي قرن بیستم نگاشت به قتل او انجامید (بهار،هایت مطالبی که در روزنامهدر ن
اً در اوایل سال  م انتشار یافت ولی تنها یک شماره از آن توزیع شد و 1924ش/ 1303بیستم مجدد

ش 1291م/ 1921). این روزنامه یکبار هم از ماه مه 1374،2/365بقیه را پلیس مصادره کرد (مکی،
). براي پی 1387،64منتشر شده بود ولی پس از چهارده شماره توقیف گشته بود (منیب الرحمان،

بردن به شور انقالبی میرزاده در مخالفت با جمهوري رضاخانی بهترین برهان، اشعار پایانی دیوان 
”جمهوري سوار“. آورده شده است ”آثاري که باعث قتل عشقی شد“اوست که تحت عنوان 

وثوق طرفی نبسته تصمیم 1919یعنی انگلیس است که چون از قرارداد ”جمبول“جناب تفصیل
دارد با طرح جمهوري بر ایران سیطره جوید. میرزاده براي بیان این موضوع داستان کاکا عابدین و 

مانده کرده جاي پایش باقی میي شیره دزدي میکندکه هروقت ازخمرهدزدي به نام یاسی رانقل می
آید سوار بر االغی است. دهد که دیگر مرتکب خیانت نشود و این بار که به دزدي میول میلذا ق

م خر (رضاخان) است و کاکا عابدین جاي دست یاسی را برخمره می س شناسد اما اثر پاها متعلق به 
گوید: درمانده می

گ یاسی و پا، پاي خر“ ”منکه از این کار سرنارم به درچنگ، چن

گویـد انگلـیس بـا قــراداد وثـوق و کودتـاي سـید ضـیاء نتوانسـت بــه         در ادامـه مـی  میـرزاده  
کنــد، امــا ایرانیــان هــدف برســد لــذا پــاي جمهــوري را بــه میــان کشــیده، ایرانیــان را گمــراه مــی

دانند این جمهوري حقیقی نیست:هوشیارند و می

”مردم، این جمهوري قالبی استهاي سرخ و آبی استاین چه بیرق“

) 556- 1375،550(عشقی،

-هـاي حـامی او مـی   نیـز بـه جنـگ رضـاخان و روزنامـه     ”مظهـر جمهـوري  “شـعر  عشقی در
ــرن بیســتم  رود. در صــفحه ــوان  ي چهــارم روزنامــه ق ــا عن ــود (رضــاخان) را ب ــردي غضــب آل م

اي دارد یـی نقــره مظهـر جمهـوري کشـیده کـه در دسـت راسـت سـالح و در دسـت چـپ سـکه          
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ــل     ــاتی مث ــرافش حیوان ــان اســت و در اط ــر) نمای ــول (تزوی ــم جمب ــاالي ســرش ه (زور و زر) ب
هـا  شـود کـه هـر کـدام نماینـده یکـی از روزنامـه       افعی، جغد، موش، سگ، االغ و گربه دیـده مـی  

ــی   ــد جمهــوري ســخنی م ــف و تأیی ــا در تعری ــدام از آنه ــرن  هســتند. هرک ــان، ق ــد و در پای گوین
اي مظهــر جمهــوري... جمهـوري مجبــوري... مســلک نشـود زوري... تــا کــی   “گویـد:  بیسـتم مــی 

) 556،559(همــان،”صــدقنا-آمنــا-پــی مــزدوري... یــک چنــد نمــا دوري... مــن مــرد مســلمانم 
صــفحه پـنجم آخـرین شـماره قــرن بیسـتم آمـده تـابوتی نشــان       کـه در  "ي جمهـوري نوحـه "در

کننــد و الشــخوران بــاالي ســرش در پــرواز نــد و  شــود کــه گروهــی آن را تشــییع مــیداده مــی
و سـپس اشـعاري کـه مطلـع آن چنـین      ”جنـازه مرحـوم جمهـوري قالبـی    “پایین آن نوشته شده: 

.”پیرهن الشخوران شد قباآه که جمهوري ماشد فنا“است: 

این سروده هم میـرزاده بـا تنـدترین لحـن و عریـان تـرین کـالم بـر انگلـیس، رضـاخان،           در 
)561-559تازد (همان،مطبوعات حامی جمهوري و طرفداران رضاخان می

عشقی شعر دیگري هم تحت عنوان تصنیف جمهوري با این مطلع سروده:

”ان این و آنتخم لق شکست آخر، در دهاَجنبی چون کرد، کشور عجم ویران    دست“

که بیت ترجیع:

لِ پشکل است این“ يِ نق ”بسیار قشنگ و خوشگل است اینجمهور

دانـد  شـود. در ایـن تصـنیف نیـز ایـن جمهـوري را توطئـه لنـدن مـی         در بین بندها تکرار می
که حاصلش بـراي مـردم غـم و غصـه و اخـتالف و از دسـت رفـتن طفـل آزادي اسـت .میـرزاده           

کنـد و همگـان را بـه    ر پشـت ایـن جمهـوري تحمیلـی مشـاهده مـی      دست انگلـیس و روس را د 
گمــان کاریکاتورهــا و اشــعار و مقــاالت ). بــی562-561خوانــد (همــان،مخالفــت بــا آن فــرا مــی

هـاي باشـکوه شـجاعت شـاعري     بی پـرواي میـرزاده در مخالفـت بـا جمهـوري یکـی از    جلـوه       
ایــن عنـوان بـه دسـت دســت    روشـنفکر بـود کـه حاضـر نبــود آزادي و اسـتقالل میهـنش تحـت       

ــانده ــه   نش ــرزاده در مقال ــود می ــابود ش ــاخان ن ــیس، رض ــهي انگل ــوري“ي ي طنزگون ”آرم جمه
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گیـرد  هاي این جمهـوري را کـه اسـتبداد و عـوام فریبـی اسـت بـه تمسـخر مـی         خیلی صریح پایه
) ایــن مقالــه هــم در صــفحه هشــتم آخــرین شــماره قــرن بیســتم چــاپ شــده  231-227(همــان،

ــ ــورخ 29ماره اســت. در ش ــت م ــه سیاس ــال دوم روزنام ــوال 7س ــز دو 1302ق/ 1342ش ش نی
ــوان   ــه از عشــقی درج شــده تحــت عن ــی“مقال ــه“و ”جمهــوري قالب ــردم را عــوض اول کل ي م

ي اول میــرزاده بــه جمهــوري ســه ماهــه کــه بنــابر هیــاهوي  . در مقالــه”کنیــد بعــد کــاله آنهــا را
ــی     ــه م ــکل گرفت ــقز ش ــاي س ــفند چرانه ــازد و گوس ــی   ت ــلیم م ــل س ــالف عق ــد. آن را خ دان

ــان، ــه276-269(هم ــالغ “ي ) در مقال ــوري ناب ــه ازدواج   ”جمه ــوري را ب ــن جمه ــقی ای ــز عش نی
دارد در مملکتـی کـه جهـل،    کنـد و ابـراز مـی   دختري پنج ساله بـا پسـري هفـت سـاله ماننـد مـی      

اسـت.  کنـد ایـن جمهـوري بسـیار زود و نـا بـه هنگـام        بی خبري و بی سـوادي در آن بیـداد مـی   
ي آمـدن سـردار سـپه بـه مجلـس      هـم بـه واقعـه   ”بـاورمکن “) میرزاده در شـعر  279-276(همان،

کنــد و درآخــر بــه انصــراف اجبــاري و درگیــري او بــا مــردم معتــرض بــه جمهــوري اشــاره مــی
پردازد. او اذعان دارد که:رضاخان از خیال تغییر قانون اساسی می

غصه مخور، این نیت، از بین رفتصحبت جمهوریت از بین رفت“

”خاطر آسوده مکدر مکني بی تربیت از بین رفتفرقه

)435- 429(همان،

یحیی دولت آبادي این رویداد را در جلد چهارم حیات یحیی به زیبایی شرح داده از خالل 
شتابکاري از مجلس و مردم ي مستبد و متوقع رضاخان که باتوان به روحیهشرح او به خوبی می

)361-1371،4/356اطاعت بی چون و چرا دارد پی برد. (دولت آبادي،انتظار

اي براي پرداخت مضامین غنایی و عاشقانه است اما بیشتر غزلهاي در ادبیات، غزل عرصه
عشقی داراي مفاهیم سیاسی و میهنی است گویی این شاعر آزاده هیچ عشقی جز عشق میهن در 

به بعضی وکالي مجلس ”استاد عشق“) عشقی در غزل 1382،344رد. (حاج سید جوادي،سر ندا
زند که:تازد ونهیب میمی
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”هیچ آزادي طلب بر ضد استبداد نیستگرکه جمهوري و این اوضاع سر گیرد یقین“
)1375،489(عشقی،

ــرزاده         ــرور می ــوص ت ــفوي در خص ــیم زاده ص ــاطرات رح ــی از خ ــت بخش ــب اس مناس
اً روز و شــب در “عشــقی بــه عنــوان حســن ختــام آورده شــود:  در آن ایــام، میــرزاده عشــقی غالبــ

گذرانیـد و بـا ملـک الشـعراي بهـار نیـز اکثـر روزهـا سـه نفـري یـک جـا             ي این جانب مـی خانه
ــاعر ان   ــرزاده عشــقی ش ــس از آنکــه می ــودیم. پ ــماره  ب ــی و آزادي خــواه معاصــر آخــرین ش قالب

اً            مشهور روزنامـه  ي قـرن بیسـتم را در هجـو سـردار سـپه منتشـر سـاخت خـوابی دیـد کـه تقریبـ
تمام وقایع تیر خوردن و دفـن شـدنش را بـه عینـه دیـده و بـی انـدازه بیمنـاك و پریشـان خـاطر                 

بـه همراهــی مـن عــازم   زیسـت... بــه علـت آن پریشــانی مرحـوم عشــقی اصـرار داشـت کــه      مـی 
ي همـان هفتـه بـا پـولی کـه مـن از فـروش        روسیه شود و با همدیگر عهد بسـتیم کـه چهارشـنبه   

ي مازنــدران شــده و از آنجــا بــه ي رفقــا روانــهســازم پنهــان از همــهبعضــی چیزهــا فــراهم مــی
ایـم از یکـدیگر جـدا نشـویم عشـقی پـیش از رسـیدن چهارشـنبه بـا          روسیه سفر کنیم و تـا زنـده  

ي خــاك فــرو رفــت و ایــن جانــب بــا یــک عــده از روزنامــه نویســان ي دشــمن بــه ســینهولــهگل
ــتیم    ــن جسـ ــی تحصـ ــوراي ملـ ــس شـ ــه در مجلـ ــر آن واقعـ ــر اثـ ــت، بـ ــیم زاده ”اقلیـ (رحـ

) .1368،20صفوي،

نتیجه
ــأثیر فضــاي اجتمــاعی دوره ــانی  تحــت ت ــه خصــوص اتفاقــات ســالهاي پای ي مشــروطیت ب

ــرزاده ع ســده ــیدي می ــیزدهم خورش ــه  ي س ــه عرص ــروف ب ــار مع ــه نگ ــاعر و روزنام ي شــقی ش
ــه همــراه    ــه خــارج از کشــور ب ــان فرانســه و مســافرت ب ــه زب سیاســت قــدم گذاشــت آشــنایی ب
ــرش را بــا         ــا ذوق و هن ــد ت ــارش باعــث ش ــواه همروزگ ــتمداران آزادي خ ــی از سیاس گروه
شــجاعت و صــراحت بیــان بــه کــار گیــرد و آثــاري بیافرینــد کــه عــالوه بــر تــازگی مضــمون و  

ــی    ــائل سیاس ــه مس ــرداختن ب ــت پ ــب، از جه ــی از    -قال ــند. یک ــت باش ــد اهمی ــاعی واج اجتم
ــت. او       ــاخانی اس ــوري رض ــا جمه ــت ب ــرده مخالف ــنعکس ک ــارش م ــه وي در آث ــوعاتی ک موض

ــخنرانی ــان       س ــت ج ــت و در نهای ــوري داش ــن جمه ــی در رد ای ــعار فراوان ــاالت و اش ــا، مق ه
هـاي ترقـی را بـا    . رضـاخان کـه پلـه   خویش را بر سـر عشـق وطـن در ایـن مبـارزه از دسـت داد      
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هــا بــه ســرعت طــی کــرد بــه زودي از فرمانــدهی میرپنچــی قــزاق بــه عنــوان حمایــت انگلیســی
ار سـپه شـده سـید ضـیاء عنصـر سیاسـی       عنصر نظامی کودتا ارتقـا یافـت و پـس از توفیـق سـرد     

ــده کــل قــوا گردیــد و در فرآینــد قب   ــوزرا و فرمان ــا را هــم کنــار گذاشــت او رئــیس ال ضــه کودت
ــیس     ــوان رئ ــه عن ــد و ب ــران را جمهــوري کن ــت ای ــت حکوم ــدرت تصــمیم گرف ــل ق کــردن کام

ــه     ــه بهان ــس از آن ب ــردد و پ ــتولی گ ــز مس ــه چی ــر هم ــور ب ــلطنت  جمه ــه س ــوري را ب اي جمه
برگردانـــده، پادشـــاه شـــود امـــا بـــا مخالفـــت مـــردم، روحـــانیون و بعضـــی روشـــنفکران و  

از جمهـوري چشـم پوشـی کنـد امـا پـس       سیاستمداران مواجه شده و در نهایـت مجبـور گردیـد   
از مــدتی بــا روي کــار آوردن مجلــس مؤسســان زمینــه انقــراض قاجاریــه و انتقــال ســلطنت بــه  

ــانواده  ــود و خ ــت خ ــاخت. مخالف ــراهم س ــا    اش را ف ــقی ب ــرزاده عش ــریح می ــدید و ص ــاي ش ه
رضاخان او را بر آن داشت کـه دسـتور تـرور ایـن شـاعر جـوان و مـیهن دوسـت را صـادر کنـد.           

تـل عشـقی نیـز از عوامــل افـزایش فشـار افکـار عمــومی بـر رضـاخان شـد و در نهایــت وي را          ق
به انصراف کامل از این خواسته مجبور ساخت.

پی نوشت
ــرداد       -1 ــوم خ ــر س ــد از ظه ــیاء در بع ــید ض ــتعفاي س ــت اس ــه در حقیق ــا اینک 1300ب

ــد     ــته ان ــرداد نوش ــارم خ ــاري وي را در چه ــابع برکن ــااکثر من ــد ام ــه ش ــوعی  .نپذیرفت ــه طل ک ب
ــه در       1387،591 ــیاء ک ــید ض ــزل س ــورد ع ــاه در م ــط ش ــت خ ــتن دس ــان 17.م 1339رمض

منتشر گردید این گونـه اسـت: نظـر بـه مصـالح مملکتـی میـرزا سـید ضـیاءالدین          1300خرداد 4/
طباطبـــایی را از ریاســـت وزراء منفصـــل نمـــودیم و مشـــغول تشـــکیل هیئـــت وزراء جدیـــد  

)1377،1/505هستیم. شاه، (ذاکرحسین،
ــالهاي       -2 ــرد ،در س ــافرت ک ــا مس ــه اروپ ــت ب ــه نوب ــاه س ــد ش 1302، 1300، 1298احم

ــان    ــازدهم آب ــایی او در ی ــفر اروپ ــیدي ، آخــرین س ــال   1302خورش ــه دنب ــتی ب ــه بازگش ــود ک ب
بــا راي مجلــس پــنجم از حکومــت بــر کنــار  1304آذر 9/ 1342ربیــع االخــر 13نداشــت و در 

چشــم از جهــان فــرو بســت و در کــربال مــدفون      خورشــیدي در فرانســه  1307شــد و در 
)1375،204؛ زرین کوب،1370،22؛ مکی،1368،9گردید. (رحیم زاده صفوي،
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و مآخذمنابع

.تهران،امیرکبیر،2ج) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی،1371بهار،محمدتقی(-1

ــن (  -2 ــوادي، حس ــید ج ــاج س ــران،    1382ح ــر ای ــات معاص ــق در ادبی ــی و تحقی )، بررس
.، گروه پژوهشگران ایرانتهران 

.)، کلیات مصور میرزاده ي عشقی،تهران ، جاویدان 1375حائري، سید هادي(-3

.تهران، فردوس،4ج) ، حیات یحیی،1371دولت آبادي، یحیی (-4

) ، آیینـه ي عبــرت خــاطرات دکتـر ســیف پـور فــاطمی، تهــران ،    1378دهباشـی، علــی ( -5
.شهاب و سخن 

ــد-6 ــر حســین ، عب ــران در عصــر مشــروطیت، 1377الرحیم (ذاک ــات سیاســی ای ،1ج)، ادبی
.تهران، علم

ــی اصــغر( -7 ــه کوشــش   1368رحــیم زاده ي صــفوي، عل )، اســرار ســقوط احمــد شــاه، ب
.بهمن دهگان ، تهران، فردوس  

.)، روزگاران ، تهران ، سخن 1375زرین کوب، عبدالحسین (-8

.آزادي ، تهران ، نگاه )، چهار شاعر1369سپانلو، محمد علی (-9

.)، دانشنامه ي تاریخ، تهران ، علم 1387طلوعی ، محمود (-10

ــیروس ( -11 ــی ، س ــش      1377غن ــار و نق ــادن قاج ــر افت ــان ب ــا خ ــدن رض ــران برآم )، ای
.انگلیسی ها، ترجمه ي حسن کامشاد، تهران، نیلوفر

ــا (  -12 ــد رض ــقی ، محم ــه ک   1375عش ــقی، ب ــرزاده ي عش ــور می ــات مص ــش )، کلی وش
.حائري، تهران، جاویدان 

ــا شــهریار ، 1373محمــدي، حســنعلی (-13 ــار ت ــران از به ــران ، ،1ج)، شــعر معاصــر ای ته
.ارغنون

تهــران، ،1ج) ســخنوران نــامی ایــران در تــاریخ معاصــر ،     1371محمــد اســحاق ( -14
.طلوع 

یـر  )، مختصـري از زنـدگانی احمـد شـاه قاجـار، تهـران ، امیـر کب       1370مکـی ، حسـین(  -15
.

.تهران، علمی ،2ج)، تاریخ بیست ساله ي ایران، 1374مکی ، حسین( -16
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ــان( -17 ــب الرحم ــران   1378منی ــد، ته ــوب آژن ــه ي یعق ــعر دوره ي مشــروطه، ترجم )، ش
.، روزگار 

.)، نغمه ي آزادي، تهران، سازمان میراث فرهنگی 1385موحد فرد، میثم( -18

.نامه هاي میرزاده ي عشقی، تهران، طهوري) ، نمایش1386میر انصاري ، علی (-19

ــارتین( -20 ــا م س ــا     ")، 1382وان ــیدن رض ــدرت رس ــه ق ــواهی و ب ــوري خ ــدرس جمه م
فـر، تهـران،   ن، اسـتفانی کـرونین، ترجمـه ي ثاقـب    ، رضا خـان و شـکل گیـري ایـران نـوی     "خان
.جام

www.SID.ir
www.SID.ir

