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ّفی مجله استبداد طنز و مشروطه: طنز در مطبوعات دورۀ مشروطیت خواھی دوراني كه  معر
بالفاصله پس از انقالب مشروطیت ايران آمد شكوفايی مطبوعات سیاسی را نیز به ھمراه 

مطبوعات اين دوره عالوه بردرج اخبار داخلی و بین المللی، نقش مھمی نیزدرطرح و . آورد
ای كه بسیاری ازاین مطبوعات برای بازتاب  شیوه.  خواھی داشتند ترويج افکارمشروطه

ھايی كه برای گشودن فضای جديد بیان  گزيدند و روش ھای مشروطه خواھی برمی  انديشه
نگاری سیاسی به  به عالوه روزنامه. عقايد ايجاد می كردند درخور توجه و تحقیق است

ھای ادبی نیز تنوع بخشید و موازین جدیدی برای پیوند دادن ادبیات و سیاست  ھا و قالب سبك
ھای نوين نگارش برتاريخ سیاسی و روشنفكری  اين نکته ھمچنین بیانگرتأثیر سبك. پديد آورد

ھای مطبوعاتی ھمواره  اما تنوع ديدگاه. ايران است كه به نوبه خود شایان توجه می باشد
گاه ناھمگونی ھایی نیز در آن به چشم  نتیجه انسجام نظری يا بلوغ سیاسی نبود، بلكه گه

در واقع انقالب مشروطیت فرصت جدیدی در فضای عمومی جامعه به وجود آورد که . می خورد
ھمه، شمار  با اين. آزمايی و بیان قريحه نویسندگان قرار گرفت این نیز به زودی در خدمت سبك

درخور توجھی از نشريات سیاسی دوران مشروطه به بیان مضامین سیاسی و اجتماعی 
انداز تغییرات،  کار نگارش درباره نابساماني ھاي سیاسي جامعه و ترسیم چشم. متعھد ماندند

مانده ايران در قیاس  به اشكال متنوعی ظھور می یافت، مثال ازانتقاد نسبت به موقعیت عقب
گرايی سیاسی و فساد  با پیشرفت ھای جھان در اوائل قرن بیستم گرفته تا نقد مطلق

این مشکالت از ديد منتقدان اصالح . حكومت قاجار، يا سنت زدگی و جزم اندیشی مذھبی
نوشتند، تنھا  طلب كه اكنون ھمچون طبیبی براي شفای بدن سیاسی جامعه نسخه مي

ر . ھای مزمن جامعه ایران بودند بخشي از بیماری  ّ از این گذشته نفی استبداد و فساد و تحج
ادبیات جنبش مشروطه ايران ھمچون . از راه ابداع انواع جدید طنزسیاسی نیز بیان می گشت

ھای غنی و متنوعی از ھجو و طنزسیاسی  ھای مدرن، رگه ادبیات بسیاري از تحوالت و انقالب
ھا، رساالت و اشعار مواضع متفاوتی  مقاالت مطبوعاتی، رمان: را دراشكال گوناگون دربرداشت

بر اين منوال نگارش ھجوو طنزسیاسی . كردند را در يك موقعیت دوگانه و نادر تاريخی بیان می
مانند گسترش سريع (توان در دوره ای بررسی نمود كه ھم مبشر آغازھايی نو بود  را می
ھا در  گیری  ھای جمعی، رشد افكار عمومی ملی و بین المللی، تأثیرات متقابل و وام رسانه

از (داد  ھايی مي ، و در عین حال خبر از پايان)زمینه ھجوو طنز، چه در لحن و چه در شكل آن
قبیل پايان پیوستگي ضمني طنز به ادبیات كالسیك فارسی ونیز اشتمال آن بر كنايات ادبی 

شد كه  ای ممكن می  ھا تنھا در جھان خودبسنده ھای خصوصی كه فھم آن ظريف در لطیفه
؛ مضامینی که معموال در ارتباط )برپايه روابط شخصی و حافظه ھای مشترك ساخته شده بود

در ادبیات مشروطه شماری از . با مقوالتی کلی مانند سنت و مدرنیته خالصه و بحث شده اند
 زمینه يكی از  در اين. بخش طنز وھجو سیاسی بودند مضامین مشخص انگیزه و محتوا

ً متضاد را ھم ھای رايج درنگارش طنز و ھجو اين بود كه گونه روش نشین  ھای متفاوت و بعضا
ً با خواننده سخن بگويد ھای  اما درحالیکه دغدغه. كنند و بگذارند تا آن تضاد آشكار مستقیما
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سیاسی و اجتماعی در جو زمان منتشر و بین بسیاری از نویسندگان مشترك بود نگارش ھجو 
ھایی نو عرضه می  ھای ادبی جديد قرائت ھای متفاوتی را مطلبید و در قالب و طنز در گونه

در اين معنا می توان گفت که طنز وھجو ھم حالت اطالع رسانی داشت و ھم ارزش . شد
خواه  تعبیرات جالب توجهِ و کنایات تند و تیز نگارخانه طنزآوران و ھجوپردازان مشروطه. ارتباطی

از این جمله می توان به موارد زیر اشاره . ھای خوبی از مضامین اين تقابل ھا ھستند نمونه
گیر  اعضای اشرافیت قاجار با دبدبه و کبکبه خود، به صورت جماعتی كاھل و رشوه: نمود

شوند؛ متجددینی كه باتقلید کورکورانه از رسوم اروپايی مشوق و مروج از  داده مي نشان
اند؛ اھل ديوان صرف نظر از منصبی که داشتند، به صورت مشتی افراد  خودبیگانگی فرھنگی

شان به صورت  مطیع و سربراه تصویر می شوند؛ مالیان مستقل از سواد و پايگاه اجتماعی
راه كه جلوی پای  شوند، چون راھبرانی گم  افرادی متحجر و غافل از اوضاع زمانه مجسم مي

خودشان را ھم نمی توانستند ببینند؛ زنان ھم که غالبا رفتارشان به مانند اطفال به تصویر می 
شدند و  شان را دربرگرفته بود درگیر می  آمد، چون کسانی که نه در طوفان حوادثی كه پیرامون

نه اصال اھمیت یا تاثیری در آن حوادث داشتند؛ مردم عادی کوچه و بازار ھم که ھرروزه مجبور 
ھا و محدودیت ھايی بودند كه از ناحیه مستبدان فاسد داخلی و  به کلنجار رفتن با محرومیت
ت ھا تحمیل شده بود؛ و سرانجام دھقانان كه عمری به مظلومی استثمار و آز بیگانگان بر آن

سپری می ساختند و از ھر تغییری متحیر وسرگردان بودند زیرا حاصل ھر تغییر برای آنان جز 
خواھان درمطبوعات موافق با آن ھا  در مقابل، مشروطه. خرمنی از سختی و سیه روزی نبود

شان را روشن می ساختند و   شدند كه ظلمات پیرامون  چون منادیان پیشرفت وترقی تصويرمی
در . ھای ملی و آزادی خواھانه در تغییر جو راكد جھد می ورزیدند با دمیدن روح نیرومند آرمان

داد كه تضادھا را برجسته كند  این زمینه غالبا استفاده از سبكِ محاوره به طنزنویس اجازه مي
عنوان يكي از اقسام طنز  به» ھجو«در مورد . ھای ساكن و صامت زندگي بخشد و به اين قالب

طعن، ريشخند، «عنوان كاربست  می توان گفت که این تعبیری است با معانی متنوع كه به
» تمسخر، يا چیزھايی از اين قبیل، در تشريح، تقبیح، يا استھزاءِ بزھکاری و بی خردی و غیره

ای فرض  گونه ادبی ھجو، چه در نثر و چه در نظم، به عنوان نوشته. تعريف شده است
بی خردی ھا وندانم بکاری ھای انسان به قصد تحقیريا تمسخرشان «شود كه در آن  مي

به این ترتیب ھجو سیاسی مشخصا مترصد است كه با بھره جویی از . »شوند نمایانده مي
قیاس، افشاگری، يا اغراق، خطا کاری و بی خردی كسانی كه بنای نقدشان را دارد مسخره 

چون طنز، با ترسیم يك زمینه مفروض ومشترك بیانی و  با اين مالحظه، ھجو نیز ھم. كند
ِ خاصی از آسودگی آنی از فشارونگرانی ھمراه بوده است بنابراين ھجو . دريافتی، با احساس

گونه كه در باال گفته  ھمان. سیاسی اغلب به منزله مکمل نقد سیاسی به کار رفته است
طور كلی به وسیله نويسندگان و شاعرانی به کاربسته می شد  شد، ھجو و طنز سیاسی به

ھا به تحول به ايشان رھیافت و ذھنیتی  در واقع عالقه آن. كه خواھانِ تغییر و اصالحات بودند
گیر در  ھجوپردازان مھارتی چشم. پويا بخشیده بود، حالتی كه مخالفانشان اغلب فاقد آن بودند

توصیف و ترسیم موضوعات اجتماعی و فرھنگ عوام داشتند و به خوبی می توانستند 
 موضوعات خود را بر مال سازند به ریشخند آرند، و از اين راه  ادعاھاي پوچ و تأثیرات مخرب

ھای  ھمین قضیه در مورد استفاده از کاریکاتوردر طنز و ھجويه. شان را متحول سازند خوانندگان
در مقابل، كسانی كه مخالف تحول بودند اغلب از طنز پرھیز داشته و در . مصور ھم صادق بود

ً به تحول  گاه به فحاشی متوسل می اظھار نظرخود از سر خشم خواھان  شدند، و مستقیما
اخالقی و تزویر، خیانتکاری سیاسی، يا حتی ارتداد متھم  بردند و آن ھا را به بی  حمله می 

در مقاله حاضر جھت . شان می دادند كردند و در نتیجه، ناخواسته بھانه به دست مخالفان می 
 ً بررسی طنز سیاسی درمطبوعات دوران مشروطیت تمرکز بحث را برمعرفی نشریه ای نسبتا

شماره آن  34 مجله استبداد قرار خواھیم داد و ضمن شرح مختصری از  ناشناخته موسوم به
 1908تا  1907و .ش.ه 1287تا  1286برابر با سال ھای (ق .ه 1326تا  1325ھای  كه بین سال

از راه بررسی . تری درباره آن خواھیم پرداخت شد، به ذکر جزئیات بیش در تھران منتشر می ) م
از شکل آن گرفته تا خوانندگانش و تغییرات محتوا و لحن، و تاثیری (وجوه مختلف اين نشريه 
در بستر کلی حوادثِ روز و کشمکش ھای سیاسی، قادر خواھیم ) که مدیرش بر آن داشت

ھای میان عقايد وايدئولوژی ھای مخالف را ترسیم نموده ونقش ھجوپرداز به مثابه  بود كه تنش
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. كند در نظر آوریم ناظری حساس كه با طنزوكنايه وقايع پیچیده روزگاری آشفته را ثبت می
شیخ «شیخ مھدی قمی و مجله استبداد مجله استبداد را آقا شیخ مھدی قمی، با امضای 

ادوارد براون از مجله استبداد به . ، منتشر مي ساخت که خودش صاحب آن نیز بود»الممالک
رابینو از مطبوعات فارسی، تعداد . ال. كند و با ارجاع به فھرست اچ عنوان ماھنامه ياد مي

در صورتیکه مجله استبداد اغلب به . قلمداد می کند» شماره 31«شماره ھای آن را در كل 
آن توسط این نویسنده گردآوری گردیده  34گشت و جمعا تا شماره  صورت ھفتگی منتشر مي

ھا در تھران به چاپ رسیدند،  ھمه شماره. که در بررسی حاضرمورد استفاده قرار گرفته اند
تا  18ھای  شماره(، سپس در مطبعه فاروس )17تا  1ھای  شماره(نخست در مطبعه شرقی 

و احتماالً شماره ھايی كه ممكن است  34شماره (، و سرانجام در مطبعه حبل المتین )33
سانتیمترو  5/20در  5/16، 17تا  1ھاي  قطع مجله برای شماره). پس از آن چاپ شده باشند

نخستین . سانتیمتر بوده است 5/10در  10قدری کوچک ترو به قطع  34تا  18ھای  برای شماره
ای كه به نظر  ، و آخرين شماره)1907ژوئیه  16 (1325جمادي الثاني  5شماره نشریه در 

تھران، ) (1908آوريل  24 (1326ربیع االول  22درروز شنبه ) 34یعنی شماره ( نگارنده رسیده 
اش با شیخ الممالك در  براون ھمچنین به آشنايی اولیه. چاپ شده است) مطبعه حبل المتین

به ياد «شیخ الممالك ھم بعدھا . كند در كرمان اشاره مي) م 1888برابر با . (ق.ه 1305تابستان
آخرين شماره مجله . فرستاد اش را برای او مي ھای نشريه با براون شماره» دوستی قديمی

دارای ھمان تعداد صفحه و ھمان قیمت ) 34شماره (كه به نظر نگارنده رسیده است 
ژوئن  (1326ھای پیشین است ودرست پیش از كودتای ضد مشروطه در جمادي االول  شماره
ھمه اگر  با اين. خواه را درپی داشت منتشر گردید كه تعطیلی مطبوعات مشروطه) 1908

آخرین شماره مجله باشد، ھیچ نشانه يا اشاره اي در آن وجود ندارد كه حاكي از  34شماره 
در مورد دوره زمانی انتشار اين نشريه می توان . تعطیلی قریب الوقوع يا توقف انتشارش باشد

، با ستون )1907مه  30 (1325ربیع الثانی  17گفت كه روزنامه صور اسرافیل انتشار خود را در 
آغاز كرد، و مجله استبداد انتشار خود را پیش » چرند و پرند«ھجو و طنزمشھور دھخدا به نام 

علي شاه در  ، كه به حمایت روس ھا از محمد1907از معاھده روس و انگلیس در ماه اوت 
آذری مالنصرالدين، كه ناظر  -ھجونامه تركی. مخالفتش با مشروطه خواھان انجامید، آغاز نمود

در تفلیس  1907آوريل  7رسید، در  دستِ خوانندگان ايرانی ھم می  به اوضاع ایران نیز بود و به
توان اشاره كرد كه شیوه ھجویه ھای مجله  در اين زمینه ھمچنین مي. آغاز به انتشار كرد

ً با شیوه مالنصرالدين متفاوت بود، و برخالف مالنصرالدين  استبداد ونشریه صوراسرافیل اساسا
ھمچنین بايد به ياد داشته باشیم كه در .  کردند اين دو نشريه از كاريكاتور استفاده نمی

علي  شد و بنابراين از آسیب استبداد محمد كه مالنصرالدين در خارج از ايران چاپ مي حالي
يكی از . شد شاھي به دور بود، مجله استبداد در تھران و در نزدیکی دارالسلطنه منتشر می

 1888توان در خاطرات سفر سال  ھايي كه به شیخ مھدي قمی شده را مي نخستین اشاره
در اين اثر براون اغلب از ذكر كامل نام . سال د رمیان ايرانیان، يافت براون، یعنی در کتاب يك 

ِ جلیل القدر «شیخ مھدي امساك ورزيده است، و در مواردي ھم تنھا به او با عنوان  آن شیخ
وصف كرده، و شايد از ھمین رو بود كه نام كاملش را ) بابی(اشاره كرده، و او را ازلی » قمی
توان گفت كه شیخ مھدی در اين مقطع از زندگي اش به بابیه عالقمند  بنابراين می . آورد نمي

براون بر این گمان بود كه شیخ . كه پیرو و معتقد به آن ھم نشده باشد شده بوده، ولو اين
نیز . ق.ه 1305مھدی با ازلیه ھمدلی داشت و از فحوای كلی گفت و گويش با او در سال 

: در واقع شیخ مھدی متعلق به خاندانی از ازلیه بود. ھمین نکته را می توان استنباط نمود
) م 1852. (ق.ه 1268هللا قمی يكی از سه تن بابیانی بود كه در سال  عموی او میرزا فتح

 1294خودِ شیخ مھدی اصلیت قمی داشت، و تا سال . كوشیدند ناصرالدين شاه را ترور كنند
ً مجبور به ترك قم شد در ھمین شھرسکونت داشت) م 1878. ( ق.ه در قم او . كه احتیاطا

آموزگار زبان يكی دو نفراز كارمندان اروپايی شرکت تلگراف بود، و احتماالً چندان ھم درقید 
شیخ مھدی اساسا تحصیالت و گرایشی غیر مذھبی داشت و شايد ھم . مذھبیات نبود

ازھمین رو بوده است كه وی سرانجام در کرمان به سلطان حمید میرزا ناصرالدوله، برادر بزرگتر 
تا  1880برابر با . ق.ه 1309تا  1298(عبدالحسین میرزا فرمانفرما، در ايام حكومتش در كرمان 

شیخ مھدی به عنوان مشاور و واسطه ناصرالدوله با خارجیانی که آن . نزدیک گردید) م 1892
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اش به بلوچستان ھمراھي  كرد ونیز چند بار وی را در سفرو سركشی جا می آمدند خدمت مي
خواھان كرمان ھم در ارتباط بوده  توان دريافت كه شیخ مھدي با مشروطه ھمچنین مي. نمود

 1890او با خاندان شیخ احمد روحي به خوبي آشنا بود و در اوايل دھه «براي مثال . است
ً با استانبول ارتباط داشت واز مشتركان و خوانندگان پروپاقرص نشريه  میالدی ھم مستقیما

چنان كه از » .اختر بود، و حتي به براون ھم توصیه كرده بود كه اين نشريه را مشترك شود
گرم بوده است و به روایت او از  آيد شیخ مھدي شخصي باسواد وبسیار خون مي شرح براون بر

نگارنده تاكنون . »آمد شمار می فردي آزادانديش به«ديد بسیاری از اھالي كرمان شیخ مھدی 
كه در سال  و تا زماني 1892تری درباره سرگذشت شیخ مھدي پس ازسال  اطالعات بیش

نه شاھدی در دست است كه . ام مجله استبداد را در تھران منتشر كرد به دست نیاورده 1907
در كرمان مانده بود، ) 1892مه . (ق.ه 1309نشان دھد كه او پس از مرگ ناصرالدوله در رمضان 

و نه اطالعی داريم از این كه او پس از اين واقعه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما برادر كوچکتر 
توان گفت كه در سال ھای بعد شیخ مھدی ارتباط  با اين وجود مي. ناصرالدوله پیوسته باشد

براي مثال حتی اگر وصفی که شیخ مھدی از دوران اقامت . خود را با كرمان و يزد حفظ نمود
خود در يزد در مجله استبداد آورده است را ساختگی بدانیم، باز ھم می توان به ارتباط وی با 

شان به آنان زخم زبان می  یزد و اھالی اش، كه در جای جای مجله با جاھل و متعصب خواندن
مطبعه شرقی و مجله استبداد سبك مجله استبداد اغلب بین لحن . زند، اذعان داشت

ھا احتماالً  گونه گزارش درك بھتر اين. پرده شايعات سیاسي در تناوب بود ھجوآمیز و گزارش بي
ھاي اجتماعي و  تر با شیخ مھدی و حلقه آشنايان او و معاشرت مستلزم آشنايي بیش

اما اين واقعیت كه در منابع تاریخ آن . تر اوست كه نیازمند تحقیق بیشتری است گسترده
دوران، از جمله درآثاري كه درباره مطبوعات نوشته شده است، به ندرت از شیخ مھدي يادي 

دھد كه او آدمي محافظه کار بوده وچندان دخالت مستقیمی در وقايع نداشته  شده نشان مي
 1907حال در مورد فعالیت ھای شیخ مھدی می توان گفت که وی در سال  با اين. است

مطبعه شرقي را خریداری و آن را ازمحل اولیه اش در باب ھمايون به مقابل شمس العماره 
و  1907ھاي  ھای تھران در خالل سال خانه ترين چاپ مطبعه شرقی يكی از فعال. منتقل كرد

كرد و ھم بسیاری  اين مطبعه ھم قوانین تازه به تصويب رسیده مجلس را چاپ مي. بود 1908
گفته شده است که در این دوره مطبعه شرقي حدود سي عنوان . ھا را از نشريات و روزنامه

ّم، . كرده است نشريه چاپ مي از این جمله نشريات آموزگار، الطھران، انصاف، تدين، تنبیه، خر
 ً ّر اعظم، منحصرا شمس طالع، شوراي بلديه، طبابت، مادي، معارف، معرفت االخالق، و نی

شدند و نشريات ديگری ھمچون اتحاد، الجمال، بلديه،  وسیله مطبعه شرقي منتشر مي به
بنابراین حجم این .  رسیدند فوائد عامه، و كلید سیاسی، ھم در اين مطبعه به چاپ مي

ً وقت زيادی از شیخ الممالک می  بنا به قولی وی به كتابخانه . گرفته است فعالیت حتما
. سلطنتی ھم وابسته بوده و انتشار مجله برای او بیشترحكم سرگرمي داشته است

در ژوئیه (ھمچنین اشاره شده است كه در دوران سلطنت احمد شاه كه در دوازده سالگی 
علی شاه به سلطنت رسید، شیخ الممالک جزو آموزگارانی بود که  ، در پی خلع محمد)1909

مجله استبداد و . درمدرسه جديد التأسیس درباربه آموزش شاه جوان گماشته شدند
مطبوعات ایران در عصر مشروطه در مطبوعات در ھجرت ايرانیان، از جمله نشرياتی كه در 

خواه منتشره در  شدند، اشارات مكرری به مطبوعات مشروطه قفقاز منتشر و در ايران توزيع مي
به عالوه، در برخي موارد در مطبوعات انگلیس، . ھا وجود دارد داخل ايران و توقیف گاه به گاه آن

براي مثال، . خواه در ايران اشاره شده است روسیه و فرانسه ھم به كثرت مطبوعات مشروطه
ھا كه محافظه کار وموافق سیاست ھای وزارت خارجه اين كشور  مطبوعات بريتانیا، ھم آن

كردند، به اھمیت  روسی در ايران مخالفت مي -ھا كه با سیاست انگلیسي بودند وھم آن
علی  ھا ھمچنین پیش و پس از كودتای محمد آن. فعالیت مطبوعاتی در ايران اشاره داشتند

طور كه خبر توقیف  كردند، ھمان شاه اخبار مربوط به توقیف ادواری مطبوعات را منتشر مي
را ھم ) 1909تا ژوئیه  1908از ژوئن (كامل مطبوعات مشروطه خواه در دوران استبداد صغیر 

در نگاه اول آشكارترين نكته طنزآمیز درباره مجله استبداد انتخاب نام آن . منتشر ساختند
نام دارد، اما اگرھزار » مجله استبداد«در نخستین شماره آمده است كه اين نشریه . است

بدل خواھد کرد وگرنه آن » مجله مشروطه«نامه اعتراضیه از مردم دريافت کند، نام آن را به 
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سپس براي اين كه . دھد  اش ادامه مي ھم، مثل ھزارتاي ديگر، به ھمین رسم استبدادي
كند كه چون بسیاری از  تر توجیه كند استدالل مي مجله را بیش» استبدادی«انتخاب موضع 

ً ديگر  مردم مشغول ارائه اصول مشروطه كسی به صرافت تدوین  خواھي ھستند، و ظاھرا
اگر . گمارد اصول سنت دیرینه استبداد نمي افتد، مجه استبداد بر انجام اين مھم ھمت مي

راني عادالنه، حقوق فردي، پارلمان،  مشروطیت مشتمل بر اصولي چون حاكمیت قانون، حكم
آزادي مطبوعات، پايان حكومت مطلقه و خودسرانه، و دفاع از منافع ملی است، استبداد برپايه 

روايی مستبدانه، سودجویی شخصی به ھر بھايی، سركوب مطبوعات و از اين قبیل  فرمان
: افزوده شده» مجله استبداد« بر روي جلد نخستین شماره و در زير عنوان. استوار است

يكي از بخش ھای مکرر نشریه به شرح مذاكرات . »ھای سری  فرقه در انجمن حاصل افكار آن«
ھای مشروطه خواه، يا حتی  اختصاص دارد كه متناظری خیالی برای انجمن» انجمن استبداد«

با توسل به كلیشه » انجمن استبداد«انتخاب نام شركت كنندگان در . برای خود مجلس است
، »فكلي«، »شیخ«، »محقق«، »شاھزاده«: ھایی شناخته شده صورت گرفته است، مانند

شماري از مضامیني كه در باال اجماالً به آن . و غیره» امیر«، »جوان«، يا فقط »جوان آالفرنگ«
بسم هللا «: ھا اشاره رفت در سرمقاله شماره نخست نشریه به وضوح به چشم می خورد

ای مستبدین گول نخورید و از خیاالت عالیه خویش دست برندارید و از » الرحمن الرحیم
ھوشیار باشید که مشروطه طلبان می خواھند ما را از نان . استبداد منحرف و منصرف نشوید

مگر نه ما بر ھمه آن ھا سروری . خوردن بیندازند و نام نامی ما را از صفحه روزگار براندازند
مگر ] داشتیم ؟ حاال چه شده که این ھا می خواھند با ما الف برابری بزنند بلکه باالتر بروند؟

نه ما بودیم که ده خانه آن ھا را به دیگی محتاج مینمودیم و ھزار نفر را به یک ریسمان می 
بستیم وگاھی شقه میکردیم و به گچ میگرفتیم و به دھان توپ میگذاشتیم و صدا از احدی 

بعضی اشتباھات ما را ذایل و گوشه ] سبب[بیرون نمی آمد؟ حاال این ھا می خواھند به 
چرا ھمت نمی کنید و پا از دائره اتفاق بیرون می . نشین نمایند و حدی برای ما قرار دھند

کشید و از این ھیاھوھا از میدان بیرون میروید؟ چرا جمع نمیشوید تا به یک ھمت مردانه 
بیائید و یک دفعه به . بساط عدالت را برچینیم؟ زیرا که عدالت برای ما جز ضرر نتیجه ندارد

اتفاق فریاد برکشید که ما مجلس نمی خواھیم، قانون به کار نداریم، ما مسلمانیم و مشروطه 
ما ھزار سال است در راه استبداد زحمت کشیده ایم و از ھیچ گونه بذل . بدعت در دین است

مگر ملتفت . صاحب ھمه چیز شده ایم] و[مساعی مضایقه ننموده ایم تا نام خود را بلند کرده 
نیستید که این ھا می خواھند ما را از ھمه چیز بیندازند و می گویند بیائید و بعد از یک عمر 
استبداد مشروطه بشوید، و به این تدبیر می خواھند استقالل و عزت و اجالل را از دست ما 

امروز بحمدهللا ھمه . به زشتی تبدیل کنند] ایم[بگیرند و نام نیکی که در یک عمر تحصیل نموده
نوع اسباب دفاع از برای ما جمع است زیراکه حجت االسالم داریم، علمای اعالم داریم، طالب 
ذوی العزواالحترام داریم، سادات گرام داریم، حضرت واال داریم، از ایل جلیل قاجار داریم، وزیر و 

امیر داریم، اعیان و تجار داریم، سرداران رشید و صاحب منصبان شجاع داریم، پول که حالل 
است، اگر » غیرت«ھمه مشکالت است داریم، فقط یک چیز نداریم و از ازل ھم نداشتیم و آن 

بود یک دفعه بدون ترس از خدا و خلق بر بساط مشروطه می تاختیم و کار مجلس و عدالت 
. چرا آسوده نشسته اید؟ نزدیک است عدالت بر مملکت غلبه نماید«. ھمه را می ساختیم

مجلۀ » .می دانم که انجمن ھای سری دارید و کار می کنند لیکن به وضع زنانه نه مردانه
ً مورد خطاب قرار  استبداد در بخش ھاي آغازينش و در برخي مواقع كه خوانندگان را مستقیما

چه . كند اي و غیر رسمي استفاده مي دھد براي رساندن پیامش از سبك محاوره مي
درسرمقاالت و چه در جاھاي ديگر بارھا اشاره شده است كه مجله مخصوص گروھي از 

پیش فرض مھم اين . كرده نیست بلكه عموم مردم را در نظر دارد نخبگان فرھیخته و تحصیل
است كه براي جلب مخاطب عام سبك بايد ساده، جذاب و سرراست باشد و از عبارات پیچیده 

در » ندای طفل مشروطه«اي كه تحت عنوان  قطعه. و استعارات دشوار بايد پرھیز گردد
آمده، از چنین سبكي برخوردار است و نیز نمونه خوبي از پیام  11و  10ھاي  شماره

! ای برادران! ای یاران: خواھانه نشريه است كه اینک دیگرآن را به وضوح بیان مي کند مشروطه
. اگر مرا نمی شناسید بگویم تا بشناسید! من طفلی ھستم چھارده ماھه! ای ھم وطنان

. رفت یک زنی گرفت] که[پدرم در ھر والیتی . پدرم عدالت الدوله و مادرم ایران الملوک است
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پدرم مسلمان است و مسلمان می تواند زن عیسوی . اول زنی که گرفت در انگلیس گرفت
] و[حاال مردی شده محترم ] او. [در انگلیس وقتی که پسرش به دنیا آمد بزرگش کردند. بگیرد

ھم او خوب به درد انگلیس ھا می خورد، ھم انگلیس ھا قدر او را می . مقتدر] و[متشخص 
پدرم اصال ایرانی . برادرم با اینکه در انگلیس است باطنا مسلمان است اما تقیه می کند. دانند
تا زمان سلطنت . ھر وقت خواست به وطن برگردد نگذاشتند. از ظلم فرار کرد] ولی[بود 

خیلی شلوغ شد و ] و[عین الدوله صدر اعظم بود ] که[پادشاه مغفور مظفرالدین شاه مبرور 
خودی به ایران . کسی متوجه او نمی شود زیرا که ھمه خود مشغول بودند] دیگر[پدرم فھمید 

. مادرم مرا در آغوش کشید. من در چھارده ماه قبل به دنیا آمدم. انداخت و مرا کاشت و رفت
دوستان پدرم مرا محافظت ] اما[اھل ایران که با پدرم دشمن بودند می خواستند مرا بکشند 

می گویم ای . حرف می زنم] و[کردند تا حاال به این درجه رسیده ام که زبان باز کرده 
ھمشھری ھا من چه تقصیری کرده ام؟ من که با ھمه برادرم، رفیقم، ھم دینم، ھم وطنم، 

در ژاپون است، بیشتر مملکت ] دیگر[ببینید، یک برادرم در انگلیس است، یکی . گناھی ندارم
ھر کاری آن ھا که کافرند با برادرھایم می کنند شما ھم با من ھمان . ھا من برادر دارم
چیزی که برای شما باقی ] ولی[به خدا قسم من نمی میرم ! ای مستبدین» .معامله را بکنید

پدرم وقتی که می خواست بیاید ایران در روسیه ھم زنی ]. است[می ماند یک بدنامی 
مردم را ] پدرم[آن جا ھم شلوق بود، این بود که . روس ھا ھم زن به پدرم نمی دادند. گرفت

پدرم ھرجایی که می بیند خیلی شلوق است خودش را آن جا می . زن گرفت] و[غافل دید 
حاال چند ماه است از ترس . گذاشت» دوما«خالصه زنش زائید یک پسر، اسمش را . اندازد

؛ خیر، وهللا آن ھم ]است[مستبدین خیال می کنند برادرم مرده ] و[دشمن ھا قایم شده 
نمونه ھائی که در » .حاال چند صباحی پنھان شده تا ببیند چطور می شود. نمرده و نمی میرد

يعني استفاده از استعاراتی . كند باالآورده شد ساخت و صورت مردانه نشريه را آشكار مي
برای فکر دموكراسی به منزله پدر و جنبش ھای مشروطه خواھي » پسران«و » پدر«مانند 

مانند فرزندان، و از سوی دیگر وطن مانند زن یا مادر در مقام یک میانجی و آن ھم گاه قابل و 
اما به ھرحال منفعل درامر انعقاد نطفه و زایش ) مثال در مورد روسیه(کاردان و گاه ناقابل 

اتي ھست به امکان و استعداد ظھور مشروطه و  در نقل قول ھای فوق ھمچنین اشار. آزادي
 كه مبادالت و آمیزش  ھاي تاريخي و فرھنگي ملت ھا، و نیز به اين رغم تفاوت مردم ساالری، به

فرھنگي بر خالف آنچه مخالفان سنت گرای مشروطه باور داشتند موجب انحطاط نبوده بلکه 
سرانجام میتوان اشاره کردکه ھرچند مجله استبداد . تواند ثمرات مثبتی به بار بیاورد مي

كه در قطعات  گونه  ستایشگر مشاركت زنان درمبارزات مشروطه خواھانه است، با اين وجود، آن
شود، باز ھم مانند بسیاري از مطبوعات سیاسي ديگر، دستخوش  یاد شده در باال ديده مي

پایان سخن مجله استبداد در طیف نشريات . محورانه از سیاست است -برداشت ھای مرد
ً مشروطه این مجله نه نشريه: دوره مشروطه نمايانگر نوعي پیچیدگی است خواه بود  ای واقعا

ً استبدادی، بلكه محطاطانه بین مواضع مختلف نوسان می  و نه نشريه كرد، و شايد به  ای واقعا
ھا و بالقوه  ھمچنین با وجود ھمه ظرفیت. ھمین دلیل ھم در ادوار بعد فراموش و گمنام شد

اين واقعیت . گی ھای موجود در طنز وھجو، جنبه طنزآمیز وھجويه نشريه خیلي زود افول نمود
میلي  ترين بخش از مطالب مجله تنھا يك نويسنده داشت ممكن است معطوف به بي كه بیش

شیخ الممالک براي دخالت دادن ديگران در كار باشد و يا شايد به اين دلیل كه ديگران ھم براي 
به ھر حال ھر كدام از اين دالیل كه درست باشد، باید . پیوستن به او پیشقدم نمي شدند

اذعان داشت كه شخصیتی كه در محور کار مجله قرار دارد تأثیری قطعی بر سبک و سیاق آن 
كه نشريه تنھا يك نويسنده داشته، واغلب به نحو کسل کننده ای میانه  شايد اين. گذارد مي

ً باعث شده كه جنبه  سردبیرش در موضع/ روی می کرده، و نويسنده گیري ھا دودل بوده، نھايتا
رنگ و سرانجام محو شود، و بنابراين در اين مورد مشخص  طنزآمیز اولیه نشريه به تدریج كم

از این گذشته مورد مجله استبداد نشانگر . پروژه طنزآوری و طنزنویسی به شکست بیانجامد
آن است كه ھمه نشريات آن دوره الزاما دارای گرايش سیاسي مشخص و قابل تعريفی 

دادند، و شاید اصال قصد چنین كاری  خواھانه منسجمی ارائه نمی  نبودند، و يا موضع مشروطه
اش به سبك طنز وھجو  بندي سردبیري داشت كه پاي/ مجله استبداد نويسنده. را ھم نداشتند

عالوه ستايش آن از  به. ھای مختلف بین تعابیرصریح و مبھم در نوسان بود در زمان
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ً  مشروطه خواھی و رد استبداد نیز از ابتدای کارسؤال انگیز بود، چرا كه برپايه درکی نسبتا
ً آن  سطحی از الزامات واقعی يك جامعه مشروطه بنا شده بود؛ مثال در دفاع از مشروطه سھوا

به اين ترتیب مورد مجله استبداد از اين جھت مفید است . گرفت را با دولتِ كارآمد يكی می 
 ً بودند و نه » آزادی خواه«كه نشان می دھد طرفداران مشروطه در آن زمان جملگی نه الزاما

 ً در عوض، براي . ، و نه فھم و درکی یکسان از اين مفاھیم داشتند»خواه مشروطه«اصالتا
بسیاري از آنان آرمان مشروطه خواھی به سادگی عبارت بود از آرزوی يك حكومتِ بھترو 

توان با نشريات خاص ديگري در اين دوران چون صور  در اين زمینه مجله استبداد را مي. کارآمد
ای طنزنویسی وھجو  طور حرفه كه به اسرافیل و نسیم شمال مقايسه كرد؛ این دو سوای اين

كردند به میثاق اولیه خود نیز در مبارزه با استبداد پايبند ماندند و این خود عاملي  را دنبال مي
 آنھا در خاطره  شان، تأثیری مستقیم در زنده ماندن بود كه در تركیب با سبك ادبي و خالقانه

اين مقايسه در عین حال بیانگر تاثیرات . جمعي حتي پس از دوران خودشان داشته است
. چندگانه و ناھمگونی است که انقالب مشروطیت بر اندیشه سیاسی ایرانیان داشته است

تاريخ نوين مطبوعات طنز نویس در ايران حاكي از باز و بسته شدن سریع این گونه نشریات بر 
اثر پیدایش آزادی ھای نسبی و کوتاه مدت از یکسو و وجود ادواری سانسوراز سوی دیگربوده 

توان با دو دوره بعدي كه  از اين نظر طنز نویسی وھجو سیاسي دوران مشروطه را مي. است
 آزادي ھای نسبي در تاريخ ايران بودند مقايسه كرد، یعنی فاصله زمانی سال ھای  مقارن با

ھايي كه برآیندی ازعوامل به رشد  ، دوره1359تا  1357شمسی و سپس  1332تا  1320
ھا و  حال تنش طنزنویسی سیاسی ونشرآن در فضاي عمومي جامعه یاری داده و در عین

 .تضادھاي آن را نمایان می ساخت، روندی كه گاه خود نیز سرشارازمصادیقی طنز آمیز بود
 ______________________________________________________  

 .استاد تاریخ در دانشگاه سان دیاگو* 
 

 : پانوشت ھا
(طرح نخست اين مقاله در سي و ششمین كنفرانس ساالنه انجمن مطالعات خاورمیانه

MESA ( طنز و جامعه در ايران«سي، در جلسه  در واشنگتن دي 2003نوامبر سال  25، در «
(براي تدارک این جلسه و از لوئیز مارلو) ILEX(جا الزم می دانم از بنیادِ آيلكس در اين. ارائه شد

Louise Marlow (ھمچنین از . برای بحثي كه در مورد اين مقاله ارائه نمود سپاسگزاری كنم
نويس مقاله را خواندند و مرا از  محسن آشتیاني، منصور بنكداريان، و داريوش رجالي كه پیش

مند كردند، از علی معظمی برای ھمکاری در ترجمه مقاله به  نھادھاشان بھره نظرھا و پیش
بھايي كه در اختیارم گذاشت  خاطر اطالعات گران به) John Gurney(فارسی، و از جان گرني

 . سپاسگزارم
 :به. ک.برای متن انگلیسی مقاله ن

 Ali Gheissari, “Despots of the World Unite!: Satire in the Persian Constitutional Press 
)Introducing Majalleh-ye Estebdad, 1907-1908),” Comparative Studies of South Asia, 

Africa and the Middle East, Vol. 24, No. 3, Special Issue on the Occasion of the 
Centennial of the Iranian Constitutional Revolution, Summer, 2005, pp. 360-376 . 

 
که در نشریه » چرند و پرند«اكبر دھخدا تحت عنوان  مقاالت طنزآمیز علي: به. ك.براي نمونه ن

شد؛ دوره كامل اين نشریه توسط  در تھران منتشر مي 1909و  1907صوراسرافیل در فاصله 
ِ تاريخ ايران در تھران در سال  برای اطالع . مجددا به چاپ رسیده است 1360انتشارات نشر

 : به. ک.او ن» چرند و پرند«تر از دھخدا و  بیش
 

H. Kamshad, Modern Persian Prose Literature, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1966, pp. 37-40 .نگاري دوره مشروطه با ارجاع خاص به نشریه  براي اطالع از روزنامه

 E. G. Browne, "The Persian View of the Anglo-Russian: به. ک.حبل المتین ن
Agreement," in Albany Review, Vol. 2, London, 1907, pp. 287-297 . براي يك بررسي

 E. G. Browne, The Persian Press and Persian Journalism, (A Lecture: به. ک.کلی ن
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Delivered to the Persia Society, London, 23 May 1913), The Persia Society 
Publications, London, n.d. [1913]; and E. G. Browne, Press and Poetry of Modern 

Persia, Cambridge, 1914 .محمد صدر ھاشمی، تاریخ جرائد و مجالت ایران، چھار : ونیز به
 1364،تجدید چاپ، اصفھان، انتشارات کمال، .ش.ه 1331تا  1327جلد، چاپ اول، اصفھان، 

مطبوعات جدید دوره مشروطه گاه منعکس کننده برخي کنایات و شایعات محلي ھم . ش.ه
در ايام ) شاه بعدی علی  محمد(علي میرزا  براي مثال می توان به کنایه تبريزیان به محمد. بودند

َّ الخاقان«حكومتش در آذربايجان اشاره نمود که از او به عنوانِ  ِ ام كردند و كنايه  یاد مي» پسر
ِ مادرش با يكي  مي زدند كه وی در واقع فرزند مظفرالدين شاه نبوده بلكه زاده رابطهِ نامشروع

بود؛ کنایتی که پس از ) انش»جلودار«برد  كار مي زاده به عبارتي كه ملك يا به(از مالزمان خود 
علی شاه و آغاز مخالفتش با مشروطه و مجلس، در ابعادي ملّی در نوشته  گذاری محمد تاج

احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، : به. ک.ن. خواھان بروز يافت ھای ھجوآمیز مشروطه
زاده، تاريخ انقالب  ؛ مھدی ملك341،343، صص 1365چاپ سیزدھم، انتشارات امیركبیر، 

؛ و يحیی 449-448، 438، صص 1373مشروطه ايران، جلد دوم، ويرايش چھارم، تھران، 
از جمله . 99و  97و  96، صص 1361آبادی، حیات يحیی، جلد دوم، ويرايش دوم، تھران،  دولت

میرزا : به. ك.اند، ن ھاي ساختگي نوشته شده متونی كه به سبك مكالمه بین شخصیت
، ويرايش ]1864احتماالً [تاریخ  فتحعلی آخوندزاده، مكتوبات، ويرايش نخست، تفلیس، بي

به احتمال [؛ بی نام 1985، انتشارات مرد امروز، .)بی جا(صبحدم، آلمان . جديد، ويراسته م
حسن كاشاني، برادر سید جالل الدين كاشاني  قوی نویسنده این اثر سید محمد

ِ چاپ كلكته، بوده است) مويداالسالم( ، مكالمه ]ويراستار نشریه فارسي پرنفوذ حبل المتین
ِ 1905، ]بمبئي. [جا سیاح ايراني با شخص ھندي، بي ِ خوش ؛ و شیخ محمد محالتي، گفتار

، ويرايش جديد با مقدمه )]1914. (ق. ه 1333احتماالً [تاریخ  يارقلي، ويرايش اول، نجف، بي
ِ : به. ك. ن. ق. ه 1383فراھاني، : سید شھاب الدين مرعشي، تھران : در” Satire“مدخل

Webster’s New Universal Unabridged Dictionary, New York: Barnes & Nobel, 1996 .
ِ : به. ك.ن  Webster’s New Universal Unabridged Dictionary, New: در” Satire“مدخل

York: Barnes & Nobel, 1996 .ك.ھايي كه در مورد طنز و ھجو انجام شده ن براي پژوھش .
 .Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, Translated by Hélène Iswolsky, M.I.T: به

Press, 1968; Ted Cohen, Jokes: Philosophical Thoughts on Joking Matters, Chicago, 
1999 ;Jacob Levine, “Humor,” in International Encyclopedia of the Social Sciences, 

Edited by David L. Sills, The Macmillan Co. & the Free Press, Vol. 7, 1968, pp. 1-8; 
John Morreall (ed.), The Philosophy of Laughter and Humor, New York, 1986; 

Michael Mulkay, On Humor: Its Nature and its Place in Modern Society, Oxford, 1988; 
Elliott Oring, Jokes and Their Relations, Lexington, KY, 1992; John Allen Paulos, I 

Think, Therefore I Laugh: An Alternative Approach to Philosophy, New York, 1985; 
Jon E. Roeckelein, The Psychology of Humor: A Reference Guide and Annotated 

Bibliography, Westport, CT, 2002 .ھاي مصور در اين دوران كشكول نام  يكي از ھجونامه
. شد در تھران منتشر مي) 1908تا  1907. (ش.ه 1287تا  1286ھاي  داشت كه در فاصله سال

 Shiva Balaghi, “Print Culture in Late Qajar Iran: the Cartoons of Kashkul,” in: به. ك.ن
Iranian Studies, Vol. 33, Nos. 3-4, Summer/Fall 2000, pp. 165-181 . بايد اضافه كرد كه

ھا يا افكار  ھا و تعابیری که ناظر به گفته فھمِ سبكِ خاص تصاوير كشكول كه حاوي تركیب طرح
براي . ھاي مختلف بودند، نیازمند داشتن ذوق و سواد از ناحیه خوانندگانش بود  شخصیت

. ک.ھای مختلف مجله استبداد به ھمراه گزیده ای از محتوای شماره ھا، ن فھرست شماره
 Ali Gheissari, “Despots of the World Unite!: Satire in the Persian Constitutional: به

Press (Introducing Majalleh-ye Estebdad, 1907-1908),” Comparative Studies of South 
Asia, Africa and the Middle East, Vol. 24, No. 3, Summer, 2005, Appendix, pp. 370-

ً تحت تأثیر . 376 تحول ھجو و طنز سیاسی در ايران و نیز مضامین و شگردھاي آن مشخصا
مطبوعات ھجويه عثماني و ھم چنین موارد مشابھي بود كه از قفقاز و ھندوستان به ایران 

 آن با  برای پژوھشی در مورد ھجوپردازي در مطبوعات عثماني در اين دوره، و مقايسه. آمد مي
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 Palmira Brummett, Image and Imperialism in the Ottoman: به. ك.ايران و روسیه، ن
Revolutionary Press, 1908-1911, New York, 2000 .به. ک.ن :E. G. Browne, Press and 

Poetry of Modern Persia, Cambridge, 1914, p. 133 . کتابخانه دانشگاه كمبريج و کتابخانه
دانشگاه لندن ھم در فھرست موجودی ھای خود ) SOAS(مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي 

,Ursula Sims-Williams: به. ك.ن. اند ذكر كرده 31ھاي منتشر شده از مجله استبداد را  شماره
in Union Catalogue of Persian Serials and Newspapers in British Libraries, London, 

1985 ,p. 77 .داند در  سیمز ويلیامز ھم ظاھرا به پیروی از براون مجله استبداد را ماھنامه مي
ظاھرا مجله استبداد نخستین . حالیكه مجله استبداد غالبا به صورت ھفتگی منتشر می شد

بعی«نشريه ايرانی بوده است كه در قطع  ُ محمد محیط : به. ك.ن. چاپ شده است» ر
تر   براي ارجاعات بیش. 145، ص 1366طباطبايی، تاريخ تحلیلی مطبوعات ايران، تھران، 

نويسان، جلد  نگاری ايرانیان و ديگر پارسی  ناصرالدين پروين، تاريخ روزنامه: به. ك.ھمچنین ن
 ,E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia: به. ک.ن. 524، ص 1379دوم، تھران، 

p. 133 .ھا چند نشريه ھجويه و طنزآمیز ديگر ھم بودند كه در ھمین زمان در  عالوه بر اين
قلي خان  شدند، از جمله نشریه آذربايجان در تبريز به سردبیري علي داخل ايران منتشر مي

 E. G. Browne, Press and Poetry of Modern: به. ك.شد، ن منتشر مي 1907صفراف كه در 
Persia, p. 27 . ویا نشریه حشرات االرض كه این یک نیز در تبريز و به وسیله حاج میرزا آقا

تأسیس شد و خود او ھم  1908در سال ) که به ناله ملت شھرت و تخلص داشت(بلوري 
. E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia, p. 76: به. ك.سردبیرش بود، ن

شد و  ونشریه نسیم شمال كه در رشت به وسیله سید اشرف الدين حسیني سردبیري مي
محمد صدر ھاشمی، تاریخ جرائد و مجالت .: ك.كارنمود، ن آغاز به) 1907. (ق.ه 1325در سال 

 .E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia, p: ، و نیز295ایران، جلد چھارم، ص 
براي اطالع . كردند نشریات آذربايجان و حشرات االرض ھر دو از كاريكاتور استفاده مي. 148
 Janet Afary, The Iranian: به. ك.تر درباره آذربايجان و نسیم شمال ھمچنین ن بیش

Constitutional Revolution, 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy, and 
the Origins of Feminism, New York: Columbia University Press, p.120 .به. ک.ن :E. G. 

Browne, A Year Amongst the Persians, (First published, 1893), New Edition, 
Cambridge, 1926, (Reprinted, 1927), pp. 477-478 . بدینوسیله از جان گرني به خاطر

اطالعات ارزشمندي كه درباره دوران نخستین زندگي شیخ مھدي در قم و پس از آن در كرمان 
مكاتبه با : به. ک.و نیز مالقاتش با براون در اختیار نگارنده گذاشت سپاسگزاری می شود؛ ن

خاطرات براون ھمچنین اطالعات بیشتر و متأخرتری . 2002نوامبر  18جان گرني، به تاریخ 
 .E. G. Browne, A Year Amongst the Persians, pp: به. ك. درباره شیخ مھدی دربردارد، ن

ھا بعد كه مجله  شیخ مھدي سال. 578, 571-572, 551-554, 542, 519, 495, 486-487
، )1908فوريه  1 (1325ذي الحجه  27، شنبه، 21استبداد را منتشر مي ساخت، در شماره 

 خود با براون در  ای درباره براون نوشت و به آشنايی ، معرفي كوتاه و دوستانه 11تا  9. صص
ھمان  13تا  11اشاره نمود و بخشی از سفرنامه براون را در صفحات . ق.ه 1305تابستان 

متعاقبا بخش ھای ديگري از سفرنامه براون در . شماره مجله استبداد به چاپ رساند
براي بررسی ارزنده ای از . مجله استبداد چاپ شد 30، و 29، 28، 26، 24، 23، 22ھاي  شماره

 John D. Gurney, “The Shaikh, the Shahzadeh and the: به. ک.سفرنامه براون، ن
Scholar: Edward Browne’s Safarnameh. ”زاده و  شیخ، شاه«جان گرني، : ترجمه فارسي

: سار مھرباني ، سايه)ویراستار(نیا  گل، در مصطفي زماني ، ترجمه منصورصفت»شناس شرق
، صص1383، تھران، كتاب سیامك، )نظام مافي(ستايش میالد و كارنامه دكتر منصوره اتحاديه

 Moojan: به. ک.ھای مختلف درباره سوء قصد به ناصرالدين شاه ن برای روايت. 504تا  437
Momen (ed.), The Babi and Baha’i Religions, 1844-1944: Some Contemporary 

Western Accounts, Oxford: George Ronald, 1981, pp. 128-146 ;به. ک.ھمچنین ن :
ناصرالدين شاه قاجار و پادشاھي ايران، ترجمه حسن كامشاد، : عباس امانت، قبله عالم

بنا به گفته شھود سه نفري كه قصد جان . 300تا  277، صص 1383نشر كارنامه، : تھران
ناصرالدين شاه را كردند عبارت بودند از میرزا محمد نیريزی كه به وسیله محافظان شاه كشته 
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ھای  هللا قمي كه این دو دستگیر وھریک پس از بازجويي شد، محمد صادق تبريزی، و میرزا فتح
هللا  شیخ مھدي قمی فرزند مال علی صحاف و برادرزاده ھمین میرزا فتح. سخت كشته شدند

مكاتبه شخصي با . 2002نوامبر  18به نقل از مكاتبه شخصي با جان گرني، به تاريخ . قمي بود
شیخ، شاھزاده و «جان گرني، : به. ک.ھمچنین ن. 2002نوامبر  18جان گرني، به تاريخ 

اختر . 2002نوامبر  18مكاتبه شخصي با جان گرني، به تاريخ . 447، ص »شناس شرق
شد و سردبیرش آقا محمد طاھر  در استانبول منتشر مي. ق.ه 1292اي بود كه در  نامه ھفته

محمد صدرھاشمي، تاريخ جرايد و : تر درباره اختر نگاه كنید به براي اطالعات بیش. تبريزي بود
 .E. G. Browne, A Year Amongst the Persians, p: به. ک.ن. 63مجالت ايران، جلد اول، ص 

، ذكر ]1888[ژوئن  5براون تاريخ نخستین مالقات خود با شیخ مھدي را چھارشنبه، . 478
ترديد نسبت به تعصب مذھبی اش «خواند، كسي كه  مي» آزادانديش«كند و او را فردی  مي

 .E. G: به. ک.ن. »او را از شھر مذھبی محل سكونتش به محیط آزادتر كرمانِ رانده بود
Browne, op.cit., pp. 477-478 .شود كه شیخ مھدي در كرمان اعتماد  براون سپس متذكر مي

به گفته براون شیخ . گذراند ناصرالدوله حاكم را ھم جلب كرده بود و بیشتر اوقاتش را با او مي
تنومند و خوش مشرب و خوش قلب، با اندکی قداست، که چندان «مھدي شخصی بود 

جان گرنی، : به. ک.ن» ...شباھتی به قداست قمی ھا نداشت، و معدن ذکاوت و اظالعات
براون می . E. G. Browne, op.cit., p. 478: ، و نیز448، ص »شناس زاده و شرق شیخ، شاه«

ً چیزھای بیش«: نویسد ِ ازلي است، البته اگر  من بعدا تری از او ديدم، و فھمیدم كه او بابي
ای از تمايالت مذھبی اش  اصالً مذھبي می داشت؛ لیكن در اين نخستین ديدار او ھیچ نشانه

اي از تاريخ جديد مانكجي درباره باب  خواھم نسخه كه از من پرسید كه آيا مي بروز نداد اال اين
توان او را المذھب و  در کل مي. E. G. Browne, op.cit., p. 478: به. ک.ن. »داشته باشم

شخصیتی میانه رو، دارای «از نظر سیاسي ھم او به چشم براون . طبیعي مذھب دانست
، »شناس زاده و شرق شیخ، شاه«جان گرني، : به. ک.ن. بوده است» سعه صدر، و بی تعصب

، 1326صفر  5مجله استبداد، مورخ يکشنبه،  26ھمه شیخ الممالك در شماره  با اين. 449. ص
، به تالش مشترك خود با سردبیران چھار نشريه ديگر، يعني حبل المتین، ندای 5تا  1صص 

از . كند وطن، صبح صادق، و كوكب دری، براي مصاحبه با سعد الدوله در سفارت ھلند، ياد مي
عنوان يك ھمكارجدی می  آيد كه سردبیران آن نشريات ديگر او را به اين مقاله ھمچنین برمی 

تر  شرح بیش. كند در مجموع مجله استبداد از حبل المتین و صور اسرافیل تمجید مي. اند گرفته
، 1326صفر  19مجله استبداد، مورخ  28توان در شماره  درباره مالقات با سعد الدوله را مي

در تھران . ق.ه 1324به نوشته ناصرالدین پروین، مطبعه شرقي در سال . ، يافت11تا  1. صص
نگاري ايرانیان و  ناصرالدين پروين، تاريخ روزنامه: به. ک.ن. در خیابان باب ھمايون تأسیس شد

شیخ . ق.ه 1325يك سال بعد، در . 746، ص 1379نويسان، جلد دوم، تھران،  ديگر پارسي
ياد » )سیرجاني(شیخ الممالك كرماني «الممالك كه پروين در اثر یاد شده از او به عنوان 

بروي شمس العماره منتقل كرد، و در  كند، چاپخانه را خريد و آن را به ھمان نزديكي در رو مي
به کلی حروف و . مطبعه شرقی به اداره بنده تعلق یافت«نشریه ندای وطن اعالم داشت که 

 1325رمضان  22، 92ندای وطن، شماره : به. ک.ن. »اجزای مطبعه را تغییر داده اصالح نمودم
نگاري ايرانیان و  ، به نقل از ناصرالدين پروين، تاريخ روزنامه]میالدی 1907اکتبر  30برابر با . [ق.ه

نگاري ايرانیان و ديگر  ناصرالدين پروين، تاريخ روزنامه. 746نويسان، جلد دوم، ص  ديگر پارسي
نگاري ايرانیان و ديگر  ناصرالدين پروين، تاريخ روزنامه. 746نويسان، جلد دوم، ص  پارسي
محمد محیط طباطبايي، تاريخ تحلیلي مطبوعات ايران، ص . 746نويسان، جلد دوم، ص  پارسي

در اين مدرسه که در کاخ . 145محمد محیط طباطبايي، تاريخ تحلیلي مطبوعات ايران، ص . 145
گلستان تشکسل می شد شماري از اھل فضل و ادب به آموزگاری حضور داشتند، از جمله 

از احمد شاه يك «خواستند  ، كه مي»ذكاء الملك فروغي، ذكاء الدوله غفاري، و كمال الملك«
 ”,M. J. Sheikh-al-Islami, “Ahmad Shah Qajar: به. ک.ن. »پادشاه مشروطه واقعي بسازند

in Encyclopaedia Iranica, Vol. 1, London & Boston, 1985, p. 658 .به. ک.ھمچنین ن :
نشر : محمد جواد شیخ االسالمی، سیماي احمد شاه قاجار، دو جلد، ويرايش سوم، تھران

اي به  ھمه ھیچ اشاره با اين. 39تا  35جلد اول، صص : به. ک.طور خاص ن ، به1375گفتار، 
برای اطالع مستند از . شیخ مھدي قمي در دو منبعي كه شیخ االسالمي تألیف كرده نیست
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جالل فرھمند، : به. ک.اسامی معلمین این مدرسه و دروسی که بر عھده ایشان بود، ن
، تھران، موسسه مطالعات 10، ماھنامه الکترونیکی بھارستان، شماره »مدرسه سلطنتی«

در سندی  http://www.iichs.org/Baharestan/Bahar10/yeksanad.htm: تاریخ معاصر ایران
براي مثال توقیف صور . ھم که در این مقاله معرفی شده نام و نشانی از شیخ الممالک نیست

انعكاس » مطبوعات در ايران«تحت عنوان  The Labour Leaderاسرافیل در نشریه انگلیسی 
به . ھاي خود را دارد به رغم انقالب مشروطه در ايران، آزادي مطبوعات ھنوز محدوديت«: يافت

به تازگي نشريه صور اسرافیل ) Courrier Européenبنا به گزارش (دستور دولت در تھران 
اين . نامه سیاسي، تاريخي، اخالقي، و انقالبي بود صوراسرافیل يك ھفته. توقیف شده است

به عبارت ديگر، صور اسرافیل . حريت، مساوات، اخوت: كرد نشريه در راه شعارش تالش مي
. خواست ھمین شعار را متحقق كند ای عالي داشت و به اين دلیل تعطیل شد كه مي برنامه

تالشي برای پنھان داشتن ] این نشریه[مباحث سیاسي اين نشريه نیروی خاصی داشتند و 
ای  قدرت حاکم كه به چنین نقد تیز و برنده. كرد ھويت كساني كه به آنان انتقاد داشت، نمي

. عادت نداشت وجود آن را بیش از حد تحمل خود يافت و به اين ترتیب صور اسرافیل توقیف شد
: به نقل از. »حالیا كارزار آزادی مطبوعات در ايران میدانی است كه ھنوز می بايد در آن جنگید

The Labour Leader, 8 November 1907, p. 510 .حزب «اي كه از آن نقل كرديم ارگان  نشريه
مطبوعات بريتانیا به ھیچ وجه در . بود» حزب كارگر بريتانیا«ای از  ، شاخه»مستقل كارگر

و  The Daily Newsرويكردشان به مطبوعات مشروطه ايران متفق القول نبودند؛ برخي از قبیل 
Manchester Guardianكه  ای با مشروطیت ایران داشتند، در حالی  ، حھت گیری ھمدالنه

توان به  ھمچنین مي. ، موضعي خصمانه گرفته بودندThe Timesشان  ترين نشريات ديگر، مھم
ھای  در روسیه اشاره كرد كه سیاست Novoe Vremyaروزنامه نیمه رسمي روسي زبان 

كه  le Siècleو  l' Actionكرد، و نیز به نشريات فرانسوي  روسیه در ايران را تأيید و حمايت مي
علي شاه  ھمچنین بايد متذكر شد كه در پي خلع محمد. خواھان ایران بودند ھوادار مشروطه

و احیاء مشروطه كه فضاي آزادي سیاسي جديدی را با خود به ھمراه آورد،  1909در تابستان 
ھا بودند به ايران پناھنده شدند و  گرايان ھندی كه تحت تعقیب انگلیسي شماری از ملي

، نشريه 1910در . بار و براي مدت كوتاھي روزنامه جديدي در شیراز منتشر كردند كم یک دست
ً در لندن انتشار مي (Indian Sociologistمبارز  يافت اما در آن زمان در پاريس منتشر  كه سابقا

 Shyamjiگراي ھندي مبارزي به نام شیماجي كريشناوارما  شد و سردبیرش ملي مي
Krishnavarma كند ايران تحول يافته چگونه با پناھندگان سیاسي رفتار مي«زير عنوان ) بود «

منتشر شده بود تجديد چاپ كرد؛  Trevandrum Swadeshabhimaniگزارشي را كه پیشتر در 
گرای مبارز ھندی،  گزارش دراین باره بود كه دولت مشروطه ايران چگونه از استرداد دو ملي

، خودداري كرده است كه از Sufi Amba Prasadو صوفی آمبا پراساد  Ajit Singhاجیت سینگ 
اي با نام  جا نشريه تعقیب بريتانیا گريخته بودند و در ايران در شھر شیراز پناھنده شده و در آن

. Indian Sociologist, September 1910, p.35: به. ك. ن. حیات را منتشرمی ساختند
بدینوسیله از منصور بنكداريان براي اطالعاتي كه در مورد گزارش اخبار نشريات مشروطه در 
. مطبوعات بريتانیا و ساير مطبوعات اروپايي در اختیار نگارنده گذاشت سپاسگزاری می شود

 Mansour Bonakdarian, Britain and the Iranian: به. ك. براي اطالعات بیشتر ن
Constitutional Revolution of 1906-1911: Foreign Policy, Imperialism, and Dissent, 

Syracuse University Press, 2006 .ك. درمورد نشريه حیات ھمچنین ن :.E. G. Browne, 
Press and Poetry of Modern Persia, p.79, No. 152 . به نوشته براون نشریه حیات در سال

در «شده است؛ اين نشريه  در شیراز با چاپ سنگي منتشرمي) م 1910برابر با . (ق.ه 1328
ً  منتشر مي» صوفی«خواه ھندی به نام  پرست آزادی آن جا به وسیله يك وطن شد كه اخیرا

دوباره مجبور شده است براي در امان ماندن از آسیب كنسول انگلیس فرار كند، و در نتیجه 
نام كامل سردبیر . روزنامه ھم تنھا پس از انتشار ھشت شماره به حال تعلیق درآمده است

 .E. G: به. ک.ن. »و از اھالي مرادآبادِ دكن بوده است) Sufi Anbabarsha(صوفي آنبابارشا 
Browne, Press and Poetry of Modern Persia, p. 79 .تر درمورد  براي اطالعات بیش

ھای ضد انگلیسی او،  مشھور بود و فعالیت» آقا صوفي ھندی«كه در ايران به نام » صوفي«
 الملل، چاپ چھارم، تھران، اقبال،  زاده آدمیت، فارس و جنگ بین محمدحسین ركن: به. ك. ن
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مراد فراشبندی، تاريخچه حزب دموكرات فارس،  علي: به. ك. ؛ و ن332تا  329، صص 1375
ژوئیه  16 (1325جمادي الثاني  5، 1مجله استبداد، شماره . 43و  42، صص 1359تھران، 

اگر مطلوب ارباب خرد گرديد جزو « :ھمچنین بر روی جلد شماره نخستین آمده است). 1907
رسد و ھر  شاھي به فروش مي 6جا جزوی  در ھمه«و »  طبع خواھد رسید حلیه دويم نیز به

جا مي توان دید ھدف  طنزی كه در اين. »كس ده جلد خريد يك جلد مجاني به او خواھد رسید
كوشد با توسل به ھوش و درایت خوانندگان استبداد را به نقد  واقعي نشريه است كه مي

؛ 5تا  1، صص )1907اكتبر  27 (1325رمضان  19، ]شنبه يك[، 12مجله استبداد، شماره . آورد
نگارنده . 10تا  1، صص )1908ژانويه  11 (1325ذي الحجه  6شنبه،  ، 18مجله استبداد، شماره 

ً درباره كاربرد  در زبان فارسي نکاتی را متذکر شده » فرنگ«و » فكلي«در جاي ديگر مختصرا
علي قیصري، روشنفكران ايراني در قرن بیستم، ترجمه محمد دھقاني، : به. ك. است، ن

یادداشت  190و  189، و ھمانجا، صص 70یادداشت  189، ص 1384تھران، انتشارات ھرمس، 
عدالت «. 3. ، ص)1907ژوئیه  16 (1325جمادي الثاني  5، 1مجله استبداد، شماره . 80

تعابیری ھستند كه نویسنده آشکارا براي تأكید بر مفاھیم عدالت و » ايران الملوك«و » الدوله
كه در  بايد به ياد داشت كه يكي ازمفاھیم اصلي مشروطیت، چنان. ملیت ساخته است

درمقدمه انقالب مشروطه بازتاب يافته بود، بر مبناي عدالت » خانه عدالت«شعاردر خواست 
توان نوعی گرایش به نظريه توطئه را نیز دید که  از این گذشته در این جا مي. شد فھمیده مي

 20، یکشنبه، 10مجله استبداد، شماره . زادگاه اصلی مشروطیت را در انگلستان می داند
(مثال نشریه لیترری دایجست چاپ نیویورک . 10-13، صص )1907سپتامبر  29 (1325شعبان 

از مجله استبداد نام می برد و از آن به » روزنامه نگاری در ایران«ضمن گزارشی درباره ) 1908
خاطر چاپ شعری که توسط یکی از زنان ایرانی در پشتیبانی از مجلس سروده شده بود 

. Literary Digest, Vol. 37, No. 20, 14 November 1908, p. 710: به. ک.ن. ستایش می کند
اگرچه در متن مقاله ارجاعي به شماره مشخصي از مجله استبداد داده نشده، شعر مورد 

رجب  10شنبه،  ، سه5مجله استبداد، شماره : به. ک.ن. یافت 5اشاره را میتوان در شماره 
خواند جبریل از خدایش / مجلس شورا که از عرش برین : 7و  6، صص )1907اوت  20 (1325

منھدم گردد ز ظلم ظالمین این بنائی کز مساوات / آفرین کی روا باشد که این محکم اساس 
او بود / سرنگون خواھش رئیس مشرکین شیخ اگر برگشت از مجلس مرنج / است و عدل 

دشمن عدل است انصافس ببین بھر دفع  /نائب مناب ناکسین عیب مجلس مینماید این عجب 
حامی / گشته اطفال چون شیر عرین ھرکه باشد بی پدر منکر بود / دشمن ملت ز جان 

رفت در دوزخ بر آتش شد قرین کوری چشم / مجلس عباد مخلصین روح استبدادیان از کالبد 
تھنیت خوان / مجلس شورا شده خلد برین بھر جشن این اساس معدلت / حسود کم خرد 

مراد  ولي: به. ك. ، ن1332تا  1320است جبریل امین براي مطبوعات ايران در دوره 
، تھران،انتشارات دانشگاه تھران، 1332 -1320: ھاي فارسي نسب، فھرست روزنامه صادقي

عبدالرحیم : به. ك. ، ن1357براي مطبوعات سیاسي فارسي پیش از انقالب . 1360
، صص 1375ذاكرحسین، مطبوعات سیاسي ايران در عصر مشرو طیت، ويرايش سوم، تھران، 

295-121 . 
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