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 محمد معینی

 : منبه 

 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

ناظم االســالم (اگرچه نباید از نظر دور داشت که نویسنده آن  1 .تاریخ بیداری ایرانیان به باور برخی اولین تاریخ مدون مشروطیت است 
اطالعات با ارزشی را در آن شرایط نبود امکانات به زحمت فراھم آورده، ولی کاستیھای کتاب و مصلحت اندیشیھای نویسنده ) کرمانی

ییر داده شـده اســت. را نیز نباید فراموش کرد خود نویسـنده بازنویسـی و تغ خـود ناظــم . برخی از مطالب کتاب در موقـع چـاپ توسـط 
می  شلول برخــی افـراد تنـدرو و مفسـد ذکـر کـرده و در ایـن بـاره  االسالم علت آن تغییر و تحریف وقایع و کتمان حقــایق را تـرس از ش

 : نویسد

چنانکـه . بنده نگارنده مقاله ای به عنوان نقض عھد نوشتم و آن از ترس چند نفر مفسد بود و االّ خود معتقد به صحـت آن نمی باشم« 
چه کنم زمانه بد زمانی است، الیوم نگارنده از شاه و درباریـان نمـی . بقیه مقاله را می نویسم تناقض با اول مقاله معلوم خواھد گردید

 2 .»ترسم ولی از ملک المتکلمین و سید جمال و سایر مفسدین نھایت خوف و ترس را دارم

ـرده  تاب اشــاره کــــــ ییر و حـذف مطالـب ک « : و مـی نویســد 3 مصحح کتاب مزبور، اقای علی اکبر سعیدی سیرجانی، چند جا بـه تغ
ً در مواردی از صـراحت و واقـع گویـی منحـرف  مولف ھمچون دیگر ابناء روزگار تقیه کرده و یا از نقل بعضی مطالب چشم پوشیده و احیانا

ناظم االسالم در جریده کوکب دری علت خالف  4 .»ضعف بزرگی که نادیده گرفتنش کار ما نیست . کار اوست  شده و این نقطه ضعف
 : واقع نوشتن را این چنین توضیح می دھد

این مقاله را در ساعت چھار از شب گذشته با ششلول به این بنده نگارنده رسانیدند به این طور، در یک دسـت ششــلول و بـه یـک « 
بارات نکـن و االّ حقـت را ... این مقاله را بدون تصرف در روزنامه کوکب دری بنویس ... دست مقاله با نھایت بی احترامی و تصرفی در ع

  5 .»می دھیم، عرض کردم اطاعت می کنم

ست بوده ا گذشـته از تـرس . حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که در این آشفته بازار، وضع تاریخ نگاری مشروطه چگونـه 
گویـا او نمــی خواھـد . مفسدین و تھدید ششلول، ناظم االسالم بیش از حد محافظه کــاری را سـر لوحــه کـار خـویش قـرار داده اسـت

یان . برخالف گفته کسی مطلبی بنویسد بلکه می خواھد مطالبش خوشایند ھمه باشد ستان و اطراف او نمی خواھد باعث رنجش دو
بـا کوشـش . با اینکه از صحت و سقم مطالب آگاه است، با این حال به طور صریح آن را نمی نویسد تا مبادا کسـی دلگـیر شـود. باشد

درخواسـت « : زیاد سعی می کند جمع بین اقوال نادرست و درست را بنماید، مثالً درخصوص ادعای یحیی دولت آبادی کـه مــی گویـد
ناظـم . »نبـود) ع(عدالتخانه را من در عداد مستدعیات علما اضافه کردم و االّ این مطلب جزو درخواست متحصـنین حضـرت عبـدالعظیم 

االسالم با اینکه خبر دارد، سخن یحیی دولت آبادی ادعایی بیش نیست، به طور صریح حقیقت را نمی گوید و ادعای او را رد نمی کند 

بنابر این در موقع اسـتفاده از کتـاب  7 .و جریان تازه ای می تراشد 6 در لفافه حرف می زند و جمع اقوال کرده مطلب جدیدی می سازد

و ناصرالملک و برخی دیگر از نویسندگان و محققان عصر حاضر را باید مد نظر قرار  9و ملک زاده  8مزبور انتقادھای افرادی چون کسروی 
ند کـه در . تأمل و تحقیق بیشتری باید کرد تاریخ بیداریو در مورد و صحت و سقم مطالب کتاب . داد بعضی از محققین جدید اعتقاد دار

غم نـان و خـوف جــان بـوده  تاریخ بیداری موقع چاپ ً سانسور شــده اســت و علـت آن دو عامـل  بخش مھمی از حوادث مشروطه عمدا
 .است

___________________________ 

حت عنـوان . 1 در عصـر   تـاریخ انقـالب ایـران :این مطلب صحیح نیست، اولین اثر مدون تاریخ مشروطه، از ولـد مــیرزا نصـرهللا تفرشـی ت
 .مشروطه روزانه نوشته شده است
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