
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 زندگي و زمانه شیخ ابراھیم زنجاني 

ُستاري از تاريخ تجددگرايي ايراني   ج

  عبدهللا شھبازي

شخصیت مواجھیم که از برخي ھاي ماسوني دوران مشروطه با سه  ھاي مخفي و سازمان در بررسي تاريخ انجمن

سید محمد و  سید اسدهللا خرقاني ،شیخ ابراھیم زنجاني: جھات، از جمله تعلق به کسوت روحانیت، مشابھت دارند

ً با  هللا نوري شیخ فضلدر اين میان، زنجاني، به دلیل نقشي که در ماجراي قتل . اي کمره ايفا کرد، شھره بود و اخیرا

اين شھرت افزايش يافته ) ١٣٧٩نشر کوير، : کوشش غالمحسین میرزا صالح، تھران به( انتشار بخشي از خاطراتش

ً منتشر شده اي روزنامه خاطرات کمره. اي کمتر شناخته شده بودند خرقاني و کمره. است کوشش محمد  به(، که اخیرا

قاله به اجمال به معرفي شیخ ابراھیم در اين م. ما را تا حدودي با او آشنا نمود) ١٣٨٢شیرازه، : نیا، تھران جواد مرادي

منابع مورد استفاده من مجموعه . پردازم و اگر فراغتي بود در زماني ديگر به خرقاني نیز خواھم پرداخت زنجاني مي

ھا رساله منتشر نشده اوست که بیش از پنجھزار صفحه دستنويس را شامل  کامل خاطرات انتشارنیافته زنجاني و ده

  . ن مقاله اين مجموعه را معرفي خواھم کرددر پايا. شود مي

ھاي مختصري که در منابع رجالي موجود از زندگینامه شیخ ابراھیم زنجاني درج شده، در برخي موارد نادقیق يا  گزارش

   کند که مي   ذکر. ق ١٣٤٧زمان وفات زنجاني را سال الذريعه براي مثال، شیخ آقا بزرگ تھراني در . نادرست است

نیز اآلثار  مکارمخانبابا مشار و صاحب . در تھران فوت کرد. ش ١٣١٣که زنجاني در آذر  حال آن  .ش ١٣٠٧ت با برابر اس

     ذکر شده، و ھم او و ھم مشار از. ق ١٢٦٦تاريخ تولد زنجاني، به غلط، اآلثار  مکارمدر . کنند اين اشتباه را تکرار مي

ھاي او  زنجاني با زبان فرانسه آشنايي نداشت و ترجمه. اند  ن گفتهآشنايي زنجاني با علم ھیئت و زبان فرانسه سخ

ً از ترکي استانبولي و در مواردي از عربي است ھاي زنجاني نیز آشنايي وي با علم ھیئت را در حد يک  رساله. عموما

ي ديگر مرتکب مھدي بامداد، که بھترين شرح حال مختصر را از زنجاني به دست داده، اشتباھ. دھد مبتدي نشان مي

روستايي      مالکي  ھادي، پدر زنجاني، خرده. کند به عنوان پدر زنجاني ياد مي» اي شیخ ھادي خمسه«شود و از  مي

  بود و ھیچگاه در کسوت روحاني نبود

  کودکي و نوجواني 

. دنیا آمد بهدر روستاي سرخديزج سلطانیه، در پنج فرسخي شرق زنجان، . ق ١٢٧٢ابراھیم قزلباش زنجاني در سال 

ھاي  مادر زنجاني از خاندان. داشتند» رياست و ثروتي«مالکین منطقه بودند و در روستاي خود  پدر و خويشانش از خرده

او از اعقاب سران طايفه استاجلوي قزلباش بود که در زمان . کھن روستايي بود و از حیث نسب بر پدر برتري داشت

در زمان تولد . را برگزيد» قزلباش«اين دلیل بعدھا زنجاني نام خانوادگي  به. صفويه در طارم سکني گزيده بودند

  . ساله بود ٢٥ساله و مادر  ٣٥زنجاني، پدر 
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شانزده ساله بود که . سالگي به مکتب رفت و خواندن و نوشتن فارسي و قرآن و عربي را فراگرفت ٨زنجاني در 

. سان تمامي شھرھا و روستاھاي ايران، به نابودي کشید فرارسید و روستاي زنجاني را، به. ق ١٢٨٨قحطي بزرگ 

  : زنجاني در خاطرات خود شرح مفصلي از اين قحطي به دست داده است

دندان  ھاي کھنه را خیسانده، کباب کرده به ھا و پوست ھا و کفش انبان. خون عزيزترين غذاھا. ترين يغما بود میته محبوب

سھل است، سگ و گربه را خوردند و چندين جا گوشت آدمي خورده شد  گوشت االغ و اسب و قاطر. کشیدند مي

در زمستان . کردند مردند، سايرين جمع شده کفن و غسل داده دفن مي اوايل، مردم که از گرسنگي مي... بدبختانه

... وردخ افتاد و سگ و گربه مي ھا مي در کوچه... ھا نعش. ديگر غسل و کفن موقوف شد و کسي قوت نداشت قبر کند

  .ھا مرده بود که افتاده بود در میان ھر ده تا ده ديگر در راه

ّم از جمعیت ايران مردند و گروھي کثیر در جستجوي غذا به قفقاز و روسیه مھاجرت کردند   . در اين قحطي حدود يک سو

   

  گراني که آدم خوري باب گشت

  ھزار و دويست است و ھشتاد و ھشت

   

  وحانیت مرگ پدر و ورود به کسوت ر

پدر به دلیل صدمات وارده  ١٢٨٨در زمستان . خانواده زنجاني در جريان قحطي تمامي ثروت خود را از دست داد

البنیه بود و توان کار سنگین  در اين میان، زنجاني ضعیف. فرزند را به دست گرفت ١٢درگذشت و مادر سرپرستي 

در اين زمان عاشق . داري مشغول شد طارم سفلي، به مکتبلذا، در روستاي ونونان و سپس بوجي، از توابع . نداشت

ھاي بوجي شد و خاطره اين عشق را، که به کامیابي پنھان نیز کشید، تا پايان عمر  زني جوان از خاندان کھن بیگ بیوه

ضلي به روستاي بزرگ ھیدج رفت و در مدرسه آخوند مال علي و در محضر مدرسین فا. ق ١٢٩٢در اوائل . فراموش نکرد

ً، از ھوش و حافظه. چون حاج مال قربانعلي و حاج میرزا ابوالمکارم ھیدجي به تحصیل پرداخت اي برتر از  زنجاني، قطعا

اين امتیاز، . شد حد متعارف برخوردار بود، و ھمین سبب موفقیت در تحصیل و جلب توجه اساتید و ھمگنان به او مي

زنجاني در اين . ھايش بازتاب يافت واپسین روزھاي زندگي در نوشتهساخت که تا  خودشیفتگي و غروري در او پديد 

  . دوران براي فرار از عشق به رياضتي سنگین روي آورد

براي ادامه تحصیل به شھر زنجان رفت و در محضر آقا عبدالصمد ديزجي تلمذ کرد و در زمره طالب . ق ١٢٩٤او در سال 

سال زندگي  ١٨نام سکینه ازدواج کرد که پس از  با دختري به. ق ١٢٩٦در اوائل سال . مورد عالقه وي جا گرفت

نداشت و   تر از ادامه تحصیل در حوزه علمیه نجف او آرزويي بزرگ. مشترک درگذشت و زنجاني زني ديگر اختیار کرد

در عتبات ماند ١٣٠٥عازم نجف شد و تا محرم  ١٢٩٦در ذيقعده . سرانجام به آرزوي خود دست يافت  
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  در نجف  تحصیل

او در اين . رياضت سنگین زنجاني در نجف نیز ادامه يافت و اين امر توجه و عالقه علما و طالب را به وي جلب کرد

ھا در مجلس درس خارج شیخ محمد الھیجي، آخوند مال محمد ايرواني، آخوند مال محمدکاظم خراساني، حاج  سال

که در خاطرات خود از روحانیت فراوان  رغم اين زنجاني، به. ور يافتهللا رشتي و حاج میرزا حسین خلیلي حض میرزا حبیب

  . بد گفته، از اساتید خود، چه در زنجان چه در عتبات، ھماره به نیکي و احترام ياد کرده است

   

مرد عالم . داشتم، بسیار استفاده کردمز مرحوم شیخ محمد الھیجي، که به اخالق و اعمال و تقواي او اعتقاد زياد ا

اين شخص بسیار . شدم به درس مرحوم فاضل ايرواني اعني آخوند مال محمد ايرواني مدتي حاضر مي. صحیحي بود

فاضل و آگاه و از ھر گونه علم خبردار، بلکه از تواريخ و اوضاع جھان خبردار، بسیار محبوب و شیرين صحبت و 

شد و ھر قدر  انسان از صحبت خودي و اجتماعي او سیر نمي. مھربان و پاک و بزرگوار بودمانند و متواضع و  درويش

خور و  لوح و فريب بسیار ساده... هللا رشتي مرحوم حاجي میرزا حبیب... شد کرد محبتش بیشتر مي بیشتر معاشرت مي

یار با ھوش و فطانت بود و بیانش خوب بس. تر از ديگران بود جوان... آخوند مال کاظم خراساني... غش بود درستکار بي

حسد به کسي . حريص مال نبود... مذاق عرفاني داشت. فکري عمیق داشت و رويه تحقیق. لکن قدري مغلق بود

حاجي میرزا حسین ... هللا علیه و رحمة. از بزرگان دين است. غرضي بود مرد ھوشمند پاک نفس عاقل بي... نداشت

ً فقیه بود. مت کشیدهمرد آگاه بود و زح... خلیلي اين بزرگواران ... طالب اقتدار و شھرت نبود... بسیار عابد بود... واقعا

  . ھريک بزرگي از علماي عصر و فريدي از فقھاي دھر ھستند

   

غايت منفي  ھاي زنجاني فراوان است، در کنار ھم چیده شود، تصوير به زماني که مواردي از اين دست، که در نوشته

ھاي  سازد که مصداق مشخص بدگويي ريزد و اين پرسش را پديد مي سازد فرو مي وحانیت زمان خود ميکه او از ر

طور  ھا به آبادي، مصاديق اين بدگويي سان خاطرات يحیي دولت ھاي زنجاني، به زنجاني چه کساني بودند؟ در نوشته

   .حسن مدرس سیدو  هللا نوري شیخ فضل، آخوند مال قربانعلي زنجاني: عمده سه نفرند

ھاي مشخص به سپیدي  دھد، در بررسي نمونه و عامي که زنجاني به دست مي  در موارد ديگر نیز، تصوير تیره

  : کند مثالً، او مردم نجف را چنین توصیف مي. گرايد مي

ً در نجف اشرف بسیار اشخاص متدين صحیح و عالم و فاضل و کامل و صاحبان اخالق حسنه و تارکان دنی  ا پیدا واقعا

   .خیانت در آنجا کمتر است. اکثر کسبه آنجا اھل دين و فضل ھستند. شود مي

شتابد؛ سامرايي که به دلیل  براي زيارت او به سامرا مي ١٣٠١ھنوز میرزاي شیرازي زنده است و زنجاني در بھار 

  . حضور میرزا از يک قصبه مخروبه به مرکز جھان تشیع بدل شده است
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بود که جماعتي از اشرار و دزدان و متکديان موذي ] اي[ سامره جاي کوچک خرابه. جناب میرزا سامره را آباد کردهوجود 

واسطه وجود جناب میرزا جمعي از معتبرين و طالب و صاحبان کمال  به. در آنجا محض اذيت و غارت زوار گرد شده بودند

را در فطانت و ... حضرت میرزا... رساندند آنجا به مصرف مي... مدو اخالق آنجا سکونت کرده کرورھا پول که به آنجا آ

شناخت  که ممارست و تجربه کرده بود به يک نظر اشخاص را تا مخ دماغ مي بس. العاده دنیا ديدم عقل از اشخاص فوق

ّل کلمه تمام مقدمات ناطق و نتیجه مطلوبه ر. خواند و آنچه در نفوس و قلوب مکتوب بود مي ... فھمید ا ميبه يک او

چنان از واردين و صادرين و حاالت ھمه مستحضر است . ھا طول دارد از او ديده شده که احصاء آن  نکات و دقايق لطیفه

مثالً، ورود ما دو نفر و منزل ما و وقت حرکت عودت ما را دانسته بود، نه تومان براي بنده و ده . که موجب حیرت است

  . براي خرج معاودت فرستاده بود] سفر زنجانيھم[تومان براي سیدعبدالعظیم 

   

  اقامت در زنجان و آغاز تجددگرايي او 

چند ماه بعد در خانه خود مجلس . به ايران بازگشت و در شھر زنجان سکني گزيد ١٣٠٥ساله در محرم  ٣٣زنجاني 

کرد و مقر خويش را در  درسي به راه انداخت و سپس مسجدي مخروبه را در نزديکي خانه، به کمک اھل محل، مرمت

اعیان و متمولین شھر . منبرھاي زنجاني در شھر شھرت يافت و جماعت کثیري را به مسجد او جلب نمود. آنجا قرار داد

او ھمپاي اين ترقي مقر خود را در . تدريج از فقر به رفاه گرائید زندگي زنجاني به. نیز در مجالس او حاضر شدند

، امامت مسجد آخوند مال علي ١٣٠٨تر نقل مکان کرد و سرانجام، در رمضان  اي بزرگ خانهمسجدي بھتر قرار داد و به 

اي  به کمک متمولین شھر در محله ١٣١٠قارپوزآبادي را، که از مساجد بزرگ زنجان بود، به دست گرفت؛ و در سال 

اعیان و دولتمردان محله و شھر او را از اين زمان، معاشرت زنجاني با . اي خريد به مبلغ دويست تومان نشین خانه اعیان

  با دنیايي ديگر آشنا کرد

   

گاه صحبت از علوم و ترقیات خارجه  آمد پیدا کرده، گاه و میرزا علي اصغر خان، حاجي مشیرالممالک وزير، با من رفت

ّل  يک روزنامه که از مصر مي. کند مي داد و در خلوت  ، ھفتگي محرمانه به من ميپرورشبود و بعد ثريا آمد، و او

و . خواندم دادند و مي آمد و محرمانه به من مي خان مي کلکته ھم براي او و براي میرزا ھاشم المتین حبل. خواندم مي

  ... که طالب و مالھا بدانند کردم از اين در نھايت پرھیز مي

   

، مبلغ سرشناس بھائي، از محمد ورقا میرزا علي. ق ١٣١٢بر خمسه رسید؛ و در سال عالءالدوله نوبت به حکومت 

اي  حاکم او را دستگیر کرد، در دارالحکومه در حضور جمع کثیري از اعیان شھر مجلس مباحثه. قفقاز وارد زنجان شد

  . اين مباحثه شھرت زنجاني را مضاعف ساخت. تشکیل داد و زنجاني را به عنوان طرف بحث با ورقا برگزيد

نامه ابراھیم بیگ  سیاحتممالک، وزير خمسه، ادامه يافت و از اين طريق بود که اصغر خان مشیرال رابطه با میرزا علي

  . به دستش رسید
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ديدم نويسنده . ھا خواندم گري کند، کتاب را گرفته پنھاني شب با ترس و لرز، که مبادا کسي دانسته مرا متھم به بابي

ً شخص بیدار وطن ان را از بدبختي و تاريکي و مردابي که در میان آن خواھي است که خواسته ايرانی دوست ايران واقعا

ً يک دري از افکار به روي من باز کرد. اند آگاه کند فرورفته   . واقعا

   

مان ُ اگر نگارش تقريرات دروس خارج در . را خواندکنت مونت کريستو و سه تفنگدار ھاي  اندکي بعد، زنجاني ترجمه ر

لین کتاب زنجاني بدانیم، در  ّ ّمین کتاب خود را تدوين نمودنجف را او اي  گونه که ترجمه قول سديدرساله : اين زمان او دو

ّمین کتاب زنجاني به. شھید ثانيالمريد  منیةاست از  گري، نیز در ھمین  گري و بھائي در رد بابي رجم الدجال،نام  سو

  . ھايي که با ورقا کرده بود، نگاشته شد زمان و بر بنیاد بحث

   

توان، که بر شالوده  پايان دوران باثبات ناصري و صعود پادشاھي کم. به قتل رسید شاه ناصرالدين ١٣١٣ذيقعده  ١٧در 

ھاي ملّي، مديريت جامعه ايراني را به  دور از توانمندي يافته و به فساد کشیده شده و به ساختار سیاسي انحطاط

ضعف و فساد اين . ھاي ايران و جھان را آشکار کرد قعیتتدريج وا دست گرفته بود، بر توھمات مردم نقطه پايان نھاد و به

کننده روابط اجتماعي را  اعتنايي به سنن و ايستارھاي تنظیم قانوني و بي مديريت سیاسي بساط خودسري و بي

فضاي  شاه مظفرالدينبدينسان، با صعود . گسترده ساخت و نظام کھن سیاسي و اجتماعي رو به گسیختگي نھاد

ھاي مخفي و رشد  ھاي مھم آن پیدايش و گسترش فعالیت انجمن پديد آمد که يکي از شاخصسیاسي جديدي 

  .گرايي در میان دولتمردان بود غرب

چاپ (الھالل و پرورش و ثريا ھاي  آشنا شد و محرمانه روزنامه» علوم عصري«ھا، زنجاني با کتبي در زمینه  در اين سال

اثر جیمز موريه، و تألیفات طالبوف تجددگرايي زنجاني  حاجي بابا،مطالعه . خواند را مي) چاپ ھند( المتین حبلو ) مصر

مان اي جديد بخشید و به ترجمه کتاب را گستره ُ نام  اي به گونه ھايي در زمینه شیمي و ھیئت از عربي دست زد و ر

در اين زمان زنجاني . حاکم خمسه شدشاه،  ، پسر مظفرالدينساالرالدوله ١٣١٧در سال . نوشترؤياي صادقه 

اي  درباره اوضاع ايران نگاشت که به دستور ساالرالدوله محرمانه از آن نسخهالسموم  ترياق نام اي انتقادي به رساله

آباد سفر کرد و از راه خراسان به موطن خود  زنجاني از راه رشت به بادکوبه و عشق ١٣١٨در پائیز . برداشته شد

  . بازگشت

   

ّم مظفرالدين در  السلطنه مافي، حسینقلي خان نظام، )١٣٢١رجب  ٢١ - ١٣٢٠ذيحجه  ٢٩(شاه به فرنگ  زمان سفر دو

السلطان، براي سرکشي به امالک پھناور خود در خمسه قريب به ھفت ماه در  اصغر خان امین از مخالفان میرزا علي

رفتند و تنھا کسي  ديدار اين رجل مقتدر حکومت قاجار ميگروھي کثیر از علما و اعیان منطقه به . اين خطه اقامت گزيد

زنجاني به يکي از » .اصالً با ديوانیان ديد و بازديد نداشت«بود که  مال قربانعلي مجتھد زنجانيکه به ديدارش نرفت 
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حاتي به خط را خواند، بسیار پسنديد و پس از اصالالسموم  ترياقالسلطنه رساله  نظام. السلطنه بدل شد نزديکان نظام

  . از چاپ اين رساله در بمبئي خبر نداريم. خود براي چاپ به بمبئي فرستاد

   

  میرزا مھدي خان وزير ھمايون

  . عطفي در زندگي زنجاني است ، بر خمسه نقطهوزير ھمايون، ملقب به میرزا مھدي خان غفاري کاشانيحکومت 

پدر از نسل . ارداد پاريس است که به تجزيه ھرات انجامیدعاقد قر الدوله کاشي فرخ خان امینمیرزا مھدي خان پسر 

شاه و دستگاه صدراعظم وقت،  پسر کار خود را به عنوان دلقک در دربار ناصرالدين. ھاي ايراني بود نخستین ماسون

ايران  سالگي از گردانندگان بانک شاھي انگلیس در ٢٨ - ٢٧، آغاز کرد، در )اتابک(السلطان  اصغر خان امین میرزا علي

شاه، به  پزشک مخصوص و وزير دربار انگلوفیل مظفرالدين الملک، میرزا محمود خان حکیمشد، سپس به دلیل پیوند با 

با کشف اين توطئه، در سال . السلطان صدراعظم بدل گرديد مقامات عالي رسید و به يکي از ارکان توطئه بر ضد امین

او دو ماه و . الملک به حکومت گیالن منصوب شد حکیم. ھران رانده شدندالملک و اطرافیانش از دربار و ت ، حکیم١٣٢١

میرزا مھدي خان کاشي نیز به . نیم بعد در رشت درگذشت و شايع شد که امین السطان او را مسموم کرده است

  : نويسد سِر آرتور ھاردينگ، وزير مختار بريتانیا، مي. حکومت خمسه اعزام شد

   

ً با تمايالت روساحسا... اين طبیب حاذق خواھي صدراعظم معزول  س صريح انگلوفیلي داشت و به ھمین دلیل جدا

اش در رشت، با توجه به آن رقابت ممتد  کشته شدن مرموز و ناگھاني وي در خانه شخصي. ورزيد مخالفت مي

  .سیاسي که با اتابک داشت، احتماالً امري تصادفي نبود

   

ّي است ک   .دانند الملک مي ه برخي مورخین قتل اتابک را به انتقام خون حکیماين احتمال تا بدان حد جد

   

   

  مظفرالدين شاه و درباريانش

میرزا علي اصغر خان امین السلطان ) در سمت راست شاه(نفر اول ابوالقاسم خان ناصرالملک قراگوزلو، نفر دوم 

  .در سمت چپ شاه ايستاده است) دربارطبیب شاه و وزير (میرزا محمود خان حکیم الملک ). اتابک(

 عباس افنديھا، پیش از عزيمت به زنجان، به پاريس سفر کرد و در ديدار با  میرزا مھدي خان کاشي در ھمین سال

لژ و سپس  جامع آدمیتاو به عنوان يکي از اعضاي فعال . فرقه بھائي گرويد و تا پايان عمر بھائي ماند به )عبدالبھا(
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در زنجان بود و سپس حاکم کردستان شد، ولي اندکي  ١٣٢٤وزير ھمايون تا سال . شود نیز شناخته مي بیداري ايران

ھاي پس از  او در کابینه. بعد در تھران مستقر شد و نقش مھم و مرموزي در ماجراي اخذ فرمان مشروطیت ايفا نمود

 ١٣٣٦وزير ھمايون در سال   .ھاي مھم بود هخان ھاي پنھان قدرت، متصدي وزارت مشروطه، به دلیل وابستگي به کانون

  . سالگي درگذشت ٥٤در . ق

   

اي میان او و شیخ ابراھیم زنجاني پديد شد و اين دو به  خان کاشي، رابطه صمیمانه ھاي حکومت میرزا مھدي در سال

وزير ھمايون . ھم شدمت» مآبي فرنگي «اقدامات مشترکي دست زدند که در نتیجه زنجاني در میان مردم و روحانیون به 

مال قربانعلي، مجتھد بزرگ . بالفاصله پس از استقرار در زنجان مبارزه شديدي را با آخوند مال قربانعلي زنجاني آغاز کرد

رفت و در اين خطه  شمار مي مرجع تقلید مردم خمسه و منطقه به) ١٣١٢شعبان (زنجان، پس از فوت میرزاي شیرازي 

» .حکومت کرد» خیلي باقدرت«نوشته زنجاني، میرزا مھدي خان در زنجان  به. ن برخوردار بوداز احترام و اقتدار فراوا

اي از سربازان  نمونه اين اقتدار شکستن حرمت بست خانه آخوند مال قربانعلي بود که به شورش مردم شھر و قتل عده

  . ار غار حاکم، تلقي خوشايندي داشته باشدپس از اين واقعه، مال قربانعلي نبايد از شیخ ابراھیم، ي. حکومتي انجامید

کرد و از نفوذ و رقابت روسیه و  ھاي خصوصي با زنجاني مسائل مملکتي را تشريح مي میرزا مھدي خان در صحبت

شمرد و بريتانیا را ھوادار حفظ استقالل و تمامیت ارضي  تر مي گفت، خطر روسیه را مھم بريتانیا در ايران سخن مي

  : گفت او مي. تدانس ايران مي

   

انگلیسان، که در سیاست و حیله سرآمد جھانیان ھستند، خطر روس را براي ھندوستان، که مايه حیات و قدرت 

. ھا بیايد خواھند ايران محو شود يا به تصرف روس نمي] و[دانند و ايران در میانه يک حايلي است  انگلیسان است، مي

يک . رجال ايران ھم بسیاري ناامید از بقاي ايران ھستند... س کار کنندنھايت مواظبت دارند که بر ضد سیاست رو

گويند میان روس و انگلیس تقسیم  يک قسمت مي. بلعند ھا مي قسمت اعتقادشان بر اين است که باالخره روس

وا از اين است که با تمام ق. اند از خدمت به مملکت مأيوس. باالخره، ھر کس در فکر شخص خودش است. شود مي

نحو غارت و خیانت و ھر  کنند منصب و کار دربار و ايالت و حکومت به دست آورده، از مال دولت و ملت به کوشش مي

مملکت را ] و[گويیم بايد کوشش کرد  مي. اما من و بعضي ناامید نیستیم. چه باشد ثروت شخصي را تأمین کنند

مالھاي ما دشمن . علمي است ھر حال، بدبختي ما از بيبه . از رقابت اين دو دشمن استفاده کرد. نگاھداري نمود

خواھند آن را ھم به آساني به عموم ملت  اند تنھا به دو کلمه مسايل ديني که نمي علم ھستند و علم را منحصر کرده

اب قدر که براي مسلمانان الزم است، يک کت واال اگر ملخص احکام فقه را به زبان فارسي ساده آسان، آن. ياد بدھند

شود، آن وقت براي آقايان اين  بکنند، کودک پس از تحصیل سواد خواندن در يک سال به تمام احکام الزمه آگاه مي

ماند و ايشان مردم را عوام و  اھمیت که در انداختن محصلین به عربي و اصول و مسايل غیر الزمه فقه دارند باقي نمي

به ھر حال، خدا ناکرده ايران برود يا بماند، بايد مردم ايران . کنندخواھند که استفاده  محتاج مراجعه به خودشان مي

  . اوالد خودشان را با اين علوم عصري، که سبب اين ھمه ترقیات اروپايیان شده، تربیت کنند
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  . اين چکیده تعالیمي است که زنجاني از میرزا مھدي خان غفاري آموخت

بسیار «زنجاني با او نیز . السلطان، حاکم خمسه شد پسر ظل الدوله، جاللپس از عزيمت وزير ھمايون به کردستان، 

  .بود» دوست

   

  الحق  بستانمؤلف رساله 

   

. اي از آن در کتابخانه مجلس موجود است شناسیم که نسخه صفحه مي ٤٧٨در  الحق بستاننام  اي خطي به رساله

مباني نظري حکومت (حسین آباديان . است. ق ١٣٢٣به سال نام مؤلف اين رساله ذکر نشده و تاريخ نگارش آن 

    ترين مکتوب سیاسي جامع«از اين رساله به عنوان ) ١٢-١١، صص ١٣٧٤نشرني، : ، تھرانمشروطه و مشروعه

  :آباديان مي نويسد. دانسته است» گمنام«و » مجھول«و نويسنده آن را   ياد کرده» فارسي در دوره قاجاريه

   

توان حدس زد که او حداقل با مباحث فقھي  يسنده رساله يادشده گمنام است، لیکن با توجه به قرائني ميکه نو با اين

طرح تئوري کلي شیعه درباب حکومت و ھدف غايي آن يعني حفظ اسالم، و . و اصولي آشنايي عمیق داشته است

. الحق مباحث کالمي را ھم در بردارد نرساله بستا. اند طرح بحث کلیات و جزيیات و شرع و عرف در زمره اين مباحث

رساله به وصف توحید اختصاص دارد و در ھمین موقف او اوھام و خرافات را به باد حمله  ٨٣تا  ٦٧مثالً، صفحات 

بیند و طي مباحثي بر عنصر تعقل و تفکر به جاي تقلید صرف  اي نمي نويسنده بین خدا و مخلوق واسطه. گیرد مي

نوشته .  ق ١٣٢٣که قبل از وقوع مشروطیت در ايران، يعني  رين ويژگي رساله اين است که با آنبارزت. کند تأکید مي

ارکان مشروطه مثل مجلس شورا، آزادي، مساوات و  الحق بستانرساله . کند شده، مبحث مشروطه را مطرح مي

ه به صورت غیرمستقیم در آن طور مستقیم و منسجم تبیین تئوريک نکرده است، لیکن مفاھیم يادشد تفکیک قوا را به

مثالً، نويسنده به جزيیات حقوق مردم و وظايف زمامداران پرداخته و عدل و انصاف و مساوات . اند مطمح نظر واقع گرديده

سیاست داخلي و خارجي و اخذ فرھنگ و تمدن و تکنولوژي غرب فراوان . را به شکل کلي مورد بحث قرار داده است

ار گرفته است و محور بحث حفظ اسالم است و در ھمین جھت از اوضاع آشفته مسلمین مورد اشاره نويسنده قر

در عین حال چندان تقیدي در  نويسنده از حکومت اسالمي و حاکم اسالمي مکرر نام برده و . سخن گفته است

   کارگیري واژه سلطنت از خود نشان نداده است به

تعلق دارد، ولي روشن نیست که چرا زنجاني در فھرست تألیفات خود از اين رساله، به يقین، به شیخ ابراھیم زنجاني 

السلطنه و  است که پس از اصالحاتي که ابتدا حسینقلي خان نظامالسموم  ترياقشايد ھمان . آن ياد نکرده است
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ست و شايد رساله ديگري ا. تبديل شد الحق بستانسپس میرزا مھدي خان کاشي در آن صورت دادند، سرانجام به 

  . که زنجاني، در اوراقي که به دست ما رسیده، آن را ذکر نکرده است

  : داليل من دال بر تعلق اين رساله به زنجاني چنین است

، که در کتابخانه دانشگاه شرح زندگاني منرساله . خط زيباي رساله به زنجاني تعلق ندارد و اين غیرعادي نیست -١

ً متن کامل آن به صورت کتاب با عنوان  خاطرات وحیدز آن در مجله اي ا تھران موجود بود و ابتدا گزيده خاطرات و اخیرا

) جز جلد چھارم آن به( شراره استبداد ومکالمات با نوراالنوار ھاي  رساله. منتشر شد، به خط زنجاني نیست زنجاني

ھاي زنجاني استنساخ و تکثیر  در دوران مشروطه برخي رسالهدھد که  اين موارد نشان مي. نیز به خط زنجاني نیست 

، ٢٧٨، ٢٧١، ١٨٣، ١٢٥، ٦٧، ٦٦صص ( الحق بستانولي زنجاني با دستخط خود در برخي صفحات . شده است مي

 ٤کامالً به خط زنجاني است بجز  ٣٥٢و  ٣٥١،  ٣٤٠،  ٣٣٩اصالحاتي انجام داده و صفحات ) ٣٥٨، ٣١٠، ٢٩٢، ٢٨٥

  . فحات رساله نیز به خط زنجاني استشماره تعدادي از ص . ٣٥٢سطر آخر صفحه 

ترين مردم در  فقیرتر و ضعیف«: نويسنده در آغاز رساله خود و محل سکونت خود را چنین معرفي کرده است -٢

   ١٣٢٣اين اشاره اي است به شھر زنجان در سال   ».ترين دول يعني دولت ايران ترين بلد از بالد ضعیف کوچک 

دھد که مؤلف در کسوت روحانیت و داراي تحصیالت  ه کرده، مضمون رساله نشان ميھمانگونه که آباديان توج -٣

  . حوزوي بوده است

اما طريقه تعلیم و تعلم بابي است واسع که در «: از يکي ديگر از تألیفات خود نام برده است الحق بستاننويسنده  -٤

در اينجا مؤلف » .ام شھید نوشته المريد منیةرا، که مثل ترجمه است بر  قول سديداين مقصر ضعیف رساله آن 

به زنجاني تعلق دارد و او در  قول سديددانیم که رساله  مي. به صراحت خود را معرفي کرده است الحق بستان

ً از اين تألیف خود ياد کرده است نوشته   . ھايش مکررا

سه، مندرج است که تعلق نويسنده به اشارات مکرر به جھانشاه خان امیرافشار، خان قدرتمند خمالحق  بستاندر  -  ٥

  . سازد اين منطقه را عیان مي

العما،  الصدر و سید ابوجعفر نظام ھاي مکرر به آخوند مال قربانعلي زنجاني و آقا ضیاءالدين نايب تعريض الحق بستاندر  -٦

  . کند شود که از تعلق نويسنده به اين خطه حکايت مي علماي سرشناس زنجان، ديده مي

ھاي موجود زنجاني است، مضمون و نوع نگاه رساله  الوه بر نثر و سبک نگارش رساله، که کامالً شبیه به رسالهع -٧

ھاي ھشت ساله، که مبناي  بندي عمر انسان به دوره براي مثال، تقسیم. نیز به انديشه زنجاني شباھت کامل دارد

ً ديده ميالحق  بستاننگاري زنجاني است، در  خاطره    . شود نیز عینا

ھاي زنجاني آشنايي دقیق دارد، و اگر ھیچ يک از موارد فوق وجود نداشت، تنھا بر  ھاست که با نوشته نگارنده سال

ھیچ ترديد اين رساله را متعلق به شیخ ابراھیم زنجاني  بيالحق  بستاناساس نثر و سبک نگارش و نوع نگاه مؤلف 

  . دانست مي
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ھنوز به فقه اعتقاد کامل دارد و آن را قانون اسالم و حاوي ھمه جزئیات زندگي اجتماعي  الحق بستاننجاني در ز

معني و  گیرد و آن را انباني از فرضیات پوچ و بي اين نظر با ديدگاه بعدي او، که فقه و فقاھت را به سخره مي. داند مي

ھم در مسائل سیاسي و ھم در مسئله  در مجموع، ديدگاه زنجاني در اين رساله،. خواند، تفاوت دارد زايد مي

اين نوع نگاه پس از . توان يافت ھاي بدبیني و اغراق را نیز مي روحانیت، کم و بیش معتدل و معقول است ھرچند رگه

شود و او را در حوزه مسائل نظري سیاسي به يک آنارشیست تمام عیار  کلي دگرگون مي حضور زنجاني در تھران به

  . کند بدل مي

   

  الب مشروطیت و عزيمت به تھران انق

به صدور فرمان مشروطیت  ١٣٢٤الثاني  نھضت مشروطه آغاز شد و در جمادي ١٣٢٣در چنین فضايي، در سال 

  :زنجاني بعدھا اين داوري را درباره نھضت مشروطیت به دست داد و تا پايان عمر به آن وفادار ماند. انجامید

   

چون ديدند دولت به طرف روس ] ھا انگلیسي[، بلکه   ان بود و نه وجود مشروطیتنه مقصود بیداري و آزادي ملت اير 

ھا  متمايل است خواستند ملت را به خود متمايل کنند و يک شورش و انقالب بزرگي در مملکت راه بیندازند که سال

، باالخره آنان مقصود   گشتهکلي دچار فقر و غارت و بیکاري و پريشاني  ھا ريخته گرديده و مملکت به تمام نشده و خون

  . ديرينه خود را اجرا دارند

   

مقدرات جھان و خصوص اسالمیان و در آن  «کننده  ديد که تعیین زنجاني حادثه مشروطه را متأثر از سیاست بريتانیا مي

تصرف ھمیشه مشغول نقشه  «شد که  تنظیم مي  »عقالي بزرگ ايشان «از » مجمع مھمي «بود و توسط » ضمن ايران

  » .اروپا، در تمام نقاط دنیا، ھستند و مداخله در غیر

   

پايند ديدند که ديگر ايران به اين حال خودداري نتواند کرد و در آن موقع شايد  ھا که در تمام دنیا موقع را مي انگلیس

ً انگلیس نمي روس در دنیا ] که[ھم  انگلیس. تواند با قشون مقاومت بکند ھا پیشدستي مداخالت قشوني بکنند و قطعا

کم با مردمان با حس مملکت از بدي اوضاع و خطر استبداد و خطر  ، کم]بود[مشروطه و آزاديخواه خود را معرفي کرده 

  . کند لزوم مشروطیت و قانون و مداخله ملت را در کارھا خاطرنشان مي] و[روس مذاکرات کرده 

   

لیاقتي حکومت  ضعف و فساد و بي. ساختار سیاسي ايران بودريختگي    انقالب مشروطیت سرآغاز ھرج و مرج و بھم

ّي کانون ھاي غربي از سوي ديگر، و پیدايش روحیه عصیان و انقالب در  ھا و قدرت مرکزي از يکسو و تحريکات جد
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و   طلب و توسعه ھرج ھاي مشخص، راه را براي تحرک عناصر فرصت ھايي از جامعه، ھرچند مبھم و فاقد آرمان بخش

  : زنجاني نوشت. ساخت سیاسي ھموار  مرج

   

، "ملت"به قول بعضي ] و[خواه از عوام پست،  ھاي نادان منفعت ھا داير گرديد و بعض ھتاک در تمام نقاط ايران انجمن

  . پیشواي مشروطیت و به يک معني قائد ھرج و مرج شدند و امرا و متنفذين را وحشت گرفت

   

و دوستان او در محافل پنھان  میرزا مھدي خان کاشيايت حامي مقتدري چون زنجاني، به دلیل برخورداري از حم

که در نھضتي که منجر به صدور فرمان مشروطیت شد  ماسوني تھران، به عنوان نماينده زنجان برگزيده شد حال آن

تماع بزرگ قم عکس، اين آخوند مال قربانعلي مجتھد زنجاني بود که به ھمراه پانصد تفنگچي به اج به. نقش نداشت

  . پیوست و در اخذ فرمان مشروطیت ايفاي نقش نمود

، شیخ ابراھیم زنجاني راھي تھران شد ١٣٢٤ذيحجه  ٤اندکي بعد، در . شاه درگذشت مظفرالدين  ١٣٢٤ذيقعده  ٢٤در 

ّل به تصويب رسید ذيحجه اعتبارنامه ١٢و در  ھران آغاز بدينسان، دوران طوالني اقامت زنجاني در ت. اش در مجلس او

  . شد که تا پايان عمر او دوام آورد

  ورود به محافل ماسوني و تأثیر اردشیر ريپورتر 

گويا پس از آمدن به طھران تولد جديد و عالمي غیر «. در وضع زنجاني ايجاد کرد» انقالب بزرگي«استقرار در تھران 

نقش  اردشیر ريپورترنام  اي مرموز و جذاب به عضويت در محافل ماسوني و آشنايي با چھره» .ام عالم گذشته طي کرده

طور مستقیم از اردشیر نام نبرد و به عضويت  زنجاني در خاطرات خود ھیچگاه به. ايفا نمود» تولد جديد«اصلي را در اين 

ً اشاره کرد     :از جمله در اواخر عمر نوشت. خويش در مجامع ماسوني تنھا دو بار تلويحا

   

ّلین مجلس شوراي از سران آزادي و وطن بعد از ھمه اينھا يکي ملّي ايران   خواھان مشھور تمام ايران گرديده و براي او

به اتفاق آراء عموم ھموطنان منتخب گرديده و در چھار دوره مجلس از نمايندگان و مشھورترين ايشان بوده و داخل 

   .ام  عضو يک مجمع عالي جھاني شدهھا گرديده و  احزاب و جمعیت

   

مان  ذا، از زنجاني يک رسالهمعھ ُ اي مفصل متعلق به دوران سلطنت محمدعلي شاه در دست است که در  گونه و يک ر

حضور » نوراالنوار«نام  در اولي اردشیرجي در قالب شخصیتي به. ھر دو شخصیت اردشیر ريپورتر قھرمان اصلي است

ن صريح است که در انطباق اين دو شخصیت با اردشیر اشارات زنجاني چنا. »مسیو کارنجي«يابد و در دومي با نام  مي
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به سال شراره استبداد تعلق دارد و  ١٣٢٥به اوائل سال  مکالمات با نوراالنوار. سازد ريپورتر کمترين ترديد را مرتفع مي

١٣٢٧.  

بر اين مرز و » ھلعفريت بدمنظر ج«از تخمه واالي آن گروه از بزرگان ايران باستان است که در پي سلطه » نوراالنوار«

ھا به دور از وطن زيستند تا سرانجام غربیان آنان را يافتند،  بوم و قدرناشناسي ايرانیان به ديار غربت کوچ کردند و سده

به پارسیان » نوراالنوار«اي صريح است به تعلق  اين اشاره. قدرشان را شناختند و به ايشان بزرگي و عزت بخشیدند

لین ديدار او با زنجاني  ھماره شوق وطن داشت، به ايران مي، که »نوراالنوار«. ھند ّ آيد و در جريان سفري به زنجان او

اي است به خروج اردشیرجي از ايران در  اين اشاره. در حال ترک ايران» نوراالنوار«اين ديدار کوتاه بود و . گیرد صورت مي

ديدن میرزا مھدي خان وزير ھمايون در زنجان رفته، در  القاعده، اردشیرجي در زمان خروج از ايران به علي. ١٣٢٢سال 

با مطلع شدن از تحوالت اخیر به ايران » نوراالنوار«اينک . خانه او با زنجاني آشنا شده و او را شیفته خود کرده است

ر اين به ايران که در اواخ ١٣٢٤اي است صريح به بازگشت مخفیانه اردشیرجي در اواسط سال  بازگشته و اين اشاره

 سال، با اعالم محمدحسین فروغي در روزنامه تربیت، علني شد

 مکالمات با نوراالنوار رساله 

ھايي که شاخص  اي از وضع اجتماعي ايران است به ھمراه اغراق حاوي نقد تند و گزندهمکالمات با نوراالنوار رساله 

کند، در يک قطب جامعه سراسر  زنجاني ترسیم ميبراي » نوراالنوار«در تصويري که . تفکر منورالفکري آن دوران است

سیاه و منزجرکننده ايراني قرار دارد و در قطب ديگر دنیاي يکسر سپید و درخشان غرب که مھد و مأواي دانش و 

  . شود و ھمه قدرت و جھانگستري آن برخاسته از علم است فرھیختگي انگاشته مي

يا در اوائل دوران اسالمي از ايران به ھند مھاجرت کردند، دعوت به ، که گوپارسیان ھنددر اين رساله، زنجاني از 

شمرد و از زبان  کند، دوران اسالمي در تاريخ ايران را سلطه سیاھي و تباھي و ذلت مي بازگشت به ايران مي

  : برد نام مي» عفريت بدمنظر«از اسالم به عنوان » نوراالنوار«

   

ھا  آدم، اي ديده اي نواده علم و ادب، و اي زاده کمال و حسب، و اي نور تربیت عالم، و اي روح حیات بني:  کردمعرض 

سعادت که قدر شما را  اي ھموطن ما ملت بي ھا از تو شنوا، اي مبداء حکمت و اي منشاء ھدايت،  از تو بینا و گوش

ي و حمايت شما در ظلمت اسیر نکابت رقبا و دستگیر رذالت سرپرست ، بي نشناخته و نور شما را ازخود دور ساخته

از [ھا از ترک لطف شما از ما و توجه به اعدا  ھمه اين. به اقسام و انواع پستي و دنائت مبتال شديم... اعدا شديم

ود نمايد؟ آيا خواھد شد که ماھا را از اين ذلت رو به عزت شود و روزي را خواھیم ديد که سعادت رفته ع. ما شد] سوي

  سرا به نور شما روشن گردد؟ آيا چنان خواھد شد که اين سرزمین قابل سکون شما شود و اين ظلمت

که ما  در اين وطن شما مادامي:... آدم باکمال رأفت و نھايت رقت جواب داد آن محبوبه عالم و مايه سعادت بني

اين بدبختان جھالت را . نموديم ملک منتشر ميمايه اين ملت بوديم نورسعادت را در اين  ھمسايه اين امت و ھم
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قدر ساختند و به خاک راه انداختند،  ما را بي. پیکر در آغوش کشیدند پسنديدند و آن عفريت بدمنظر را در جاي دلبر ماه

  ... البد از اين ملک بار بربستیم

   

   

کند که در کسوت او درآيد،  ابد به او پیشنھاد ميکه زنجاني بھتر عمق انحطاط جامعه ايراني را دري براي اين» نوراالنوار «

زنجاني در اين سفر خیالي به . بپوشد و ھمپاي او به سیر و سیاحت در شھر تھران بپردازد» لباس فرنگي«چون وي 

  . دھد زند و تصويري بسیار موھن و غیرواقعي از شیخ و خانه او به دست مي سر ميهللا نوري  شیخ فضلمجلس 

   

. ر مجلس مسندي اعلي گسترده و روي آن بستر بزرگ ضخیمي پھن شده و متکاي بزرگي گذاشته شدهديدم در صد

اش به  يک نفري سربرھنه روي بستر افتاده و مرفق را تکیه به متکا داده و عمامه پیچیده در پھلوي بستر گذارده، جثه

  ...و صورت و چشمي سفت بزرگي جثه فیل، گردني کلفت، شکمي ھنگفت، تنش پرورده به مال مفت، ريش

اين . ابوالنور است که صاحب کرور و کارش به ھمین وضع عیش و سرور است شناسي؟ اين شیخ  اين را نمي: فرمود

ّل وضع او ھم به تحصیل علم و مدرسه، و معاشش مثل  مرد رند ديد حال ايران دگرگون و ھمه چیز وارون است، او

ديد ايران جاي ھنر و کمال نیست و کس را قید علم و . یصال او را ديديھمان طلبه بود که حرفش را شنیدي و است

اين ... تربیت و ترقي و دين و اخالق حسنه و حیا و شرم و درستي و ناموس شريعت و حراست قانون ملیت نیست

تخت بلکه ھاي ناموافق، محرم مجالس بزرگان و امراي پاي در اندک زمان با حرکات نااليق و حرف. وضع را پیش گرفت

اندازه شده، فعال يکي از معتبرين رجال دولت و  بدون زحمت مالک ثروت بي. گستاخ با صدارت و نفس سلطنت است

از سید چغندر و مال شلغم و آقا بوق و خواجه سرنا و حاجي . شیخ ابوالنور تنھا نیست... محترمین بزرگان ملت است

  . دودوک بسیار است

   

هللا  ھاي عمیق نفرتي را يافت که بعدھا، پس از فتح تھران، به صدور حکم قتل شیخ فضل هتوان نطف در اين رساله مي

  . اي که زنجاني دادستان آن بود انجامید نوري در محکمه

طبق اين نظريه، اسالمي شدن ايران . ھاي اردشیر مباني استواري براي نظريه نژادي زنجاني فراھم ساخت ديدگاه

صورت گرفت و اين امر از عوامل انحطاط ايران در » نژاد اصیل ايراني«انیان و از میان رفتن ھمپاي آمیختگي نژادي اير

  . دوران اسالمي بود
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. توان سکنه حالیه ايران را نژاد ايرانیان قديم دانست بعد از غلبه اسالم اساس آن نژاد ايراني از بیخ متزلزل گرديده، نمي

ه و فاتحیت عادات و اخالق خود را حمل کرده، در اين خاک يادگار گذاشته، با اوال، اعراب مثل مور و ملخ با آن غلب

آن حسد و بغض و کینه عرب و آن کثافت و کبر و طمع و درشتي ايشان . مزاوجت مخلوط خون و گوشت ايرانیان کردند

تر  نژاد مخلوط مخلوطبعد از آن ھم مکرر اين صفحه عرصه تاخت و تاز طوايف مختلفه شده و . در اين زمین نمو کرده

. يک دوره ترکان سلجوقي ايران را احاطه کردند؛ اگرچه در ايران بدنامي بار نیاوردند. تر واقع شده گشته، بلکه مغلوب

تیموريان اين عرصه را احاطه ] که[نداد ] اي[ چندي نگذشت که سیل طوايف مغول اين خاک را احاطه کرد، و فاصله

. مدتي افغان ايران را به آه و افغان دچار کردند. طوايف مختلفه ترکمان رخ به اين ديار گذاشتندبعد از آن ازبیک و . نمودند

ً سوء اخالق و وحشیت ھر يک از اين طوايف غالب و فاتح، اخالق . اند اينک قاجار نسل خود را به سايرين آمیخته انصافا

  . اصلیه مغلوبین را مضمحل و نابود ساخته

   

 ،ارباب جمشید جمشیديان، اردشیر ريپورترگران درآمد که  غايت پنھان از توطئه اي به ه عضويت شبکهبدينسان، زنجاني ب

میرزا ، بوالحسن فروغيو ا )ذکاءالملک(محمدعلي ، حسینقلي خان نوابو  عباسقلي خان ارباب کیخسرو شاھرخ،

محمدعلي و علي محمد ، زاده سید حسن تقي، )پیرنیا(الملک  میرزا حسین خان مؤتمنو  حسن خان مشیرالدوله

ابراھیم ، میرزا ابراھیم آقا تبريزي، میرزا مھدي خان کاشي، دکتر حسین خان کحال، )تقوي(سید نصرهللا اخوي ، تربیت

اسدهللا ھاي نامداري چون  و تروريست سلیمان خان میکده،، معاضدالسلطنه پیرنیا، وحیدالملک شیباني، الملک حکیم

اين ھمان کانوني است که در . ھا تن ديگر در آن عضويت داشتند و دهزاده  ابراھیم خان منشي  و زاده خان ابوالفتح

  . را بنیاد نھاد بیداري ايرانسازمان ماسوني  ١٣٢٧ذيقعده 

   

  گران  بازگشت اتابک و واکنش توطئه

برد، براي  سر مي در اروپا بهرا، که  )اتابک اعظم(السلطان  اصغر خان امین میرزا عليمحمدعلي شاه، پس از تاجگذاري، 

مه  ٣(وارد ايران شد و در بیستم ھمان ماه  ١٣٢٥االول  ربیع ١٧اتابک در . تصدي منصب صدارت به ايران دعوت کرد

ترين وزير  که براي پرمايه«به گفته براون، در اين زمان اتابک با موقعیتي روبرو بود . کابینه خود را تشکیل داد) ١٩٠٧

اي تجددگرا از خود نشان دھد و با محافل منورالفکر ايران، که  اتابک از بدو ورود به ايران کوشید تا چھره ».آور بود وحشت

ورود او به اين صحنه از پشتوانه قوي برخوردار . برقرار کند  اي حسنه متمرکز بودند، رابطه جامع آدمیتبطور عمده در 

ھا يافته بود، اندکي پیش از بازگشت به ايران در کارلسباد با میرزا  ناتابک، که راه حفظ قدرت را در پیوند با ماسو. بود

ّل «در کارلسباد، به کمک به تعبیر خود اتابک، او . ھا پیوسته بود ملکم خان مالقات کرده و از طريق او به جرگه ماسون او

ّل عقل ميکه در تمام کره ارض خو«، به جمع اشخاصي راه يافت »عقل و علم ايران، پرنس ملکم خان دانند و  د را او

کلیه آنھا نقشه مدار زندگي بین ... ھمان ھستند که در تمام سال مشغول کار و خدمت به تمام بني نوع بشر ھستند

پدر فکري ، دو میرزا عبدالرحیم طالبوفپس از بازگشت به ايران، ھم میرزا ملکم خان و ھم » .کشند نوع بشر را مي

ّي خود    تجددگرايان آن روز، اتابک را مورد تائید قرار دادند و در مکاتبات خود با رجل سیاسي تجددگراي ايران حمايت جد

  داشتند  را از اتابک ابراز 
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تواند پايه تاج  پیشه آزموده مي رسید که اين سیاست نظر مي زمامداري اتابک آغاز خوبي براي محمدعلي شاه بود و به

ّل نیز  الدوله، قلي خان صنیع مرتضيحمايت . تخت لرزان او را تحکیم کند و رئیس مجلس، و اکثريت نمايندگان مجلس او

ّي عھد مشروطه باشد مي معھذا، چنین نشد و ورود . توانست پشتوانه محکمي براي تثبیت اين نخستین دولت جد

علت اين ناکامي را بايد در حوادثي مرموز . رمغان آوردھاي سیاسي جديدي را به ا اتابک به ايران نه ثبات که تالطم

  . جستجو کرد که به قتل اتابک، انحالل مجلس و سرانجام سقوط محمدعلي شاه انجامید

   

براي . درباره مقطع تاريخي مھمي که به انحالل مجلس انجامید، به طرزي غیرعادي، با کمبود منابع تاريخي مواجھیم

ّل  جمادي ٣تا  ١٣٢٥صفر  ٢١االسالم کرماني، وقايع  ، اثر ناظميرانیانتاريخ بیداري امثال، در  مفقود شده و در  ١٣٢٦االو

کسروي نیز در اين باره ساکت است و به اين  تاريخ مشروطه. نامي از اتابک نیست ١٣٢٥صفر  ٢٠ذيل وقايع محرم تا 

رار گرفت؟ تنھا پاسخ به اين پرسش دھد که چه شد محمدعلي شاه در تقابل با مجلس ق پرسش اساسي پاسخ نمي

شود خوي استبدادي شاه جديد و عدم تمايل او از آغاز، حتي از دوران ولیعھدي، به سلطنت مشروطه عنوان مي  

محمدعلي شاه در آغاز به قانون اساسي . امروزه، مدارک کافي در دست است که نادرستي اين نظر را مسجل سازد

، که بھاءالواعظینمطبوعات کامالً مقید بود، و حتي در برابر منبرياني عوامفريب چون و مجلس مشروطه و آزادي بیان و 

کردند و به  ، که او را با لويي شانزدھم مقايسه ميالقدس روحدادند، و مطبوعات ھتاکي چون  نسبت زنازادگي به او مي

 : نويسد فريدون آدمیت مي. کرد نمودند، شکیبايي پیشه مي قتل تھديدش مي

   

سخنوران انقالبي نیز بر منبر از . نمايندگان افراطي در مجلس از بدگويي به محمدعلي شاه و دربار فروگزار نبودند 

منظور [. خواند مي" الخاقان ام "خواست و ديگري او را پسر  يکي عزل و اعدام شاه را مي. ناسزاگويي احتراز نداشتند

.] مادر محمدعلي شاه و دختر میرزاتقي خان امیرکبیر بود) الخاقان ام(الملوک  تاج. نامشروع بودن محمدعلي شاه است

در حقیقت عفت قلم و زبان رخت بربسته و . نويسندگان تندرو نیز دست کم از خطباي ھم مشرب خود نداشتند

خواھي و در میان عناصر تندرو کساني بودند که در آزادي. گويي معیار آزاديخواھي شناخته شده بود درايي و دشنام ھرزه

خطیب . راستي عقیده آنھا ترديدي نبود، ولي کساني نیز بودند که نه ايماني راسخ و نه فضیلت اخالقي داشتند

السلطان، که داعیه سلطنت در سر داشت، مزد  اي چون ظل پیشه المتکلمین از شاھزاده ستم توانايي چون ملک

از سودجويان  «کلکته، به قول کسروي المتین  حبلزنامه مؤيداالسالم، مدير رو... گرفت بدگويي به محمدعلي شاه مي

» .کرده داشته کوشش به نیکي توده و کشور را فراموش مي بوده و به ھر کجا که سودي براي خود امید مي

  ...داشت تري مي تھران، از اين حد ھم مقام نازل المتین حبلسیدحسن، مدير 
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ھدايت اين ھجوم سنگین تبلیغاتي به دست اردشیر ريپورتر و دوستانش بود که از ھمان زمان ساقط کردن حکومت 

ّلین شاه مشروطه سخن مي کننده  گفتند و چون اتابک را تثبیت قاجاريه را خواستار بودند، به صراحت از عزل و اعدام او

اين نگرش افراطي، که نه از سر صداقت بلکه معطوف به . ديدند پرچم مخالفت با او را برافراشتند وضع موجود 

گر غربي بود، مورد پذيرش بخش مھمي از رجل تجددگراي مشروطه و  ھاي توطئه ھاي استعمار بريتانیا و کانون برنامه

و ) رئیس مجلس( الدوله صنیع، )ملقب به ابوالمله( سعدالدولهقرار نگرفت و کساني چون  جامع آدمیتاکثريت اعضاي 

به داليل منوره «: خان آدمیت نوشت عباسقلي. در برابر آن قد برافراشتند) رئیس جامع آدمیت(عباسقلي خان آدمیت 

طلب و خیرخواه عموم و مشروطه، آئین و  بعد از مراجعت از مسافرت اخیر خود ترقي] اتابک[توانم بگويم اين مرد  مي

ي شاه نیز، به راھنمايي اتابک، راه دوستي با رھبران محمدعل» .دوست و حامي دارالشوراي ملي بوده است ملت

شیخ ابراھیم زنجاني به عنوان يکي . به عضويت جامع آدمیت درآمد ١٣٢٥رمضان  ٣٠تجددگرايان را در پیش گرفت و در 

  از اعضاي بلندپايه جامع آدمیت در مراسم عضويت شاه حضور داشت

مان ُ شراره استبداد نام  بر جاي مانده به) صفحه دستنويس ٨٥٠حدود (جلد اي در چھار  گونه از شیخ ابراھیم زنجاني ر

مان را در دوران . تواند تا حدودي سیر تحوالت سیاسي ايران به سوي انحالل مجلس را روشن کند که مي  ُ زنجاني اين ر

لین و تنھ را ميشراره استبداد . نشیني خود در تھران نگاشت پس از انحالل مجلس و خانه ّ مانتوان او ُ گونه ماسوني  ا ر

مان نشان مي .ترين منابع تاريخ مشروطه دانست دوران محمدعلي شاه و از مھم ُ رغم عضويت  دھد که زنجاني، به اين ر

اي مغاير با مشي رسمي جامع و در  در ھیئت امناي دوازده نفره جامع آدمیت، در محفلي ديگر نیز عضو بوده که رويه

  .برده است روز و ايجاد بلوا و شورش را پیش مي ھاي سیاسي راستاي تشديد تعارض

مان شرح نیمه واقعي ُ ھاي اصلي داستان  شخصیت. نیمه خیالي از تحوالتي است که به انحالل مجلس انجامید -اين ر

جلد چھارم يکي  ٦١در صفحه . خوانند مي» جامع آدمیت«اند که خود را  ماسوني گر شبه اعضاي يک گروه مخفي توطئه

  : گويد جديد چنین مي از اعضاي

   

فرمائید و  تشکر ھمه شما بزرگان و بذل جان در قدم شما بر من الزم است که در راه نجات ملت من اين بذل ھمت مي

  . ام شده و سالک صراط مستقیم گرديدهجامع آدمیت از برکت شما داخل 

   

، که در جھت حمايت از دولت لي خان آدمیتعباسق و رھبر آن، جامع آدمیتمعھذا، عملکرد اين گروه با عملکرد رسمي 

اي از  بنابراين، بايد گروه فوق را شاخه. شبیه است لژ بیداري ايراناتابک بود، تفاوت چشمگیر دارد و به عملکرد بعدي 

مان ُ ً به لژ بیداري ايران بدل شد؛ و اين ر  گونه زنجاني به دوراني تعلق دارد که محفل فوق جامع آدمیت دانست که بعدا

  . برد ھاي تندروانه خود را در بطن جامع آدمیت پیش مي فعالیت
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  » مجمع چھارم«معماي 

فريدون آدمیت، پسر عباسقلي خان آدمیت، که به دلیل دسترسي به اسناد پدرش بیش از ھر کس ديگر با تشکیالت 

بود که مجمع آدمیت نخست،  مجمع: کند جامع آدمیت آشنايي دارد، سازمان جامع را مرکب از چھار مجمع معرفي مي

از  ١٣٢٥سلیمان میرزا اسکندري بود که در اواخر نجمن حقون مجمع ديگر ا. شد توسط خود عباسقلي خان اداره مي

مجمع  «: نويسد فريدون آدمیت مي. کرد و مقر آن پاقاپوق بود را حاج میرزا غالمرضا اداره ميمجمع سوم جامع جدا شد، 

منکر عضويت او   برد و نام نميزاده  تقياو در فھرست نمايندگان مجلس عضو جامع آدمیت از » .شناسیم چھارم را نمي

  . در جامع است

   

به در واقع، . کند شناسد ولي به داليلي درباره آن سکوت مي را خوب مي» مجمع چھارم«به گمان من، فريدون آدمیت 

کار به فروپاشي و انحالل جامع آدمیت و رسوايي و فرجام بود که سرانجام » مجمع چھارم«دلیل نقش فتنه انگیز اين 

اين امر در پايه نفرتي عمیق از عاملین اين واقعه قرار گرفت و میراث آن به پسران . شوم عباسقلي خان کشید

اي شديد و غیرعادي نسبت به  به اين دلیل است که فريدون آدمیت در آثار خود کینه. عباسقلي خان انتقال يافت

ارتباط با موضوع، به ايشان  دارد و در بسیاري موارد، گاه بي اده و حامیان و وارثان فکري و سیاسي او ابراز ميز تقي

) المتکلمین پسر ملک(زاده  آبادي و مھدي ملک ، چون يحیي دولت»مجمع چھارم«تازد؛ و در مقابل، وابستگان به اين  مي

براي مثال، فريدون آدمیت، از قول محمود . خوانند مي» ارالتانش«و » باز حقه«و ديگران، عباسقلي خان آدمیت را 

اش را از دست داده و تقید اخالقي ھم جايش را  تقید ديني«نامد که  مي» حقیقتي آخوند بي«زاده را  تقيمحمود، 

 خواند؛ میرزا محمد نجات مي» دالل سیاسي«و » مرتبط با سفارت انگلیس«آبادي را  ؛ يحیي دولتاست» نگرفته

تر از  تازد و مھم در اوج اقتدار او، مي امیر اسدهللا علم،داند؛ به  مي» عامل و خبررسان سفارت انگلیس«خراساني را 

  : نويسد ھمه مي

   

سازد که  دفتر اعمال پلید اين کسان و ايادي آنان آشکار مي... پرستي است فرقه بھائي يکپارچه دستگاه بیگانه

  .گوش بیگانگان باشند جملگي در زمره غالمان حلقه به

   

اين رويکردي غیرعادي در دستگاه فکري الئیک فريدون آدمیت است که براي برخي محققین جديد، که با عمق حوادث 

اش در بنیانگذاري  رغم جايگاه برجسته تاريخي و میراث آن آشنايي ندارند، قابل درک نیست و به اين دلیل آدمیت، به

  . مورد انتقاد قرار گرفته استتاريخنگاري جديد ايران، گاه 
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حضور دارد و اين مغاير است با نظر » سیدزاده«نام  زاده نیز، در قالب شخصیتي به ، سید حسن تقيشراره استبداددر 

  نوشته زنجاني،  به. فريدون آدمیت که عضويت او را در جامع منکر است

   

ن و علوم جديده و ترتیبات سیاسي و پولتیک دول و ملل زياد جواني است به انوار علم و ھنر آراسته و از فنو] سیدزاده[

در آن جواني با نھايت وقار و سنگیني . ھاي فوق متعارف صاحب ھوش عالي و فضايل و اخالق حمیده از آدم... خبر دارد

زاده  ز شیخقدري صحبت از نشريات نموديم اين جوان را باالتر ا... و عفت و عقل آراسته، رفاقت و صداقت حقیقي دارد

و عاشق تمدن وطن و ترقي مملکت خود ] میرزا صادق خان مستشارالدوله؟[زاده  و خان] میرزا ابراھیم آقا تبريزي؟[

  .و از مقوله حرف و شور جواني جز اين خط چیزي را منظور نداشت. ديدم

   

  ديدار سران جامع آدمیت با اتابک 

  : گويد اتابک سخن مي از چھار ديدار خود باشراره استبداد زنجاني در 

   

من يکدفعه خودم با دو نفر محرم امین و يکدفعه با يک نفر خیلي امین و ھم سر او و يکدفعه خودم تنھا و يکدفعه با 

آنچه من يقین کردم اين . از آزاديخواھان حقیقي با او مالقات کردم و از اين مقوله و صالح کار مذاکره کرديم] نفر[دوازده 

ّ بر حفظ پارلمنت و آزادي و ترقي ايران و اکمال مشروطیت بودبود که اين شخ آنچه در وسع و قدرت . ص عازم و مصر

طلبان ايران که در  و از طرف آزاديخواھان دول ديگر و ترقي. نمود داشت که موافق کردن شاه و اصالح مملکت سعي مي

ً در خیال شکستن خارجه ھستند کمال اصرار و خواھش به آمدن او به ايران و اصالح ام ور شده و او ھم عھد کرده، ابدا

ّل ورود کمال سعي در موافق ساختن محمدعلي شاه کرد و او ھم به او اطمینان داد. نبود] عھد[ شايد قلیلي میل . و او

کرد و اظھار معیت در حال  لکن، باالخره خیال شاه با او موافق نیامد، در خلوت با شاه يا او تدلیس مي. ھم کرد

ّل است. نمود تبدادي شاه مياس   . عقیده من بر او

   

اعضاي دوازده نفره ھیئت امناي جامع ، که با اتابک مالقات کردند، ھمان »دوازده نفر آزاديخواھان حقیقي«اين 

شب «مالقات در . الممالک، درباره اين مالقات سخن گفته است عونھاي  فريدون آدمیت، بر اساس يادداشت. اند آدمیت

. در پارک اتابک صورت گرفت و زنجاني در میان اعضاي ھیئت امناي جامع شیخوخیت داشت» ١٣٢٥رجب  ١٥مھتابي 

العلما وکیل مالير،  وکیل خمسه، ناظم شیخ ابراھیم: فريدون آدمیت اين دوازده نفر را چنین معرفي کرده است

الحکما، مشیرحضور، شاھزاده سلیمان میرزا،  الممالک، انتظام نظام، شاھزاده يحیي میرزا، میرزا داوودخان، عون میني

  نوشته  به. خان و عضدالسلطان شاھزاده علیخان، آقا میرزا عباسقلي
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قسم خورد که از عون الممالک، در اين جلسه حضار ھمه به قرآن قسم خوردند که از اتابک حمايت کنند و اتابک نیز 

  . حمايت کند» مشروطه«و » ملت«

   

ّل خودش قسم خورد و بعد از جناب آقا شیخ ابراھیم وکیل ] عباسقلي خان[ بلند شده قرآني به دست گرفته، او

تمام را آشکارا به ] اتابک[بیست دقیقه ترتیب و تشريح قسم طول کشید و ... خمسه سرگرفته تا اتابک ختم شد

طلبي و برضد عقايد سلطان قسم خورد، نوعي که بر ھیچ مسلمان  ھمراھي ملت و مشروطه صراحت نوراني به

... اند فشارھاي کامله بر او وارد آورده] و[معلوم شد که در کارخانه تصفیه و تزکیه بشري رفته ... ترديدي باقي نماند

ت ھمراھي کند و پشتیبان آن اصول اتابک در آن جلسه تعھد کرد و به شرافت خود و قرآن قسم خورد که با مشروطی

  . باشد

   

   

  يافته بر ضد اتابک  شورش سازمان

، دگرگون )اردشیر ريپورتر(» مسیو کارنجي«به اتابک، به تأثیر از » برادرانش«اندکي بعد، نگرش زنجاني و گروھي از 

شراره در اين ماجرا را در  سیر تحول زنجاني در مسئله اتابک و دوگانگي او. شد و به سوگند خود وفادار نماندند

  . توان ديد به روشني مياستبداد 

   

دھد و  نسبت مي» پولتیک روسیه«و دعوت از اتابک را به  میرزا نصرهللا خان مشیرالدولهعزل  شراره استبدادزنجاني در 

  : گويد از زبان مقامات روس چنین مي

   

نمايد، صالح دانستیم اين را  ضد مشروطیت اقدامي نميشود، بلکه به  و چون اين صدراعظم به شر و فتنه راضي نمي

ً مانده، او را ]اتابک[السلطان  از کار معزول کنند و صدراعظم قديم، امین ، که چند سال است در فرنگستان مقھورا

م با پولتیک و او از قدي. داند، اين مملکت را به ھم زده، اساس را برافکند چاه ايران را مي] و[او چون تمام راه . بخواھند

  .خواھد اين مملکت مال روس شود روس موافقت دارد و مي

   

يافته در سراسر ايران آغاز شد و شیرازه دولت او را سست  ھاي سازمان پس از انتقال قدرت به اتابک موجي از آشوب

  . کرد
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ايران، خصوص در کساني که تحريک شده بودند در ھر سمت . تاراج و خونريزي شدت کرد] و[انقالبات و تاخت 

السلطان در اوايل بعضي اقدامات کرد در اصالح  امین. آذربايجان، با نھايت قساوت به قتل و غارت و نھب و ھتک پرداختند

امور، ولکن از اواخر ھمین ماه اغتشاش و آشوب شدت کرد و مردم ايران در حق او و ظھور اين انقالبات مختلف سخن 

اند که پارلمنت  رالعمل باطني او است و خودش با شاه در باطن به اين ترتیب تباني کردهاين دستو: بعضي گفتند. راندند

. کند و سعي در اصالح امور مملکت دارد و بعضي گفتند که او کمال جھد را در موافق کردن شاه با ملت مي. را برچینند

ا معاضد حال خود گرداند بناي عداوت و و چون شاه نتوانسته او ر. نمايد کند شاه افساد مي لکن، ھر اصالحي او مي

خواھند و  نقض کار او گذاشته و چون به حسب قانون مجلس تا تقصیر وارد نشود و اکثريت آراء عزل نشود وزير را نمي

  . خواھد او را متھم و مردود ھمه گرداند شود عزل کرد، و مي نمي

   

نگاران و خطیبان بلکه  ست، اغلب مردم از ملتیان، يعني روزنامها] اتابک[السلطان  الوزرا و وزير داخله امین و چون رئیس

ً بناي شبنامه و سب و توبیخ را گذارده، بلکه قتل او را الزم  اھالي انجمن ھا، اين مفاسد را به او نسبت داده، علنا

  . شمارند مي

که با سید  اند بر اين دهواسطه حمايت مشروطه او را متھم کر واسطه حسد رياست و مستبدان به و دولتیان ھم به

، و ]باشند[الدوله باشد، و برادرانش، که مخبرالسلطنه و مخبرالملک  و رئیس پارلمنت، که صنیع] بھبھاني[عبدهللا 

، بلکه دولت ]کنند[ھر دو را تابع رأي خود ] و[جمعي ديگر قصد دارند ھم نفوذ سلطنت و ھم نفوذ پارلمنت را کم کنند 

  . جمھوري تشکیل دھند

   

بدگويي از اتابک را به اوج رسانیدند و سید جمال واعظ و ) المتکلمین ملک(میرزا نصرهللا بھشتي واعظ کساني چون 

. و ساير علماي تھران نمودند هللا نوري شیخ فضلھاي فراوان به  اھانتاکبر دھخدا  میرزا علينگاران جواني چون  روزنامه

کرد  از ايران ساساني به نیکي ياد  صوراسرافیلاو در . ت شبیه بودھاي زنجاني سخ نگاه سیاسي دھخدا به نوشته

  زيرا در آن وقت 

   

المذھب، اسب  االسالم، میز و صندلي خالصه آن وقت کالسکه. الشريعه نداشتند الشريعه، پارک الشريعه، حاجب چماق

  . الدين وجود نداشت روسي
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بابويه و سید مرتضي و شیخ  لحن دھخدا اندکي بعد تندتر شد و حتي محدثین و علماي بزرگ شیعه، چون کلیني و ابن

او، درست . مطرح کرد» مفتخوران جامعه«طوسي، را به تمسخر گرفت و امیر و وزير و مجتھد را در کنار ھم به عنوان 

  : مانند زنجاني، نوشت

   

هللا،  شش کرور و چھارصد و پنجاه دو ھزار و ششصد و چھل و دو نفر آيت... رور جمعیتما ملت ايران در میان بیست ک

االسالم، سید، سند، شیخ، مال، آخوند، قطب، مرشد، خلیفه، پیردلیل  االسالم، مجتھد، مجاز، امام جمعه، شیخ حجت

  .و پیشنماز داريم

   

  قتل اتابک

  .قتل رسید به ١٩٠٧اوت  ٣١/ ١٣٢٥رجب  ٢١گران شد و در عصر يکشنبه  سرانجام، اتابک قرباني توطئه

دو نفر از . ما ھم به منزل خود عودت کرديم. در سه ساعت از شب پارلمنت منقضي شده، اکثر مردم متفرق شدند

نکشیده بود که از محالت ھیاھو و قدر يک ساعت صحبت ما طول  به... اھل حال معممین با ما به منزل ما آمدند

بیرون ] که[از پارلمنت ! بلي: چگونه؟ گفت: گفتم. السلطان، را کشتند الوزرا، امین رئیس: گفت... ھمھمه ظاھر شده

رفته، بعد از ساعتي آمده، رسیدگي صحیح کرده، معلوم . برو تحقیق کن قضیه چگونه شد: گفتیم. اند آمد با رولور زده

قلیاني صرف شده، بیرون ] و[عیت تخفیف يافته، وزرا زماني در اطاق پارلمنت صحبت و چاي شد موقعي که جم

به . اند و جمعي از وکال و غیر ايشان ھم بوده] طباطبايي[و سید محمد ] بھبھاني[که سید عبدهللا  اند، در حالي آمده

ً دو سه نفر جوان که حاضر بودند السلطان خواسته سوار کالسکه شود،  محض بیرون شدن از صحن پارلمنت، امین فورا

ھمه خود را عقب . اند يک دستمال غبار پاشیده و ناگاه رولور پشت سر ھم چھار پنج صدا کرده، مردم مضطرب شده

ً جان  اند امین ناگاه ديده.] اند[کشیده يا ترسیده السلطان ھمانجا افتاد و سه گلوله خورده، يکي بر قلب وارد شده فورا

السلطان رولوري صدا  قدر پنجاه قدم و دور از امین ر ھم و برھمي و صداي بگیر بگیر شده، در عقب آن بهيک د. داده

اند گلوله از توي دھنش خورده، از کله بیرون رفته، افتاده، جان  اند، ديده نگاه کرده. اند جواني افتاده رسیده، ديده. کرده

از بغلش پارچه کاغذي . بعد از او خودش را کشته است] ت واس[السلطان  معلوم شده اين شخص قاتل امین. داده

ّش نبرد... ٢٤بیرون آمده به اسم عباس آقا تبريزي صراف عضو انجمن مخفي فدايیان نمره    . احدي پي به سر

   

  در آستانه وفاق ملّي 

امع آدمیت، رياست مجلس را عضو بلندپايه ج السلطنه، میرزا محمود خان احتشامالدوله استعفا داد و  با قتل اتابک صنیع

  : خواند و افزود » تجديد رئیس و قوت پارلمنت« زنجاني اين حادثه را . به دست گرفت
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السلطنه پارلمنت و مشروطیت ايران به طور ديگري داخل شده و  السلطان و رياست احتشام بعد از کشته شدن امین

ھا و اجتماعات و ترتیبات امور غايت قوت را پیدا  مطبوعات و نطقنھايت قوه و اقتدار براي پارلمنت حاصل گرديد و آزادي 

السلطنه احترام و عظمت پارلمنت و وکالي ملت را به اوج اعلي رسانید و نظم و ترتیب داخلي مجلس را  احتشام... کرد

ي وطن غرضي و خیرخواھي او را برا با شکوه گردانید و چون خود از دودمان بزرگ ايران بود و ھمه مردم بي

داشت که وضع و حال ايران به جايي رسیده  دانستند، با دلیل و برھان و بالحس و عیان به ارکان و اعیان مدلل مي مي

که سراپا مرض مھلک مزمن آن را فراگرفته و در حال احتضار است و نجات او و آخرالدوا ھمین عنوان عدل و نظم و 

  . مشروطیت است

   

هللا را حاضر در  کالم«مدعلي شاه، تمامي امراي معروف مملکت در مجلس حاضر شده، ، به دستور مح١٣٢٥در شعبان 

جات خلوت ھم حاضر  حتي شاه امر کرده بود تمام نوکرھاي مخصوص و عمله. بین گذاشتند، ھمگي قسم ياد کردند

  » .ياد خواھد کرد خواھد شد و قسم] حاضر[شده، قسم ياد کردند و از شاه پیغام تبريک آوردند که خودش ھم روزي 

هللا نوري به تحصن  شیخ فضل. گیرد دارد و کارھا سامان مي رسید که جامعه به سوي وفاق ملّي گام برمي نظر مي به

  : توصیف زنجاني تلخ و زننده است. خود در حضرت عبدالعظیم پايان داد و بار ديگر حمايت خود را از مجلس اعالم نمود

   

واسطه نرسیدن پول در حضرت عبدالعظیم نادم شده به خانه خود برگشتند، اظھارات  که به هللا با رفقايش از شیخ فضل

ً با مشروطیت و عدالت، که اساس اسالم است، مخالفت نبوده و نیست نھايت چند نفر را در . نمودند که ما را ابدا

کند و دين  کسي که ادعاي عقل ميواال چگونه . خواستیم ھا را مي خروج آن] و[دانستیم  پارلمنت از وکال صحیح نمي

اين دفعه چھارم . اند که موافقت کنند با مشروطیت باز قسم قرآن ياد کرده. کند دارد انکار حقانیت شورا و عدالت را مي

  .قسم خوردن اين شیخ ضال است

   

کرده بود،  المتکلمین را تکفیر ، مجتھد بزرگ گیالن که زماني ملکحاجي خمامي رشتي ١٣٢٥و در اواخر شعبان 

ً در مجلس حضور يافت و بر وفاداري خود به مشروطه با قید قسم به قرآن تأکید کرد توصیف زنجاني باز نیشدار . شخصا

  : و گزنده است

   

روزي يک نفر شیخ ريش سفید و انبوه با عمامه بزرگ، که طعنه بر گرز سام زده و سايه بر دوش آن سپر افکنده در سر 

ھا و کشیده قد و دراز قباھا و نعل عربي پوشان و عباھا بر زمین  ريب سي نفر ژولیده عمامهو سبحه در دست، با ق
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وارد پارلمنت شدند و يک قسمت آن مجلس بزرگ را ] طباطبايي[و سید محمد ] بھبھاني[کشان، با سید عبدهللا 

الحالل و  االحکام و مبین ام و مروجااليت االسالم و اب سید عبدهللا نطق کرد که اين جناب حجت. گلستان عمامه نمودند

الحرام و زيب مکه و مقام و مرجع الخواص و العام و مالذاالنام و منبع الفیض و االبرام و منقح القول و الکالم جناب 

حاجي مال محمد خمامي رشتي است که چند ماه است طھران را مزين بلکه ايران را به قدوم بر پايتخت گلشن نموده 

تقبال ماه رمضان براي ھدايت و نجات بندگان خدا از نار نیران، عزيمت گیالن فرموده، خواست نوربخش االن اس. بود

چون به اين بزرگوار نسبت داده که مخالف طريقه عدالت و ضد اساس . طلبان نمايد پارلمنت شده و توديع حق

تقرير فرمودند، موقوف به اقامه اين  چه تمام علماي اعالم فرمايند که بقاء اسالم، چنان مشروطیت است تصريح مي

ً قسم به قرآن مجید ياد مي. آغوش با تقويت به آن مجلس است و حفظ مملکت ايران ھم فرمايند که در  و خود موکدا

  .حمايت مشروطیت يک آن غفلت ننمايند

   

ّ نظر دا ھا سودي نداشت و توطئه اين تالش شتند، به گران، که آشکارا گسیختن نظم سیاسي ايران را مد

  . ھاي خود ادامه دادند گري آشوب

   

  » مجمع چھارم«و » مسیو کارنجي«

مان ُ قھرمانان داستان، و با نام مستعار » مربي معنوي«و » پدر روحاني«اردشیرجي، به عنوان  شراره استبداد در ر

ن را مخفي و او دورادور مراقب حال اعضاي گروه است و در موارد حساس آنا. ، حضور دارد»مسیو کارنجي«

، پس از بازگشت از سفر اخیر خود به فرنگ، در ١٣٢٥رمضان  ١١در » مسیو کارنجي«. رھاند غیرمستقیم از خطر مي

  . تر به آن اشاره کرديم اين اشاره صريح به بازگشت اردشیرجي به ايران است که پیش. يابد جمع محفل حضور مي

   

ند که روح آن دعوت به تروريسم و خشونت و تشديد ک در محفل فوق سخناني بیان مي» مسیو کارنجي«

ھاي اساسي به سوي تفاھم و ھمدلي و  ھاي سیاسي معارض گام ھاست درست در فضايي که کانون تعارض

تا اين زمان در شراره استبداد سخني از تعارض بنیادين با حکومت قاجار در میان . داشتند استقرار نظم و آرامش برمي

از اين زمان لحن زنجاني دگرگون . که ديديم، متناقض و گاه ھمدالنه بود نسبت به اتابک، چنان نیست و لحن زنجاني

    .گردد طلبانه سرشار مي شود و از شعارھا و تعابیر خشونت مي

ّل شوال  ٢٠قريب به  ً فعالیت خود را آغاز کرد ١٩٠٧نوامبر  ٦/ ١٣٢٥روز پس از اين جلسه، در او   . لژ بیداري ايران رسما

   

  » مسیو کارنجي«رھنمودھاي 
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  : کند در جلسه فوق تشديد تعارض با علما و حذف ايشان را چنین توصیه مي» مسیو کارنجي«

   

قدر  مشتعل شده، آن... نجابت فطريه و قابلیت جبلیه در ھر کس مثل فتیله المپا است که حاضر است که به يک کبريت

میان اين خواست قابله و کماالت و ترقیات فاضله پرده ظلمت غلیظ حايل ... ضیاء بخشد] و[که روغن و استعداد دارد نور 

  . خواھد است که رفع آن خیلي صعوبت دارد و اقدامات خونريزانه مي

  آن ظلمت غلیظ چیست؟: عرض کرديم

  .فھم و درايت و روحانیان بي انصاف و ديانت، که آفت علم و کمال و حیات امت ھستند صورتان بي وجود اين عالم: فرمود

: افزايد او مي  

جمعي به عنوان روحانیت و رياست مذھب غیر رياست سیاسي مقرر نشد و ] اسالم[در اصل اساس اين دين مبین 

جاھل و تنبیه غافل و امر به معروف و نھي از منکر و لزوم تحصیل  تمام مسلمین در لزوم تحصیل علم و تعلیم و ارشاد

. معاش به کد يمین و عرق جبین و قبول مناصب، کساني که داراي ھیئت و شرايط باشند، ھمگي مساوي مقرر شدند

اکتفا به ] و[و ابدا جمعیتي به نام عالمیت مذھب يا روحانیت دين يا رياست مذھبي، که کسب و صنعتي را دارا نبوده 

لکن، جمعي پیدا شده، . مردم معیشت ايشان را کفالت کنند، در اساس اسالم نبوده و نیست] و[ھمین عنوان کرده 

 . در اسالم ھم مثل مذاھب ديگر، رياست مذھبي را ھم نوعي و صنفي از مردم قرار داده، ھمین را مايه معیشت کردند

غايت منفي و بدبینانه  اساسي فوق به سوي تفاھم ملّي نظري بهھاي  درباره تحوالت اخیر و گام» مسیو کارنجي«

  : شمرد دارد و آن را فريبکارانه مي ابراز مي

گي مملکت و لزوم مجلس شورا کرده  ھا به صحت مشروطه شاه علي االتصال اظھار موافقت کرده، تصديقات و دستخط

ي را بطور موکد امضا کرده و خود او در ماه شوال به و ھر قانون که از مجلس درآمده صحه و امضا نموده، قانون اساس

من چنان ... و امرا ھمه حاضر شده، عھد موکد کرده، قسم ياد خواھند کرد. پارلمنت خواھد آمد و قسم ياد خواھد نمود

ً به عھد و میثاق و قول و قسمي اعتقاد نیست مي ر تخريب و در باطن به کا... بینم که اين شاه و امرا و مالھا را ابدا

و اين اظھار معیت محض اغفال مردم است که ... دھند اند و نسبت آن را به انعقاد مجلس مي ملک و آشوب مشغول

ً به اين اقدامات ظاھريه اعتماد نبايد بکند... ناگاه اظھار ضديت کرده، تخريب اين اساس کنند به   . عاقل ابدا

  : دھد و ھشدار مي

  !عتبار نکنیدبه ھیچ قول و قسم و عھد اينھا ا
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دور از  آمیز خود، به ، تجددخواھان بايد پاي در میدان مبارزه گذارند و با تھاجم قطعي و خشونت»مسیو کارنجي«از ديد 

ھرگونه مماشات و مسالمت، بساط حاکمیت موجود را فروريزند و در اين راه از دادن صدھا ھزار قرباني و ريختن خون 

  :مضايقه نکنند صدھا ھزار از مدافعان حکومت

   

با يک قوه احرارانه قوه مستبدانه را يکسره مضمحل و ... محال است مملکت و ملت پا به دايره ترقي و عزت گذارد تا

ملت ايران که اين نعمت به ناگھان . ھا محض اغفال مردم است اما اين موافقت ظاھري و اين قول و قسم. نابود نگردانند

گويي و  جويي و سلم خواھند به ھمان صلح دانند، بلکه مي ه، نگاھداري آن را نميزحمت براي ايشان حاصل شد بي

ھا خوابیده و ھمه را  اين ملت سال. نجابت و سالمت اين اساس را محافظت کنند و مخالفان را در معیت نگاه دارند

يد کرد و از ريختن خون صد ھزار داند که در مقام لزوم بذل صد ھزار قرباني در اين راه با خوف و وحشت ديده، چگونه مي

  . از اين اشرار احتیاط نبايد نمود

   

  : کند او در پايان روش برخورد با علما را چنین توصیه مي

ً با آنھا به طريق ... بعد از اين در ھر موقع از مالھاي ايران ھر يک را ديديد که در منصه اشتھار و مرجعیت است ابدا

طور مجادله و نه  ريعت و ادب و انسانیت و عدالت و مدنیت نزنید و با ايشان نه بهحقیقت حرف صحیح علم و دين و ش

ھا جز  زيرا که اگر غرض شما استفاده از ايشان است، بدانید دعوت آن. به طريق موعظه و با برھان حکمت پیش نیاوريد

ا است، ھیھات، محال و اگر غرض شما دعوت و اصالح آنھ. جھالت و حماقت و ترک حقیقت و طرح شريعت نیست

ً حرف حقي را گوش دھند تا چه رسد به قبول و عمل پس يکسره از ايشان احتراز کنید و اگر گرفتار ... است ايشان ابدا

و خود را مريد مخلص و معتقد خالص به خرج دھید و جھد کنید . شديد جز تسلیم و تصديق صرف و تمجید خالص نباشد

ھا خواھید داد تا از شر  ھا خواھید کرد و مال و تطمیع کنید که خدمت... ق بدانندکه شما را جاھل محض و تسلیم مطل

  . ايشان خالص شويد

  قسم خوردن مجدد محمدعلي شاه 

گونه که وعده داده بود، در  محمدعلي شاه، ھمان ١٣٢٥شوال  ٥چند روز پس از تأسیس رسمي لژ بیداري ايران، در 

  . مجلس اعالم نمودمجلس حضور يافت و حمايت خود را از 

اين مطلب در طھران . شاه در اين ماه اطالع داد که به پارلمنت حاضر شده و اظھار معیت با ملت کرده، قسم ياد کند

وکالي مجلس و تمام ملت و خطبا و . مردم خیلي دلگرم و امیدوار شدند] و[منتشر و به تمام بالد ايران خبر داده شد 

شاه را میکادوي . شاه و اظھار فدويت ملت و محبوبیت سلطنت در تمام عالم قیام کردندارباب جرايد به تمجید و مدح 

بر آن، تمام ملتیان و دولتیان به ترتیب تزيین مجلس و   چند روز قبل. ثاني و ناجي و مربي ايران نامیدند و اظھارات کردند

روزي که شاه از . ھا کردند اخته، شاديھاي نصرت و اظھار فدويت پرد محالت و جشن عظیم و احترام شايان و طاق

ھا به  زينت. دربار دولت به طرف پارلمنت حرکت کرد، جمعیت تماشاچي و لشکري و استقبالي حد و حصر نداشت
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ھاي رسمي پوشیده، شاه با ولیعھد خود و تمام اعمام و بني  عموم دولتیان لباس. پارلمان و اطراف آن داده شده بود

ھا ذبح شد  ھا نثار شد و قرباني گل. زرگان قاجاريه و رجال بزرگ و کلیه اعیان در پارلمنت حاضر شدنداعمام و برادران و ب

تمام ملت دعاگو و ثناخوان . کرد ھا را کر مي گوش" خواه باد پادشاه مشروطه زنده"صداي ... ھا صرف کردند و شیريني

و اھالي دول و ملل خارجه به تماشا و تحسین قیام . دش ھا نواخته مي موزيک. سرودند شعرا و مداحان شعر مي. بودند

خود با تمام اقوام . شاه با کمال احترام وارد پارلمنت گرديد. کردند داشتند و اين ملت را براي نجات و قدرداني تمجید مي

قبله  خودش قرآن شريف را به دست گرفته، رو به. و رجال قسم به حمايت مشروطیت و سعي در ترقي ملت ياد کردند

بلند " زنده باد پادشاه، پاينده باد ايران"اسالم به خداوند قھار منتقم و اين قرآن قسم موکد ياد نمود، و صداھا به 

حفظ و ابقاء اين اساس شريف به حسب وصیت پدرم و «: گفت. با رجال دولت و وکالي ملت اظھار معیت نمود... گرديد

هللا و حجت بر عھده من واجب است و اگر تخلف  عزه و قسم بر کالمبه حسب محبت ملت و حفظ شريعت و حکم رب ال

آفرين از ھمه بلند ] و[صداي آمین » .از اين قسم کنم صاحب اين کالم خداوند عالم رحمت خود را از من سلب کند

  ...شد

   

  به شورش » مسیو کارنجي«دعوت 

مان زنجاني بار ديگر با  ُ   . کنند مالقات مي» رنجيمسیو کا«پس از اين مراسم، قھرمانان ر

   

موسیو با ما در صحبت شراکت . صحبت از معیت شاه و رجال درگاه و آمدن به پارلمنت و قسم و عھد در میان بود

ديديد که انشاء هللا تعالي کوکب ! موسیو: من عرض کردم. داد کرد و سر حرکت مي نمود، ولي تبسمي مي مي

ملت با عھود موکده قسم ياد نمود و اساس و شالوده ترقي االن به خوبي سعادت ايران طلوع کرده، سلطنت با 

  . کنم، حدس جنابعالي گويا خطا رفته بود جسارت مي. گذاشته شد

من تا چیزي را از روي مأخذ و اساس صحیح ندانم . ھنوز شما باز به آن مراتب از تجربیات مطلع نیستید! فرزندان: فرمود

شما چرا بايد گول اين ظواھر را بخوريد؟ در طبیعت ظلم و استبداد و ترتیب سبعیت و . گويم طور اطمینان آن را نمي به

  ... کند لجاج و عناد ھزاران برھان عقلي و بینات نقلي و دعوات ديني اثر نمي

براي حفظ سلطه خود از ھیچ سالوسي رويگردان » دوست پرست و شھوت ملوک و سالطین نفس«: افزايد او مي

و شرع و قرآن » لفظ دين اسالم«ھا  حاضرند به ھر مذھب و مسلکي درآيند؛ و نیز روحانیون ايران که اکثر آن نیستند و

  دھد  براي کودتا و انحالل مجلس خبر مي» ھا روس«او از توطئه . اند کرده» منافع دنیويه«را وسیله 

است با شروع کار فراکسیون  مقارن   و ١٣٢٥شوال  ٢٧در شب » مسیو کارنجي«جلسه بعدي اعضاي محفل با 

  . تندروي که قصد انشعاب از جامع آدمیت را، به دلیل حمايت آن از تفاھم ملّي، داشتند
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گیرد، اساس سلطنت قاجاريه زير سئوال  مورد خطاب قرار مي» استاد«با عنوان » مسیو کارنجي«در اين جلسه، که 

  . شوند ماندگي ايران معرفي مي عقب رفته و روحانیت و قاجاريه به عنوان دو بنیان تحمیق و

از قواعد حکمیه دولت قاجاريه، که اساس سلطنت و اقتدار اين طايفه بوده و ھست، اين است که رعیت را بايد چنان 

فقیر و مستأصل ساخت که صد خانه به يک محتاج باشد و شب و روز جز خیال تحصیل نان بخور نمیر خیالي نداشته 

  .ھا خلق شده احدي از ايشان بفھمد در دنیا چه ھست و چه نعمتو نبايد گذاشت . باشد

  : ھا در پیرامون ضرورت خشونت و خون ريختن است در اين محفل بار ديگر بحث

و آن کس که قدم به میدان اين . فعالً اصالح اين مملکت جز به ريختن خون ناپاک صد ھزار مشرک مستبد ممکن نیست

آيا راھي براي بیداري قوم و تحريک خون ملت جز مقاومت با قول و تحرير و فعل و .. !.جھاد و بذل نفس گذارد کیست؟

دادن نفوس و گذشتن از جوانان عزيز و اقدام بر ھمه قسم قبول عسرت و مشقت و بلند کردن صداي حريت با صداي 

لَم سرخ تفنگ و توپ َ لبي بر اقويا و ضعفا با سلوک ط رويي در اين فضا و شناسانیدن راه حق ھاي رعدآسا و بلند کردن ع

  ! ھمان مسلک اقوام بیدار است؟

مان زنجاني مفصل است و تا حوادث ذيقعده  ُ من در حال استبداد صغیر «: بعدھا زنجاني نوشت. يابد ادامه مي ١٣٢٥ر

ماني متعلق به آن زمان مي ُ ً در خانه منزوي بودم و ر اشاره » .کرديم ميلکن براي آزادي با آزاديخواھان کار . نوشتم غالبا

  . است شراره استبداد او به ھمین

  کودتاي محمدعلي شاه و انحالل مجلس 

اي نیز بر جاي مانده که سیر حوادث را از انحالل مجلس تا سقوط محمدعلي شاه  ھاي روزانه از زنجاني يادداشت

  : کند ترسیم مي

ّل  جمادي ٢٣در سحرگاه  ھاي آذربايجان و  ھاي مجلس و انجمن ساختمان نیروھاي قزاق و سرباز و توپچي ١٣٢٦االو

ھاي  اشغال مجلس و انجمن. مظفري را به محاصره گرفتند و پس از چند ساعت جنگ با محافظان مسلح تصرف کردند

ً اقدامي نکردند«نوشته زنجاني  تفاوتي مردم صورت گرفت و به آذربايجان و مظفري در فضاي بي در » .اھالي تھران ابدا

ھا روشن نبود و از ده  تلفات مدافعان مجلس و انجمن. ار قريب به ھفتاد نفر از نیروھاي نظامي به قتل رسیدنداين گیرود

  . ، نماينده تبريز و دوست نزديک زنجاني، بودحاج میرزا ابراھیم آقايکي از مقتولین، . شد تا دويست نفر گزارش مي

دست و پا جمع کرده بودم حرکت کنم که ناگاه . س برومبايست به مجل المقرر مي من صبح که در منزل بودم حسب

ھمه صداھا در گوش ما بود و تمام نسوان و اطفال . دوستان که بودند مانع رفتن شدند. صداي توپ و تفنگ بلند گرديد

  . ھا تحصن نمودند جمعي در سفارت... در رعشه و لرزه بودند

، به قتل صوراسرافیل  مدير روزنامه جھانگیرخان،و ) میرزا نصرهللا بھشتي اصفھاني( المتکلمین ملکروز سوم واقعه، 

سید و پسرش به يکي از دھات شمران و سپس به مشھد تبعید شدند و  سید محمد طباطباييرسیدند، روز چھارم 

، شیخ احمد تربتيو  يقاضي قزويناندکي بعد، . و دو پسر و دامادش به يکي از روستاھاي کرمانشاه عبدهللا بھبھاني
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گروھي از سران افراطي تجددگرايان از ايران اخراج شدند و برخي، مانند . ، و جمعي ديگر کشته شدندالقدس روحمدير 

رئیس انجمن (معاضدالسلطنه پیرنیا و ) المتین حبلمدير ( سید حسن کاشانيو  بھاءالواعظینو دھخدا  وزاده  تقي

زاده  آدمیت درباره فرار تقي. طريق پناھندگي به سفارت بريتانیا از ايران گريختند، از )زاده آذربايجان پس از تقي

  : نويسد مي

گرديد در خفا  رئیس انجمن آذربايجان که خود منادي شورش بود، از روز قبل از حادثه که قشون ملّي آماده کارزار مي 

جنگیدند، او به مجلس  ملیون علیه قزاقان مردانه ميزيست و روز بمباران مجلس، که افراد انجمن آذربايجان با ديگر  مي

  .گاه به سفارت انگلستان پناه برد نرفت و از خفیه

   

  تقي زاده و سید ابوالحسن علوي

زاده، او  گفته تقي به. به شکلي گنگ به نقش اردشیرجي در تحصن خود اشاره کرد زندگي طوفانيزاده در  بعدھا تقي

، محمد تربیت براي او به سفارت انگلیس روانه کرد ه اردشیرجي نوشت و از طريق علياي ب براي درخواست تحصن نامه

زاده را در جلوي  تربیت نامه تقي. کشد تا مسئله مبھم بماند ولي بالفاصله نام میرزايانس ارمني را نیز پیش مي

زاده  با اردشیرجي و تقيھا  استوکس از ھمان سال. ، وابسته نظامي سفارت، دادماژور استوکسسفارت انگلیس به 

، استاد ارجمند لژ بیداري ايران، دکتر پل ھنري مورلاي در دست است خطاب به  از دھخدا نیز نامه. رابطه نزديک داشت

انگلیس و اروپا و جلب حمايت ايشان » برادران«زاده و معاضدالسلطنه پیرنیا به  که طي آن خواستار معرفي خود و تقي

  . شده است

ھا موقوف  در تمامي شھرھا انجمن«. در ھمدان دستگیر شد و در بروجرد به قتل رسید  سید جمال واعظ  اندکي بعد،

ھاي  بدينسان، ايران به سوي آشوبي بزرگ رانده شد و شعله » .جات و تلگرافات و اطالعات موقوف شد شد و روزنامه

مسیو «اين ھمان فرجام خونیني است که  . شورش ابتدا در تبريز و سپس در فارس و ساير نقاط ايران سربرکشید

  .طالب آن بود» کارنجي

  فتح تھران و سقوط محمدعلي شاه 

ھاي بريتانیا و روسیه بر محمدعلي شاه شدت گرفت و نمايندگان سیاسي آنان با  فشار دولت ١٣٢٧الثاني  از ربیع

ً اعاده مشروطیت را خواستار شدند لحني تحکم    :نويسد زنجاني مي. آمیز رسما

جناب . ، است، که صبیه، وحیده، مريضه و سخت گرفتار تیفوئید است١٣٢٧الثاني سنه  روز پنجشنبه، غره شھر ربیع

التجار و  از زنجان، از حاجي امین. ، رفیق شفیق، مشغول طبابت است]محمدعلي تربیت[میرزا محمدعلي تبريزي آقا 

مالي شرير ملعون . دھد انقالب و ناامني و اضطراب مي رسد و خبر از سالمتي دوستان و وحشت و اقوام کاغذھا مي

  . خذله هللا. کند تمام راحت را از مردم سلب کرده، به ھمه قسم شرارت و اذيت به مردم مي] مال قربانعلي زنجاني[
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ً با لباس تمام رسمي شنبه، بیست و نھم ماه ربیع که روز سه مطلب مھم اين رفته  االول، وزيرمختار روس و انگلیس معا

الثاني يا دويم آن است، مجددا با لباس  و روز پنجشنبه، که غره ربیع. اند در امر ايران شاه را ديده، تکلیفي پیشنھاد کرده

و آنچه محقق است اين است که چند ماه است . ھا زدند و در اين باب مردم حدس. اند تمام رسمي رفته مذاکرات کرده

دولت مذاکرات و مشاورات در امر ايران کرده، باالخره پروگرامي پیشنھاد کرده، اين ھاي دو  کومسیوني مرکب از نماينده

  . اند روزھا به توسط وزيرمختارھا شاه را مکلف به جواب کرده

اول، اعاده مشروطیت؛ دو، عفو عمومي از خطاھا ھم از طرف ملت و ھم دولت؛ سه، : پروگرام اين است] کذا[اثاثه 

حضرت، رئیس  بعد از رفتن سفرا، امیربھادر و صنیع. ه تا روز يکشنبه پنجم ماه مھلت جواب خواستهشا. تغییر کابینه وزرا

در ] که[ھا را اعلیحضرت مجمع کرده، مشاوره کرده  السلطان و امام جمعه و چند نفر از امثال اين زن، و مجلل دزدان قمه

  . ھا بر پولتیک ايشان غالب آيد اين پولتیک... مقابل پولتیک عقالي روس و انگلیس چه جواب دھند که

   

   

  : اين حوادث به فتح تھران و خلع محمدعلي شاه انجامید

الثانیه، مشغول نوشتن کاغذي به زنجان و اظھار دلتنگي  شنبه، بیست و چھارم ماه جمادي بعد از طلوع آفتاب روز سه

. تر و بلندتر گرديد کم نزديک کم. بعضي صداھاي بزرگتر از دور شنیده شدناگاه، صداي شلیک تفنگ و رولور و  به. بودم

. خوف زياد شده، زن و بچه وحشت کردند. گمان کرديم که نزاع در میان مشروطیان و استبداديان در شھر درگرفته

. م پشت در آمديمآدم بیرون فرستاده، خود ھ. شد تا اطراف ما را درگرفت تر مي تر و بیش االتصال نزديک صداھا علي

معلوم . تحقیق کرديم. آيد مي] که[باد مشروطه و مجاھدين است  ديديم معرکه و غوغا و صداھاي شلیک و فرياد زنده

ّل صبح قشون ملّي داخل شھر شده و االن مشغول تصرف شھر ھستند و  مردم شھر ھم آزاديخواھان ] از[شد، او

  . دوانند رانند و مي رسد و سرباز و قراول و سنگريان را مي گوش مي بیرق بلند کرده و مسلح شده و نداھاي عموم به

پناھندگي شاه به سفارت روسیه به پايان   با  ١٣٢٧الثاني  جمادي ٢٧در روز جمعه  جنگ سه روز ديگر ادامه يافت و 

  . رسید

روس و انگلیس منتشر اثر فرار شاه به سفارت روس و پناھیدن در تحت حمايت دولتین    ھنوز ظھر نشده خبر بھجت

پالکونیک به توسط دو نفر از طرف . اند ھا کرده آباد رو به تفرقه و گريز و چاپیدن دھات و ناامني راه ارودي سلطنت. شد

دولتین حضور دو سردار ملّي رسیده و اطاعت وزير جنگ قانوني را به عھده گرفته، به توسط سفیرين به شرط اطاعت 

  . که بودند تسلیم ملت و مجاھدين شدند قزاقخانه و ارک و میدان توپخانه و آنھاييدر عھده خود باقي مانده، 

ھا و  حد و حصر در اتاق ظھر وکالي سابق را با تمام شاھزادگان و اعیان و ارکان به بھارستان احضار کرده، جمعیتي بي

امر تحصن محمدعلي . ان بوديمصحن و میدان بھارستان حاضر شده، در اتاق مخصوص وکال با وجود رجال و شاھزادگ

کردني را فوري اليحه کرده، در مجلس ارکان خوانده   میرزا علني شده، کمیسیوني تشکیل شد که مطالب مھمه اقدام

  . موقع اجرا گذاشته شود عموم شده، به    شده، بعد از اتفاق رأي و اکثريت، اعالن به
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ّل، اليحه خلع محمدعلي شاه که بالطبع خود را به واسطه تحصن و انزجار خاطر تمام ملت از سلطنت مستعفي  او

ملکه، براي سلطنت قرائت و راي داده شده، اعالن  داشته و تعیین فرزندش ولیعھد دولت، اعلیحضرت احمد شاه دام

ً . باد به فلک رسید صداي تحسین و تبريک و زنده. شده   . کف زده، ھمه اظھار شادي کردندو عموما

ً تا انعقاد پارلمنت و قرار قطعي در اين قرائت شده،  دويم، اليحه تعیین حضرت اشرف عضدالملک به نیابت سلطنت موقتا

  . راي داده شده، اعالن و تبريک و کف زدن و بشاشت به عمل آمد

به ] کذا[رأي داده شده و تبريک و خورسندي سیم، اليحه تعیین حضرت اشرف سپھدار اعظم به وزارت جنگ قرائت و 

  . عمل آمد

  . چھارم، اليحه تعیین حضرت اشرف سردار اسعد به وزارت داخله قرائت و تبريک شد

پنجم، اليحه تعیین ھیئتي مرکب از شش نفر براي رفتن به سفارت روس و اطالع خلع محمدعلي میرزا و نصب احمد 

  . هللا، قرائت شد شاه، حفظه

حضرت اشرف . خوانده شد] اي[از طرف او خطبه. حضرت اشرف عضدالملک را احضار کردند. ا خوانده شدھ خطبه

  . سپھداراعظم خطبه و اظھار لزوم اتفاق را خواند

   

  هللا نوري قتل شیخ فضل

خ ، به دادستاني او، و ماجراي به دار کشیدن شی»محکمه موقتي«و » ھیئت مديره«زنجاني درباره عملکرد خود در 

  : نويسد کلي ساکت است و تنھا در يک جا مي هللا نوري، به فضل

   

چند نفر را دار . من عضو بوده و در محکمه موقتي ھم عضويت داشتم. پس از غلبه آزادي ھیئت مديره تشکیل شد

يک اليحه الزامیه من ! بلي. ام لکن دروغ بود  هللا کرده  زدن شیخ فضل  ھرچند به من نسبت دادند که من حکم به دار. زدند

کردند، و قصد  اين اشخاص که به دار رفتند مجاھدين مي. نوشته، اعمالي که او کرده بود درج کرده براي او خواندم

ھا شده بودند و بعد باز فسادھا کردند از میان بردارند، لکن از  ريختن  داشتند بسیاري از مفسدين که سبب اين خون

   .سفارت روس و انگلیس ممانعت شد
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دارد، سايه سنگین و شوم اين  هللا نوري بیان مي ھايش از شیخ فضل رغم نفرتي که زنجاني تا پايان عمر در نوشته به

اش از تجديد خاطره آن  ھاي شخصي جا که حتي در يادداشت توان ديد تا بدان روشني مي قتل را بر زندگي پسین او به

  . پرھیز دارد

آورد و با بدبیني به نقش استعمار بريتانیا در  ياد مي مبارزه با محمدعلي شاه را بارھا بهھاي  زنجاني بعدھا خاطره سال

  : ، نوشت.ش ١٣٠٣./ ق ١٣٤٢او در سنین کھولت، در تابستان   .نگرد آن حوادث مي

ً وقوع جنگ و آشوب و زدوخورد و خرابي در ايران بود و يک  دولتین به اين غلبه ھم کمک کردند، زيرا مقصود آنان دائما

خواستند ايران به يک وضع آزادي يا استبدادي آرام و اداره شود و از ھر طرف تحريک فساد و خرابي  دقیقه نمي

، قسمتي از قشون روس وارد تبريز شده تا   زدگان در بین جنگ تبريز به بھانه مساعدت به محصورين و قحط. کردند مي

و ھمه به تحريک . ه چه بالھا به سر آذربايجان و اھل ايران بدبخت آوردندانقالب روسیه در جنگ بزرگ درآنجا اقامت کرد

  انگلیسان بود

  پوپولیسم و تکوين انديشه ديکتاتوري مصلح 

ّلیه پس سقوط محمدعلي شاه اوج رونق کار زنجاني است سال ّم  ١٣٢٧در پائیز . ھاي او گشايش يافت که مجلس دو

زمان، زنجاني به تأسیس عدلیه جديد مشغول شد و اندکي بعد در زمره  در اين. زنجاني يکي از قھرمانان آن بود

  .بنیانگذاران حزب دمکرات قرار گرفت

   

من مشغول . که اصرار کردند وارد عدلیه شده اداره تنقیح لوايح را به من و دو نفر ديگر واگذار کردند واسطه اين من به

يکي منصورالسلطنه و جوان باھوشي است، از فرانسه ترجمه دو رفیقم، که . ترجمه قوانین عدلیه از عثماني شدم

ّل از من شروع شده است. کردند مي به ھر حال، . اساس قانون عدلیه که اکنون معمول است و تطبیق آن با شرع او

ده نفر  ھنوز. کم شروع به ترويج محرمانه آن کرده بود زاده از اروپا مرامنامه و نظامنامه حزب دمکرات را آورده کم  تقي

بعد، يک مجمع مرکب از ده دوازده . تر نبودند مرا دعوت کردند و من مرامنامه را موافق آمال خود ديده قبول کردم بیش

حضرت و سید  الملک و صديق  خان نواب و وحید زاده و حسینقلي من و تقي. نفر براي تنقیح و تکمیل مرام تشکیل کرديم

  . مرامنامه و نظامنامه طبع شد. لحسن و چند نفر ديگر مرامنامه را تکمیل کرديمابوا سید   محمدرضا مساوات و حاجي  

ّمین انشعاب در تجددگرايان    دو

ّمین بار کارشان به تعارض و  ّم شکافي بزرگ در میان تجددگرايان عصر مشروطه پديد آمد و براي دو در مجلس دو

ّل، چنان. انشعاب کشید و بر سر تداوم يا تخريب سلطنت محمدعلي شاه و  دمیتجامع آکه ديديم، در ماجراي  بار او

. کرد زاده، به جناح افراطي تعلق داشت که بر ضد اعتدالیون عمل مي اين بار نیز زنجاني، در کنار تقي. دولت اتابک بود

نظیر ايران،  ناصرالملک، شخص بي«ھاي دوران محمدعلي شاه از او با عنوان  ، که زنجاني در نوشتهناصرالملک

اين در حالي است که زنجاني، . شد خوانده مي» سراپا تدلیس و پرورده انگلیس«کرد، اينک  ياد مي» الوزرا رئیس
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اي، ممھور به مھر اين لژ، تعھد  در بدو نیابت سلطنت ناصرالملک طي نامه لژ بیداري ايراناردشیر ريپورتر و ساير اعضاي 

  . حمايت کنند» السلطنه دولت مشروطه ايران خود ناصرالملک نايببرادر محترم «از » با تمام قوه«کرده بودند که 

ھا وارد  اي بزرگ بر دمکرات گران اصلي، از ايران توانست ضربه زاده، يکي از آشوب ناصرالملک قدرتمند بود و با اخراج تقي

  . کند

خواه درستکار  ھاي مردمان داناي عاقل وطن العاده و اين شخص از فوق. زاده بود دويم روح عالي داشت که تقيمجلس 

و اين شخص محبوبیتي در ايران پیداکرد که محسود اقران شده، ناصرالملک با مستبدين و . بدل است نطاق بي

کردند و ] خراساني[لیس به آخوند مال کاظم روحانیان فاسد و بعضي آزاديخواھان حاسد برضد او اتفاق کرده و تد

که از شدت تندي او و قصد اجراي پروگرام  ھا فرستاد که در نزد آخوند او را متھم گردانیدند بر اين سپھساالر پول

زاده در  خبر از دسايس بازيگران تلگرافي کرد که وجود تقي آخوند بي. دمکراتي وجود او بر ايران يا اسالم مضر است

مقام محروم  او ھم با مشورت دوستان مھاجرت کرد و تاکنون ايران از استفاده وجود آن شخص عالي.  مضر است ايران

ً روح مجلس .  است ھاي مجلس انتخاب شده طوري محبوب است که براي ھمه دوره ، ولکن به  مانده پس از رفتن او واقعا

  .ختسکته خورد و ارتجاع قوت گرفت و ناصرالملک به دسايس پردا

   

   

  : دھد زنجاني ماجراي پیدايش اين اختالف را چنین شرح مي

   

بدبختانه، از اول در ھیئت مديره و در مجلس شوراي . مديره در مجلس شوراي عمومي عضويت داشتم   من پس از ھیئت

الدوله و  قو اگر اصل آن را نگاه کنیم عمده علت اختالف وثو. عمومي میان اعضا و رؤساي آزادي اختالف پیدا شد

زاده، که در زمان  و سبب ديگر اين بود که چند روز پس از غلبه آزادي تقي. اعظم شدند و سرايت به ديگران کرد  سپھدار

العاده   صغیر در اروپا بود و پس از آن به تبريز آمده بود، به تھران آمد و عموم مردم او را پیشواز و احترام فوق  استبداد

رفتار   العاده اين عصر و در عقل و فھم و ھوش و بیان و آزاديخواھي و پاکدامني و حسن  ردمان فوقاين جوان از م. کردند

. کردند ھا و اعمال او او را پرستش مي واسطه نطق عموم اھل ايران به. در حقیقت روح پارلمان ايران بود. مانند نداشت

ً يک نطق معروف او. اين قضیه سبب حسد جمعي گرديده بود که بايد اين  عالي بر اين در مجلس شوراي  خصوصا

حرارت سپرد و  خواه با شدگان وطن  اند گرفت و به تربیت که به اين حال انداخته افتاده را ديگر از دست کساني پا  مملکت از

در چنین عصري از ]و[از ممالک مترقیه با آوردن مستخدمین به اصالحات ادارات و ترتیبات استعانت جست 

  . شود ھاي پوسیده کاري ساخته نمي استخوان

خواستند ابدي عموم خلق  که مي دسته مستبدين و کساني. بالجمله، جمعي از کملین آزاديخواھان با او ھمراه بودند

زاده، سیدحسن تبريزي مذکور، حسد  طلبان که به تقي  اسیر ايشان بوده بندگي ايشان کنند، و دسته ديگر از مشروطه

توانند  آزادي نمي  چون ديدند ديگر به اسم سلطنت استبدادي و ضد. ه يک فرقه و يک دسته شدندکردند، گرد آمد مي
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اعتدالي گذاشتند و   کار کنند مانند ھمه مستبدين دنیا و مدعیان ربوبیت به اسم مذھب چسبیده اسم خود را 

ھمداني بود که   ته ناصرالملک مؤسس و باني اين دس. خواستند به اين اسم خود را محبوب و عوام را مجذوب کنند

کرد و مردي مزور و  که در انگلیس مدتي مانده و تحصیل زبان کرده و گاھي اظھارات آزاديخواھانه مي واسطه اين به

  .محیل بود در نظر آزاديخواھان آزاديخواه جلوه کرده و محبوب بود

   

  زاده و تروريسم مرموز  تقي

ند اختالفات دوران محمدعلي شاه و جامع آدمیت، تروريسم مرموز بار ديگر زبانه گیري اين اختالفات، درست مان با اوج

  : کشید

نظیر بود، با چند نفر ديگر از آزاديخواھان به ترور  ، که يک جوان پاک آزاديخواه عالم بي]تربیت[خان  محمد  میرزا علي

سید عبدهللا   الملک و آقا   امین. اقع شدمحیي و  اعظم و سردار نسبت داده شد که به تحريک سپھساالر. کشته شدند

  . اند زاده کشته نسبت داده شد که يفرم و دسته تقي. و بعضي ديگر مقتول شدند] بھبھاني[

  : کند زاده وفادار است و با سرسختي اين اتھام را رد مي زنجاني تا پايان عمر به تقي

مبلغ بزرگي خرج کرده از تھران و شھرھاي ديگر به عتبات و آخوند  ]زاده تقي[درآوردن او   پا  آخوندھا و بعض اعیان براي از

مسلکان خود در صدد آشوب و  القاي شبھه کردند که او با ھم] مازندراني[و حاجي شیخ عبدهللا ] خراساني[مال کاظم  

اين کار را به اشرار وسیله به دست آورده . که سید عبدهللا مرحوم ترور شد تا اين. تضعیف روحانیین و اسالم است

کش  زاده و ھمراھانش ھرگز آدم اما تقي. مرحوم آقا سید عبدهللا در تقويت ارتجاع بود! بلي. خبر بستند زاده بي تقي

ً کشتن چنین اشخاصي را که به اسم مشروطه خواھي نفوذ پیدا کرده بودند مضر به مقصود  نبودند، خصوصا

  . دانستند مي

زاده اقدامات  از اشرار عوام، که تحريک شده بودند، بر ضد تقي] اي[عبدهللا دسته  شدن سید  به ھر حال، پس از کشته

. زاده در ايران مضر به مصالح ملت و اسالم است ھا با دسايس از عتبات تلگراف آوردند که وجود تقي اعتدالي. کردند

عوام يا تکفیر اشتباھي، بلکه از ھوي  باالخره، دوستان ناچار صالح دانستند او مدتي مھاجرت کند، نه از ترس ھاي

با آن ھمه نفوذ و محبوبیت، وقت رفتن ما بیست نفر از وکالي دمکرات يکي ده . افسوس که او رفت. ترس ترور حاسدان

ً به رفتن او روح از تن پارلمان ايران رفت. خرج سفر ھم نداشت. تومان براي او خرج راه تھیه کرديم و او نیکبخت . واقعا

. ھا که پس از او شايع شد خالص گرديد فروشي ھا و وطن ھا و خیانت ديدن اين ھمه فساد تھران و بدبختيبود که از 

بود   پروري او در ھرجا که ھست از شنیدن اين اوضاع معذب است، لکن شنیدن کي خواھي و آزادي ھرچند آن روح ايران

  . مانند ديدن

  دوستان زنجاني 
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ً اعضاي تندروي لژ بیداري ايران و بازيگران  زنجاني فھرستي از دوستان خود در اين زمان به دست مي دھد که عموما

زاده و  در قله اين فھرست سید حسن تقي. اصلي سناريويي بودند که سرانجام به استقرار ديکتاتوري رضا خان انجامید

  . محمدعلي فروغي جاي دارند

زاده بھترين  تقي. الملک و ذکاءالملک و من بوديم از جمله، آقايان مشیرالدوله و مؤتمن. فھم بود  چندنفر در مجلس قانون

ّلین ... سلیمان میرزا و حسینقلي خان نواب ھم بد نبودند. افسوس که رفت. ھمه بود اما در اخالق و علم و ھمه چیز او

داني و فعالیت مرد طاق  خواھي و قانون پاکي و وطن مشیرالدوله در. است] فروغي[مرد بلکه افتخار ايران ذکاءالملک 

ھمه اين بزرگان دوست روحاني و حقیقي من . الملک در درستي و فھم حقیقت و استقامت يگانه آفاق مؤتمن. است

ِ من است. شخص پاک امین آزاديخواه اديب است] تقوي[نصرهللا  آقاي حاجي سید. ھستند از افتخارات ايران آقاي . برادر

دوست امین درست  الملک، که يگانه آزاديخواه وطن آقاي حکیم. الملک رئیس مدرسه نقاشي جانِ من است لکما

پرور ترقیخواه  اسعد، آن رادمرد علم  سردار. کار است، يگانه دوست عالي من است کردار و راست پرور درست  صديق وفا

خان کحال،   دکتر حسین. ھان رفت، دوست عالي من بوددوست امین پاک که تا آخر پاک از ج بزرگوار دلیر بخشنده وطن

ارباب کیخسرو مرد منظم کاردان پاک از . که از وکال نبود اما شخص آزاديخواه خوبي بود، از دوستان حقیقي من بود

مرحوم دبیرالملک با من . خانه ھستند سیاح و فرزندان او با من يگانه و يک   دانید که حاجي مي. دوستان من است

  . وست بودد

   

   

   گروھي از اعضاي لژ بیداري ايران

شیخ ابراھیم زنجاني، ھمايون سیاح، دکتر :] ايستاده[الملک،  کمال:] نشسته روي صندلي: [عکس از سمت راست

  حسین کحال، عباسقلي، ابوالحسن فروغي،

:] مت راست عکسنشسته در وسط از س. [دبیرالملک:] نشسته روي صندلي. [ارباب کیخسرو شاھرخ، عزالملک

  ، )الملک حکیم(ابراھیم حکیمي 

  ).ذکاءالملک(، محمدعلي فروغي )تقوي(سید نصرهللا اخوي 

ّم و خانه   نشیني  انحالل مجلس دو

ّل، به انحالل کشید  ّم نیز، مانند مجلس او میرزا حسن خان ). ١٩١١دسامبر  ٢٤/ ١٣٣٠محرم  ٣(کار مجلس دو

السلطنه، پیشنھاد کرد  العمومي آن به ناصرالملک، نايب وان عالي تمیز يا مدعيزنجاني را براي رياست ديمشیرالدوله 

مان. نشین شد و به ترجمه و تألیف روي آورد زنجاني بار ديگر خانه. که پذيرفته نشد ُ ، کاپیتان پانزده سالهھاي  ترجمه ر

در اين . حاصل اين دوره از عمر اوست راه زندگانيو  شھريار ھوشمندھاي  و تألیف رسالهيھودي سرگردان ، برادر خائن

نالد، در زير فشار شديد مالي است و از  سالگي قرار دارد، در پايتخت، که از گراني آن مي ٦٠زمان زنجاني در آستانه 

گرايي دوران مبارزه با محمدعلي شاه خبري  بیني و آرمان ھاي اين زمان او از خوش در نوشته. اوضاع زمانه سخت بیزار

  . زند عکس يأسي تیره موج مي بهنیست و 
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اند، نه در حال غلبه تازيان و ضحاکیان و نه در حال  انگیز را که االن داريم نداشته ھیچ وقت ايران و ايرانیان اين حال اسف 

بیگانه در اين سامان، و نه در حال اواخر اختالل امور ساسانیان و ھجوم اسکندر به ايران و نه در حال سلطنت اشکانیان 

ھجوم اعراب و اسالمیان و انقراض قومیت نژاد پاک فارسیان، و نه در حال ھجوم مغول و چنگیزيان و تیموريان و اختالل 

  .ضر را کسي نديدهواسطه افغان و ساير اختالالت و انقراضات، اين حال در ايران رخ نداده و مثل وضع حا امور به

اھمیت . رود شمار مي اي بزرگ علیه ناصرالملک به است که ھجويهشھريار ھوشمند ترين اثر زنجاني در اين دوران  مھم

سیر تحول فکري تجددگرايان افراطي عصر مشروطه و تحول نظري ايشان را از  ويژه از آنروست که اين رساله به

زنجاني تألیف . دارد روشني بیان مي به »ديکتاتوري مصلح«ج تدريجي آرمان تا نض» پارلمنت«و » آزادي«دلبستگي به 

  ، يعني در زمان حکومت ناصرالملک، به پايان برد١٣٣١الثاني  ربیع ٢٦اين رساله را در 

  شھريار ھوشمند ھاي اصلي در  شخصیت

مان ُ ، »مارکیز لوتر«دستي با ، رئیس درباريان، است که در ھم»مارکیز مارتین«گونه  شخصیت اصلي منفي اين ر

. کنند دھند و کشور را تاراج مي ، رئیس روحانیون، شھرياري جوان را فريب مي»کشیش دلفورتیس«الوزرا، و  رئیس

تواند  تطابق دارد و خواننده ميسپھساالر تنکابني با » مارکیز لوتر«، ناصرالملکنمادي است از » مارکیز مارتین«

اين شھريار جوان نیز نمادي . بداند که دو سال پیش به قتل رسیده بود بھبھاني سید عبدهللارا » کشیش دلفورتیس«

  . آرماني از احمد شاه است که بايد چند ماه ديگر تاجگذاري کند و زمام قدرت را به دست گیرد

   

  احمدشاه قاجار 

سیاه دراز خون فاسدي در زير اين لباس «کند که  توصیف مي» حريص و طماع«را مردي » کشیش دلفورتیس«زنجاني 

دھد و از تقلید چشم بسته منع  جزاي کسي که مردم را فکر و اجتھاد ياد مي«و » کند ھايش گردش مي در رگ

  . او مردي است آزمند که دين را وسیله کسب منافع دنیوي قرار داده است. داند مرگ مي» کند مي

ر راجر و  شھريار ھوشمند مشاوري دلسوز دارد به نام دکتر ھنري فون کالوين که او  به» محرم خاصي«و » استاد«نام سِ

ھاي  شخصیت دکتر ھنري، طبیب مخصوص شاه، شباھت. گشايد کند و چشم و گوشش را بر حقايق مي را ھدايت مي

ُمان » مسیو کارنجي«بنیادي به شخصیت  گرايي جان استوارت میل و  اي از عقل آمیزه. ددار شراره استبداددر ر

ماند که بر انديشه  ميطريقت تئوسوفي در » استادان غیبي«به » مسیو کارنجي«گونه؛ و چون  اقتدارگرايي بیسمارک

» در صورت و بدن شبیه بسمارک مشھور«دکتر ھنري حتي . سیاسي اعضاي لژ بیداري ايران تأثیرات عمیق نھاده بود

دکتر ھنري، . الھام گرفته است" مسیو اردشیرجي"در پرداخت اين شخصیت نیز از شخصیت واقعي  زنجاني. است

در » مسیو کارنجي«شود و، چون  دھنده، متأثر نمي چون اردشیر، مردي آرام است و از شنیدن ھیچ خبري، ھرقدر تکان

  : کند ، ديگران را به مردن در راه آرمان ترغیب ميشراره استبداد

عمر بي انسانیت مثل درخت بي ثمر جز . را نبايد فداي عمر کرد، بلکه عمر را در راه انسانیت بايد صرف کردانسانیت 

  .سوختن به کار نیايد
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مان. شود خو که بسیاري از اندرزھا از زبان او جاري مي ھمسر شھريار زني است دانا و فرشته ُ ھاي  گونه اصوالً در ر

گرايي  در نوشتار زنجاني، زن نماد آرمان. واقعي؛ و ھماره مثبت است نه منفي زنجاني زن شخصیتي نمادين است نه

که او نیز، چون ) بلقیس(نیز، که با آن آشنا خواھیم شد، تنھا يک زن عضويت دارد » جمعیت آزاديخواه«در . است

  .گرايي است و ھمسر شھريار ھوشمند، نماد آرمانشراره استبداد قوةالقلوب در 

   

  پوپولیسم جديدنماد : سرج

مان فردي است به ُ سرج، که به . را به دست دارد» جمعیت آزاديخواه«نام سرج که رھبري  شخصیت مھم ديگر ر

ّم مجلس شوراي ملّي، شبیه است، انقالبي  تقي ّل و دو زاده در دوران رياست انجمن آذربايجان و نمايندگي ادوار او

فقرا و «و در میان » جنوب شھر«دھد، مأوايش در  ايانه ميگر پوپولیستي است که شعارھاي سوسیالیستي و چپ

خواست  کنند و حتي اگر سرج مي مي» به ھمه کار اقدام«دانند، به اشاره او  او مي» فدائي«است که خود را » ضعفا

 خوانند که مي» طلب سوسیالیست شورش«ھا او را  حکومت سرج را زير نظر دارد و روزنامه» .زدند به شھر آتش مي«

شخصیت سرج را، به احتمال قريب به يقین، » .مخالف راحت عمومي است] و[وجودش براي مملکت خطرناک است «

مان ُ   . ھاي فارسي دانست گونه بايد نخستین نماد پوپولیسم جديد در ر

   

ارکیز شود و فساد م که از طريق دکتر ھنري و سر راجر با واقعیات تلخ جامعه آشنا مي شھريار ھوشمند پس از اين

با " باکن لروا"طور ناشناخته و با نام مستعار  شناسد، به راھنمايي اين دو مشاور به مارتین و کشیش دلفورتیس را مي

دارد، وضع  بیان مي) شھريار(ھاي خود براي باکن لروا  زنجاني در توصیفي که سرج از خود و آرمان. کند سرج مالقات مي

ن تفسیق سیاسي او توسط آخوند خراساني و شیخ عبدهللا مازندراني و خروجش زاده در زما او را مشابه با وضع تقي

  : کشد از ايران به تصوير مي

   

که اين مقصد مھم حمايت عدل و طلب آزادي کار پرخطري است، زيرا دو فرقه صاحب نفوذ مقتدر صاحب ثروت مکار  بدان

اند؛ يکي وزرا  است، اينان دشمن حق و علم و عدل و آزادي آزار، که بنیان ظلم در عالم از ايشان رحم مردم خوار بي مفت

که  کنند به نام اين گويان را پامال مي آنان جان و مال و عرض حق. ديانت مکار و امراء جابر و خائن و يکي کشیشان بي

فساد ظلم خودشان را ا] از[درواقع جلوگیري ] و[اينان مفسد و انقالبي و آنارشیست و مخل راحت عموم ھستند 

خوري خود  گیري و مفت کنند و درواقع خلل بر رياست و رشوه اينان ھم طالبان علم و عدل و حق را تکفیر مي. نامند مي

  . ديدي که مرا در روزنامه مفسد و آنارشیست نوشته بودند. نامند را کفر مي
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  »جمعیت آزاديخواه«مناسک ماسوني در 

تشريفات اين عضويت . آورد در مي» جمعیت آزاديخواه«را به عضويت  و دو ھمراھش" باکن لروا"و سرانجام، سرج 

  : مشابه مراسم عضويت در لژھاي ماسوني است

   

در ] ... کذا. [کرد رفتند بلند مي ھاي تنگ و تاريک که با دست مالیدن باال مي سرج ايشان را از داالن تاريکي برده، از پله

به تاالر بزرگي که با دو چراغ بزرگ که از سقف . کرده، با رفیقان وارد شدندسرج آن را باز . آخر به در بزرگي رسیدند

  ... اند ھا دور میز بزرگي نشسته قدر بیست نفر روي صندلي آويخته بود روشن گرديده و به

... . و با يکديگر با اشاره مخصوصي به دست چپ سالم کردند] برخواستند: اصل[به محض ورود سرج ھمه برخاستند 

کنم که من  اينک سه نفر رفیق تازه به شما تقديم مي! برادران: ھا قرار گرفتند، سرج گفت ھمه در روي صندلي چون

اند که عضو جمعیت ما شوند، پس بايد در حق ايشان نظامات مقرره را  ام بلکه ايشان خود طالب شده ايشان را نخوانده

  . گويند جاري کنیم و خودشان نام و استعداد خود را مي

  ... پذيريم به شرط اخالص و امانت ھرکس که ما را بپذيرد با کمال خوشحالي مي: ژان گفت

   

ً مراعات کنند   : اين جمعیت مخفي داراي اساسنامه و مقرراتي است که اعضا بايد اکیدا

   

  . که، بايد با کمال اخالص به مقصد جمعیت خدمت کرده، حافظ اسرار باشید اول اين

کند در امور الزمه مذاکره کرده، به  که، بايد اعضا در ھر ماه يک دفعه جمع شده در مکاني که رئیس مقرر مي ايندويم 

  . حسب قرعه بعض اجراعات الزمه را تعیین کنند

  . که، اعضا در اقامت و سفر آزادند و مکلف نیستند عنوان منزل خود را معلوم بکنند سیم اين

اجتماعي معلومات الزمه بدھند و ھر کس در اجتماعات معینه حاضر نشود يا سبب غیبت خود که، بايد در ھر  چھارم اين

ً توضیح نکند خائن محسوب شده مجازات خواھد ديد ً يا کتبا   . را شفاھا

پنجم، ھرگاه براي يکي از خیرخواھان خطري پیش آيد از رفیقان کساني که به مساعدت و اعانت او قدرت دارند بايد 

  .ده اعتذار نجوينداقدام نمو
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  . باشند» تا دم مرگ و تا دادن جان در سر عھد«بندند که  و اعضا پیمان مي

   

ّم  تفھیم مي" باکن لروا"يکي از اصول مرامنامه جمعیت، که در اين جلسه به  شود، مبارزه با اکثريت اعتدالي مجلس دو

  : ک قراگوزلو و سپھساالر تنکابنيو تالش براي انحالل اين مجلس است و ديگري مبارزه با ناصرالمل

   

اند، تغییر داده در  و ظالم  کنیم که اين مجلس شوراي حالیه، که اصالً لیاقت ندارد و اکثر اعضا خائن ششم، عھد مي

جاي آن مجلس ملي جديدي که اعضاي آن از تمام ملت به آزادي بدون شیطنت انتخاب شوند تشکیل دھیم؛ به شرط 

  . ق و عدل جاري گرددکه انتخاب به ح اين

ھا کرده، به عموم ملت بفھمانیم که اين مرد مزور شقي خائن که با  ھفتم، با صداي رسا در تمام انحاء مملکت نطق

مکر رياست مملکت و رياست وزرا را به دست آورده، او مرد مفسد و مکار و طماع و جبون و خائن است و صفات رذيله 

  . دھد ن او مملکت را به باد ميو طمع او و ھمدستا] رزيله: اصل[

   

   

  "ھاي درشت مھره"سرج و ترور 

کند؟ سرج  رغم حمايت مردم از او براي خلع پادشاه شورش نمي پرسد که چرا به از سرج مي) شھريار" (باکن لروا"

کند که جمعیت او با  سرج ادعا مي» .شورش عموم خطرش بیشتر از ھیجان شیران گرسنه است«: دھد پاسخ مي

فرقه ھوادار . کند علیه خود عنوان مي» خائنان دربار«روريسم نیز مخالف است و آن را اتھامي از سوي روحانیون و ت

  . اشاعه آگاھي سیاسي در میان مردم است و از اينرو فعالیت مطبوعاتي را براي نیل به ھدف خود برگزيده است

   

ما . جويان باور کني خواھان و آزادي ن مکار، را در خصوص وطنھاي اين اشرار، يعني خائنان دربار و کشیشا مبادا تھمت

خالص کنیم نه قتل، ] که[مقصد ما اين است . اھل صلح و آرامي و محبت و مھرباني و شفقت به بشريت ھستیم

زندگي بدھیم نه مرگ، معالجه کنیم نه مرض، ترياق بدھیم نه زھر، مردم را با ھم دوست کنیم نه مثل آن بدکاران 

  .ما طالبان آرامي و راحت ھستیم نه اھل شورش و انقالب. اق انداخته دشمن کنیمنف
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بازد و چھره  پردازد، اين ادعا رنگ مي مي» ھاي درشت مھره«ولي اندکي بعد، زماني که سرج به اثبات حقانیت ترور 

  . شود گر مي يک جمعیت مخوف تروريستي جلوه

   

از ملّت موقوف بر مرگ يک خائن، يعني يک گرگ خونخوار يا يک عقرب و مار و ولکن ھرگاه ببینیم خالصي ھزاران نفس 

کنیم تا مکرر او را  لکن باز اقدام به قتل چنین ماده فساد نمي. شويم يک سگ ھار است، در آن وقت از اين کار البد مي

  . ما خادمان عدلیم نه آدمکش. تحذير نکرده و توبه و ترک نخواسته باشیم

   

  يشه ديکتاتوري مصلح تکوين اند

ّل  تقي   : گفته بود) ١٣٢٦الثاني  ربیع ١٥(زاده در مجلس او

العاده و پنجه آھنیني بايد مملکت را اصالح  تواند داخل کار شود، بلکه به يک قوه فوق ھاي عادي نمي ين مجلس از راها

  .چطور که محمدعلي پاشا در مصر و ناپلیون در فرانسه کردند... نمايد

  : را تحقق اين آرمان دانست و گفترضا شاه حکومت ) ١٩٣٤مه  ٣٠(او بعدھا، در سخنراني خود در لندن 

رھبري و ارشاد او ... رھبر بزرگي ظھور نمود و سرنوشت ملت را در کف خويش گرفت... پروردگار ايران را ياري کرد

ّل مجلس را تحقق بخشید بسیاري از آرمان   .ھاي ملیون دوره او

راجر و  شھريار، که دکتر ھنري و سر. نماياند ترين شکل رخ مي به عريانشھريار ھوشمند در » پنجه آھنین«اين انديشه 

در  قدم آھنینمن بايد با «: گويد دارد و مي اند، ھدف خود را اجراي عدالت بیان مي سرانجام سرج او را ھوشیار کرده

  : گويد ، در مکالمه با بلقیس، مي»اهفرقه آزاديخو«و سرج، رھبر » .جلو ظلم بايستم

   

کنند، بلکه نفوذي که با آن مجراي سلطنت حاضره را تغییر  خواھم، نه تسلطي که مردم طمع مي تسلط و نفوذ مي

داده، ماده فساد مملکت را برکنم و به روي اين روحانیان بیرحم ايستاده مظلومان را برھانم و عدالت را در مجراي خود 

  . برانم

   

ّي شاه در امور کشور و تفويض اختیار مطلقه به شراره استبدادر زمان محمدعلي شاه، زنجاني، در د ، حذف نقش جد

خواست، و اينک نومید از اين دو نھاد مشروطه، تفويض اقتدار مطلقه به شاه يا ديکتاتوري ديگر را  مجلس و کابینه را مي

 -خواھد که علیه نھادھاي اصلي مشروطه او از احمد شاه جوان ميبه عبارت ديگر، اينک  .طلبد براي اصالح جامعه مي
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نباشد بلکه بکوشد تا شاه قدرقدرت و » رعیت اين خائنان«قیام کند،  -ھیئت دولت، مجلس شوراي ملّي و مطبوعات

یم که توجه کن. خود به اصالح دست زند» پنجه آھنین«زنجاني اينک به دنبال پادشاھي مقتدر است که با . مصلح باشد

در زمان محمدعلي شاه شعار اقتدار پارلمنت يا ملت به معني اقتدار تجددگرايان . ماھیت اين خواست دگرگون نشده

  . داد باز ھمین معنا را مي» پنجه آھنین«افراطي، يعني دوستان زنجاني، بود و در زمان احمد شاه مطرح کردن خواست 

ّل  ربیع ٩ ، درشھريار ھوشمندحدود دو سال پیش از نگارش  الوزرا، در نطق خود در  ، رئیسسپھساالر تنکابني ١٣٢٩االو

ّم به پديده تروريسم و ضعف وزيران و ھرج تر شد، ولي  مرج واليات اشاره کرد و خواستار قدرت بیش و مجلس دو

ر مشروطیت د: ، دوست زنجاني، به او پاسخي سخت داد؛ وجود تروريسم را منکر شد و گفتوحیدالملک شیباني

  . ھا خطرناک است ايران نوپاست و اين بازي

   

   

نام  اي مبھم به اعتنا است و پديده داند، بي کلي فاسد مي به مجلس ملّي، که آن را به شھريار ھوشمندزنجاني در 

ھايي چون مجلس  پیوند مستقیم میان شاه و ملت را، با حذف واسطهداند و  را برتر از رأي مجلس مي» خواست ملت«

ُمان زنجاني شخصیت منفي ديگري نیز حضور دارد. شود خواستار ميت وزيران و حتي مطبوعات، و ھیئ فردي . در ر

. ھاي خود بر افکار عمومي تأثیر فراوان دارد پايتخت است و از طريق روزنامه» سلطان مطبوعات«نام داود يوست که  به

  : ي زنجاني از نقش مطبوعات چنین استتلق. است و مخالف اقتدار شاه» کشیشان«او در نشرياتش مدافع 

   

اند و اکثر وکال را، که رشته امر در دست ايشان است، با رشوه با خود  ھا را با پول با خود موافق کرده اين خائنان روزنامه

  .اند ھمراه گردانیده

چگونه اشرار و ] و[رف کردند نگاران داده شد افکار مردم را در انتخاب تص ھايي که به روزنامه ديديد با يک تسامح و پول

به ... دھد ھا به سر کار آمده، باالخره مملکت را اکثريت يک مجلس و رياست يک خائن مملکت به باد فنا مي شارالتان

فريب  کنند و ايشان با جمعي از خائنان بازاريان و کشیشان آدم دھند که اعمال آنان را تمجید مي چندين روزنامه پول مي

  . اند ت را به حال بدي انداختهدر ساخته مملک

   

ُمان زنجاني،  شود؛  ظاھر مي» روحانیون«در کسوت ناجي مردم از چنگال سلطه جابرانه » شھريار ھوشمند«در ر

سرج نیز چنین آرماني دارد و دشمن اصلي . واگذار کردند رضا خان میرپنجنقشي که زنجاني و دوستانش سرانجام به 

ّل بر ضد  ايستد و خطابه ، که خطیبي تواناست، در برابر کلیسا مياو. داند مي» روحانیون«را  » کشیشان«اي غرا و مطو

  . کند بیان مي
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کنم و براي نفع شخصي  ھاي بي اصل پر نمي فريب ذھن شما را از خرافات و افسانه مثل واعظان ظاھري رياکار آدم

خالصي ملت . گويم حقیقت را بي پرده مي. الفم ت نميبافم و از زھد و تقوي و کرامات بي حقیق خود به دين دروغ نمي

  . جويم را مي

   

ً ايرانیان آن عصر است   :مخاطب سرج دقیقا

   

دانید سي میلیون نفس در دست سي ھزار نفر، بلکه سیصد نفر، بلکه سي نفر، بلکه سه نفر، چگونه مظلوم و  آيا مي

ناداني انسان را ذلیل ابدي . اتحاد ندارند، زيرا علم ندارند اسیر مانده؟ بدانید تقصیر از مظلومان است، زيرا با ھم

سعي کنید چشم خود را که ! جھد کنید تا بدانید. دانید ھنوز معني استقالل ذاتي و حريت شخصي را نمي. کند مي

ان جان و اگر چه بعد از قربان دادن جوانان و بخشیدن ھزار! بلي. اند باز کرده، حقیقت را ديده، به آن بچسبید بسته

ايد، لکن به لفظ قناعت نکنید، معني را بجوئید، در طلب حق خود سیر و  خانمان به نام آزادي و مشروطیت نايل شده

ً به حق خود برسید. خسته نشويد مشروطیت حقیقي را به دست آورده، سعادت خود را . ھل من مزيد بگويید تا واقعا

   .دريابید

   

 ***  

  :دو توضیح

اگر . یل زندگي زنجاني را به اتمام رسانم ولي تصور نمیکنم در روزھاي آينده اين فراغت حاصل شودقصد دارم تحل -١

  . فرصتي بود بتدريج بخشھاي بعدي را به صورت کنوني تنظیم خواھم داد

  . در بررسي فوق، که در سه قسمت عرضه گرديد، از آنجا که ھدف انتشار در اينترنت بود، ارجاع به منابع حذف شد -٢

  عبدهللا شھبازي

   ١٣٨٢خرداد  ١٩

   

   

 


