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 كتب مشروطه شناسي

  : منبع 

http://www.100years.ir  

..........................................  

   حیات يحیى

   

 

 

  

از سوى چاپ چھر انتشار يافته  ١٣٢٨يحیى دولت آبادى است كه در سال  نوشته» حیات يحیى«كتاب : محمود فاضلى

روزانه  دولت آبادى كه خود يكى از اعضاى فعال حوزه مركزى انقالب مشروطیت بوده ، مشھودات حاج يحیى. است 

در سر فصل ھاى اين . است  صفحه انتشار يافته ٣٨۵فصل و در كتاب در چھل . خويش را به تفصیل نگاشته است 

مسجد شاه ، سلطنت محمد على شاه قاجار ، عزل  كتاب ريشه ھاى انقالب سیاسى ، واقعه گرانى قند و فتنه در

قانون نورى در حضرت عبدالعظیم ، وقايع بعد از قتل امیر السلطان ، مطالبه متمم  میرزا نصرهللا خان مشیرالدوله ، شیخ

قتل جھانگیرخان و  ، حوادث میدان توپخانه ، مجازات اشرار ، تحصن در بھارستان ، جنگ و غارت و بدبختى ، اساسى

   . توجه اين كتاب قرار گرفته است قاضى قزوينى در باغ شاه ، تعرض به شاه و قتل دو آزاديخواه مورد

   

...................  

   قصه ھاى قاجار

   

 

 

  

از سوى  ١٣٨۴نوشته خسرو معتضد است كه در سال » تا شھريار در به در ى قاجار از خواجه تاجورقصه ھا«كتاب 

فتحعلى شاه،  آقا محمدخان،(كتاب قصه ھاى قاجار سرگذشت ھفت پادشاه قاجار . انتشار يافته است انتشارات قطره
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ل زندگى ادارى و سیاسى، زندگى شام و) محمد شاه، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمدعلى شاه و احمد شاه

و اشتغاالت آنھا و نحوه معاش و زندگى روزمره مردم  خصوصى، خوراك و پوشاك، مسكن و تفريحات و سرگرمى ھا

. بخش مستقل و كوتاه است ٧٩كتاب شامل . فراز و نشیب ھاى پى درپى است ايران، راز عقب ماندگى ايران و

فتحعلى  د، فرانسوى ھا در تبريز و تھران، جنگ و لشكركشى میان فرزندانقاجاريه از كجا آمدن» موضوعاتى ھمچون

انگلیس و آلمان، شورش علیه  شاه، ناصرالدين شاه سلطنت پر ماجرا، زندگى خصوصى ناصرالدين شاه، سفر وى به

ت سر اسكلت سیدجمال الدين اسدآبادى، حكوم امتیازبخشى شاھانه، دعوى سه دولت ايران، تركیه و عراق بر

پايتخت شاه شاھان، محمدعلى شاه بر سرير قدرت، وضع امنیت  مظفرالدين شاه و سفرھاى وى به اروپا، تھران

اتابك،  غائله میدان توپخانه، بلواى قحطى نان در تبريز، ماجراى شیخ فضل هللا نورى، قتل كشور در عصر استبداد صغیر،

بازگشت شاه مخلوع  در سفارت روسیه مى گريست،جواب دندان شكن ستارخان به كنسول روس، محمدعلى شاه 

چھارصد ساله روابط ايران و آلمان در اين كتاب  از روسیه، ازدواج احمد شاه با دختر سلطان عثمانى، نگاھى به روابط

  .گرفته است صفحه اى تاريخى مورد اشاره قرار ٧٨٣

   

....................  

   ايدئولوژى نھضت مشروطیت ايران

   

 

 

  

دولت . آغاز شده است» شكست اصالحات«نوشته فريدون آدمیت با بخش  «ايدئولوژى نھضت مشروطیت ايران«ب كتا

مالى،  بحران اقتصادى، رفرم. در پرخاش و ستیز و ادبیات انتقادى از موضوعات بخش اول است در حركت قھقرا، مردم

بخش سوم با عنوان . است عات بخش دومبحران سیاسى و اعالم مشروطیت و تعارضات در سیاست خارجى از موضو

مشروطگى از نظر روحانیون، مشروطیت  فلسفه اجتماعى و سیاسى، نظريه سیاست مطلقه، دموكراسى سیاسى

موضوعاتى ھمچون . سیاسى مورد بحث قرار گرفته است مشروعه، دموكراسى اجتماعى، ادبیات اجتماعى و

اجتماعى و گروه بندى سیاسى، برخورد مشروطیت با مطلقیت و شريعت، تدوين  نخستین تجربه انتخاباتى، رده ھاى

 كشمكش مجلس و دولت در مسائل قانون اساسى و متمم قانون اساسى و ساير تعارضات حقوقى و قانون اساسى،

 پیام انتشار يافته از سوى انتشارات ١٣۵۵صفحه اى است كه در سال  ۴٨٧سیاسى از ديگر بخش ھاى اين كتاب 

   .است

   

.........................  
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   خاطرات سیاسى امین الدوله

   

 

 

  

به كوشش فرمانفرمائیان و زير نظر ايرج افشار » خاطرات سیاسى امین الدوله» صفحه اى ٢٨٨كتاب : محمود فاضلى

مستقیم نويسنده در  حضور. ارزشمندترين مجموعه ھاى خاطرات سیاسى و از اسناد مھم تاريخ قاجاريه است يكى از

حكومتى ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه و  متن بسیارى از وقايع و اشراف وى به حوادث و مسائل درون نظام

در عھد دو پادشاه نخست به او امكان داده است تا بتواند به  محمدعلى شاه به دلیل تصدى مشاغل حساس و مھم

در خاطرات وى گزارش ھايى درباره مسائل درونى دستگاه . دزمانه خويش وقوف ياب بسیارى از مسائل پشت پرده

اقتصادى، فساد  خلق و خوى شاه، درباريان، رقابت ھاى ايشان، برخى تشكیالت دولتى و پاره اى مسائل حاكم،

 الدوله به مانند آثارى از اين قبیل، طبعاً  خاطرات سیاسى امین. اخالقى شاه و درباريان مورد توجه قرار گرفته است

حاوى جعلیات، ايراد تھمت و افترا به رقباى سیاسى و ستايش ھم مسلكان  آلوده به غرض ورزى ھا، بى دقتى ھا گاه

را در كنار  اين اثر در كنار ضعف ھا، حاوى گزارش ھا و اطالعات فراوان و منحصر به فردى است كه آن .و ھمراھان است

  .منابع دست اول دوره قاجاريه قرار مى دھد

 

 میرزاملكم خان ناظم الدوله ى و انديشهزندگ

از سوى نشر نى انتشار  ١٣٧۶نوشته حجت هللا اصیل در سال  كتاب زندگى و انديشه میرزاملكم خان ناظم الدوله،

 ناظم الدوله سیاستمدار و انديشمند و نويسنده روزگار قاجار شخصیتى متناقض و رفتارى میرزاملكم خان. يافته است

رھا وردھاى تمدن غربى  او پیشرو و مبلغ تجددخواھى بود و از اقتباس بى كم و كاست. گیز داشتپیچیده و بحث ان

انديشه آزاديخواھى و حكومت قانون تاثیرى بى  ھوادارى مى كرد و خواھان دادن امتیاز به كشورھاى غرب بود و در

تاريخ انديشه و سیر رويدادھاى كشور ما خان مى تواند در درك و دريافت  انديشه افرادى چون ملكم. چون و چرا داشت

ھا، دلبستگى ھا  خواننده نكته سنج را در ارزيابى گذشته و حال و آينده جامعه اش برپايه آرزوھا و حركت موثر باشد و

سپس جھان بینى و آثار وى را مورد بررسى قرار  كتاب ابتدا فراز و فرود زندگى ملكم خان و. و حتى كژروى ھا يارى كند

   .نقد تاريخ قرار داده است ه است و در نھايت ملكم را در ترازوىداد

   

........................  

 

   نھضت مشروطیت ايران مجموعه مقاالت
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شك يكى از مھم ترين رويدادھايى است كه در چرخه تاريخ ايران به وقوع  نھضت مشروطیت ايران بى:محمود فاضلى

اين  در جريان. دگرگونى ھاى فراوانى در ابعاد سیاسى، اجتماعى، فرھنگى را باعث شده است پیوسته است و

ھواداران استبداد قاجار،  جنبش شاھد حضور گسترده مردم و درگیر شدن بخش قابل توجھى از جامعه، صرف نظر از

صفحه اى  ٣٩۶در كتاب . ده ھستیممنورالفكرھاى غرب ز روحانیون عدالتخواه، روشنفكران آزاديخواه، مشروعه گرايان و

در اين كتاب كه در . اولین سمینار بین المللى نھضت مشروطیت ارائه شده است نھضت مشروطیت ايران، ھفده مقاله

در ادبیات  انتشار يافته است نقش انگلیس در برپايى رژيم مشروطه در ايران، تاثیر انقالب مشروطه ١٣٧٨سال 

اندر معنى مشروطه و نقش  مشروطیت، درآمدى بر خاستگاه ھاى فكرى مشروطیت،فارسى، نقش مردم اصفھان در 

جمعى از شركت كنندگان در اين ھمايش قرار گرفته  اجتماعى آذربايجان مورد اشاره - روحانیت در تحوالت سیاسى

   .است

   

............................  

  دولت و جامعه در ايران

   ىانقراض قاجاريه و استقرار پھلو

   

 

 

  

نوشته محمدعلى كاتوزيان و ترجمه حسن افشار است كه در سال » ايران دولت و جامعه در«صفحه اى  ۴۶٢كتاب 

آنھا  يكى از. كتاب دربرگیرنده دو اثر تحقیقى در مجلد واحدى است. انتشار يافته است» مركز نشر«از سوى  ١٣٧٩

كه از قتل ناصرالدين شاه قاجار آغاز  ، يا توجه خاص به دوره اىمطالعه اى است درباره دولت و جامعه ايران به طور كلى

آزادى و لجام گسیختگى در انقالب «بخش دوم كتاب تحت عنوان  .مى شود و به پايان حكومت رضاشاه ختم مى شود

افزايش ھرج و مرج، مبارزه اى براى مشروطه، تحلیل از انقالب و بررسى موضوع  به مقدمات طغیان،» مشروطه

تحلیل  به تجزيه و» مشروطیت و ھرج و مرج«بخش سوم نیز تحت عنوان . برابر مشروطه پرداخته است روعه درمش

ناسیونالیسم و دستاوردھاى مثبت  ھرج و مرج، شواھد از منابع وقت، قضیه شوستر و ارزيابى آن، جنگ و تجزيه، ظھور

   .مورد بررسى قرار گرفته است
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..............................  

   ايران در دوره سلطنت قاجار

   

 

 

  

 

» مدبر«نوشته على اصغر شمیم است كه از سوى انتشارات » سلطنت قاجار ايران در دوره«كتاب :محمود فاضلى

نوشته  اين كتاب بى شك يكى از معتبرترين و مستندترين تالیفاتى است كه درباره تاريخ قاجاريه .انتشار يافته است

ھمین جھت است كه در سال  وه بر مستند بودن، متن روان و ساده نويسى آن است و بهشده است و حسن آن عال

كتاب شامل . رشته ھاى علوم انسانى بوده است ھاى اخیر مورد استفاده وسیع دانشجويان رشته تاريخ و ساير

زمامدارى، جنبش مسلحانه ايالت قاجار، تشكیل دولت قاجار، دوره اول  قاجاريه در تكاپوى«. بیست فصل مستقل است

و  روابط ايران با فرانسه، انگلیس روسیه و عثمانى، دوره دوم سلطنت قاجاريه، نھضت فكرى سلطنت قاجاريه،

قالب آرام و ايران در اين دوره، ان اصالحات داخلى، روابط ايران با كشورھاى بزرگ در دوره دوم سلطنت قاجاريه، تمدن

 ۶۶٧عناوين اين كتاب » قاجار و از كودتا تا انقالب قاجاريه تغییر رژيم سیاسى، سلطنت محمدعلى شاه و احمدشاه

   .تجديد چاپ شده است صفحه اى است كه بارھا

   

.........................  

   انديشه ھاى میرزا آقاخان كرمانى

   

 

 

  

توسط انتشارات  ١٣۵٧با چاپ كتابش در سال » ى میرزاآقاخان كرمانىھا انديشه«فريدون آدمیت نويسنده كتاب 

 نويسنده. است افكار او را باز شناسد و تحلیلى از عقايد و انديشه ھاى وى ارائه دھد كوشش كرده» پیام«

ى، مورخى سنت ھاى تاريخ نگار میرزاآقاخان را پیشروان حكمت جديد در ايران، بنیانگذار فلسفه تاريخ ايران و ويرانگر



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

 

۶ 
 

گذشته و آغازگر فلسفه ادبیات جديد و انديشه گر  بزرگ و توانا، شاعرى نامدار، نقدكننده سنت ھاى ادبى

خود را از نگارش كتاب، معرفى حقیقى انديشه گران ايران و صاحب انديشه و  نويسنده ھدف. ناسیونالیسم مى داند

میرزاآقاخان در  صفحه اى، معرفى شخصیت ٣١۶ين كتاب در ا. آنان در نھضت ملى مشروطیت مى داند تاثیر ديدگاه

، تالیفات میرزاآقاخان، )موافق باشد و نباشد به رغم اين كه نويسنده با برخى آراى وى(افكار و كارنامه اجتماعى وى 

مطالعه مبارزات سیاسى و سرگذشت زندگى و انديشه ھاى او است و  نامه ھاى خصوصى وى كه مھم ترين منبع

   .امور خارجه ايران را مورد بررسى قرار داده است اسناد وزارتھمچنین 

   

........................  

   رضاشاه اجتماعى ايران از قاجاريه تا - تحوالت سیاسى

   

 

 

  

نوشته علیرضا امینى و حبیب » اجتماعى ايران، از قاجاريه تا رضاشاه - ايران تحوالت سیاسى«صفحه اى  ٢۵٨كتاب 

بخش سوم اين  در. كتاب شامل چھار بخش است. انتشار يافته است ١٣٨٢ابوالحسن شیرازى است كه در سال  هللا

آن، كشته شدن ناصرالدين شاه،  نھضت مشروطه خواھى در ايران و علل«صفحه اى، موضوعاتى ھمچون  ٢۵٨كتاب 

رخرج سالطین، حوادث شعله وركننده تنباكو، مسافرت ھاى پ واگذارى امتیاز به خارجى ھا، اعطاى امتیاز توتون و

سفارت انگلیس، صدور فرمان مشروطیت، حوادث پس از مشروطیت، سلطنت  انقالب، مھاجرت كبرى، تحصن در

متمم قانون اساسى ،مقابله شاه با مجلس، درماندگى و مشروطه خواھى محمدعلى شاه،  محمدعلى شاه، تدوين

سلطنت  ت، سیاست ھاى قدرت ھاى بزرگ در اين دوران واحزاب سیاسى در دوران انقالب مشروطی گسترش

   .مورد بحث و بررسى قرار گرفته است» احمدشاه

   

.........................  

   زندگى و زمانه سیدحسن تقى زاده
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از چھره ھاى موثر به شمار مى رود و در بین چھره ھاى روشنفكر غرب گرا از  در بررسى رجال عصر مشروطه تقى زاده

 نوشته سیدعلى علوى از جمله كتب» زندگى و زمانه سیدحسن تقى زاده«كتاب . برخوردار است شھرت خاصى

صفحه اى  ۴٣۶كتاب  در اين. جديدى است كه از سوى موسسه مطالعات و پژوھش ھاى سیاسى انتشار يافته است

نوگرايى، تقى زاده كودكى تا مشروطه، تدوين اصول  تبريز زادگاه تقى زاده يكى از مھم ترين مراكز«ضوعاتى ھمچون مو

آن، نقش انجمن ھا، كمیته ھاى مخفى و لژھاى فراماسونى در نھضت  متمم قانون اساسى و نقش تقى زاده در

 عامیون، -به توپ بستن مجلس، فرقه اجتماعیونهللا نورى و ترور محمدعلى شاه، ماجراى  مشروطه، ترور شیخ فضل

زاده و تشكیل حزب  پناھنده شدن تقى زاده به سفارت انگلیس، سقوط محمدعلى شاه، پايان استبداد صغیر، تقى

ديگر موضوعات مرتبط با تقى زاده و ديدگاه ھايش مورد  و» انقالبى، خروج تقى زاده از كشور و عزيمت به اروپا و آمريكا

   .رار گرفته استبررسى ق

   

........................  

   تاريخ استقرار مشروطیت در ايران

   

 

 

  

از جمله كتاب » ابن سینا«نوشته حسن معاصر منتشره از سوى انتشارات » ايران تاريخ استقرار مشروطیت در«كتاب 

سال  نگلستان مصوببه موجب قانون حفظ اسناد دولتى ا. كه در زمینه مشروطیت نوشته شده است ھايى است

اين كتاب به نگارش درآمده  سال مطالعه و انتشار آن براى عامه امكانپذير است، ۵٠و اين كه پس از گذشت  ١٩۵٨

ش به فاصله كمى پس از صدور فرمان  ١٢٨۴در سال  نويسنده مطالعه خود را از اواخر سلطنت مظفرالدين شاه. است

كه پس از مراجعت از سومین . مظفرالدين شاه از روسیه به اروپا است حركت مشروطیت آغاز كرده و مبدا آن مقارن

فساد دستگاه  اروپا، نفرت مردم از مظالم و تھديدات روز افزون دستگاه دولت و حكام رژيم استبدادى و مسافرت وى به

ً با توسعه انقالب منتھى به استقرار مشروطیت ه است كتابش يكى نويسنده ادعا كرد. شد ھیات حاكمه آغاز و نتیجتا

مردم براى برانداختن حكومت جابرانه استبدادى دوره قاجاريه و استقرار  از كامل ترين تاريخ مستند وقايع انقالب و قیام

سیر حوادث روز  ايران است كه تمام وقايع و پیشامدھاى مھم و موثر روز را كه به طور مرتب ھمزمان با مشروطیت در

   .سائل مھم بسیارى را روشن مى نمايدبه روز ثبت و ضبط كرده و م



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

 

٨ 
 

   

.....................  

   اسناد سیاسى دوران قاجاريه

   

 

 

  

از سوى  ١٣۵۵نوشته ابراھیم صفايى است كه در سال » قاجاريه اسناد سیاسى دوران«صفحه اى  ۴۴٢كتاب 

 به نوشته نويسنده كتاب دوران سلطنت ناصرالدين شاه تا آغاز مشروطه يكى از. يافته است انتشارات بابك انتشار

سیاسى، تبلیغات، تعصبات و  دوره ھاى مبھم و پوشیده و در عین حال حساس و پر حادثه تاريخ ايران است كه اغراض

سند معتبر مھم سیاسى را  ١۵٠اين كتاب نويسنده  در. اشتباھات بسیار بر واقعیت ھاى تاريخى سايه افكنده است

اسناد قرارداد انحصار «كتاب شامل ده بخش است كه . كتابش ارائه داده است به ھمراه كلیشه بیشتر اسناد را در

بلژيك، اسناد قرضه  معروف به رژى، اسناد مرزى، اسناد كشتیرانى كارون، نامه ھاى سفارت انگلیس، روس و دخانیات

الدين اسد آبادى، میرزا ملكم خان و اسناد  رالدين شاه، اسناد مربوط به سیدجمالھاى خارجى، دست خط ھاى ناص

   .مندان به پژوھش در زمینه انقالب مشروطیت قرار داده است را در اختیار عالقه» نھضت مشروطه ايران

   

............................  

   تاريخ مشروطه ايران

   

 

 

  

كه از سوى انتشارات امیركبیر انتشار يافته است يكى از مستندترين كتاب  تاريخ مشروطه ايران نوشته احمد كسروى

برخاسته اند معین  انقالب مشروطیت است كه سھم قھرمانان جنبش مشروطه را كه از میان توده ھاى مردم در زمینه

در اين كتاب دوجلدى . است روشن مى كند ابھام ماندهمى كند و گوشه ھايى از نھضت مشروطه را كه در تاريكى و 

از آغاز جنبش مشروطه خواھى تا آمدن سپاھیان روس به آذربايجان  كه بارھا تجديد چاپ شده است رويدادھاى ايران

 كسروى كه خود شاھد اوضاع ايران در يكى از دوره ھاى پر تالش بوده، جنبش حماسه. است مورد بررسى قرار گرفته



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

 

٩ 
 

. جنبش از نزديك آشنا بوده است انه خلق قھرمان پرور را به چشم خود ديده و حتى با برخى از قھرمانان و رھبرانآفرين

ً تصوير روشنى از درخشان ترين دوره تاريخ ايران  وى ھمچنین از شیوه تاريخ نويسى معمول پا فراتر نھاده و صراحتا

 امدھاى روزگار میرزا حسین خان سپھساالر آغاز مى كند و باتاريخ مشروطه ايران از پیش كسروى در. ترسیم مى كند

   .پیروزى مشروطه خواھان پس از رويدادھاى دوره استبداد صغیر كتابش را پايان مى بخشد

   

........................  

   واله ھاى فرنگ يا پیشگامان تفكر جديد در ايران

   

 

 

  

كتاب تحلیلى . از سوى انتشارات مدبر انتشار يافت  ١٣٧٧ل خاتمى در سا نوشته محمد» واله ھاى فرنگ«كتاب 

فتحعلى  برخى از مناديان استعمار در ايران است كه به شناسايى و نقد آراى افرادى ھمچون میرزا مختصر از عقايد

و زين كرمانى ، يوسف خان مستشارالدوله  آخوند زاده ، عبدالرحیم طالبوف ، میرزا ملكم خان ناظم الدوله ، آقاخان

نويسنده كتاب ، اين گروه از نويسندگان صدر مشروطیت كه بايد آنان ر ا  از ديدگاه. العابدين مراغه اى پرداخته است 

قوا مى كوشیدند  جديد در ايران نامید ، در حقیقت مروجین مرام و مسلك غربى در ايران بودند و با تمام پیشگامان تفكر

آنچه به اختصار در . به سوى غرب سوق دھند  تا با تخطئه دين و جدا كردن مردم از آن ، ھرچه بیشتر افكار عمومى را

كوتاه به عقايد و ديدگاه ھاى تنى چند از اين عوامل غرب گرا است كه  صفحه اى آمده است اشاره اى ١٠٨اين نوشتار 

  ! ن توسعه يافته و ايرانى ترقى كندخواستند كه ايرا با ھمه وجود مى

   

.......................  

   ١٣٢٠چالش سنت و مدرنیته در ايران از مشروطه تا 

   محمود فاضلى
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عصر قاجار و مشروطیت با تمايالت ترقى خواھانه برآمده از آگاھى به عقب  نخستین تالش ھاى نوگرايانه در ايران

اصالحات و  ون با پیشرفت و ترقى علوم و فنون در غرب و نیز ضرورت تاريخ انجامو آشنايى روز افز ماندگى ايران

افزايش استبداد . نزديك داشته است دگرگونى ھاى نظامى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرھنگى در ايران پیوند

یادھاى ساختار و برابر رخنه ھاى بیگانگان و عقب ماندگى بن سلطنت مطلقه، ضعف حكومت مركزى و ناتوانى اش در

 ايران، برخى از مھم ترين مسائلى بود كه ترقى خواھان ايرانى را به تالش براى اصالحات نظام كھن مسلط بر جامعه

» نشر مركز«انتشارات  از سوى ١٣٧٩كتاب فوق كه نوشته محمدساالر كسرايى است و در سال . نوگرايانه برانگیخت

تجدد و انقالب مشروطیت و زمینه ھاى اجتماعى عدم  آرا و نظريات«. ته استصفحه انتشار ياف ۵٠٣و در دو بخش و در 

  .جمله بخش ھاى خواندنى اين كتاب است از» موفقیت تجددگرايان در مشروطیت

.......................  

   انقالب مشروطیت از سرى مقاالت دانشنامه ايرانیكا

   

 

 

  

یكا است كه زير نظر احسان يارشاطر و ترجمه پیمان متین بوده و در دانشنامه ايران انقالب مشروطیت از سرى مقاالت

است كه حیات  بى ترديد انقالب مشروطیت، انقالبى. از سوى انتشارات امیركبیر انتشار يافته است ١٣٨٣ سال

نفكاك خواستار تحديد قدرت استبدادى و ا اجتماعى جامعه ايرانى را دگرگون ساخت و منادى آزادى و دموكراسى بود،

قانونمندى و ستیز با قانون گريزى در قالب تاسیس مجالس مشورتى و  قوا بود، اين انقالب رويكردى نوين به سوى

 مقاالت ارائه شده در اين كتاب ھمچون ھر مقاله. داشت و ھنر و ادبیات را متحول ساخت ايجاد نھادھاى مدنى

موضوعاتى ھمچون . نیست ماالً از نقاط ضعف نیز بى نصیبتحقیقى ديگر، عالوه بر دارا بودن نقاط قوت بسیار، احت

مشروطیت، احزاب سیاسى دوران مشروطیت،  زمینه ھاى فكرى، حوادث و رخدادھا، قانون اساسى، پیامدھاى«

  .صفحه اى است ٢٠٧عناوين ھفت فصل اين كتاب » ادبیات مطبوعات در عصر مشروطیت، سیر مشروطه خواھى در

   

........................  

   نخست وزيران سلسله قاجار
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   محمود فاضلى

   

 

 

  

از سوى مركز اسناد و خدمات  ١٣٨٣نوشته پرويز افشارى است كه در سال  «نخست وزيران سلسله قاجار«كتاب 

مشروطه  امور خارجه انتشار يافته و به شرح حال نخست وزيران سلسله قاجار پس از صدور فرمان پژوھشى وزارت

ً در برابر مجلس شوراى  از آنجا كه پس از استقرار مشروطیت نخست وزيران مى بايست. اختصاص يافته است قاعدتا

رو نام كتاب نخست وزيران سلسله قاجاريه انتخاب شده  ملى مسئول باشند و نه در برابر پادشاھان قاجار از اين

ال نخست وزيران اين سلسله، اھم رويدادھاى دوران تا ضمن بررسى شرح ح در اين كتاب تالش شده است. است

ھمچنین  .دوره ھاى مختلف و عوامل موثر در موفقیت يا عدم موفقیت آنان مورد بررسى قرار گیرد وزارت ھر يك در

چگونگى ارتباط آنان با روحانیون علمى  كوشش شده است تا به روابط خارجى در دوران وزارت ھريك از نخست وزيران و

  .شود به طور اختصار اشاره مذھبى

   

.......................  

   مشاھیر رجال

   محمود فاضلى

   

 

 

  

ً كتاب  از سوى انتشارات گفتار انتشار  ١٣٧٠باقر عاقلى منتشر شده كه در سال  به كوشش» مشاھیر رجال«اخیرا

ايران به ويژه در عصر  ثیرگذار تاريخنويسنده در كتاب خود تالش كرده است بیوگرافى كاملى از چھره ھاى تا .يافته است

حال نويسى متاثر از فضا و سنت خاص فرھنگ و  اما بى شك فرھنگ و در ھر دوره تاريخ شرح. مشروطیت ارائه دھد

مشاھیر رجال، زندگى شخصیت ھاى مرتبط با انقالب مشروطیت  صفحه اى ٣٨٩در كتاب . دوره خود بوده است

الدوله،  اتابك، عین الدوله، نظام السلطنه، آصف الدوله، میرزا مشیرالدوله، سعد اسدآبادى، سیدجمال الدين«ھمچون 

زندگى نامه سیدجمال الدين » .است ستارخان، وثوق الدوله و محتشم السلطنه اسفنديارى مورد اشاره قرار گرفته
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به رشته تحرير  ١٣٣۴ پركارترين محققان ايرانى است كه در سال اسدآبادى در اين كتاب نوشته تقى زاده يكى از

  .است درآورده

   

............................  

   تاريخ سیاسى و سازمان ھاى ايران در عصر قاجار

   محمود فاضلى

   

 

 

  

از سوى انتشارات  ١٣۶٧نوشته غالمرضا ورھرام در سال » ايران در عصر قاجار تاريخ سیاسى و سازمان ھاى«كتاب 

مختلف، دگرگونى  تحوالت.عصر قاجار يكى از شگفت انگیز ترين دوره ھاى تاريخى ايران است. يافته است معین انتشار

بر كشور گذشت ويژگى خاصى به  ھاى سیاسى و تغییرات اجتماعى كه در قرن سیزدھم و چھاردھم ھجرى قمرى

اجتماعى و نظام حكومت ايران در ضرورت توجه به حیات  پژوھش در عصر قاجار. ساخت اجتماعى ايران عصر قاجار داد

اين امر نھادھاى اجتماعى، سازمان ھاى ادارى و تشكیالت . را نشان مى دھد چارچوب تحوالت و تغییرات مختلف

بوده،  در پژوھش حاضر نیز كوشش شده است تا جايى كه منابع و مآخذ در دسترس. شامل مى شود حكومتى را

سیاسى، تغییرات تشكیالت  -د نقش مذھب و چگونگى حركت ھاى مذھبىضمن بررسى تاريخ تحوالت اجتماعى مانن

روند گسترش تاريخ قاجار، . مورد پژوھش قرار گیرد ادارى در چارچوب رويدادھاى سیاسى و اقتصادى ايران عصر قاجار

ر ادارى، طبقات و سلسله مراتب اجتماعى آن، جنبش ھاى اجتماعى در عص حكومت ھاى عصر قاجار، سازمان ھاى

   .صفحه اى است ۴٩٢گروه ھا و احزاب سیاسى در عصر قاجار از عناوين اين كتاب  قاجار و گسترش

...................  

   زن در دوره قاجار

   محمود فاضلى

   



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

 

١٣ 
 

 

 

  

عصر . انتشار يافت» سازمان تبلیغات اسالمى«از سوى  ١٣٧۵دلريش در سال  نوشته بشرى» زن در دوره قاجار«كتاب 

 .است دوره حكومت ناصرالدين شاه به تعبیر گروھى از مورخین به عصر بى خبرى شھرت يافته يژهقاجار، به و

قراردادھاى سیاسى ننگین و تھديدات  اما گروھى ديگر معتقدند ضعف و زبونى سیاسى و فرھنگى آن عصر كه انعقاد

رى نسبت به تفكرات جديد و فقدان بارز آن است، ناشى از بى خب روزافزون نظامى و نفوذ اعمال بیگانه نشانه ھاى

 از اين نظر، گاه مسائل و مصائب زنان عصر قاجار. اجتماعى خود بوده است -حقوق سیاسى اطالع جامعه آن زمان از

دوره قاجار . مى شود نیز ناشى جھل آنان نسبت به حقوق اجتماعى خود در مقايسه با جوامع غربى و مدرن قلمداد

. حقوق اجتماعى آنان نیز تابع شرايط فوق بوده است در اين دوره وضعیت زنان و. لت ديگر بوددوره گذر از غفلتى به غف

كتاب در شش فصل و با . را در اين دوره مورد بررسى موشكافانه اى قرار دھد نويسنده تالش داشته است وضعیت زنان

حركت ھاى  فعالیت فرھنگى، زنان و در خانواده، زنان قاجار و فعالیت ھاى اقتصادى، زن در جامعه، زن«عناوين 

  .صفحه ارائه شده است ٢٣۶در » سیاسى، مذھبى و زن در دربار

..........................  

   سال استبداد در ايران ۵٠عصر بى خبرى يا 

   محمود فاضلى

   

 

 

  

 ١٣۵٧نوشته ابراھیم تیمورى است كه در سال » سال استبداد در ايران ۵٠ عصر بى خبرى و يا«صفحه اى  ۴١١كتاب 

تا ھنگام  در اين كتاب امتیازات سیاسى و اقتصادى عمده اى كه بیگانگان. اقبال انتشار يافته است از سوى انتشارات

استعمارى در قرن مبارزات دولت ھاى  كتاب درواقع بیانگر. مشروطیت در ايران به دست آورده اند شرح داده شده است

بلعیدن منابع ثروت وطن ما با يكديگر دست و پنجه نرم كرده اند،  نوزدھم كه براى بسط نفوذ و تسلط بر كشور ايران و

 ساله ناصرالدين شاه، معرفى میرزا مشیرالدوله و میرزا ملكم خان و میرزا على۵٠حكومت » در بخش اول كتاب. است

انگلیس و امتیازاتى كه انگلیسى  بخش دوم كتاب روابط ايران و. قرار گرفته است مورد اشاره» اصغر خان اتابك اعظم

ايران و روسیه تزارى و امتیازاتى كه روس ھا در ايران تحمیل  ھا در ايران به دست آوردند و بخش سوم به بررسى روابط

   .خته استاين كشور با انگلیس براى به دست آوردن امتیازات پردا كرده اند و ھمچنین رقابت
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..........................  

   نھضت مشروطه ايران

   

 

 

  

وظايفش در ھمه كشورھا و نیز در ايران ھمیشه غنى ترين گنجینه اسناد  وزارت امور خارجه به مناسبت و اقتضاى

شدن  انتشار اينگونه اسناد براى پژوھشگران تاريخ و روشن. خارجى را در اختیار داشته است مربوط به سیاست

كشور، اھمیت بسزايى  حقايق تاريخى و شناخت علل دگرگونى سیاست ھاى داخلى و خارجى و تحوالت گذشته

از سوى دفتر مطالعات سیاسى  ١٣٧٠خارجه در سال  نیز بر پايه اسناد وزارت امور» نھضت مشروطه ايران«كتاب . دارد

د موجود در آرشیو وزارت امور خارجه مربوط به نھضت بخش محدودى از اسنا. يافت صفحه انتشار ١٩٩و بین المللى در 

از اين رو . است ايران و چگونگى پیدايش اين نھضت است كه از نظر موضوع از اھمیت ويژه اى برخوردار مشروطه

بر پايه آن اسناد براى شناخت نھضت  شايسته آن بود كه روى اين بخش از اسناد تحقیقى دقیق انجام پذيرد و

   .نگى آن كتابى تدوين شودمشروطه و چگو

   

............................  

 

   تاريخ انقالب مشروطیت ايران

   محمود فاضلى

   

 

 

  

از سوى  ١٣٧١نوشته دكتر مھدى ملك زاده است كه در سال » مشروطیت ايران تاريخ انقالب«صفحه اى  ٧٠٢كتاب 

وقايع مھم  نويسنده خود تاريخ زنده و ناطق دوره مشروطیت ايران است، در اكثر. انتشار يافته است انتشارات علمى

كتاب اھمیت نھضت مشروطیت، اوضاع  در اين. حضور داشته و از كلیه حوادث دوره انقالب اطالع كامل داشته است

گ در ايران، مجامع ملى در دوران استبداد، انقالب، پیدايش مردان بزر ايران پیش از مشروطیت، علل به وجود آمدن اين
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مجلس،  تحصن در حضرت عبدالعظیم، مقدمه قیام عمومى و تحصن در سفارت انگلیس، انتخاب وكالى طلیعه انقالب،

نیرنگ  ١٩٠٧آثار معاھده ، مشروطه مشروعه، كشته شدن اتابك، تحصن مخالفین مشروطیت، واقعه میدان توپخانه،

   .روس ھا مورد بررسى قرار گرفته است اه به باغ شاه و نقش محمدعلى شاه ودينى، رفتن محمدعلى ش

........................  

   فاجعه قرن

   

 

 

  

فاجعه قرن، كشتن شیخ فضل هللا نورى واالترين «روحانى و مجتھد تھران ، كتاب  كشتن شیخ فضل هللا نورى واالترين

در . يافته است از سوى انتشارات محمد انتشار ١٣۵٩كه در سال  نوشته جواد بھمنى است» مجتھد تھران روحانى و

ناصرالدين شاه، قرارداد نحس و  ھدف از قتل شیخ فضل هللا نورى،«صفحه اى موضوعاتى ھمچون  ١٧٢اين كتاب 

درگیرى با روحانى لست، آغاز مخالفت با مشروطه، خصوصیات  ننگین، سلطنت مظفرالدين شاه، جنايت و خودكامگى،

مظفرالدين شاه  فراماسونرھا، میرزا ابوالحسن خان ايلچى، امین الدوله، میرزا ملكم خان، ظھیرالدوله، یان و بھائیان،باب

بختیارى، تقى زاده عامل اصلى قتل شیخ،  و مشروطه، اولین دوره مجلس شورا، عاقبت كار بھبھانى، سردار اسعد

مورد بررسى » شیخ، فاجعه كشتن شیخ در مالءعام و در پاى دارمحاكمه  فريب با كلمات و جمالت، تقى زاده در فرنگ،

  .گرفته است نويسنده قرار

   

   

..........................  

   فكر دموكراسى اجتماعى در نھضت مشروطیت ايران
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نوشته فريدون آدمیت است كه از سوى انتشارات » مشروطیت ايران فكر دموكراسى اجتماعى در نھضت«كتاب 

 نويسنده در ابتداى كتابش معتقد است نھضت ملى مشروطیت از نوع جنبش ھاى. است انتشار يافته» مپیا«

نھضت را دموكراسى  آزاديخواھى طبقه متوسط شھرنشین بود و مھمترين عناصر تعقل اجتماعى و ايدئولوژى آن

دگان جديد به شمار مى زمره درس خوان سیاسى يا لیبرالیسم پارلمانى مى ساخت و روشنفكران كه جملگى در

كتاب شامل دو . تغییر اصول سیاست و مروج نظام پارلمانى بودند رفتند، نماينده تعقل سیاسى غربى بوده و خواھان

 دموكراسى اجتماعى و فرقه ھاى اجتماعیون، مسائل«قسمت اول آن موضوعاتى ھمچون  در. قسمت مستقل است

كارنامه فرقه  دموكراسى اجتماعى، حركت دھقانى و سیاست مجلس اول، ترقى فكر دموكراسى اجتماعى و

حزب دموكرات ايران و نويسنده روزنامه ايران  و در قسمت دوم كتاب، افكار محمدامین رسول زاده متفكر» دموكرات ايران

 ٢٩١مورد بررسى اين كتاب » مونیسم روسىدموكراسى، در سوسیالیسم، در ك مقدمه تاريخى، در«نو با عناوين 

   .گرفته است صفحه اى قرار

............................  

   انديشه ھاى طالبوف تبريزى

   محمود فاضلى

   

 

 

  

نوشته فريدون آدمیت كه از سوى از انتشارات دماوند انتشار يافته تالش داشته  «انديشه ھاى طالبوف تبريزى«كتاب 

تحول فكر سیاسى و  انديشه ھاى يكى از متفكران اجتماعى و به طور اخص شناخت شیوه تفكر نوآوران افكار و است

بر پايه آثار طالبوف نوشته شده و  اين كتاب عمدتاً . ريشه ھاى فكرى حركت مشروطه خواھى را بررسى نمايد

رگى اش در ساده كردن علوم طبیعى و نشر خب. و ضعف دارند آثار طالبوف قوت«نويسنده نتیجه گیرى نموده است كه 

 افكار و آراى طالبوف را تنھا در ارتباط با مسائل اجتماعى و سیاسى زمان خودش بايد مبانى فلسفه سیاسى است و

زندگى و آثار طالبوف، » صفحه اى فريدون آدمیت بخش ھايى ھمچون ١٠١در كتاب » .شناخت و مورد سنجش قرار داد

مورد » اقتصادى انتقاد اجتماعى و ناسیونالیسم ديد، انديشه ھاى سیاسى، اصالح و ترقىتعقل علمى، مدنیت ج

   .اشاره قرار گرفته است

...........................  

   سیر و تفحصى در مشروطیت و پس از آن
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در سال  نوشته دكتر على اكبر واليتى است كه» مشروطیت و پس از آن سیر و تفحصى در«صفحه اى  ٢٣٠كتاب 

 نويسنده تالش داشته است. انتشار يافته است ۵١جمھورى اسالمى تحت عنوان نشريه شماره  از سوى حزب ١٣۶١

بازشناسى  زمینه ھاى فكرى قبل از مشروطیت،«به شكل بسیار خالصه مھمترين موضوعات مشروطیت ھمچون 

خواھى و نقش وى در انعقاد قرارداد  روطهمقدمات و زمینه ھاى فكرى مشروطیت، میرزاملكم خان و زمینه سازى مش

دروغین میرزا ملكم به اعتقاد به اسالم، ايستادگى علماى تبريز در  ننگین میان ايران و انگلیس، قرارداد رژى، تظاھر

 را بازگو» تنباكو ننگین رژى، مقاومت مردم در قبال قرارداد ننگین رژى، استقبال سراسرى از فتواى تحريم برابر قرارداد

   .كند

...........................  

   مبانى نظريه حكومت مشروطه و مشروعه

   محمود فاضلى

   

 

 

  

از سوى نشر نى انتشار يافته  ١٣٧۴نوشته حسین آباديان در سال » مشروعه مبانى نظريه حكومت مشروطه و«كتاب 

 صفحه اى خود تالش نموده است به پرسش ھايى ھمچون اين كه مشروطیت كه ٢۵۵در كتاب  نويسنده. است

ً  انديشه و نظامى اروپايى است با چه ابزارھا و با چه مكانیسمى به جامعه ايران راه يافت و آيا مشروطه ايران دقیقا

نند يا خیر؟ كتاب كه در نه فصل انتشار خود مى دانستند چه مى ك تقلیدى از نمونه غربى آن بود و اين كه آيا ايرانیان

تبیین نظريه كھن سلطنت در رسائل قاجارى، سقوط مشروطیت و موضع علما، «ھمچون  يافته است به موضوعاتى

انديشه ھاى كواكبى،  شیخ فضل هللا نورى در رد مشروطیت، مبانى انديشه مشروعه خواھى، بنیادھاى تئوريك داليل

انديشه تاسیس حكومت شرع به انضمام رسائل  روطه، انديشه دينى و فھم مشروطیت ونائینى و تلقى دينى از مش

   .پرداخته است» علمى موافق و مخالف مشروطه

.......................  

   انقالب مشروطیت ايران
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   محمود فاضلى

   

 

 

  

پس  ١٣٧۶قزوينى در سال  براون ايران شناس معروف انگلیسى با ترجمه مھدى انقالب مشروطیت ايران نوشته ادوارد

سال ھا توقف  به دلیل. از انتشارش به زبان انگلیسى از سوى انتشارات كوير به فارسى انتشار يافت از ھفتاد سال

داخلى، بى گمان وى اطالعات وسیعى  نويسنده كتاب در ايران و پیوندھاى نزديك با بسیارى از شخصیت ھا و محافل

اجتماعى و فرھنگى ايران داشت و چون مورد اعتماد مقامات وزارت  ، ساخت سیاسى،از جامعه ايران، مناسبات درونى

قزوينى و  برخى از شخصیت ھاى موثر در حوادث سیاسى آن روزگار ايران نظیر تقى زاده، عالمه خارجه انگلیس و نیز

ً اطالعات وسیعى را در باب نھضت مشروطیت و مسائل ايران ارائه صفحه  ٣٩١در اين كتاب . تنموده اس غیره بود طبعا

آن، ترور ناصرالدين شاه، اعطاى مشروطیت توسط مظفرالدين شاه و  اى، ديدگاه ھاى سیدجمال، امتیاز تنباكو و نتايج

   مشروطیت مورد بررسى قرار گرفته است نقش محمدعلى شاه در

...........................  

   خط سوم در انقالب مشروطیت ايران

   

 

 

  

از سوى اداره كل  ١٣٧١تالیف ابوالفضل شكورى است كه در سال » ايران سوم در انقالب مشروطیت خط«كتاب 

مالقربانعلى زنجانى  كتاب به زندگانى آخوند. صفحه انتشار يافته است ۵٧۴اسالمى استان زنجان در  فرھنگ و ارشاد

ح حال يكى از علما و فقھاى شیعه در ظاھر شر موضوع كتاب به. يكى از رھبران نھضت مشروعه خواھى اختصاص دارد

ايشان يكى از رھبران فكرى قشر وسیعى از مردم و علماى عصر مشروطه  عصر مشروطیت است اما از اين ديدگاه كه

عمل  شھرت يافته است، در» نھضت مشروعه خواھى«و قیام آنان در تاريخ معاصر ما به عنوان  خواھى بوده كه حركت

مشروطه نیز به شمار آورد كه  كتاب حاضر به گونه اى نگارش يافته است كه مى توان آن را از جمله كتاب ھاى تاريخ

را به بررسى نشسته و در نھايت نیز نظريه تازه اى را در  گوشه ھاى بسیار ناشناخته و تاريكى از اين انقالب پیچیده

  .ارائه داده است باب انقالب مشروطیت ايران

............................  
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   انقالب مشروطیت

   

 

 

  

از سوى انتشاراتى بى نام  ١٣٢٩است كه در سال » پاولويچ و ايرانسكى» نوشته مشترك» انقالب مشروطیت«كتاب 

اقتصادى ايران  مسئله ارضى زراعتى در ايران، تحوالت«كتاب در نه فصل به بررسى . انتشار يافته است صفحه ٢١١در 

مشروطیت ايران، رقابت ھاى سیاسى انگلیس  در سال ھاى اخیر در راه مشروطیت، نقش بختیارى ھا در مبارزه براى

مختصرى درباره رشد انقالب ايران، جنبش آزادى ملى ايران و نقش روسیه  و روس در ايران، بريگاد قزاق در ايران،

انقالب » :مترجم كتاب نیز نتیجه گیرى نموده است. قرار گرفته است مورد بررسى نويسندگان آن «شوروى در ايران

تحكم آن نمى توانست غیر از آزادى  مشروطیت ايران از لحاظ ماھیت، يك انقالب بورژوازى بوده و در صورت پیروزى و

   «!آورد ھاى بورژوازى چیزى براى ملت ما به ارمغان

............................  

   مشروطه سازان

   محمود فاضلى

   

 

 

  

منشاء . از سوى انتشارات علم انتشار يافته است ١٣٧٠سفرى در سال  تالیف محمدعلى» مشروطه سازان«كتاب 

 سیدجمال الدين اسدآبادى، میرزا ملكم(مھره ھاى اصلى در جريان استقرار رژيم مشروطه  حركت جنبش مشروطیت،

در جريان انقالب  در جريان مشروطه، آگاھى و خواست مردم ، نقش سیاست ھاى روس و انگلیس)خان و آخوندزاده

مشروطیت، قتل امین السلطان،  مشروطیت، قتل ناصرالدين شاه، تحصن در سفارت انگلیس، اسرار پشت پرده

استبداد مجدد و انقراض سلسله قاجاريه از بخش ھاى  استبداد صغیر، فشار روس و انگلیس، سقوط محمدعلى شاه،

   .صفحه اى است ۵١۵سازان پايان بخش اين كتاب  بوده و سرنوشت مشروطهمھم اين كتاب 

....................  

   نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت
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   محمود فاضلى

   

 

 

  

نوشته پروفسور حامد الگار و ترجمه ابوالقاسم سرى است كه در » مشروطیت نقش روحانیت پیشرو در جنبش«كتاب 

مبانى «اى  صفحه ٣۶٨در اين كتاب . كتاب شامل چھارده فصل است. میالدى به رشته تحرير درآمده است ١٩٧۵سال 

قائم مقام و علما، علما و نخستین  نفوذ روحانیون، دوران حكومت قاجار، سیاست روحانى فتحعلى شاه، عباس میرزا،

نخست حكومت ناصرالدين شاه، بابى  محمدشاه چھار سال برخورد خارجى، حوادث پس از قتل گريبايدوف، حكومت

، لغو امتیاز تنباكو و نتايج )میرزاتقى خان امیركبیر و حسین خان سپھساالر(طلب  گرى، بھايى گرى در میان دو اصالح

   .بررسى قرار گرفته است مورد» مخالفت روحانیون با امین الدوله و امین السلطان و علما و آغاز جنبش مشروطیت آن،

........................  

   روزنامه اخبار مشروطیت و انقالب ايران

   

 

 

  

كه در واقع يادداشت ھاى حاجى میرزا سیداحمد » مشروطیت انقالب ايران روزنامه اخبار«صفحه اى  ٣٠١كتاب 

 از سوى انتشارات ١٣۵١قمرى است به كوشش ايرج افشار و در سال  ١٣٢٨الى  ١٣٢١سال  تفرشى حسینى در

ھاى سیاسى  اين كتاب روزشمار وقايع دوران مشروطیت ھمچون نقش شخصیت. شار يافته استامیركبیر انت

عثمانى را به شكل خالصه مورد  مذھبى، نقش دولت ھاى بزرگ در وقايع مشروطیت و تحصن در سفارت روسیه و

روطه طلبى، از دوران آزادى فكر، آغاز نھضت مش قطعه عكس ٧۵پايان بخش اين كتاب . بررسى قرار داده است

  .است استبداد صغیر و انقالب مشروطیت

.....................  

   شیخ فضل هللا نورى و مشروطیت
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٢١ 
 

 

 

  

از سوى انتشارات امیركبیر در  ١٣٧۶تالیف مھدى انصارى است كه در سال  «شیخ فضل هللا نورى و مشروطیت«كتاب 

ھايى از  ھره گیرى از اسناد و مدارك فراوان، گوشهنويسنده تالش داشته است با ب. يافته است صفحه انتشار ۴۶٣

 .مشروطه به خواننده ارائه دھد تاريخ فكرى و انديشه ھاى متفاوت و متضاد متحجران و متشرعان را در انقالب

زمینه ھاى فكرى مشروطیت، انقالب عدالت خواھى،  آشنايى با شیخ فضل هللا نورى، بازشناسى مقدمات و

قانون و نظر شیخ فضل هللا نورى، حكمران قانونى و انديشه ھاى شیخ فضل  روطیت، تدوينروشنفكران و جنبش مش

موضوعات  گیرى شیخ در برابر مجلس، سقوط مشروطیت و مرگ و پايدارى شیخ فضل هللا نورى از ديگر هللا، موضع

 .كتاب است

   .پايان بخش كتاب نیز تصاويرى از شخص فضل هللا نورى است

......................  

   دين و روشنفكران مشروطه

   محمود فاضلى

   

 

 

  

انتشار » نشر اختران«از سوى  ١٣٨٣غالمرضا گودرزى است كه در سال  نوشته» دين و روشنفكرى مشروطه«كتاب 

در چھار فصل تنظیم شده است مشتمل بر انديشه مشروطه خواھى و روشنفكرى پیش از  كتاب كه. يافته است

ً بر روشنفكران الئیك است كه در. تا پايان و پس از آن است مشروطیت عین حال دين براى  اما تاكید اصلى كتاب عمدتا

را دنبال مى كردند، در عین حال متوجه سنت  اين روشنفكران كه اھداف دنیوى. آنھا كاركرد خاص خود را داشته است

كتاب در مجموع حاصل پژوھشى درباره حركت . دبه نقد مى كشیدن ھا و باورھاى دينى ھم بوده اند و آنھا را

 نويسنده با به كارگیرى شیوه ھا و الگوھاى نظرى جامعه شناسى. ايران دوره مشروطه است روشنفكرى منورالفكران

دين و تعريف مانھايم از  دين و جامعه شناسى معرفت، به ويژه آراى دوركیم درباره كاركردھا و كژكاركردھاى نھاد

روشنفكران آن عصر در اصالح، نوسازى و يا  وشنفكرى، سعى داشته است تا نشان دھد چرا و چگونهروشنفكر و ر

ً حذف دين از عرصه اجتماعى ھمت    .گماشتند احیانا

......................  
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   بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطیت ايران

   

 

 

  

شروطیت ايران بزرگداشت آيت هللا محمدكاظم مبانى فكرى و اجتماعى م مجموعه مقاالت اولین ھمايش بررسى

و ) دانشگاه تھران(مشترك كمیته پژوھشى ستاد بزرگداشت يك صدمین سالگرد مشروطیت  خراسانى با تالش

. ھمايش است كتاب شامل مقاالت ارائه شده به اين. تحقیقات و توسعه علوم انسانى انتشار يافته است موسسه

گذرى بر زمینه ھاى نھضت مشروطیت  ت، مشروطیت میراث فرھنگى ملى ايرانیان،مظفر الدين شاه و نھضت مشروطی

فارس در آستانه انقالب مشروطه، سیاحت نامه ابراھیم بیك،  سیاسى آذربايجان و - در ايران، تطبیق شرايط اجتماعى

و ساختار گفتار ھـ ق، روزنامه قانون و نظم  ١٣٢۴الى  ١٢١۴تبريز از سال ھاى  يادى گذرا از كوشندگان فكرى

مشروطه خواھى  در ايران، رابطه جنبش اصالح خط با زمینه ھاى فكرى مشروطیت در ايران، مبانى فقھى دموكراسى

صفحه اى مورد توجه  ٣٩۶در اين كتاب از ديدگاه آخوندخراسانى، انديشه سیاسى آخوندخراسانى و چند مقاله ديگر

   .تبرگزار كنندگان اين ھمايش و ناشر آن بوده اس

.....................  

   نخستین فريادگر مشروعه در بیداد مشروطه

   

 

 

  

دفتر «از سوى  ١٣۶٢مشروطه نوشته مصطفى بروجردى است كه در سال  كتاب نخستین فريادگر مشروعه در بیداد

 شیخ فضلھفتادمین سالگرد شھادت شیخ فضل هللا نورى با ھدف آشنايى با زندگى و اھداف  در» انتشارات اسالمى

تنباكو و حضور وى در انقالب  در اين كتاب ابتدا زندگینامه و شركت وى در واقعه تحريم. هللا انتشار يافته است

در نھايت شھادت وى و سپس موضوع نھضت اصیل عدالتخانه  عدالتخانه، دستگیرى و محاكمه و اقامه نماز در دادگاه و

نھضت عدالت، تاريخ نويسان مشروطه، آرمان شیخ و سروده ھايى در سوگ شیخ  و نقش وى در آن و علل انحراف

  .منتشر شده است فضل هللا نورى

..................  
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   عین الدوله و رژيم مشروطه

   محمود فاضلى

   

 

 

  

شركت سھامى كتاب ھاى «از سوى  ١٣۴١نوشته و تالیف مھدى داودى در سال  «عین الدوله و رژيم مشروطه«كتاب 

میرزا،  دوران جوانى و پیشكارى وى در دستگاه مظفرالدين«كتاب . صفحه انتشار يافته است ٢٨٩و  در نه فصل» جیبى

الدوله صدراعظم استبداد و ريشه  سرانجام آرزوھا و امیدھا، میرآخورى اصطبل شاھى، حاكم پايتخت، شاھزاده عین

وج قدرت و اعتالى اقتدار ملى، مھاجرت كبیر و استقرار ا ھاى حوادث در سال ھاى قبل از مشروطیت، عین الدوله در

و عزيمت وى به تھران، عكس و مصاحفه سران مشروطه با عین الدوله وزير داخله  مشروطیت، غلبه مشروطه خواھان

آيت امانت هللا،  مشروطه، نگھبان بزرگ حق و آزادى و عدالت، عین الدوله وزير مشروطه مظھر وطن پرستى و دولت

مورد اشاره قرار گرفته » پايان كار عین الدوله ستبداد در كالبد مشروطه، شاھزاده ھشتاد ساله در شكار و فرار وروح ا

   .است

   

...........................  

   

   

 


