
  _________________________________________________________________________________________     

    History Site of Mirhadi hoseini 

 تاریخ مشروطھ ایران

 

  
  
  
  
  

شروطیت تـألیف سـیداحمد کسـروی. تاریخ مشروطه ایران ش کــه ھجــده سـال از  1302کسـروی در . از منابع مستند تاریخ م
شت. گذشت بر آن شد تا رخدادھای آذربایجان را از بدو جنبش مشروطه به رشته تحریر درآورد وقایع مشروطه می ھایی نیـز  یاددا

ش به صورت  1313به چاپ رسید و از " آذربایجان فی ثمانیة عشر عاما"العرفان تحت عنوان  تھیه کرد که ابتدا در سوریه در مھنامه
از آنجا که رخدادھای آذربایجان از سایر مناطق قابل تفکیک نبود حوادث و وقایع دیگر . سلسله مقاالتی در مجله پیمان منتشر شد

خش بـه چـاپ  ھای جنبش مشروطه کانون سه ب خواھی چون تھران و گیالن نیز افزوده شد و بدین ترتیب تاریخ مشروطه ایران در 
وقایع پس از انقالب مشروطه تا پایان قیام شیخ محمد خیابانی نیز در چھار بخش با عنـوان تـاریخ ھیجـده سـاله آذربایجـان . رسید

 .منتشر شد
  

خویش را از نگاشـتن تـاریخ مشـروطه ضــبط وقـایع و حــوادث  کسروی مدعی است که در این کتاب قصد تاریخ صد  نگاری نـدارد و ق
گارش تـاریخ مشـروطه . کنـد گذاری مبارزان گمنام مشروطه و یادآوری ایام تلخ گذشته ذکر می مشروطه برای آیندگان ارج وی در ن

سته اسـت" آبی"و کتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"ایران از  شروطه تـاریخ مشـروطه ایـراننویسـنده . بھره ج مان انقـالب م  کـه در ز
سران مشـروطه . شانزده سال داشته از نزدیک شاھد وقایع و حوادث تبریز، دومیـن کـانون انقـالب مشـروطه، بـوده اسـت وی بـا 

به حـدس و گمـان تکیـه  ھا و شنیده آذربایجان آشنایی داشته و کوشیده است تا دیده ھای خود را به رشـته تحریـر درآورد و کمــتر 
 .کند

  
ھای فراوان آن است که با توجه به امکانات آن روزگار از کارھای ارزنده و کم نظیر بـه شـمار  از امتیازات تاریخ مشروطه ایران عکس

دارانه کسروی در ذکر وقایع انقالب  ھای جانب گاه گرایش ھا خالی نیست گه ھا و سستی  ھمه این کتاب از کاستی با این. رود می
صمیم . خورد و نقش افراد در آن به چشم می که در ت او بیشتر به نقش مردم گمنام کوچه و بازار و مجاھدان پرداخته و از کسانی 

ھـای کسـروی را بیشـتر  ھا و ریزبینی دقت. ھای عمده مشارکت داشتند، نام نبرده یا چندان بخوشی از آنان یاد نکرده است گیری
توان دید ولی در شرح وقایع انقالب در تھران و دیگر شھرھا اطالعات وی چندان دقیق و موشـکافانه  در بخش تبریز و آذربایجان می

یداری ایرانیـانرسد او در این موارد بیشتر از کتاب  به نظر نمی ین امـر بـه گفتـه خـود کسـروی تـاریخ ب ست و علـت ا  بھـره بـرده ا
شھر . نداشتن اطالعات کافی از اوضاع و چگونگی انقالب در آن بالد است شروطیت در آن  کسروی در ذکر وقایع تبریز و حـوادث م

عدد بـه سـتایش انجمـن تبریـز و رشـادت شیفتگی فراوان نشان می ھای مجاھـدان آن شـھر چـه  ھا و فـداکاری دھد و در موارد مت
مات عربـی از واژه. پردازد آذربایجانی و چه قفقازی می ھـای برسـاخته  ھمچنین کسروی در این کتاب برای پرھیز از به کار بردن کل

در نتیجه این اصرار کسروی به ساخت لغات تازه نثر کتاب . ای نیامده استفاده بسیار کرده است که غالبا در ھیچ فرھنگ و لغتنامه
 . آید صورتی ساختگی پیدا کرده است که کمتر کسی را خوش می

  
قی. اند بسیاری از مورخان و رجال دوره مشروطیت کتاب کسروی را مثبت ارزیابی نکرده بت  سید حسـن ت یث ث تاب را از ح زاده ک

شتباه اسـت و  تاریخ روز و ماه و سال وقایع سودمند می داند ولی معتقد است که بسیاری از مندرجات آن خالف حقیقت و پـر از ا
شروطیت ایـران نـیز بـر ایــن اعتقـاد  مھدی ملک. شمرد اساس برمی حتی مطالب مرتبط با خودش را بی قالب م زاده مؤلف تاریخ ان

است که کسروی در ذکر بسیاری از حوادث و موقعیت اشخاص در انقالب خطا کرده و ظلم بزرگی در حق خادمان مشـروطیت روا 
 .داشته است

  
کسروی در تاریخ ھیجده ساله آذربایجان با محور قراردادن وقایع این منطقه، سـیر تـاریخی ھجـده سـاله مشـروطه را دنبـال کـرده 
تاب خـود بـه داوری رجــال  جای جـای ک ھران در  پس از فتـح ت است و با ھمان شیوه نگارش عالوه بـر روایـت مسـتندات تـاریخی 

یه عوامـل و رھـبران . مشروطیت نیز پرداخته و نظریات خود را به صراحت ابراز داشته است وی با استعانت از مشاھدات خود و بق
ھا در  ھا و کتاب ھای رسمی داخلی و خارجی و روزنامه ھا و تلگراف ھا اعالمیه ھای دست اول خصوصی گزارش نھضت از یادداشت

 .ھا به آنھا اشاره کرده است مطالب خود بھره برده است که البته بیشتر در پاورقی
  
  

بـا اینکـه کسـروی در . ش در تھران منتشر شد و پس از آن مکرر به چاپ رسیده اسـت 1319تاریخ مشروطه ایران نخستین بار در 
دھد که اسامی پدیدآورندگان و چگونگی چاپ کتاب را در آخـرین بخـش خواھـد آورد ھیـچ  وعده می" تاریخ مشروطه"ابتدای کتاب 

 .شود فھرستی در پایان کتاب دیده نمی
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