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یخ . کتابی در تاریخ مشروطیت تألیف ناظم االسالم کرمانی .تاریخ بیداری ایرانیان خان تار این کتاب از منـابع مھـم مور
سالم در . مشروطیت است ناظم اال تاب میرزامحمـد ملقـب بـه  یا آمـد 1280مؤلف ک به دن مان  پـس از تحصــیالت . در کر

سیدشـھاب الدیـن "عــازم تھــران شـد و از محضــر کســانی چــون  1309مقـدماتی بـه شــوق تحصــیل حکمــت االھـی در 
" مدرسه اسالم"پس از تأسیس . مند گردید بھره" ھادی نجم آبادی"و حاج شیخ " حسن آشتیانی"، حاج میرزا "شیرازی

شد، " سیدمحمدصادق طباطبایی"به ریاست  شته  ناظم االســالم گذا تعلیم برخی از دروس و نظامت مدرسه به عھده 
بک"ملقب کرد و فرمان آن را میرزا " ناظم االسالم"ازین رو ریاست مدرسه وی را به  صـدراعظم وقـت " علی اصـغرخان اتا

و به شغل  ھای خانوادگی به کرمان رفت پس از استقرار مشروطیت ناظم االسالم به سبب کھولت و گرفتاری. صادر کرد
 .بر اثر انفلوانزا درگذشت 1337وی در . پرداخت قضا در دادگستری

به" تاریخ بیداری ایرانیان"ناظم االسالم سبب تألیف  آموز بـرای آینـدگان  ھای عـبرت را عاری بودن کتب تاریخی ایران از جن
ذکر کرده و نوشته است که پیوسته در این اندیشه بوده که به سبک مورخان اروپایی کتابی در تاریخ ایران بنگارد و نکات 

یداری  ھا و شـنیده دیـده 1322وی از دوم ذیحجة . تاریخی را در آن مندرج سازد شروطه و ب خود را دربـاره انقـالب م ھای 
فل آزادی که بـه دفـاع از مشـروطه تشـکیل می ایرانیان ثبت کرد و چون بــه محا ـ  مان ـ شت،  خواھـان آن ز ـ راه دا شد ـ

خود را نـیز ید توانست گفتگوھای آنان را یادداشت نموده و نظـر  به آنھـا بیافرا موارد  تدا قسـمتی از . در بسـیاری  وی اب
ظاھرا توجه مردم . ھایش را به صورت پاورقی در روزنامه کوکب دری ــ که خود مدیر و ناشرش بود ــ منتشر کرد یادداشت

 . انداخت" تاریخ بیداری ایرانیان"ھای مستقلی با عنوان  ھا ناظم االسالم را به فکر چاپ و نشر جزوه به این پاورقی

شی و پـاورقی  سخ و حوا به خـط ن شتی و  به قطـع خ خط (بدین ترتیب چاپ اول این اثر به صورت جزوات ھفتگـی  بـه 
صفحه) نستعلیق با چاپ سنگی و نقاشی صورت اشخاص ای  و با کیفیتی تقریبا مناسب در پنجاه و پنج جـزوه شـانزده 

نوان  1322ناظم االسالم وقایع پیش از ذیحجـة . منتشر شد با ع جزوه  فده  نیز در ھ یان"را  یداری ایران مة تـاریخ ب " مقد
شت ای از مھم ھا گزارش گونه منتشر کرد و در این جزوه . ترین وقایع دوره پادشاھی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه نو

ّاب"ھا را به خـط  این یادداشت" حسن طھرانی"برای اولین بار میرزا  1330ـ1328در  کرد" شمس الکت در . چـاپ سـنگی 
لف و مقدمـه" سیدمحمد ھاشمی کرمانی"ش 1332ـ1324 حالی نسـبتا کامـل از مؤ به انضـمام شـرح  تاب را  ای  این ک

شر کـرد لد ممتـاز منت تاب 1346چـاپ سـوم در . درباره کتاب در قطع وزیری و با حروف سربی و ج سرلوحه ک نابر  ش و ب
چاپ چھارم و . در سه مجلد و به اھتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی منتشر شد ھای تاجگذاری ظاھرا به یادگار جشن

 .ش در دو مجلد نشر یافت 1377ـ1376ش و  1362پنجم نیز بترتیب در 

مشتمل است بر مقدمه جلد اول دوم و سوم و حاوی زندگینامه گروھی از رجال معاصر " تاریخ بیداری ایرانیان"مجلد اول 
مباحـث . شود را شـامل می 1324تا رمضان  1322این مجلد رویدادھایی از ذیحجه . مؤلف و وقایع دوره ناصری و مظفری

ــانی چــون  ــال آزادی خواھ ــه در شــرح ح ــانی"و " الدین اســدآبادی ســیدجمال"مقدم ــا کرم ــیرزا رض ــون " م ــانی چ روحانی
نـاظم االسـالم . و امیرکبیر اسـت" میرزاحسین خان سپھساالر"و دولتمردان ترقی خواھی چون " سیدمحمد طباطبایی"

وی ھمچنین حاالت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه . نقطه شروع ترقی ایرانیان را دوران صدارت امیرکبیر دانسته است
نــاظم االســالم در مقدمــه شــرح . را شــرح داده و آنــان را پادشــاھانی دمــدمی مــزاج و ســاده لــوح معرفــی کــرده اســت

ھای  ھا و تلگرام مبسوطی بر امتیازنامه رژی نگاشته و به دعوای میان علما و دربار بر سر این امتیاز پرداخته است و نامه
ست بــر. متعددی را که میان طرفین ردوبدل شده آورده است شتمل ا ست ایـن کتـاب م مباحـث : مضامین سه جلـد نخ

کر  سه چــال ذ یا مدر عه عمـارت بانـک  شیخیه واق مطرح شده در انجمن مخفی واقعه کرمان و غوغای میان متشرعه و 
نه بـه  تاریخچه به جـرم تحریـک ارام ای از وضع ارامنه و رواج شایعه تکفیر مظفرالدین شاه از سوی سیدعبدهللا بھبھـانی 

سپس قـم و تحصـن در سـفارت  به حضــرت عبـدالعظیم و  قتل سلطان عبدالحمید بیان رویدادھایی درباره مھاجرت علما 
شاه کـه بـا ذکـر اسـامی روزنامـه ھا و مـدارس موجـود در دوره  انگلیس تا صدور فرمان مشـروطیت از سـوی مظفرالـدین 

در این مجلد ناظم االسالم کوشیده تا وقایع را روزبروز بنویسد به طوری که مطالب جلد سـوم . رسد مظفری به پایان می
 .است 1324تا اول رمضان  1324ثبت روزبروز وقایع از ھجدھم جمادی االولی 

جب  1324مجلد دوم حاوی جلدھای چھارم و پنجم و اضافات و ملحقات است و وقایع شوال  کی . را دربـردارد 1327تا ر ی
تاب  یداری ایرانیـان"از مطالب مھــم ک خش پایـانی یادداشـت" تـاریخ ب سیرجانی آن را  ب لف اسـت کـه سـعیدی  ھای مؤ

یز . داند سیرجانی این بخش را منبعی مستند و مطمئن برای محققان می .گردآوری و تدوین کرده است ین بخـش ن در ا
لی  1325ثبت وقایع روزانه تا بیستم صفر  مادی االو تاریخ تـا سـوم ج ین  در ثبـت وقـایع وقفـه  1326ادامه یافته ولی از ا

را برای چاپ آماده کرده بوده که با علنی شدن مخالفت محمدعلی  1325ظاھرا مؤلف تا وقایع بیستم صفر . افتاده است
شر بقیــه جزوه برای ن لت موقـع را  شاه و م یارویی  لب  شاه با مجلـس و رو یه مطا ضی ندانسـته و از تنظیـم بق ھا مقت

شته اســت 1326خودداری کرده و این سکوت تا جمادی االولی  مه دا ھارم . ادا چاپ چ سیرجانی در یادداشـت مقدمـه 
ھای این دوره را ھاشمی کرمانی در اختیار وی قرار داده که تعـدادی از آنھـا را در  ای از یادداشت اشاره کرده که مجموعه

 .منتشر خواھد کرد" متمم تاریخ بیداری"متن گنجانده و بقیه را در آینده با عنوان 
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سبب پیـش آمـدن اوضـاع  1326ناظم االسالم از چھارم جمادی االولی  به  بار  ین  مه داد ولـی ا نه ادا به ثبت وقایع روزا
ییر داد و  یـاد می" یوم التوپ"ای پس از به توپ بستن مجلس که از آن به  ویژه حن خـود را تغ لی مشـروطه ل کنـد و تعطی

وی . ھای این دوره غالبا با عباراتی که حاکی از ترس است نوشته شده اسـت یادداشت. جانب احتیاط را در پیش گرفت
خودداری کـرده ته و ملـک المتکلمیـن  گاھی نیز از نوشتن وقایع  سران مشـروطه تاخ به  صرهللا(و حـتی  و ) حاج میرزان

مردم نالیـده . سیدجمال واعظ را متھم کرده است که مشروطه را بھانه دخل خود کرده اند وی در موارد بسیاری از جھل 
 .و آن را مانع ترقی دانسته است

ست،  به پایان می 1327با شرح وقایع سیزدھم رجب " تاریخ بیداری ایرانیان"آخرین جلد  رسد ولی مطلب ناتمام مانـده ا
که حــاوی  ظاھرا مطلب بقیه داشته اما از ادامه یادداشت صفحه  یک  جز  نده اسـت  ھای ناظم االسالم چیزی باقی نما

 .است 1329وقایع دوازدھم تا چھاردھم رمضان 

ھای مختلـف در  نثر کتاب ساده و روان است اما مؤلف در مواردی متعدد از کلمات فرنگی استفاده کرده و آنھا را به صورت
ھای  کتاب را از نظر سبک و جمله بندی و اسـتناد بـر تاریخ" تاریخ ادبی ایران"مؤلف " ادوارد براون. "متن ضبط کرده است

خان سـپھر(و لسان الملـک " رضاقلی خان ھدایت"عمومی و پر از لفظ قلم افرادی چون  برتـر دانسـته ) میرزامحمـدتقی 
 .است

تاریــخ "انــد از جملــه کســروی در کتــاب  بســیاری از مورخــان تــاریخ مشــروطیت اســتفاده کرده" تــاریخ بیــداری ایرانیــان"از 
معتقد اسـت " تاریخ مشروطیت ایران"مؤلف " مھدی ملکزاده. "اما دیدگاه مورخان نسبت به آن متفاوت است". مشروطه

به بعضـی از حوادثـی کـه در آن زمـان رخ داده  که گرچه تاریخ بیداری ایرانیان دارای مطالب سودمندی است و نویسـنده 
سمت اعظـم کتــاب را بـه شـرح محافـل  عالقه مند بوده یا اطالع بیشتری از آنھا داشته است، ولی چون ناظم االسالم ق

ست می تـوان نتیجـه  سری اختصاص داده و اقدام وی و یارانش نیز در این محافل در پیدایش مشروطیت ثمری نداشته ا
مان می گرفت که این کتاب برای آیندگان نوشته نشده بلکه برای خوش مد کسـانی کـه در آن ز شده  زیسـته آ تألیف  اند 

وی ھمچنین معتقد است که ناظم االسالم مطالب دور از حقیقت را جعل کرده و موجب لکه دار شدن تاریخ شده . است
اما باستانی پاریزی مطالب کتاب را صد درصد واقعی و صادقانه دانسته و معتقد است که اعترافات ناظم االسالم ! است

صحت بقیـه  صدق و  در احوال خصوصی خود و ترسی که پس از به توپ بستن مجلس بر او عارض شده بـوده حـاکی از 
ست؛ . مطالب است تاریخ نویسـی مشـروطه بـوده ا سنگر  ناظم االسالم برای خود رسالتی بزرگ قایل بوده و آن حفظ 

تا  ازین رو اعتراف می کند که در یوم التوپ به سبب ترس از کشته شدن از حضور در صحنه منازعه خودداری کرده اســت 
 .فرصت نگارش این تاریخ را داشته باشد

جا "عالئم الظھور"معروف به "التحفة المھدیة"اثر دیگری نیز از ناظم االسالم با عنوان " تاریخ بیداری ایرانیان"عالوه بر  بـه 
 .مانده و چندین بار به چاپ رسیده است

دانشنامه جھان اسالم. فتانه ھویدا
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