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ــوص به يفكر هاياديبن با ــل خص  رو نيا از. بود الزمه هاييآگاه و دانش حاص
شروطه  انطباق يبرا تالش صله  مانند به يرانيا جامعه با يغرب م  كه مانديم يها و

 كه بود كشوري  ايران منظر نيا از. افتيينم يچندان دوام رانيا نارس مشروطه  در
 مي خود به  ديگريشـــكل  قوا تفكيك  و باحزا مشـــروطه، همه چيز از    آن در

با  و موجود راتييتغ دامنه گرفت.    از بودكه  يحد  به  ،غربيمشـــروطه  با  آن نيت
شروطه   عنوان به هاايراني سيدن به    كه مي كرد ادي بازم ست راه طوالني براي ر باي

  كردند.مشروطه طي مي

 نامههفته ،يغربمشـــروطه ،يرانيامشـــروطه ران،ياتيمشـــروط انقالب :واژهديكل 
  نيمالنصرالد

  . مقدمه 1
اي داشت و روشنفكران قفقاز ي گستردههابازتاب قفقاز اتينشر يان دررانياي خواه مشروطه

 كردند.از ميان اين نشــرياتكه پيوندهاي عميقي با ايران داشــتند، رويدادهاي آن را دنبال مي
لد  بل    زادهيقلمحمد لي جل تي ريمد با   نيمالنصـــرا قا ها را  توجهي از اين پيگيريســـهم 

   داشت.برعهده
 طنز، عنصر  كارگيري به با توانست  شد مي منتشر  رانياانقالب با همزمانكه  نيمالنصرالد 

ــريه به عاميانهزبان و كاريكاتور ــرالدين تبديل رانيا گذار در قفقاز واي تاثيرنش ــود. مالنص ش
مالنصــرالدين به ايران به  عالقهاي به رويدادهاي مشــروطه در آذربايجان داشــت.توجه ويژه

 هيروســـ حكومت ماموران توســـط رانيا درباره شيهانوشـــته خاطر به بارهاحدي بود كه 
سور   سوي  .شد  فيتوق و سان صرالد ديگر از  شدت   رانيادر  نيمالن شريات   توجه موردبه  ن

از جمله نشرياتي بودند كه از سبك    شمال  مينس و  جانيآذربا ،ليصوراسراف  گرفت قرار رانيا
   و محتواي مالنصرالدين عميقاً تاثير پذيرفتند.

ــرالدين  زادهيمحمدقل ليجل ــت و به مي "وطن مام" عنوان بهرا  رانيامدير مالنص دانس
ــوي ديگر تبار ايراني خود افتخار مي ــوركرد. س ــترده حض كه  قفقاز در يرانيا مهاجران گس

ايران فراهم ساخت. عرصه را براي توجه بيش از پيش به انقالب شدنديم ناميده »يهمشهر«
شت    صرالدين مالن شت س  از را قفقاز سرنو ست.  دينم جدا ايران رنو  منابع از يكي ايرانان

 ردريتغي هرگونه  بنابراين  .بود گشـــته تبديل   قفقاز  به  آن صـــدور و موهومات  توليد  اصـــلي
 توجه يبرا يترمهم عامل توانيم را مسأله  نيا تاثير داشت.  قفقاز وضعيت آن در سرنوشت   

   .دانست رانياانقالب به نيمالنصرالد
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 به  كه شوديم انينما يزمان مشروطهانقالب به آنانتقادي كرديرو و نيمالنصرالد تياهم
 با گفت توانمي. پرداخت آن نييتب به رانيا يانقالب يفضـــا از دور به و يخارج ناظر عنوان
سندگان  اينكه به توجه صرالدين  نوي سيه انقالب تجربه قفقاز، در مالن شتند  را رو و نيز به  دا

ايراني دليل عمق توانشان در شناخت مشروطه موقعيت ممتازي براي آنان در تحليل مشروطه
  بود.شده ايجاد

 با باشد.توجه ميقابل شناسي  مشروطه  حوزه در آن تياهم و نيمالنصرالد بار در پژوهش
 مستقل  يپژوهش  موضوع  كنونتا ن،يمالنصرالد  شه ياند در ايرانيموضوع مشروطه   وجود نيا

ــت نبوده ــرالدي به معرفي چند قاتيتحق. اس روزنامه "اند؛ پيفون در كتابپرداخته نيمالنص
عمدتاً به معرفي مالنصرالدين  "نيمالنصرالد  روزنامه"و در مقاله "مالنصرالدين: پيك انقالب 

ــت. و ترجمه تعداد اندكي از مقاالت مرتبط با رويدادهاي ايران ــردار پرداخته اس  در اين يس
شمسي   1299 در كه را نيمالنصرالد  از ايشماره  هشت  متن "زيتبر در نيمالنصرالد "بكتا
و انقالب  نيمالنصرالد « مقالهدر  ي اخيراًدشتك . است  كرده چاپ است شده  منتشر  زيتبر در 

  »مشروطه در مجله مالنصرالدينو چگونگي بازتاب انقالبايران تحليلي بر چراييمشروطيت
 يمعرف حجم اصــلي مقاله اســتآمده آن عنوان در كه يهمانطوررا منتشــر كرده اســت.  

شناسي عملكرد     رانياانقالب بهمالنصرالدين   وجهت تشريح عوامل  و نيلدامالنصر  و آسيب 
و بســـيار كوتاه گريزي به بحث      يضـــمن طور به خواهان اســـت.در اين مقاله    مشـــروطه 

رسي به  نمايد دست متفاوت ميخواهي ايرانيان شده است. آنچه پژوهش حاضر را    مشروطه 
سال نخست آن(      صرالدين درپنج  ست به        1324-1328مالن شده ا سعي  ست بنابراين  ق) ا

 انطباق زانيم و نيمالنصرالد  منظر از يرانيامشروطه  و مفهوم  تيماه ليتحلشكل مستقل به   
  پرداخته شود. آن) يغرب(ياصل يمعن دره مشروط آن با

  الء مجادله تاريخي).ترديد در مشروطه ايراني(خ2
شنفكر  مجامع در شروطه  انقالب ندهيآ نگراني از قفقاز يرو شت   و همانندي  م  با آن سرنو

ــت. هرچند   هي روســـانقالب  به دولت      زادهرســـولوجود داشـ ماد   دي بع را آنايران،با اعت
 ترديدهاي جدي در تداوم مشــروطه نيمالنصــرالد )33-32 :1387زادهرســول(دانســتيم

 شامل فقط اينكه سوال را مطرح كرد كه آيا اعطاي آزادي هرساله خواهد بود يا  داشت و اين  
سال مي  صرالدين (»!شد ام شروطه در ايران   نظر مي ).بعيد به8 ،21ش:1324مالن سيد كه م  ر

  ). 3، 26ش بيش نبود(همان:"دروغي"آزادي را به دنبال بياورد و آن
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هاي خاص خود را آزادي ايران .شــديميط ياديز مراحل ديبا آزادي به دنيرســ يبرا
 در"مايشـــاءكيف"تصـــرفو  امامتو  نبوت ادعاي،مذهب نوع هر اختراعامكان  داشـــت؛
س . آزاد بود حقيقت و شريعت  ست  مي يهرك سد و  فال نامه،همزهتوان  دلش چههرنامه بنوي

ــتمي ــت كس نميهيچ .بيان كند   آزمايي راســـتي بدون  خواسـ  اني ب آزادي معترضتوانسـ
ــد  ها فالچي  ها و درويش  به  توجه  بدون  و يدلبخواه علما  ي بودآزاد زين دادن فتوا در.باشـ

 ،7ش (همان:نداشت  يضرر  منسوخ  و ناسخ  حكاما صدور  و داده فتوا احكام يشرع  زانيم
7.(   

 القاب اعطاي«يگران يتكاپو در مردمبرانگيز بود؛ تأملبا اين اوصاف سرنوشت مشروطه 
- بريده«شهر حاكم مقابل در تعظيمعدم به جرم غريبي تاجر گوش آستارا، در بودند »مناصب و

 »درگوش كردن وزوز« آزادي »روشن شود آزادي معناي مردم براي باشد و عبرتي درس تا شد
 ،»اعطاءشده كه چيست حريت اين«پرسدمالنصرالدين مي اعتراض به وضع موجود.دربود

همان:  ؛6، 9همان:ش(»كنندمي آسياب سنگ مثل را آدم كه حريت قانون و است اين پس«
  .)6 ،24 ش

شروطه  ساني  معني و فهمقابل ايرانيان براي م شت  يك سي  اما بود شده  حريت داده ندا  ك
 هركاري هركســي چيســت، بفهماند و بگويد حريت ديگران بداند و به را آن معناي كه نبود
شت(همان: مي حريت پاي به را آن دادمي انجام  يهايهمانند گريد يسو ). از 3 ،22شگذا

س  انقالب با رانيا انقالب صرالدين  كه شد  آن به منجر ه،يرو شروطه  صراحتاً  مالن  را ايرانم
شروطه  از ايشعبه « سيه  م سبت به   )7 ،20شهمان:(بداند »رو  و توپ«بنابراين ايرانيان بايد ن

شيار مي  »آن تفنگ سيه  انقالب سابقه بودند؛ هو شان  رو شروطه  كه جايي«بود داده ن شد  م  با
  اين امر درايران نيز دوراز انتظار نبود.).3 ،23ش همان:(»شودمي هم ميتپوله

 از يرانيامشـــروطه  كه بود  آن دي مو مجلس بي ترك برانگيز بود.ايران نيز بحث مجلس
 چه كه بود مطرح سوال نيا .داشت فاصله ،بود نيمالنصرالد مطلوبي كه اجتماعيدموكراس 

 اين. بود مجلس انتخابات بارز ويژگي از يكي ثروت شرط  بودند؟ افتهيراه مجلس به يكسان 
له   ــا مان  مسـ يده    را محرو فت يم ناد طه  بزرگ نقص كه  يامر. گر گاه  از رانيا مشـــرو   ن

: زاده رسول (بودنددواريام آنان طيشرا  رييتغ و هاتوده نقش به كه بود هاييدموكراتاليسوس  
ــروطر د). 42 ــ فكر ،ايرانتيمش  و ياجتماععدالت جاديا بر دشيتاك كه ياجتماعيدموكراس

ــاختن ياجتماع ــادقدرت س ــ و ياقتص ــيس ــاس و بود نكرده نفوذ هنوز بودي اس  آن را اس
   ).269: 1354تيآدم(داديم ليتشكي اسيسيدموكراس
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سبات  از برگرفتهس مجل بيترك  بود بنابراين از  اقتدار يهاحوزه از تيحماو  قدرت منا
شوراي "چنين شورتي  مجلس   و علما مگرهمين كند؛عمل فقرا نفع به رفت كهانتظار نمي"م

شه    در را فقرا خون كه تجار نبودند ضت ير بايد فقرا بودند؟ كرده شي شيد مي ا  سهم  تا ندك
شروطه  اين چهپس  .بپردازند را اربابان س مين سرانجامي  به چه وگرفت ميسر  م  فقراء د،ير

ــرالدين(جزء يهرمندان نبودند   ي به مجلس راه يافتهروحان نمايندگان ).20،7ش :1324مالنص
ند.  لدين       بود گاه مالنصـــرا يد نان از د كه  عالم  يافراد نه  آ حان  بل هايي  يرو ما  ظاهر  به  ن

ــده پنهان  مختلف هاي نقاب  ريز در كه  بودند  خواهيمشـــروطه   مالنصـــرالدين (بودند  شـ
 ساختن محدود با بود شده  برآن مشروطه،  حكومت كه بود يحالدر نيا). 5-4 ،27ش:1325
  ). 172: 1384يآجودان( ابديدست ياتازهقدرت به ونيروحان و سلطنتقدرت

 ياجتماع طبقات با مجلس ندگانينما ياسيس موضع  نيب يهمبستگ  به قائل نيمالنصرالد 
 نيمتنفذ صيتشخ  يرو از عمدتاً شان  انتخابلذا با مشاهده منتخبين كه   .بود آنان خواسته بر
دانســت كه عامه بعيد مشــروطه با يانرانيايي ناآشــنا و نيز )3 ،2ش:1325 مالنصــرالدين(بود

شوند. بنابراين به    صاحب قدرت واقعي در مجلس  صيه رانيا مهاجر كارگران مردم  كرد  ي تو
ــروطه   خود حقوق اعاده راه در، مبارزه با و گردندباز خود وطن بهكه بدون اميدواري به مش

  ). 3-2 ،3ش (همان:بردارند گام
شروطه  شگام      خالءهاي م شت كه از تجربه كشورهاي پي صرالدين را بر آن دا ايراني، مالن
ســر نهادن مبارزات تاريخي و كســب دانش و گويد؛ آنان پس از پشــتدر مشــروطه ســخن

سته بودند حكومت  هاي الزمآگاهي ستبدادي را تغيير توان سه، كه  هاي ا دهند.اين امر در فران
و در آلمان اتفاق افتاده بود.اما  كرديم حكومت منم قانون عبارت با چهاردهم يلوئ يروزگار

در نهايت حكام مســـتبد قدرت را به وكالي ملت واگذار كردند. آيا اين امر در مورد ايران            
  كرد؟ پاسخ مالنصرالدين اين بود كهصدق مي
دانند كه در انگلســـتان از زمان اعالن     زنند ولي اين را نمي ميها از شـــادي معلق  ايراني

 شده ريخته ياديز هايخون آزادي سركسب   بر م1689 تا 1215فرمان مشروطيت در تاريخ  
سه انقالب بزرگ رخ داد   ستند  مردم اينكه تاو حداقل  علت غلبه  .كنند غلبه حكومتبر توان

  .)21،3ش:1324مالنصرالدين(مردم برحكومت آموزش فرزندانشان بود
هم "تيوجمهور تيمشــروط ت،يحر"افتادكه اين امر در ايران اتفاق نميزمانيبنابراين تا

  (همان).باشد يراهگشا ستتوانينم
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ــتان نبود. ايرانيايراني قابل مقايســه با نظاممشــروطه ها امور خود را از هفت هزار انگلس
، 16بودند(همان:شرو كردهها دنيا را زيروود كه اروپاييحالي بسال قبل تغيير نداده بود اين در

ست آمده اميدوار  زياد نبايد ها)بنابراين ايراني3 سياهي پرچم«؛شدند مي به حريت به د   »هاي 
).اين 3-2 ،3 شبودند(همان:  "حريت كشـــتيبان  "كردنغرق شـــده و درصـــدد برافراشـــته 
  آينده مشروطه بود.ترين هشدار به انقالبيون ايران درباره هوشمندانه

  .نبرد مطلقيت و مشروطيت: ذبح مجلس3
شاهي بود  كه تمايلي به مشروطيت   عليكار آمدن محمدروي ايرانيهاي مشروطه از دشواري 

شت به طوري كه  سم  در ندا توجهي به بي .نياورد عملبه دعوت تاجگذاري،از نمايندگان مرا
ــدت نگران كننــده بود از اين رو واكنش نمــاينــدگــان مجلس را                   مجلس    بــه شــ

  ).104-103 :1384صالح ميرزابرانگيخت(
 نظم دشمن « او داشت  وجود مشروطه  از شاه  تيحما در يجد يهاديترداين موقع  در

 گونههرو  نداشــت شــاهيعلمحمد به مثبتي نظر نيمالنصــرالد). 127: 1379 آفاري( بود »نو
 هيچ تنها نهشاه  عليمحمد و معتقد بود دانست مي »پرستي  حريت« با منافات را اواز  ستايش 
شروطه  از حمايت در مثبتي اقدام سون   انهزار آوردن با بلكه بود، نداده انجام م  تبريز از شاه

ــتقيم    ارتبــاط  مــانع  ،و جمع كردن آنهــا بــه دور خود      ــاه مسـ ــده  مجلس    و شــ شــ
  ).3-5،2ش:1325مالنصرالدين(است

 اصـــول به بند يپا شـــاهعليمحمد  اگرآن بود. به همگان  التزام به منوط مشـــروطه تداوم
شروطه  صرالدين اورد؟ين بعمل دعوت ندگانينما از يگذارتاج روز چرا بود م  مجلس به مالن

 نبايد پس دارند شان سرنوشت   در كنندهتعين نقش مردم كه است  اين بر عقيده اگر كهداد تذكر
شاه به انديشه كهن به كنايه نوشت: هر    . مالنصرالدين نشست   ساكت  چند با آگاهي از تعلق 

شاه      موقع تاج شاه بزرگ آمد ولي نبايد غصه آن را خورد كه چرا  سر مبارك  گذاري، تاج بر 
ــت تقدير از وكال دعوت نكرده ي بر اين بود وگرنه از نمايندگان ملت دعوت بعمل        الهاسـ

كه مقام رعايا كجا و مقام پادشـــاه جيب بود؛ چراآمد.انتظار چنين دعوتي از پادشـــاه نيزعمي
 حد  چه  تا  ايران نقش ملت در  رشيپذ  كه  بود واقف نيمالنصـــرالد  ).6، 6كجا؟(همان: ش   

مملكت  كشيد كه  الزم بود كه در اداره بنابراين اين بحث را به پيش باشد  دشوار  توانست يم
دست پادشاه باشد؟ مالنصرالدين با رد      ملت مداخله كنند و يا اينكه بايد اختيار آن دروكالي

عليرغم اينكه در تاريخ زرين مسلمانان و در بين فضالي آنان هيچ   "گونه مطلقيت نوشت: هر
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سخني به ميان نياورده     يك از قانون شروطه و مجلس ملي  سي، م سا اند اما اين امر مربوط به ا

  ). 3-2 ،8 ش همان:("خواني نداشتهزاران سال قبل بود و با زمانه جديد هم
شاه با مشروطه در بحث متمم  عدم ساسي نمود عيني يافت. در اين زمان   قانون همراهي  ا

جدالي سختي بين مجلس و وزرا بر سر مشروطگي بود. نمايندگان با وزرا دست به يقه شده 
ــرار ــتند كه بدون اجازه مجلس هيچ قراردادي منعقدبودند و اص ــود(همان:ش داش  )3،7نش

شاه با  محمدعليمجلس با قوانين شرعي بودند.  هان نيز درصدد انطباق مصوبات  خوامشروعه 
 آماده و زد آن غارت به تبريزدســت مقاومت شــكســتن براي و خودداري از امضــاي متمم

 اســاســي طرح مســاله قانون با .مالنصــرالدين)23 :1380ناصــرالملك(بود مجلس انهدام
در روسيه خون  كه دانست چماقي را اساسيقانون و يافت آن با پيوند در را ايران اغتشاشات

   )7، 4ش:1325 مالنصرالدينبود( شده آغاز ايران هم در مسأله باال آورده بود اين
- نميحتي  مردم عامه. ساخت ترانينما را مشروطه از فهم در تفاوت ياساسقانون متمم

 آن اخذ با كه بودند آن فكر به و كردهتلقي خوردني چيز را آن و چيست اساسيقانون دانستند
- احكام ديبايت مشروط در مالنصرالدين زعمبه ).2،5ش:همان(كنندسير را خود فرزندان

- مي پيدا حاكميت اساسي قانون آن جاي به و شده گذاشته كنار شريعت

 روح با كه كرديم وضع ينيقوانبايد  مجلس ) بنابراين6، 34ش: 1324مالنصرالدين(كرد
بودند  يسنت شهياند مروجان مجلس نمايندگان كه بود يدرحال نيا. داشت يخوانهم مشروطه

  .)3-  2،10ش:1325مالنصرالدين(دانستندمي »يحرمتيب و فيكث«و مظاهر جديد را
 بين جدال گفت؛ســخنمجلس  شــدنيقرباناز  نيمالنصــرالد ها،كشــاكش بحبوحه در
 به هايآزادي با مقابله درصدد حكومت آن در كه بود خواهي آزادي نبرد حكومت و مجلس
 مجلس، عاقبت كه گرددمشخص  تا شد يم دنبال حوادث روند ديبا نيبنابرا بود، آمده دست 

به باور   .»زدمي را مجلس گردن حكومت « اينكه  يا  و »كردمي ذبح« را آن و غلبه  حكومت  به 
 كهچرا. )7 ،3شهمان: (بود حكومت توسط "شدن  ذبح"حالدر ايرانيمشروطه مالنصرالدين  

شان   »هاخان و روحانيون«وجود با در ايران سي   قانونكه اتحاد  سا شكيل  را ا  انتظار ،دادمي ت
  .)1، 25ش:1325مالنصرالدين(ممكن بودغير آن اجراي و قانون

- مصوبات بر علما از نفره پنج شورايشدن مجلس درگنجاندن اصل نظارت قرباني   

علما سازگاي با نظارت نيمالنصرالد مشروطه مورد نظر يافته بود.تري ، نمود عينيمجلس
 شتريب و است نفر پنج علما تعداد چرا "تگرف سخره آن را به يوجود فلسفه نداشت لذا

 نوشته به بنا نكهيا اي و است تا پنج زين پا و دست انگشتان تعداد نكهيا ليدل به ديشا ستين
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 نيمالنصرالداستدالل ) 33،7ش: 1328نيمالنصرالد("نفراست پنج عبا آل تعداد يمجلسعالمه
  اين بود كه

 يسنتمدارس افتهيپرورش كه اندسپرده يكسان دست را خود كشور اقدام، نيا با هايرانيا  
 نيچن از دينبا . بنابراينبود مدرن يهاآموزه با تضاد در كه هستند يعلوم كرده ليتحص و

 از يكار چه داديم قيتطب عتيشر با را خود نيقوان كه يمجلس داشت، يانتظار يمجلس
 مشكالت متوجه نكهيا يجا به ملت نيب در تفرقه جاديابا  يمجلس نيچن ؟مدآيم بر دستش
 رفتندست از جزء يمجلس كرد. عاقبت چنينجزئي ميامور صرف را خود هم باشد، مردم

  .  )3،35 ش: همان(بودن كشور بر گانگانيب يالياست و لكتمم
ستبداني چون          شت م شروطه غربي زمينه را براي بازگ شروطه ايراني با م ناهمخواني م
ــاخته بود.  فراهم الســـلطان امين اشـــتباه فاحش و خامي     چنين مجلســـي به  يدلبســـتگسـ
 دي ام تنها « عنوان به  دوما  از زين هي روســـانقالب   در.) 2، 19 ش: 1325 مالنصـــرالدين (بود
ست »دولت ديجد لهيح« را آن صابر  يول بودند كرده ادي» يآزاد پس ) 16 :1962 صابر (دان

شكيل   شد.   تمامو ا عدالت رواج معني بهتوانست  نمي مجلست  را آن  زيادي عواملكارها با
 با ظاهر در شــاه ويژه آنكه به ).2 ،19 ش:1325 مالنصــرالدين(ادنددمي قرار شــعاعتحت
 نظامي نيروي درخواست  زيتبر از انهيمخف شكل  به باطن در اما كردمي رفتاريخوش مجلس

  )  2 :13شداد(همان:مي
سيد.   س با كودتايمجل هيعلشاه  اقدامات  صرالدين ناموفق به اوج ر كه پيش از اين  مالن

ي خوردگبهم وي آشــفتگ"زا وه كرد هراس اعالماهللا و اربابان فضــلشــيخ پنهان ياتحادها از
 و مانع تراشي روحانيون  رانيا تيحر از همچنان )5-4، 35شهمان:(بودگفته سخن "مجلس

ناك يب ما  نيا از شيپ اگر بود م ظار  از دور پس ند بود يآزاد موانع از يكي عل  كه  نبود انت
ــان بودند  يآزاد مدافع  انه آگاه   دي با  مردم. دهند  ادامه  ها مخالفت   به  همچنان  آن  ميب. هايشـ

ــه اهغفلت كه رفتمي ــرالدين .كند هموارتر مخالفان يابر را عرص  " از بدين جهت مالنص
  .)6-3، 37شهمان:(دانست رفتنفرو حال درآن را  و گفت "تيحر رفتن خواب

  عرف و شرع قدرت دو تداخل .شريعت يا قانون؟4
سقوط   فرو  شروطه با  شروطه را فراهم     مجلس رفتن م سرانجام م نمود يافت و زمينه تبيين 

صرالد ساخت.   در فهم  به ويژه ،شان بودن رجوع محل و ونيروحان نفوذا آگاهي از ب نيمالن
شروطه  شاء  را انآن ،معناي م س  من شروطه  انحرافات از ياريب ست  م ضع    .دان صوالً مو گيري ا

شروطه وجود     سوي روحانيت در قبال م ساله    واحدي از  شت اين م  سردرگمي  به منجرندا
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شروطه  از كه بود شده  هاييتوده شتر يب چه هر  را مجتهدان سخنان  فقط و بودند اطالعبي م

 به مراجعه به يازين گريد چيست  مشروطه  كه دانست مي ايراني ن اگريبنابرا. كردندمي تكرار
شروطه  كه آنچهپس  نبود يونروحان شاند  ينامطلوب سرانجام  به را م  بود هاييتوده يناآگاه ك

 مالنصـــرالدين (بودند  دوخته  تي روحان  به  چشـــم روشـــنفكران يروشـــنگر عليرغم كه 
  . )6، 52ش:1326
سأله  اين شور  در آيا كه مطرح بود م سالمي به مانند ايران  ك شروطه ي ا ساني  وجه به م  آ

ستقرار ست  توانمي صرالدين   يابد؟ ا سلمان از ديد گاه مالن سب   م  دانش و يآگاه«بدون ك
 خالءاصـــلي نداشـــتند.  زبان به يمنابعاي به رجوع به آن را اخذ كرده بودند و عالقه »الزم
 هايجود داشت؛ مطالب اندكي كه در روزنامه ونيز  فارسي  تركي، هايزبان به ينظر حثمبا
 مشكل دچار آن فهم در كه نبود انتظار از دور مورد غفلت بودند پس ي وجود داشت كه عرب

 يخيتار روند تشـريح  به با مبنا قراردادن فقدان مباحث نظري ايرانيان، مالنصـرالدين . شـوند 
  پرداخت مشروطه

شروطه  ست  كاالي م سي  ا ست  امري و انگلي ستان  در پيش سال  صد  چند در كه ا  انگل
 يافت راه مسلمان بين در سپس و شد كارگرفته به اروپا نقاط ريسا  در بعدها و بود داده روي

خوب  نيز را مشـــروطه ايم گفته  خوب آمده  اروپا  از كه  چيزي هر به  كه  ييآنجا  ازما هم   و
سته و مي  شويم    دان صاحب آن  شروطه  فراموش كرديم كه  وليخواهيم كه  ست  چيزي م  ني

از پا در آورده و  را پوسيده  شلوار را قبول كند بايد بنابراين هر كسي كه اين  .بردارد وصله  كه
  .) 6-5،  17ش:1327مالنصرالدين( بگذارد كناربالكل 

ــروطه  در دنيا يك چيز بود:  ــده و وكالي ملت در جايي[ "معناي مش پارلمان] جمع ش
ــع مي ــود كه به آن قوانين عمل كندكنند و ملت نيز متعهد ميقوانين جديد وض ــرط ."ش  ش

 ،وجود داشــت تازه نيقوان كه جايي«بود. واضــح بود كه  »جديد قوانين« وضــع قانونگذاري
ــأله  اين. »رفت مي بين از بايد   كهنه  قوانين  تأمل   آن روي بر بايد   و نبود بردار شـــوخي مسـ

  همان). (گرفتصورت مي
 اين ســوال .بود  يآزاد به احترام و جنســيت از فارغمبناي قانون جديد برابري همگان  
 دختر زندانفر بين برابر االرث سهم  مهم قانون وضع  حق اسالمي  مجالس كه شد مي مطرح

 ن اختياري وجود نداشت، پس حق نداشتندچني اگراز ديدگاه مالنصرالدين ؟شتنددا را پسر و
ــيخ"از چنين مشــروطه اي را مشــروطه بدانند و ــند  ناراضــيها "اهللا فضــل ش نظام  درباش

 روزي اگر. بنابراين "داشت را يفرد حقوق به احتراماز جمله  چيز همه انتظار بايد"مشروطه
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شتند مي يقانون وكال ساس  بر كه نو سه  به باز رو ساله  دوازده ايبچه دختر« آن ا  و برود مدر
شهد  يك ساس  فرد همان بايد »بگير را رويت كه بگويد و بگيرد را او جلوي يم  نيقوان برا
ــدمي مجازات ديجد ــي به تواننمي آزاد ممالك در« كه چرا ؛ش رفت مي را خود راه كه كس

  .)همان(»حرفي زد
ــان رافيتكل ديبا هايرانيا بنابراين ــخص ش ــتند؟ چه دنبال به كه كردنديم مش  يا دنيا هس

 البته  بود بهرهيب آن شـــرفت يپ و دنيا  از قاعدتاً    كرديم انتخاب  را آخرت كه  ملتي  آخرت؟
ــتندينم "غلمان و بهشــت"چون هايياروپا نيا از شيپ ؛بود صــادق زين آن عكس  به خواس
 را آخرت چون نبود الزم دنيا  ها يرانيا براي اما . بودند  كرده انتخاب  را دنيا  اين خود اختيار 
  .) 6 ،28،ش1328 مالنصرالدين،(بودند الجمع مانعه دو اين بودند، كرده قبول
صرالد   شت  انتظار نيمالن شروطه  دا ش  همان يفايا به درايران م  در كه پرداختيم ينق
ساس . بود كرده فايا غرب صرالد  تفكر ا صالت « بود كه در آن »شمول  جهان«نيمالن  تعدد ا

ست  آن تفكر نيا جهينتشود.  رد مي »ها فرهنگ  يشرط  به يغرب سنت  يژهيو ميمفاه كه ا
شوند  تصرف  و دخل بدون كه يافتندمي قيتوف اما مالنصرالدين  ). 83: 1391غفور آل(اعمال 

ضيح نداد   ست يم رانيا چگونه يساختار  موانع وجود با كهو س  در توان شروطه  ريم  يغربم
  .رديگ قرار

  .پارادوكس مشروطه ايراني 5
پايبندي  كهن به نظم جديد و عدم ايراني انتقال مناســبات هاي جدي مشــروطه از ضــعف 
هاي بنديگيري دستهخواهان به مشروطگي بود.اين مسائل بعد از فتح تهران و شكلمشروطه

ني طرفداران دشم  مالنصرالدين با ترسيم وضع موجود به دنبال چرايي    .تر شد سياسي عيني  
شروطه با   صرالدين (؟بود يكديگرم شروطه  كه بود نيا تيواقع.)11 ،39 ش: 1327مالن  در م

 همچناني ايرانه بود و نداد را خود »شيرين  ميوه«وه ماند نارس كشورها  ديگر خالفرب ايران
 10ش:1326 مالنصرالدين(بودباقي مانده  "شال وعمامه  "فتهيفرو  »پرست وكهنه شاهسون«
،6.(  

 ديجد حاكمان ان نيز ترديدهاي جدي وجود داشــت.خواهمشــروطه تينحســندرباره 
ــروطه به باطناً ــتند ياعتقاد مش ــرو(نداش گرفتن نظربنابراين ايرانيان با در ).110: 2537يكس

اي گونه وعدهفريب هيچ نبايد نيفاتح صداقت  شدن محرز زمان تا ،»رنگين« و"تله" احتمال
شت    مي را سرنو شتاب زده عمل مي مجلسخوردند.  شد. اما در  اول مويد آن بود كه نبايد 

 اين است  يانقالب چهاين " متفاوت بود. از اين رو مالنصرالدين پرسيد:  ميدان عمل وضعيت  
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رفت كه با چنين ســـكانداراني  .ترس از اين مي" اســـت يكتاب  حســـاب چه و پارلمان  چه

   .)4 ،19 ش :1327 مالنصرالدين( "شود قفس به تبديل" مشروطه براي ايرانيان  نهايتاً
صرالدين   شت  اعتماد سپهدار  به مالن ض  ندا سپهدار و  شوه  به من متهم كردن   يريگر

ــتاو را  )2، 23ش همان:( ــروطه و اتابك پرورده دس ــت دروغين را اشخواهي مش . دانس
ــتچگونه مي   ماه  چند  عرض در بود، مســـتبدين  مرهز در عمري كه  ســـپهداري  توانسـ
  بياورد؟ حساب به پرستمشروطه را او يايران و شده خواهمشروطه

صورت مي در ايران چنين كارهاي  شد، به خاطر اينكه تمامي كارها  زياد  گيرد، نبايد خام 
صالتي ندارد.    ست و ا  دولتي رجال شود،  چوپانبتواند  روزي گرگ اگر حرف و حديث ه

دارند احمق هســتند اين افراد . كســاني كه به آنها باورشــوند مي خواهمشــروطه نيز ايران
  ).7،  33ش:1328مالنصرالدين(تقصيري ندارند

آنان به اشـــكال  بودند. فعالي رانايمشـــروطهدر »هاابليس و گرهاحيله« در اين مرحله   
«  و»مســـتبد« آنها همه اصـــل در ولي آمدنددرمياعتدالي و خواهمشـــروعه خواه،مشـــروطه

 پرستكهنه افراد اعضايش و مال سايشروئ«از آنجايي كه  يايرانمشروطه. بودند »يچبيتخر
ــرالد يبرا »بودند قديمي و ــتر. آنچه در ايران حاكم بود بودن پذيرفتني نيمالنص ــبيه بيش  ش
  ). 2، 10 ش:1328 مالنصرالدين(بود »ستانهيچ«

 را مسأله  نيا خواهان مواجه بوداز سوي ديگر مشروطه ايراني  با قانون شكني مشروطه     
شت    در قهرمانانه كه يباقرخان ساخت. يم تردهيچيپ سدا شروطه  از پا  ديتهد  بود دهيجنگ م

 آتش به را هاآن خانه نكنند  ترك را آن ســـريعاً  »مجلس آنارشـــيت  وكيل  پنج «اگر كه كرد
ش  خواهد صرالد  .ديك سردار ملي به عنوان  از شيپ كه نيمالن شروطه  گر احياء"اين از  ياد "م

 وظيفه كسهر مشروطه در"با انتقاد از مخدوش شدن اصل تفكيك قوا تاكيد كرد:  ،كرده بود
 يول پردازند ينم يگريد كار  به  ينظام امور از ريغ به  ينظام  فرماندهان    و دارد را خود خاص 

 افزايدمي مالنصرالدين . "ناطق هم است  مجاهد هم ساالرملي  است؛  برعكس كارها رانيا در
ست  خوب باز ست  را نماينده پنج خروج ساالر  كه ا ست  هخوا  شاه محمدعلي كه حالي در ا

  . )6 ،22ش همان:( بود خواستار را وكيل نه خروج
ــروطه     ــديدترين آماج انتقادات از مش  از دين جداييخواهان مربوط به بهبهاني بود. ش

ست    ساس  بر نبايد روحانيون اينكه و سيا ست    در مذهبي قدرت ا تنها در  كنند، مداخله سيا
 يبراروحانيوني بود كه    . بهبهاني از جمله  )121 : آجوداني(يافت  معني مي غربي مشـــروطه 

ــابق مانند   به  ديگر مجتهدان . به زعم مالنصـــرالدين،   بود قائل  اختيارات خاصـــي    دخو  سـ



  1398بهار و تابستان، اول، شمارة نهمسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   264
  

بود؛ آنان   مجتهد  واژه. نتيجه اين امر از دســـت دادن بار معناي مثبت      نبودند  امور خيرخواه
ــاء «بلكه  مظلوم از مظهرحمايت  ديگر نه   ). 3 ،2ش :1328مالنصـــرالدين (بودند » ظلم منشـ

ــتنمي ناطقي هيچكه طوريبه ــوار زنان زند،ب حرف بهبهاني اجازه بدون توانس ــكه س  كالس
 :1328 مالنصرالدينكنند( سرفه بلند صداي با خانه در مردان و يايندب بيرون خانه از و شوندب

  .  )6 ،4 ش
اساس اين شريعت تخريب    .شده بود  "عمودي شريعت "تاسيس  بهي منجر بهبهان قدرت

ــت كه    ــريعت بود؛ او رهبري عواملي را داش ــتفاده ابزاري از ش ــروطگي با اس بنيادهاي مش
شر " سعي مي پرداخت ميئي دخالت در امور وزرا به "انيگو عتهايوا سيس  هبكردند ند كه   تأ

بپردازند و دســـت روحانيون را از    زنان  آزادي و نگاران روزنامه   از حمايت   و جديد   مدارس 
از ديدگاه . را به دنبال داشــت عبداهللاســيد ريتكفعدليه و موقوفات كوتاه نمايند. اقداماتي كه 

صرالدين با اين اقدامات    بود ايضربه  از بدتر زدمي مشروطه  به سيدعبداهللا  كه ايضربه مالن
  .)7 ، 3 ش(همان:بودند زده اميربهادر و ميرزامحمدعلي كه

شروطه    صرالدين م شده بود  ازديدگاه مالن شور  نيا درايراني دچارانحراف بزرگي   همه ك
شروطه  پروراند،ها را ميعبداهللاسيد داد، مي ريتغي را رنگش چيز را  پارتي  و دكريم جك را م

شروطه   آن در داد. وتغيير مي شخصي     دليل به رئيس مملكت م صومت  هاي روزنامهاش خ
  ).3 ،23 ش: همان( كردمي توقيف دادگاه تشكيل بدون راخواه آزادي

 بلكه »خواه مشروطه « عنوان به نه هاايراني ازمالنصرالدين   كهپيامد چنين انحرافاتي آن بود   
  (همان).كرد ادي »باز مشروطه«

ــروطــه      ن ي ا يبــازمشـ ع     حزب  دوكــه  دوممجلس     در انيــرا جتمــا م وني ا  و وني عــا
ــتدر  آن در را تياكثر ونياعتدالونياجتماع ــتند دس ــد ترانينما داش  تمول يبو مجلس. ش

گشوده   است يس  صحنه  بهآن و ورود مرتجعين  شدن  كار محافظه بر را راه امر نيا و داديم
    .)278 :1361 اتحاديه؛ 385 :آبادي دولت( بود

 بيشـــتر حــاكي از بالتكليفي ايرانيــان و پــارادوكســـي بزرگ بود؛ مجلستركيــب  
  »خواهيمشروطه كسوت« به مشروطه با كه بودند»ييمالها و هاخوان مرثيه ،واعظين«منتخبين
  »كجدنده عنوان به زنان محو«ديني دانســته و بهرا ضــد »زنان مســائل« طرحه بودند و درآمد
 ش؛ همان:2 ،1ش:1328مالنصرالدين( نبود مهم ملت و مملكت محو آنان برايختند. پردامي
 زياد فداكاري با انيرانيا ايراني بود،صــحنه مشــروطه  "خنده دارترين"اين مســاله  ).5 ،22
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 نمايندگي به را خوانهامرثيه و مالها ديگر ســـوي از يول بودند كرده  كســـب را مشـــروطه

  ).6 ،10ش: همان(كردندمي انتخاب مجلس
 به تيصالح با افراد منوط به ورود مجلس ييكارا كيفيت و  ارتقاءبه زعم مالنصرالدين   
ــر فرهنگ و تاريخ از بايد حداقل مجلس نمايندهد. بو آن ــور معاص بود و مي مطلع خود كش
 فاقد چنين   رانيا مجلسنمايندگان    . گويد ب ســـخن كشـــور رســـمي زبان  به  توانســـتمي
 مالنصرالدين (ملت امور به رسيدگي  تا بودند بازيپارتي هايي بودند و بيشتر سرگرم   يژگيو

  بازي ايرانيان نيز متفاوت از خواستگاه اصلي آن بود.با اين وجود پارتي .)7 ،2 ش:1328
 ايران در بود »قانون و قاعده« روي از"هافرقه و مسلك "وجود همه اروپاحالي كه در  در
ــبه يك و آني« هافرقه همه ــي قاعده بدون و ش  "تعداد كهيطور به. اندكردهمي ظهور »خاص

  »روز شـــده بودند مد كه   جوربا جور هاي مســـلك به پاي    ايران در ها دوران رســـيده تازه به  
ظهور كرده » اجتماعيون«و »انقالبيون«،»پرست مشروعه «،»پرست مشروطه « در ايران.رسيد نمي

شكيل  شروطه  نيب يرانيا به معني آن بود كه  احزاب نيا بود ولي آيا ت شروعه  و م  تفاوت م
 دو اين وبوده ن قائل يتفاوت مشروعه و مشروطه نيب هايرانيا نيمالنصرالدبه زعم  ؟بود قائل
ساله اين بود  گرفته يكي را سلك  اين كه بودند  م شه  كجا از هام ها به يرانيا و گرفتندمي ري

   دنبال چه بودند؟
 با آن مقايسه  به ون،ياعتدال ونياجتماع عنوان به حمله با براي اثبات ادعايش مالنصرالدين 

 حزب اين پدر و عاميون اجتماعيون حزب باني"پرداخت و نوشــت   آلمان اعتداليون حزب
 منظر، نيا از ؟"داشــت اعتداليون و ايران به ربطي چه حزب اين اما. اســت مشــهور ماركس

و حاميان آن افرادي مانند  بود افتهي يمتناقض  يمعنبه مانند ديگر امور  رانيا در ونياعتدال لفظ
 وجود ســـنخيتي چيه ونياعتدال  فرقه  و حزب اين بينبنابراين نه تنها     االســـالم بودند. ثقه 
ــانيشـــت بلكه اعتداليون   ندا   خود عقب  درجيب  و كرده غارت  را مردم پول كه  بودند  كسـ
   ). 3،17شهمان:(گذاشتندمي

كردند بنابراين   از نمونه غربي عمل مي   متفاوت  بســـيار  محتوايي لحاظ  به  ايرانياحزاب
ستند مشروطه  هيچ يك نمي سرانجام برساند.   توان  در ايران نجات راه لحاظ نيبدايراني را به 

 همان: (ند ك عمل  قدرتمندانه    بتواند  كه  بيحزبود  آن يواقع يمعن در ابحزا گيريشـــكل 
خواهان در پارك اتابك به اوج خود      ). در فقدان حزبي مقتدر، روياروي مشـــروطه    4 ،22ش

صرالد  منظر ازرسيد.   ست مشروطه  ريمس  از انيرانيا خروج اتابك پارك يتراژد نيمالن  و نيرا
 آن به مجدداً دوممشــروطه در انيرانيا كه بود يوعزت يخيتارفرصــت دادندســت از منزله به
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خواهي ها، كه با حركت مشــروطهاين واقعه به خوبي نشــان داد كه ايراني .بودند افتهيدســت
تاريخي را قدر فرصت  بود افتاده پيشها نشان داده بودند و از آنان  شان را به ديگر ملت قدرت

سته و به دليل  سته «ندان شروطه    »قدرت صاحبان  و نيفاتح هايبازيد ستند م را به پيش  نتوان
سازند.   ور بودند و به تعبيري دارو ام مصدر  در كه آنهايي منظر نيا ازببرند و آن را درخشان 

ند، ندارشــــان را وقف اســـالم كرده    نت    از غيربه  بود يا لت  براي خ جام  يكار  م  ان
  ).2، 31ش:1328مالنصرالدين (ندنداد

ند        هده رو با مشـــا لدين  طه  مالنصـــرا يان   ،ايرانيمشـــرو بل   يغ راايران قا ماد ر  و اعت
ساس بر. دانست  شان يگذرا منافع يرو از را شان خواهييآزاد  فهم در تنهانه ها يرانيا ،اين ا

شروطه  ساً    بلكه بودند مانده يواقعم سا شتند  آن به يقلب اعتقاد ا ضاي  به جهت نيبد ندا  اقت
ضاً  زمان، روز ديگر، به  اما كردنديم سر  تاج خان رافرمي و ستار شدند و  مي خواهآزادي بع
 با رابود  كشيده  شئيفدا برادر بر خصومت  شمشير   كه سپهداري  و آمدندمي درديگري رنگ
شيدند مي آغوش به ناز صد  شان قهرمان عوض در و ك  ،33ش همان:(كردندمي سركوب  را ان

به مانند گذشته باشكوهش،    رانيا هايتيقابلايراني فرصت آن را داشت كه با استفاده از    ). 2
  . افتخار باشد ولي ترجيح داد كه از زمانه فاصله بگيردبا

نامه مربوط به انقالب مشروطه ايران مندرج در هفته  جدول توزيع فراواني مطالب
  مالنصرالدين

  فراواني نوع مطالب مندرج
 223 يادداشت ها 

 91 كاريكاتور
 46 اشعار

  
  جدول مطالب مربوط به  مشروطه ايراني

  
 بارهمطالب در ساختار

 انقالب مشروطه

سرمقاله و 
 يادداشت ها

  اشعار            كاريكاتورها       

  فراواني  فراواني فراواني
  - 3 5 ميرزاعليمحمد

  9 13 28 شاهاقدامات محمدعلي
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  15 20 56 مشروطه
  4 14 9 مجلس

  2 - 3 السلطانامين 
  - 1 6 االسالمثقه
  - 2 2 آقا تبريزيعباس

  3 11 30 عوامل وابسته به شاه
  4  14  55  بيداري افكار عمومي 

  6 2 5 اتابكفتح تهران و پارك
  4 4 6 خانخان و باقرستار

  - - 5 بهبهاني
  1 1 3 السلطانضلل

  2 1 4 اعظمسپهدار
  - - 3 تقي زاده 

  - 1 3 احمدشاه قاجار
  1 16 41 امور تبريز

  
   يريگجهينت.6

صرالد  شروطه  از حاميان جدي نيمالن سائل  امابود  رانيام شت   وجود ياديز م  زعم به كهدا
 يطوالن را انيرانيا يخواهمشروطه  راه گذاشت بدين جهت مي ريتاث  يمشروطگ  روند بر آن
صل . كرد ينيبشيپ راي آن ناكامو  داشت  يجد يدهايترد آن يروزيپ بر و ساله  نيتريا  در م

و خالء  مشروطه  يهاانيبن شناخت  عدم ليدل به آنان. شد يم خالصه  مشروطه  از يرانيا فهم
سيبي، مشكالتي    درست مشروطه را اخذ كرده بودند.  فهممباحث نظري بدون  نتيجه چنين آ

 تجربه و مشــروطه بين مالنصــرالدينشــد.  يرانيامشــروطهبود كه در ميدان عمل گريبانگير 
 خود خوانندگان به آن زا غربيفهم با منطبق معناي  كرد تالش و كرد برقرار پيوند آن اروپايي

. بود آن يغربمفهوم در مشــروطه اصــالت صــلب بود افتاد اتفاق رانيا در آنچه. دهد ارائه
 رانيا در ديبا ه بودافتاد اتفاق خواستگاهش  در كه يامشروطه  همان بود معتقد نيمالنصرالد 

ساس شد يم برقرار زين يغربكاركرد همان با زين صول   بر . بر اين ا شروطگ  سرا شات  يم  مما
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ضمن مخالفت با    در مشروطه  شدن  يقربان از يشرع نيقوان با مشروطه قوانين قيتطبنكرد و 
 ديرس  جهينت نيا به يرانيا معاصر  يروشنفكر  از شتر پي اريبس  نيمالنصرالد . سخن گفت  رانيا

 يناآگاه به را آنان يرانيا ذهن در مشــروطه حكومت نوع از يزبان و يخيتار يتجرب نبود كه
ه است. از سوي ديگر   داد سوق  مشروطه  كردن يشرع  تينها در و مشروطه  ياصل  تيماه از

 در يمدار قانون حركت بردن شيپ كه نداشـــت دور نظر  از را تيواقع نيا نيمالنصـــرالد
 اريبس  ياس يس  و ينيد هايتيمحدود كنار در آن شامدرن يپ تيماه به توجه با يرانيا جامعه
 خدمت در انهيمترق حكومت عنوان به رانيا در  مشروطه كه بود نيا تيواقع .نموديم دشوار
 با.بود كرده ســـركوب را خود قهرمانانحتي در اين راه  و كرده عمل يســـنت يروهاين منافع

شــگرد ايرانيان در تغيير ماهيت اصــول  از نيمالنصــرالد كه بود مســائل گونهنيا به اشــراف
   مشروطگي، حزب و مجلس و تفكيك قوا سخن گفت و ايرانيان را مشروطه باز خواند.
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