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بررسی

نخست وزیران ایران بعد از مشروطه
جنبش مشــروطه با خواست مشروط کردن قدرت حاکمیت، تأسیس 
آزادی و حکومت قانون آغاز شــد. این جنبــش در مرحله اول با امضای 
فرمان مشروطه به دســت مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ آغاز 
شــد و تا دوره محمدعلی شــاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به 
حکومت مشــروطه ادامه یافت و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی 
و تصویب نخســتین قانون اساسی کشور ایران شد. یکی از دالیل اهمیت 
دوره مشــروطیت به عنوان یک دوره تاریخی جریان ساز به تغییر دستگاه 
سیاسی گذشته و تشکیل ســاختار منظم حکومتی و اداری بازمی گردد و 
تدوین قانون اساســی اولیه نیز در ایجاد این نظم اداری تأثیر چشمگیری 
داشــت. در ایران تــا پیش از انقالب مشــروطه، مقام نخســت وزیری را 
صدراعظم می نامیدنــد. در دوره قاجار صدراعظــم خود به جای عنوان 
اعتمادالدولــه در دوره صفویه به کار گرفته می شــد. در دوره قاجار عزل 
و نصب صدراعظم منحصر به تصمیم شــاه و عزل و نصب سایر وزرا به 
حکم شاه و تعیین صدراعظم بود، مردم از حکومت ملی محروم بودند و 
تمام اقتدارهای دولتی در شخص سلطان تمرکز یافته بود. در کشور قانون 
وجود نداشــت و عالوه بر قوه مجریه، اقتدار قوای مقننه و قضائیه نیز در 
اختیار پادشــاه بود. با وقوع انقالب مشروطه، مظفرالدین شاه، عین الدوله 
صدراعظم عصر استبداد، را عزل و مقام صدارت را به میرزا نصراهللا خان 
مشــیرالدوله، وزیر امور خارجه سپرد و فرمان مشــروطیت را صادر کرد 
و امر صریح در تأســیس مجلس منتخبان ملت داد. اولین نخســت وزیر 
نصراهللا مشــیرالدوله در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ هم زمان با فرمان مشروطیت به 
مقام نخست وزیری رسید و در ۲۶ اسفند ۱۲۸۵ پس از هفت ماه و دوازده 
روز اســتعفا داد. از آن زمان تا پایان نظام پادشــاهی مشــروطه، در ایران 
۷۵ نخست وزیر به قدرت رسیدند. بلندترین زمان نخست وزیری با نزدیک 
به ۱۳ ســال در اختیار امیرعباس هویداست. او در بهمن ۱۳۴۳ به عنوان 
نخست وزیر انتخاب و جانشین حســنعلی منصور و در نیمه مرداد سال 
۱۳۵۶ برکنار شــد. کتاب مصور «نخســت وزیران ایران» (۱۳۵۷-۱۲۸۵) 
در ۱۳۲۷ صفحه شــرح نخســت وزیران ایران از زمان اولین نخست وزیر 
مشــروطه تا آخرین نخســت وزیر ایران در زمان محمدرضا شاه پهلوی، 
شاپور بختیار است. این کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران است که در ۷۲ 
سال تاریخ ایران را بازگو می کند و عالوه بر معرفی نخست وزیران به شرح 
رویدادهای سیاسی و اجتماعی مهم این دوران می پردازد. این قسمت از 
تاریخ از صدور فرمان مشــروطیت آغاز می شود و در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ 
با لغو نظام پادشاهی مشــروطه پایان می پذیرد. نویسنده کتاب دکتر باقر 
عاقلی (۱۳۹۲-۱۳۰۸ ) نویسنده ، پژوهشگر و تاریخ نگار معاصر ایران است 
که صدها مقاله و تألیف کتاب  هایی در حوزه های تاریخی و سیاسی به ویژه 
برای دایره المعارف های بزرگ از او به جا مانده است. تاکنون بیش از ۲۵ 
عنوان کتاب از عاقلی چاپ و منتشر شده  است ازجمله: از رؤیای پادشاهی 
تا زندان رضاشــاهی، تیمورتاش در صحنه سیاست ایران، خاطرات حاج 
عزالممالک اردالن، خاطرات مســعود انصــاری، خاندان های حکومتگر 
ایران، داور و عدلیه، ذکاءالملک فروغی، رضاشــاه و قشون متحدالشکل، 
نخست وزیران ایران، شرح حال رجال سیاسی و نظامی ایران (سه جلد)، 
میرزا احمدخــان قوام الســلطنه، فروغی و شــهریور ۱۳۲۰، زندگی نامه 
تیمورتاش، زندگی نامه نصرت الدوله فیروز، زندگی و خاطرات محمدساعد 
مراغه ای، زندگــی و خاطرات دکتر احمد متین دفتری و روزشــمار تاریخ 
معاصر ایران. عاقلی در مقدمه ای که بر کتاب نخست وزیران ایران نوشته 

چکیده ای از تاریخ انقالب مشــروطه و تا پایان حکومت پهلوی به دست 
می دهد. او علل و ریشه های مختلفی را زمینه ساز وقوع مشروطه می داند: 
دیکتاتوری مطلق شــاه و ظلم و ستم و شقاوت شــاهزادگان بالفصل و 
اقدامات خودســرانه و جابرانه والیات و حکام و عوامل حکومت؛ فشــار 
بی حدوحصر به مردم و وصول مالیات های سنگین بدون توجه به درآمد 
کشاورزان و کارگران؛ نبودن مراجع دادرسی و عدالتخانه برای رسیدگی به 
شکواییه مردم از مأموران دولتی و ثروتمندان؛ بذل و بخشش بی حساب 
بیت المال به دولتمردان و شاهزادگان از طرف پادشاه؛ اخذ تیول، وظیفه، 
مســتمری، مداخل و باج از مردم. البته عواملی که به انقالب مشــروطه 
دامن زد فقط عوامل داخلی نبود و شرایط جهانی و قدرت های امپراتوری 
در اطراف ایران نیز در این رویداد نقش مهمی داشتند. سرعت سیر تمدن 
در اروپا که با جریان اطالعات به داخل کشــور منتقل می شد، نیز مردم را 
به فکر چاره اندیشــی انداخت. در آن زمان روزنامه های انتقادی و پیشرو 
که در خارج از ایران منتشــر می شــدند و مخفیانه به ایران وارد و توزیع 
می شد در آگاهی مردم تأثیر بسزایی داشت. اولین عکس العمل مردم در 
برابر حکومت، واقعه رژی و تحریــم تنباکو بود که به زعامت روحانیون 
به نتیجه رســید و شــاه و حکومت در مقابل مردم عقب نشــینی کردند. 
ناصرالدین شاه در ســفر خود به اروپا امتیازات زیادی به دولت انگلستان 
داد که عبارت بودند از تأســیس تلگراف، تأســیس بانک، حفر معادن و 
بهره برداری از آنها، برقراری التاری و باالخره دادن امتیاز تنباکو. شــورش 
مردم در تهران و شهرســتان ها با انتشــار و توزیع فتوای میرزای شیرازی 
آغاز شــد و مردم آن چنان در مقابل حکومت ایســتادگی کردند که شــاه 
ناچــار قرارداد رژی و التاری را فســخ و ۵۰۰ هزار تومــان غرامت آن را با 
اســتقراض از بانک شاهی و با گرو گذاشتن گمرکات جنوب پرداخت کرد. 
با روی کارآمدن مظفرالدین شاه وضعیت حکومت داری تغییری نکرد. در 
آبان ۱۲۸۴ و در ماجرای احتکار و افزایش قیمت قند از ســوی بازرگانان 
به خاطر جنگ ژاپن و روس، حاکم تهران سعی کرد توجه افکار عمومی 
را با توبیخ و فلک کردن ســه تاجر سرشــناس قند منحرف کند. در نتیجه 
این رویداد کل بازار بسته شد و تجار خواستار برکناری حاکم تهران شدند. 
این اعتراضات به سرعت تمام کشور را فراگرفت. این رویارویی راه را برای 
دو اعتــراض عمده هموار کرد که به نوبه خود به تدوین قانون اساســی 
انجامید. در خرداد ۱۳۸۵ ســیدعبداهللا بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی 
در پیشاپیش هزار طلبه دینی به قم پناهنده شدند. در قم شیخ فضل اهللا 
نوری دیگر مجتهد ارشــد نیز به آن دو پیوست. در همان هفته گروهی از 
بازرگانــان تهران که برخی در انجمن هــای مخفی فعال بودند، به محل 
تابستانی سفارت بریتانیا در شمال تهران عزیمت کردند. سرانجام کمیته 
برگزارکننده از شاه نه فقط عدالتخانه بلکه تدوین یک قانون اساسی توسط 
مجلس ملی را درخواست کرد. دربار در مواجهه با یک اعتصاب عمومی، 
ســیل تلگرام از والیات، تهدید به مداخله نظامی از سوی جمعیت های 
مهاجر باکو و تفلیس، و به عنوان یک ضربه سرنوشت ساز تهدید قزاق ها 
به فرار، عقب نشــینی کرد. ســه هفته پس از پناهندگی نخســتین گروه 
معترضان به سفارت بریتانیا، مظفرالدین شاه با صدور یک فرمان، برگزاری 
انتخابات سراسری برای گزینش مجلس مؤسسان را اعالم کرد. ۱۴ مرداد 

از آن زمان به عنوان سالروز انقالب مشروطه گرامی داشته می شود.

گروه اندیشه: «مالنصرالدین» نام مجله ای فکاهی بود که در سال ۱۹۰۶ 
در تفلیس تأسیس شد. مالنصرالدین، نامی که برای این مجله انتخاب 
شده بود، شخصیتی افســانه ای اســت که در ادبیات و فرهنگ عامه 
بیشتر  کشــورهای خاورمیانه و قفقاز به عنوان یک فرد ظاهرا ساده لوح 
ولی بابصیرت معروف اســت. این مجله که بــه انتقاد از حکومت های 
ایران و عثمانی و همچنین خرافات و عادات مردم قفقاز و کشــورهای 
اسالمی و موضوعات حساس اجتماعی مثل حقوق زنان یا تجدد غربی 
می پرداخت، نقش مهمی در جنبش مشروطه ایران داشت و روی جلد 
اولین شماره خود «بیداری ملت های در خواب فرو رفته مشرق زمین» را 
نشــان می داد. این مجله ۲۵ سال منتشر می شد و سعی می کرد دنیای 
مدرن را در قالب کاریکاتور و طنز سیاســی به مردم نشــان دهد. مجله 
«مالنصرالدین» و پیوند عمیقی که با انقالب مشــروطه داشت، موضوع 
کتاب جدید ژانت و کامران آفاری اســت. ژانت آفاری، پژوهشــگر و 
اســتاد دانشــگاه کالیفرنیا در رشته تاریخ اســت. کتاب های او درباره 
تاریخ اجتماعی ایران به ویژه در سال های انقالب مشروطه که به زبان 
انگلیسی منتشر شــده،  با استقبال و نقد و بررســی زیادی مواجه شده 
است. انقالب مشروطه ایران: ۱۹۱۱–۱۹۰۶، انجمن های نیمه سری زنان 
در نهضت مشــروطه، زن و جنسیت از نگاه مشروطه، سیاست جنسی 
در ایران معاصر، و فوکو و انقالب ایران (به  همراه کوین ب. اندرســون) 
از جمله آثار او هســتند. آنچه در ادامه می خوانید ترجمه مطلبی است 
در ارتباط با کتاب در دست انتشــار «مالنصرالدیِن تفلیس: مالحظات 
محلی، منطقــه ای و بین المللی، ۱۹۰۶-۱۱» که آفاری برای انتشــار در 

اختیار «شرق» قرار داده است.

این جســتار در بزرگداشت گاهنامه «مالنصرالدین» است که میراث 
ماندگار آن دســت کم از دو طریق بر ایران تأثیرگذار اســت. نخســت، 
اینکــه مالنصرالدین گواهی بر شــکل گیری تاریخی، فرهنگی و هویتی 
جامعه آغازین ایرانیان برون مرز در آغاز قرن بیســتم در آن سوی قفقاز 
است، منطقه ای که امروز شامل جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و 
گرجستان می شود. دوم، مالنصرالدین عمیقا با انقالب مشروطه پیوند 
داشت و از حاشیه امنِ  برون مرز انقالب را با مقاالت طنزِ  تند و تیز و نیز 
کاریکاتورها و تصویرگری  هایش پوشش می داد. افزون بر این، برخی از 
کارکنان آن به مجاهدین تبریز پیوستند و دوشادوش ستارخان در جنگ 
داخلی تبریز جنگیدند. این جستار بخشی از مطالعه ای گسترده تر درباره 
اهمیت این نشریه است که آن را از سه زاویه تحلیل می کند: ۱- محیط 
تاریخی ای که مالنصرالدین در آن زاده شــد؛ ۲- شیوه ای که نشریه در 
چارچوب آن شــخصیت رند فولکلــور مالنصرالدین را برای مخاطبان 
معاصر خــود بازآفرینی می کرد، و ۳- تأثیر هنرهای گرافیک اروپایی بر 
کارهای هنری نشــریه. در این راستا، نگاهی کلی تر به مالحظات عمده 

این هفته نامه می اندازیم.
هیئت تحریریه: ایدئولوژی، قومیت و طبقه اجتماعی

مالنصرالدین ارگان هیچ حزب سیاســی نبود، هرچند ســردبیر آن، 
جلیل محمدقلی زاده (۱۸۶۶-۱۹۳۲)، معروف به میرزا جلیل، و تقریبا 
همــه کارکنان آن به ایده های سوسیال دموکراســی گرایش داشــتند. 
نویسندگان و شاعران و نیز مخاطبان عمده این گاهنامه عمدتا مسلمان 
شیعه بودند. با این حال، یکی از مؤسسان آن، عمر فائق، مسلمان سنی 
بود و دو هنرمند عمده آن، اسکار اشمرلینگ و جوزف (یوسف) راتر، به  
ترتیب مســیحی و یهودی بودند. این نویسندگان، شاعران و هنرمندان 
به رغم تفاوت های مذهبی شــان همکاری قدرتمندی را شــکل دادند، 

چراکه بستگی و میل مشترکی به خلق جهانی برابرتر داشتند.
نویســندگان و مقاله نویســان این نشــریه به طبقه های اجتماعی 
متفاوتی تعلق داشتند. برخی از خانواده های کارگری می آمدند، بیشتر 
آنها هنگام پیوستن به مالنصرالدین زندگی میانه حالی داشتند. درمورد 
میرزا جلیل و همســرش حمیــده خانم (پس از پیوند زناشویی شــان 
در ۱۲۸۶/۱۹۰۷)، آنهــا زمین دار بودند و ملــک و درآمد قابل توجهی 
داشــتند. تقریبا همه مقاله نویسان آن چند زبان می دانستند و به داخل 
و خارج روســیه و نیز ایران ســفر کرده بودند. برخی به عنوان نخستین 
عضو خانواده تحصیالت دانشگاهی هم داشتند. دیگران خود آموخته 
و کتاب خوانان پرشــوری بودند. بسیاری شان افراد مستعد و موفقی در 
حیطــه تخصصی  خود بودند. چند تن نیــز نمایش نامه نویس بودند و 

حین نوشتن در روزنامه نمایش  هایی را نیز به  روی صحنه می بردند.
میرزا جلیل نویســنده، نمایش نامه نویس و یکی از مؤسسان مکتب 
رئالیســم انتقادی در ادبیــات آذربایجان بود. عمر فائــق نعمان زاده 
(۱۸۷۲-۱۹۳۷)، از مؤسســان و همــکاران تحریریــه، روزنامه نگاری 
باتجربه بود کــه در ترکیه تحصیل کرده بود. حمیــده خانم (۱۸۷۳-

۱۹۵۵)، همسر میرزا جلیل، از حامیان پیشگام حقوق زنان و زنی نیکوکار 
و خّیر بود. علی اکبر طاهرزاده صابر (۱۸۶۲-۱۹۱۱)، شــاعری مستعد و 
باهوش بــود که ولوله ای در ادبیات آذربایجانی ایجاد کرد. عبدالرحیم 
بیگ حق وردی یــف (۱۸۷۰-۱۹۳۳) نمایش نامه نویس و صحنه گردان 
و نیز عضو نخســتین مجلــس دومای امپراتوری روســیه بود. نریمان 
نریمانف (۱۸۷۰-۱۹۲۵) پزشــک، رمان نویس و رهبر حزب همت بود. 
محمد ســعید اردوبادی (۱۸۷۲-۱۹۵۰) خبرنگاری ُپرکار و نویسنده ای 

بود که رویدادهای انقالبی در ایران را پوشش می داد. هنرمندان اصلی، 
اســکار اشــمرلینگ (۱۸۶۳-۱۹۳۸)، جوزف راتــر و عظیم عظیم زاده 
(۱۸۸۰-۱۹۴۳) از بنیان گــذاران هنر کاریکاتــور در قفقاز بودند. آنها در 
کنار هم نشریه ای خلق کردند که آوازه اش فراتر از دستاوردهای فردی 
هریک رفت و به ایجاد مکتب فکری طنز در ادبیات آذربایجان انجامید.

از ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۲ (۱۲۸۵-۱۲۹۱) حدود ۳۷۰ شــماره از مالنصرالدین 
در تفلیس منتشر شد. نشریه کار خود را در ۷ آوریل ۱۹۰۶ (۱۹ فروردین 
۱۲۸۵) با شــمارگان اندک ۱۰۰۰ نســخه در هفته آغاز کرد، اما طی یک 
ماه شمارگان آن به ۲۵ هزار نسخه در هفته رسید. در این رادیکال ترین 
مرحله کار نشریه، مالنصرالدین سیاست مداران، زمین داران و روحانیون 
قفقــاز را به  باد انتقاد می گرفت؛ زندگی فالکت بــار زنان و کودکانی را 
به تصویر می کشــید که از خفت و خواری فرهنگ شــدیدا پدرساالر در 
رنج بودند؛ سیاست های استعماری و امپریالیستی قدرت های بزرگ را 
افشا می کرد؛ و مرتبا درباره امور ایران، ترکیه و دیگر ملت های کوچک تر 
اظهارنظر می کرد. نشریه با برگرفتن نام یک شخصیت مشهور رند، نیش 
اجتماعی-سیاســی خود را تیز کرد. در همــان حال، مراقب بود که در 
معرض اتهام کفر و بی دینی قرار نگیرد، زیرا آن شخصیت رند به عنوان 
آدم کندذهنی مورد اقبال بود که هرآنچه به دهانش می آمد، می گفت.

مالنصرالدین در طول بیست وپنج ســاله هســتی اش در چند شهر 
منتشر شــد. از ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۷ در تفلیس چاپ شــد. نشریه برای مدت 
کوتاهی به تبریز در ایران منتقل شــد (۱۹۲۰-۲۱) تا از هرج ومرج جنگ 
داخلی روسیه برکنار باشد. انتشار نشریه طی سال های ۱۹۲۲-۱۹۳۱ در 
باکو و در قفقاز از ســر گرفته شــد که در آن زمان بخشی از جمهوری 
شوروی آذربایجان بود. میرزا جلیل و عمر فائق مجموعا بیش از ۱۰۰۰ 
مطلب- ستون نامه، سرمقاله، داستان، ضرب المثل، چیستان و فکاهی 

و نیز آهنگ های محلی- نوشتند و ساختند.
نشریه همواره در خطر سانســور و مصادره بود. حکام قاجار از این 
گاهنامه بسیار دلخور بودند، چراکه شاه و سلطنت طلبان را به ریشخند 
می گرفت. آنها دستور سوزاندن روزنامه در مرزها و مصادره نسخه های 
آن در دفاتر پســتی را دادند. روحانیون در قفقاز، ایران و حتی نجف از 
حمالت آشــکار این نشــریه به نهادهای آنها خشمگین بودند و مرتب 
آن را محکــوم می کردند (آریان پور ۱۹۷۲، ۲:۴۵). مقامات تزاری هم از 
حمایت نشریه از آرمان های انقالبی در ایران ناخرسند بودند درنتیجه، 
نشــریه ناچار بود هر جمله ای را که می خواســت منتشر کند سبک و 
سنگین کند تا مبادا از ســوی دولت روسیه سانسور یا تعطیل یا توسط 

مقامات ایرانی [در مرز] توقیف شود.
مالحظات عمده مالنصرالدین

مالنصرالدیــن ملغمــه ای از ایدئولوژی های پیشــرو بود. نشــریه 
به خودی خود نــه منتقد ســرمایه داری، بلکه زیاده روی هــای آن بود 
و دیوان ســاالری تــزاری و نهادهای مذهبی را برای زندگی ســخت و 
فقیرانه مردم نکوهش می کرد. زمین داران را برای اخذ مالیات اضافی 
از دهقانــان و ثروتمندان را برای کمک نکــردن کافی به امور خیریه به 
ســخره می گرفت. از قدرت های امپریالیســتی برای کشورگشــایی در 
خاورمیانه و شمال آفریقا انتقاد می کرد. در عرصه اجتماعی و فرهنگی، 
مالنصرالدین تشکیل مدارس مدرن برای پسران و دختران، آموزش زبان 

آذری و به ویژه حقوق بیشتر برای زنان مسلمان را تبلیغ می کرد.
برخــورد مالنصرالدین با حقوق زنان نــو و تحول خواهانه بود، زیرا 
برخالف دیگــران، خود را محدود به  این بحــث نمی کرد که زنان باید 
درس بخوانند تا همســران و مادران بهتری شــوند و کشــور را پیش 
برند. به جای آن، نشــریه به بســیاری از جلوه های زندگی دشوار زنان 
می پرداخت. نگاه عمیقا دلســوزانه به دختربچه ها داشت، بسیاری از 
بدرفتاری هایی را مورد بحث و بررســی قرار می داد که دختران و زنان 
در زندگی شــان تحمل می کردند؛ بنابراین خواســتار اصالحات قانونی 
ِ قوانیــن ازدواج و طــالق می شــد. از ۱۹۰۹ (۱۲۸۸)، عناوین صفحات 
مقاالت آن این دیدگاه هــا را بازتاب می دادند. در کارتون های خود مرد 
یک خانواده را نشــان می داد که زن جوانِ  بی حجابی را با چوب می زد 
و وی بی دفاع روی زمین افتاده بود. دو زن نیز در دو ســوی این تصویر 
بودند؛ زنی که در ســمت چپ بود کامال محجبه و بی حرکت بود و این 
بدرفتاری را مشــاهده می کرد. در سمت راست یک زن رند قرار داشت 
که پیراهنی آستین کوتاه و لباســی مدرن بر تن داشت. او باالی سِر سه 
مرد ایستاده بود که نماینده نظم پدرساالر بودند. زن رند با چهره ای دژم 
به چشــمان مرد بدرفتار می نگریســت و به او اخطار می داد که دست 
نگه دارد، درحالی که دختر بر زمین افتاده دســتش را برای گرفتن کمک 

دراز کرده بود.
در بسیاری از مقاالتِ  مالنصرالدین از حقوق سیاسی لیبرال، همچون 
نیاز به آموزش مدرن، ســالمتی و بهداشــت، حق آزادی بیان و نشــر، 
بازنگــری در قوانین ازدواج و طالق، تدوین قانون اساســی دموکراتیک 
و تشــکیل مجلس انتخابی در ایران و ترکیه حمایت می شد. در برخي 
مقاالت دیگر از اجرای اصول سوسیال دموکراتیک مانند محدودسازی 
کار کودکان و شــرایط بهتر بــرای کارگران و دهقانان و حقوق بیشــتر 
برای زنان گفته می شــد. برخی از ســتون های نشــریه به احساســات 
ملی گرایانه مانند حق مردم آذربایجانی قفقاز به آموزش به زبان مادری 

می پرداخت، درحالی که بعضی دیگر از آالم مردم مسلمان خاورمیانه و 
شمال آفریقا می گفتند و نفوذ روبه رشد قدرت های امپریالیستی اروپا را 
محکوم می کردند. بااین حال تقریبا همه این ایده ها در آن زمان و مکان 

انقالبی محسوب می شد.
اکنون نگاهی به مالحظات قومی، مذهبی، منطقه ای و بین المللی 
نشــریه می اندازیم تا دامنه وســیع آن را در پوشــش مسائل محلی و 
جهانی نشــان دهیم. در سطح محلی، نشریه خواستار آموزش به  زبان 
ترکی آذری در خانه و مدرســه بود. از نظر مســائل مذهبی، نشــریه از 
نزدیکی بیشــتر جوامع شــیعه و ســنی در قفقاز و نیــز اصالحات در 
قوانین و روال های اسالمی حمایت می کرد. در سطح منطقه ای نشریه 
اســتدالل می کرد که بسیاری از عملکردهای ســنتی و محافظه کارانه 
مسلمانان قفقاز از ایران می آید و باید کنار گذاشته  شود. درهمان حال، 
مالنصرالدین از انقالب مشــروطه ایــران (و نیز انقالب ترک های جوان 
در عثمانی) و اصالحات دموکراتیک نوینی که در دســتور کار داشتند، 
همه جانبه حمایت می کرد و ســرانجام در ســطح بین المللی، نشریه 
پیشــرو احقاق حقوق مسلمانان در خاورمیانه و شــمال آفریقا بود و 
نقشه های استعماری و امپریالیستی قدرت های اروپایی، از جمله روسیه 
تزاری، در منطقه را افشــا می کرد. این آخری به ویژه موضع خطرناکی 
بود، زیرا به این معنا بود که مالنصرالدین با سیاست های خارجی دولت 

متبوع خود مقابله می کند.
مالحظات محلی: نوشتن به زبان بومی

انتشــار مالنصرالدین هم زمان با برآمدن جنبش نوین سوادآموزی 
در میان مســلمانان قفقاز در آستانه قرن بیســتم بود. چند سال پیش 
از آن، مدارس خصوصی دوزبانه روســی-آذری در پی اصالحات نوین 
گاسپرینسکی در روش   آموزشی (جدیدیسم) شکل گرفته بود. از طریق 
این تالش ها نرخ باســوادی پس از ۱۹۰۶ افرایش چشمگیری در قفقاز، 

به ویژه در باکو، یافت.
جنبــش جدید با موانعی از ســه ســو روبــه رو شــد: روحانیون، 
خانواده های ســنتی و حکومت. منبع عمده درآمِد بســیاری از مالیان 
آمــوزش دادن در مکتب هــا بود و آنهــا اکنون در اثر ایــن ابتکار نوین 
آموزشی با خســران قابل توجه درآمد خود روبه رو می شدند. افزون بر 
این، مقامات تزاری نیز نگران بودند، زیرا روش نوین سوادآموزی آموزش 
زبان آذری را تشــویق و نفوذ پان ترکیسم را تقویت می کرد که در نتیجه 
آن مدارس می توانســتند پیوندهای فرهنگی بین مســلمانان قفقاز و 

ترکیه را تحکیم نمایند (رایس ۲۰۱۸، ۱۲۳-۱۱۵).
اصالح طلبان مسلمان طرفدار آموزش دوزبانه روسی-آذری باقی 
ماندند. آنــان درخواســت می کردند که بخش بزرگ تــری از آموزش 
ابتدایی و متوسطه در مدارس دولتی به  زبان آذری باشد. آنها همچنین 
نخبگان و خانواده های طبقه متوســط را برای صحبت به  زبان روسی 
به جای آذری در خانه نکوهش می کردند. بااین همه چون زبان محلی 
آذری هنوز اســتاندارد نبود، اصالح طلبان درباره اینکه زبان نوشــتاری 
باید بر پایــه زبان ترکی عثمانی یا آذری باشــد، اختالف نظر داشــتند. 

زبــان [ترکــی] آذری به ترکی 
عثمانــی نزدیک بــود، چراکه 
هر دو دســتور زبان یکســانی 
متقابــال فهم پذیر  و  داشــتند 
برخــی  زبــان آذری  بودنــد. 
اصطالحات فارسی و عربی در 
خود داشت، درحالی که از نظر 
آذربایجانی،  ســخنگوي  یک  
خشــک  زبانی  عثمانی  ترکی 
می آمــد.  رســمی  بســیار  و 
مسلمانان قفقاز که زبان ترکی 

عثمانی بلد بودند، روزنامه های عثمانی را می خواندند و به اســتانبول 
ســفر می کردند، کامال به ترکی عثمانی مسلط و خواستار پذیرش زبان 
ترکی عثمانی به عنوان زبان مــادری (آنا دیلی) بودند. از  آنها به عنوان 
«عثمانی ساز» یاد می کردند. با این حال آنهایی که عمدتا در قفقاز درس 
خوانــده بودند، بر اســتاندارد کردن زبان آذری پای می فشــردند. میرزا 
جلیل و بیشتر اعضای هیئت تحریریه نشریه در این گروه دومی بودند و 

به عنوان آذری چیتر شناخته می شدند (رایس ۲۰۱۸، ۱۴۶-۱۴۲).
مالنصرالدین از پــدر و مادرانی انتقاد می کرد که در جمع خود و با 
فرزندان شان به  زبان روسی صحبت می کردند. نشریه در ستونی خطاب 
به زنان، رفتــاری عمومی در میان طبقات باالیی و حتی برخی طبقات 
متوسط آذری های قفقازی را نشان داد. این خانواده ها که چشم انتظار 
فرستادن پسران شان به مدارس دولتی بودند که به  زبان روسی آموزش 
می دادنــد، فرزندان خود را راهی خانه های روس زبان می کردند تا زبان 
روسی را از ســنین پایین یاد بگیرند. سردار ماکویی تفلیس با پرداخت 
۶۰۰ منــات در ماه بابت اتاق و خوراک افزون بر دادن هدایای گهگاهی، 
پســر خود را در چنان خانواده ای گذاشــته بود. «تنها در تفلیس، بیش 
از صد بچه در خانه های روســی به ســر می بردند. برخــی خانواده ها 
۵۰-۱۰۰ منات می پرداختنــد، اما پایین ترین نرخ ۳۰ منات ماهانه بود». 
خانواده های روســی که میزبان این بچه ها بودنــد، اغلب فقیر بودند. 
بسیاری کارگران خانگی نخبگان مسلمان ثروتمند بودند. این بچه ها که 
سه، چهار ســال نزد آنها زندگی می کردند، با شیوه پخت وپز و فرهنگ 
روســی آشنا می شدند، ســپس به نزد خانواده های خود بازمی گشتند. 
اکنــون آنها با خانواده های خود روســی صحبــت می کردند و پس از 
مدتی «شروع به تمسخر آداب ورسوم مسلمانان می کردند». پس چرا 
روس ها را برای تحمیل رسوم و عادات خود به ما سرزنش می کنیم؟». 
مالنصرالدیــن نتیجه می گرفت کــه «ما باید خود را ســرزنش کنیم» 

(شماره ۵۰، ۱۴ دسامبر ۱۹۰۸).
درنتیجه این کار، حتــی زمانی که فرزنــدان خانواده های نخبه در 
مدرســه زبان آذری می آموختند، زبان ترجیحی ارتباطی آنها روســی 
شــد. زبان به تدریج میان جوامع مســلمان قفقاز جدایی می انداخت. 
طبقات باالیی ســکوالرتر روس زبان می شــدند و رفته رفته زبان بومی 

خــود را فرامــوش می کردند. 
یادگیری الفبای فارســی برای 
اما طبقات  بود،  آنها مشــکل 
سنتی تِر «حاجیان، مشهدی ها 
و کربالیی ها» که به زبان آذری 
بــا هــم صحبــت می کردند، 
مسجد می ســاختند و فرایض 
مذهبی را تبلیغ می کردند، در 
زندگی  جهان جداگانه خــود 
می کردنــد. میــرزا جلیــل و 
دیگران بر این بــاور بودند که 
به کارگیری الفبای التین برای زبان آذری می تواند پلی برای ُپرکردن این 

شکاف باشد (شماره ۴۴، ۳ نوامبر ۱۹۰۸).
مالحظات مذهبی:  اتحاد شیعه- سنی و  اصالحات

مالنصرالدیــن نشــریه ای ضدمذهــب نبــود. قدر مســلم اینکه 
تعارضی بین مســلمان خوب بودن و بســتگی به آرمان های پیشــرو، 
آزادی خواهانه و حتی سوسیال دمکراتیک نمی دید. با این حال، طرفدار 
شکلی از اسالم بود که تعارضی با الزامات زیست مدرن نداشته باشد. 
یک نمونه از آن خرافات عمومی تقسیم روزهای ماه و ساعات روز به 
دوره های ســعد (آمد) و نحس (نیامد) بود. شخص باید پیش از یک 
تصمیم گیــری مهم در زندگی خود با رماالن مختلف صحبت می کرد 
تا یک زمان ســعد تعیین کند، در غیر این صورت شــروع کاری جدید 

غیرعاقالنه بود.
مالنصرالدین به جای نوشــتن مطلبی تند درباره تأثیر زیان بار چنان 
تفکری، آینه ای در برابر چنان سنت هایی می گرفت و آنها را به ریشخند 
می گرفت. نشریه در نخستین شــماره خود خوانندگان را فراخواند «تا 
لطفا [از یک رمال] بپرســید که آیا اشتراک این گاهنامه آمد دارد یا نه» 

(ج م ق، ۴۱).
آداب و رســوم های دیگری که نشریه منتقد آن بود، پایبندی سفت 
و ســخت مردم به قوانین نجاســت و طهارت بود. جامعه مسلمانان 
در تعامالت خود با غیرمســلمانان که نجس شــان می دانستند، قواعد 
سخت جداسازی  را رعایت می کرد. زمانی که بده بستانی مانند معامله 
تجاری صورت می گرفت، تاجر مســلمان آداب مفصل شست وشــو را 
برای پاک سازی خود به جا می آورد. میرزا جلیل در خاطرات خود به یاد 
می آورد که «در زمان انتشار گاه نامه و حتی اکنون، برادران مؤمن دستان 
خیس یک روس یا ارمنی را نجس و دستان خیس یک مسلمان را پاک و 
مطهر تلقی می کردند. روغن و پنیری که یک روس یا گرجی می فروخت، 
نجس بود، درحالی که روغن و پنیری که یک مسلمان می فروخت پاک 
بــود» (ج م ق، ۴۳). با این همه، اینجا هم دوباره مالنصرالدین به جای 
گفتمانی غرا و تند علیــه غیرمنطقی بودن چنان تعصباتی، آنها را نقد 
مي کرد.۱ گاهنامه به مشترکان خود «اخطار» می کرد که هزینه اشتراک 
خود را پیش از ارسال با ُپست به دقت بسته بندی کنند. «پستچی ممکن 

اســت به هزینه اشتراکی که به دفتر ما فرســتاده می شود دست بزند، 
زیرا دست شان ممکن است عرق کرده و خیس باشد و اگر چنین اتفاقی 
بیفتد دفترمان باید پول ها را بشــورد تا آن را از نجاست پاک کند که این 

کار زحمت ما را زیاد می کند» (ج م ق، ۴۲).
این و دیگر انتقادات از عملکردهای عام مذهبی بســیار خطرناک 
بودنــد و در برخی موارد روحانیون قفقاز و ایران خواســتار قتل میرزا 
جلیل می شدند و حتی افرادي را برای اجرای این دستور می فرستادند. 
برای مثال، در ژانویه ۱۹۰۸ محمدامین، یکی از روحانیون باکو، فتوایی 
صادر کرد و در آن خوســتار قتل میرزا جلیل به دلیل چاپ یک عکس 
شد و نسخه ای از آن فتوا را هم برای او فرستاد. مالنصرالدین به جای 
عقب نشــینی، کاریکاتــوری از محمدامین منتشــر کرد کــه در آن او 
نسخه ای «نجس» از مالنصرالدین را با نوک دست چپش گرفته  است 
و با فریاد و نفرین ســردبیر نشــریه را به انتقام تهدید می کند (م.ن، ۳ 
فوریه ۱۹۰۸). در واکنش به این کاریکاتور، هزار نفر از مسلمانان باکو 
دادخواستی برای فرمانده نیروهای نظامی روسیه در قفقاز فرستادند 
و خواســتار تعطیلی نشریه شدند. آنها همچنین سه آدم کش را برای 
قتل میرزا جلیل به تفلیس فرســتادند که از بخت وی نتوانستند او را 
شناسایی و پیدا کنند.۲ میرزا جلیل برای حفاظت از خود در برابر چنان 
حمالتی در بخش گرجی نشــین تفلیس و در خیابانی به نام سن دیوید 
زندگی می کرد. بخش مسلمان نشین در اطراف منطقه تجاری مهمی 
به نام شــیطان بازار قرار داشــت که محل اقامت تجار بازار و روحانیون 
بود. با این حــال، آنچه در شــیطان بازار روی مــی داد، مضمونی برای 
کوک کردن در اختیار میرزا جلیل و همکارانش برای درج در ستون های 

نشریه  می گذاشت. او به یاد می آورد که:
اقامتگاه من در خیابان سن دیوید تضمینی برای آزادی نشریه ما بود. 
این بخش گرجی نشین جایی بود که مسلمانان پا در آن نمی گذاشتند. 
روشــن بود کــه بزرگ ترین آماج هــای مالنصرالدین حماقــت عوام و 
خرافات، انگل های اجتماعی و چماق دارانشــان بــود؛ اما ادامه چنان 
کارزاری حین اقامت در میان مســلمان ممکن نبــود، زیرا اگر در آنجا 
بودید، شما را به قصد کشت می زدند. به  این دلیل، هر زمان که چوبم را 
در کندوی آ نها می کردم، در گوشه خلوتی از بخش گرجی نشین تفلیس 
پناه می گرفتم و منتظر می ماندم تا خشم زنبورها بخوابد. زمانی اوباش 
باکو در پی من به تفلیس آمدند، اما نتوانســتند مرا پیدا کنند (ج م ق، 

.(۵۷-۵۶
مالحظات منطقه ای: روابط پیچیده با ایران

گرچــه مالنصرالدین از ایران علیه مداخله اروپاییان دفاع می کرد، 
درعین حال منتقد شــدید حکام مســتبد کشور، بی ســوادی گسترده 
جمعیت، فقدان مراقبت های بهداشتی و بهداشت مناسب و ماهیت 
بدخیــم خرافات در میان ایرانیــان بود. ایرانیــان اکثریت خوانندگان 
مالنصرالدین را تشکیل می دادند. آنها این نشریه را دوست می داشتند، 
زیــرا هم از آنها در برابر قدرت های اســتعماری دفاع می کرد و هم از 
شاه و نهادهای دیگر انتقاد می کرد. رابطه این نشریه با ایران مهم بود. 

میرزا جلیل که وابســتگی غریبی به سرزمین اجدادی خود داشت، در 
خاطراتش می گوید:

من در شهر نخجوان به  دنیا آمدم که در پنج، شش فرسنگی(۳۰، 
۳۶ کیلومتر) رودخانه ارس و ۴۰ فرســنگی (۲۴۰ کیلومتری) روستای 
جلفاســت. من اینجا عامدانه نام «ارس» و «جلفــا» را می آورم، زیرا 
رودخانه ارس نمایانگر مرز مشــترک (ما) و جلفا دفتر گمرک بین ما 
و ایران اســت و من به دو دلیل به پیوند خود با این رود و این منطقه 
می بالم. نخست، زیرا ایران زادگاه پدربزرگ من است و دوم اینکه ایران 
در جهان به مذهبی بودنش شهره است. من همواره مفتخر و ممنون 
بودم که در همسایگی چنان سرزمین مقدسی زاده شدم (به نقل از ج 

م ق، ۹۹، در رضازاده ملک ۱۹۷۹،۵۴).
مالنصرالدین به مالحظات خوانندگانش در ایران اهمیت می داد، 
به ویــژه آنهایی کــه در اســتان آذربایجان زندگی می کردند. نشــریه 
احساســات و دلتنگی زیادی به ایران ابراز می کرد، اما خشم زیادی نیز 
نســبت به آداب و رسوم فرهنگی ایرانیان نشان می داد؛ مسئله ای که 
در تعارض با مدرنیت بود و به دلیل پیوند آنها با قفقاز مانعی بر سر راه 
پیشرفت اجتماعی در آنجا بود. این احساس سرخوردگی، ضمن آنکه 
هنوز شــکل کاملی از بیان هویت قومی- ملی آذری در قفقاز نیافته 

بود، باالخره گامی مقدماتی در آن مسیر بود.
در صفحات مالنصرالدین، نثر یــا نظم، واژه «وطن» یا خانه  پدری 
تقریبا همواره اشــاره ای به ایران نه چنــدان به مثابه یک مکان، بلکه 
به عنوان یک محل وقوع و حالت ذهنی بود. این به  بهترین شکل خود 
را در بســیاری از مقاالت، شــعرها و تصاویری نشان می داد که درباره 
انقالب مشروطه ایران نوشته و کشیده می شد؛ انقالبی که در تابستان 

۱۹۰۶ (۱۲۸۵) آغاز شد و در ۱۹۱۱ (۱۲۹۰) پایان یافت.
نقد اجتماعی بی امان مالنصرالدین بعضا از موقعیت نسل دومی یا 
سومی نویسندگان آن می آمد که اتباع مسلمان تحت استعمار روسیه 
محســوب می شــدند؛ اما این بازتابی از غوطه وری عمیق نویسندگان 
آن در فرهنگ روس نیز بود که شــماری از آنها، ازجمله میرزا جلیل، 
نریمانوف و حق-وردیف دست اندر کار ترجمه آن به زبان آذری بودند. 
ازجمله این تأثیرگذار ها، نیکالی گوگول (۱۸۰۹-۱۸۵۲) بود که فساد 
سیاسی در حکومت تزاری را با آثار طنز خود آشکار می کرد؛ نیز فئودور 
داستایوســکی (۱۸۲۱-۱۸۸۱) که بحث جدایی کلیســا از حکومت را 
در برادران کارامازوف پیش  کشــید یا ماکسیم گورکی (۱۹۳۶-۱۸۶۸) 
که یک سوســیال دموکرات طرفدار سرســخت تغییــرات اجتماعی 
بود و ســرانجام نویســنده و معلم بزرگ صلح دوست، لئو تولستوی

 (۱۸۲۸-۱۹۱۰) که نشریه در عزای او به سوگ نشست.
اکثریت خواننــدگان مالنصرالدیــن در ایران و نه فقط در اســتان 
آذربایجان، زندگی می کردند. در می  ۱۹۰۶ (اردیبهشت ۱۲۸۵)، زمانی 
که شمارگان نشریه به ۲۵ هزار نسخه رسیده بود، میرزا جلیل در پاسخ 

به پرسشی درباره توزیع جغرافیایی خوانندگان نوشت:
بیش از نیمی از مشتریان ما ایرانیان هستند. بیش از ۱۵ هزار شماره 
از نشــریه ما به خراســان، تهران، اصفهان و تبریــز می رود و حتی در 
شهرها و روستاهای اطراف توزیع می شود. از این شمار، ۱۳هزارو ۶۹۰ 
نفر مشــترکین هستند. بقیه به طور تک شــماره همراه با روزنامه های 
همکار مثل حیات و ارشــاد فروخته می شوند. ۱۰ هزار نسخه دیگر از 
نشریه مالنصرالدین در میان مسلمانان قفقاز و روسیه توزیع می شود 
(ارشــاد و حیات نیز باید همان تعداد شــمارگان داشته باشند) (م. ن 

۵، ۵ مه ۱۹۰۶).
مالنصرالدیــن نفوذ ادبی قابــل توجهی نیز در ایران داشــت. در 
دوران انقالب مشروطه، نشریه مبادله فکری پرشوری با روزنامه های 
پیشرو ایرانی داشــت.۳ روزنامه نگاران ایرانی مفاهیم و سبک هایی را 
از مالنصرالدین وام می گرفتند و شــعرهای آن را بازنشر می کردند. در 
مقابل مالنصرالدین نیز دســتاوردهای عمده مشروطه خواهان را ارج 
می گذاشت و به  خوانندگان ایرانی خود درباره خطراِت در راه هشدار 
می داد. برخی از این هشــدارها و پاســخ هایی که می گرفت، بعد در 

نشریات ایرانی نقل می شد.۴
موفقیت آمیزترین این بده بستان ها بین مالنصرالدین و صوراسرافیل 
دهخــدا  علی اکبــر  ســردبیری  بــه   (۸۷-۱۲۸۶)  (۱۹۰۸-۱۹۰۷)
صورت گرفت. او به  هر دو زبان فارســی و ترکی آذری مســلط بود و 
می توانســت ســبک گفتمانی مالنصرالدین را بــرای مخاطب ایرانی 
بازآفرینی کند. ســتون های «چرند و پرنِد» دهخدا از ســنت مطنطن، 
ُپرطمطــراق و رازآمیز ادبیات ایرانی ُبرید و مســائل پیچیده سیاســی 
را به  زبان آســان و قابل فهم فارســی مورد بحث قرار  داد. «چرند و 
پرند» مانند مالنصرالدین مشابهت هایی بین زبانزدها (ضرب المثل ها)، 
بذله گویی های فولکلور و مســائل معاصر سیاسی به  دست می داد. 
رابطه بین مالنصرالدین و صوراسرافیل دوجانبه بود. اغلب، مسائل و 
پرســش هایی که از سوی صابر درباره ایران مطرح می شد، پاسخ های 

برانگیزاننده دهخدا را در صفحات صوراسرافیل در پی داشت.۵
مالحظات بین المللی: واکنش به قدرت روبه رشد امپریالیسم

ســال های ۱۸۷۸ تا ۱۹۱۴ شــاهد فروپاشــی تدریجی امپراتوری 
عثمانی به دســت قدرت های اســتعماری اروپا بــود. مالنصرالدین 

توجه ُپرشــوری به این تغییرات و پیامدهــای آن برای مردم منطقه 
نشــان می داد. جنگ روســیه و عثمانی در سال های ۱۸۷۷-۷۸ که 
روســیه در آن پیروز شد، به نام آزادسازی بندیان مسیحی از زیر یوغ 
عثمانــی صورت گرفت. پس از این جنــگ، کنفرانس برلین برگزار و 
طی آن استقالل کامل ملل مسیحی رومانی، صربستان و مونته نگرو 

اعالم شد.
انقالب ترک های جوان در ۱۹۰۸ که نظم مشروطه را در عثمانی 
بازگرداند، نخســت امیدها را بــرای حفظ امپراتــوری چندقومی 
عثمانی برانگیخت و اینکه دسیســه های قدرت های اســتعماری 
احتماال پایان یابد. مالنصرالدین این امید شادی بخش را در کارتونی 
به  تصویر کشید که قدرت های اســتعماری اروپا را در حالی نشان 
می داد که بســاط خود را جمع و مقدونیــه را ترک می کنند. اما به 
جــای آن، انقالب به برآمدن پان ترکیســم انجامیــد و بدین ترتیب 
بخش های غیرمســلمان و غیرترک امپراتوری بیشتر منزوی شدند. 
ســپس در ۱۹۱۱-۱۲ جنگ ایتالیا-ترکیــه و در ۱۹۱۲-۱۳ جنگ های 
بالکان پیش آمد که به اخراج ترکیه از شــمال آفریقا و تقریبا همه 
اروپا منجر شــد. مالنصرالدین این جنگ هــا و دیگر رویدادها را در 
صفحات خود پوشــش می داد و برای ازدست رفتن سرزمین هایی 
تأســف می خورد که به مسلمانان تعلق داشــت. همچنان که به 
 مردم هشــدار می داد جنگ ها و درگیری هــای قدرت های اروپایی 
در منطقــه تحــت عنوان آزادســازی مســیحیان یــا اقلیت های 
قومــی، درحقیقت اقداماتی برای گســترش اســتعمار اروپایی در 

سرزمین های پیشین عثمانی است.
نشریه همچنین توجه ُپرشــوری به رویدادهای انقالب مشروطه 
از نقطه آغاز آن در باغ ســفارت بریتانیا در تابستان ۱۹۰۶ (۱۲۸۵) تا 
پایان آن در دســامبر ۱۹۱۱ (زمســتان ۱۲۹۰) نشان می داد. نشریه در 
نخستین مرحله انقالب مشــروطه (۱۹۰۸-۱۹۰۶) (۱۲۸۷-۱۲۸۵)، 
حامی سرســخت مشــروطه خواهان پیشــرو همچون تقــی زاده و 
دهخدا بود. در زمان جنگ داخلی (۱۹۰۹-۱۹۰۸) (۱۲۸۸-۱۲۸۷)، 
از مجاهدین و مقاومت آنها در برابر نیروهای ســلطنت طلب دفاع 
می کرد. در دومین مرحله انقالب مشروطه (۱۹۱۱-۱۹۰۹) (۱۲۸۸-
۱۲۹۰)، نشــریه منتقد شــدید حــزب اعتدالیون بود، اما از ســازش 
سوســیال دموکرات هایی همچون رســول زاده و نشــریه ایران نو با 

تشکیالت مذهبی نیز انتقاد می کرد.
شــرایطی که مقاله نویســان تعهدات شــان به نشــریه را دنبال 
می کردند بسیار دشوار بود. بیشتر آنها متأهل بودند و بستگانی چند 
و خانواده هــای ُپرجمعیتی داشــتند. کار بــرای روزنامه ای رادیکال 
دقیقا بهترین روش برای کسب معاش خانواده هایشان نبود. ماهیت 
نشریه شــان آنها را در معرض همه نــوع طعنه و ارعاب عمومی و 
نیز تنگنای اقتصادی قرار می داد. آنها دشــوارهای بزرگی را در طول 
جنگ جهانی اول، انقالب روســیه در ۱۹۱۷ و جنگ داخلی روســیه 
تجربه و تحمل کردند. تقریبا همه زیر نگاه مراقب دولت و سانســور 
در دوران رژیم های تزاری و شــوروی بودند؛ برخی زندانی شــدند، 
درحالی کــه دیگران از پیگــرد گریختند. در جهانــی فاقد داروهای 
مدرن، به همه گیری هایی از قبیل وبا، آبله و سل دچار  شدند. بعضی 
از آنها بــا مرگ تراژیک فرزندان و خویشان شــان بر اثر افســردگی، 
ذات الریه یا از پادرآمدنِ  صرف روبه رو شــدند. برخی همچون میرزا 
جلیل، از بخت خوش پیش از آن مردند که فشــار شــدید سیاست 
ســرکوب شوروی آشــکار شــود. معدودی تا دوران کهنسالی زنده 
ماندنــد و برای بقا راه ســازش را با رژیم شــوروی در پیش گرفتند. 
دیگــران بر اثــر حمله قلبی و افســردگی مردند یــا در تصفیه های 

استالینی یا همه  ُکشی نازی ها اثری از آنها باقی نماند.
ژوئیه ۲۰۲۰

منابع در دفتر روزنامه موجود است.
پي نوشت ها:

۱- این نیز موضوع یکی از داستان های کوتاه میرزا جلیل، «استاد 
زینال» بود (ج م ق، ۸۷-۷۰)

۲- حمیــده محمد-قلی زاده (۲۰۰۰)، مونــس روزهای زندگی: 
خاطراتــم دربــاره میرزا جلیــل محمدقلــی زاده، ســردبیر مجله 
مالنصرالدین، ترجمه دلبر ابراهیم زاده، تهران: انتشــارات پژوهنده)، 

۴۶ (از این به بعد ح م ق).
۳- ازجمله آنها، صوراســرافیِل تهــران (۱۹۰۸-۱۹۰۷)(۱۲۸۶-
۱۲۸۷)، آذربایجاِن تبریز (۱۹۰۷) (۱۲۸۶) و نســیم شــماِل رشــت 

(۱۹۰۷-۱۹۱۱) (۱۲۸۶-۱۲۹۰) بودند.
۴- دیگر نشــریات، حشــراِت ارض (تبریز، ۱۲۸۷/۱۹۰۸)، ُبهلول 
(تهران ۱۲۸۷/۱۹۰۸)، و شــیخ چغندر (تهران، ۱۲۹۰/۱۹۱۱) بودند. 
نــگاه کنید بــه جوانشــیر ۲۰۱۶، ۱۵۸. این کتاب ترجمه انگلیســي 
خاطرات حمیده خانم توســط حســن جوادي و ویللم فلور اســت 
که شــامل حواشي مفصل و چند مقاله جامع در مورد میرزا جلیل 

است. 
۵- برای بحث مفصل تر کمک دهخدا به ادبیات مدرن ایران نگاه 

کنید به دهخدا ۲۰۱۶ و مقدمه ژ. آفاری و جان ر. پری بر این کتاب.

گروه اندیشه: بیش از صدوده سال از انقالب مشروطه می گذرد و بحث درباره این مهم ترین رخداد 
تاریخ معاصر ایران از جنبه های مختلف همچنان بین مورخان ادامه دارد. به مناســبت ســالگرد 
انقالب مشروطه با سهیال ترابی فارسانی گفت وگویی مکتوب کردیم. او استاد تاریخ دانشگاه آزاد 
اسالمی نجف آباد است و حوزه پژوهشــی اش تاریخ معاصر ایران (قاجار، مشروطیت، پهلوی)، 
تاریخ اجتماعی ایران، تاریخ آموزش در ایران و جامعه شناسی تاریخی ایران است. ترابی فارسانی 
نویســنده کتاب هایی همچون «تجار»، «مشــروطیت و دولت مدرن» (نشر تاریخ ایران، ۱۳۸۴)، 
«زن ایرانی در گذار از ســنت به مدرن» (انتشــارات نیلوفر، ۱۳۹۷)، «اسنادی از مدارس دختران 
از مشــروطه تا پهلوی» (انتشارات سازمان اســناد ملی ایران، ۱۳۷۸) است و ترجمه آثاری مثل 
طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایران تألیف احمد اشــرف و علی بنوعزیزی (نشــر نیلوفر، 
۱۳۸۷) و مقاالتی در جامعه شناسی سیاسی ایران تألیف یرواند آبراهامیان (نشر شیرازه، ۱۳۷۶) 
را در کارنامه خود دارد. ترابی فارسانی در گفت وگوی پیش رو معتقد است که در تحوالت اجتماعی 
و سیاسی نمی توان نقطه ای را برای شکســت در نظر گرفت و انقالب ها نیز مانند تمامی تحوالت 
اجتماعی و سیاسی در روند حرکتی خود به سمت اهداف شان پیش می روند. بنابراین به گمان او 
مشروطیت هرچند در سال های پس از پیروزی نتوانست به تمامی به اهداف مورد نظر خود دست 

یابد، اما در مسیر حرکت دستاوردهای درخور توجهی را به دست آورد.

  ریشه های شکل گیری انقالب مشروطه و مطالبات اصلی آن چه بود؟ دالیل آن بیشتر  �
سیاسی بود، اقتصادی یا فرهنگی؟ آیا اصال می توان این رویداد را یک انقالب دانست؟

شــکل گیری انقالب مشروطه حاصل تعارض ســنت و مدرن در دوره قاجار بوده است. ابعاد 
گوناگون اجتماعی ازجمله تحوالت سیاســی، حضور قدرت خارجی و ورود سرمایه های خارجی 
به کشــور زمینه های تغییراتــی را در دوره قاجار فراهم کرد که از آن به عنــوان ورود نوگرایی یا 
مدرنیســم به ایران یاد کرده اند. تحوالت اقتصادی در آغاز به دنبال عصر امتیازات ایجاد شــد که 
زمینه هــای دگرگونی اقتصادی را فراهم کرد. تغییرات اقتصادی زمینه دگرگونی های سیاســی و 
اجتماعی را به همراه داشت. ازاین رو می توان گفت جنبش مشروطه حاصل دگرگونی های عمیق 
و همه جانبه در جامعه عصر قاجار بوده اســت. به دنبال تغییرات گوناگونی که در کشــور ایجاد 
شد ضرورت ایجاد تغییرات سیاسی نیز فراهم شد. ازاین رو برخی از سیاست مداران اصالح گرا به  
دنبال تغییرات سیاسی برآمدند. میرزا تقی خان امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهساالر و امین الدوله 
از اصالح گرانی بودند که کوشــیدند بخشــی از این تغییرات ضروری را ایجاد کنند. اما از آنجا که 
هم سیاســت مداران محافظه کار و هم بدنه جامعه در مقابل این تغییرات یا ایســتادگی کردند یا 
همراه نبودند، این اصالحات به نتیجه مطلوب نرســید. ازاین رو، تعارضات اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی هر روز پیچیده تر و بی پاسخ تر باقی ماند. تعارضات به تدریج به بدنه جامعه منتقل شد 
و کلیت جامعه را به ســوی انقالب کشــاند. درباره اینکه آیا می توان مشروطیت را انقالب نامید 
باید گفت که برخی از پژوهشــگران با به کارگیری انقالب برای مشــروطیت موافق نبودند. اما از 
آنجایــی که مفهوم انقالب به معنی دگرگونی های همه جانبه اســت باید گفت که مشــروطیت 
زمینه این دگرگونی ها را فراهم کرد. ازاین رو به کاربردن واژه انقالب نادرست نیست. اما برای آنکه 
همه موافقان و مخالفان را بتوان پوشــش داد می توان از واژه جنبش برای این تغییرات استفاده 

کرد اما نظر شــخصی من آن است که می توان واژه انقالب را برای مشروطیت به کار برد؛ چراکه 
حقیقتا دگرگونی های همه جانبه ای در این دوران به وقوع پیوســته است. در واقع می توان گفت 

که مشروطیت پیروزی نوگرایی در جامعه ای پیشامدرن بود.
  دستاوردهای انقالب مشروطه چه بود؟ برخی آن را انقالبی شکست خورده می دانند  �

و برخی با این نظر مخالف اند. نظر شما چیست؟
کسان بسیاری مشروطیت را پروژه ای شکســت خورده می دانند و معتقدند که مشروطیت به 
اهداف خود دســت نیافت. بــه گمان من در تحوالت اجتماعی و سیاســی نمی توان نقطه ای را 
برای پیروزی یا شکست در نظر گرفت. انقالب ها نیز مانند تمامی تحوالت اجتماعی و سیاسی در 
روند حرکتی خود به ســمت اهداف شان پیش می روند. بنابراین به گمان من مشروطیت هرچند 
در ســال های پس از پیروزی نتوانست به تمامی به اهداف مورد نظر خود دست یابد، اما در مسیر 
حرکت دســتاوردهای درخور توجهی را به دســت آورد. اگر بخواهم نظریه ای را برای این مقطع 
تاریخ ایران در نظر بگیرم می توانم از واژه هابرماس استفاده کنم و بگویم که مشروطیت پروژه ای 
ناتمــام بود که در ســال ها و دهه های بعد به ســمت اهداف خود حرکت کــرد. البته نمی توان 
گفــت که به تمامی به همه اهداف خود دســت یافت اما در حرکت های اجتماعی مســیر بیش 
از رســیدن به هدف اهمیت دارد زیرا در مســیر جامعه و دولت تجربه هایی را کسب می کنند که 
بــه دگرگونی های آنها در درازمدت خواهــد انجامید. بنابراین در ســال ها و دهه های بعد دیگر 
نه آن مردم همان بودند که پیش از مشــروطیت بودند و نــه آن دولت را می توان با دولت های 
قبل از مشــروطه یکی دانست. در مســیر دگرگونی هایی رخ می دهد که مسیری تکاملی است و 

جامعه برای رســیدن به اهداف خود باید این مراحل را طی کند و این نیز مسیری بود که جنبش 
مشروطیت طی کرد. مفاهیمی همچون برابری، برادری، آزادی، عدالت و اهدافی همچون دولت 
متمرکز قانون مدار، نهادهای مدرن و مردم ساالری از مفاهیم و اهدافی بود که هر چند به تمامی 
و به درســتی در سال های بعد از مشروطه به دست نیامد، اما زمینه های دگرگونی، رشد و تکامل 

اجتماعی و سیاسی کشور را فراهم کرد.
  در انقالب مشروطه چه اقشار و طبقاتی حضور داشتند؟ نقش دولت های خارجی در  �

این انقالب چه بود؟
تحوالت جهانی هم زمان با جنبش مشروطه به وقوع پیوسته بود. در بیشتر کشورها زمینه این 
دگرگونی ها ایجاد شــده بود و بنابراین مشــروطیت حاصل یک ضرورت جهانی بود. در دهه های 
قبل از انقالب مشروطه قدرت روسیه و نفوذ آن در ایران گسترش یافته بود و روسیه به سلطنت 
و شــاه نزدیک بود و بنابراین قدرت دیگر یعنی انگلســتان خواهان کاهش قدرت سلطنت بود. از 

آنجا که دو قدرت روســیه و انگلستان در آن زمان در رقابت دائم اقتصادی و سیاسی با 
یکدیگر بودند بنابراین روسیه خواهان حفظ وضع موجود و انگلستان خواهان تغییرات 
سیاســی بود. امــا جامعه ایران به دلیــل بحران های داخلی و تعارضات پاســخ نداده 
همه جانبه به ســمت اعتراضات داخلی پیش رفت. عــدم پیروزی اصالح گرایان منجر 
به کشاندن تعارضات به بدنه جامعه شد و در نتیجه نارضایتی ها گسترده و همه جانبه 
شــد. ازاین رو جامعه را به ســمت انقالب کشــاند. در این تغییرات همان طور که گفته 
شــد دولت انگلستان همراه با تغییرات و دولت روسیه مخالف تغییرات بود. گروه های 
اجتماعی تأثیرگذار در آغاز از پیوند ســه طیف مؤثر اجتماعی در آن دوران یعنی تجار، 
روشــنفکران و روحانیون به وجود آمد اما هرکدام از این اقشار فهم متفاوتی از آنچه به 
دنبال آن بودند در ذهن داشتند. در این مقطع و تا پیش از پیروزی مشروطیت با یکدیگر 
پیوند داشتند ولی پس از پیروزی جنبش مشروطه هر کدام به دنبال خواسته های ذهنی 

خود بودند. ازاین رو، پیوند و همبستگی خود با یکدیگر را از دست دادند.
  زنان چه نقشی در جنبش مشــروطه داشتند و این انقالب چه دستاوردهایی  �

برای آنان داشت؟ علت نقش کم رنگ زنان در تاریخ نگاری مشروطه چیست؟
همان طور که در بیشــتر پژوهش ها و منابع دوره مشــروطه ذکر شــده اســت، مشــروطیت 
دســتاوردی سیاســی به معنای عینی و واقعی و ســریع االنتقال برای زنان به همراه نداشت، اما 
گفتمــان حاصــل از آن زمینه های فکری و اجتماعــی را برای زنان مهیا کرد کــه در این فضای 
فرهنگــی امکان تغییرات فرهنگی و اجتماعی جدیدی برای زنان مهیا شــد. از این دســتاوردها 
می  توان به تأسیس مدارس دختران و اجباری شدن آموزش برای دختران و پسران که در مجلس 
دوم با تصویب قانون فرهنگ فراهم شد، نام برد. بنابراین مشروطیت برای زنان دستاورد سیاسی 
مثل امکان حق رأی و مشــارکت سیاســی فراهم نکرد، اما امکاناتی که گفتمان مدرن برای زنان 
فراهم کرد زمینه آموزش های بعدی زنان را مهیا کرد. همچنین مجوز انتشــار نشــریات زنان که 
پس از مشــروطیت صادر شد و بر این اساس نشریات مخصوص زنان که صاحب امتیاز و سردبیر 

آن زنان بودند، مجوز فعالیت گرفت. نشــریات زنان در ســال های پس از مشروطه تا اوایل دوره 
پهلوی مجوز انتشار گرفتند که در این نشریات زمینه های دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی برای 
زنان تبلیغ و تشــویق می شد. در این نشــریات به آموزش دختران و تأسیس مدرسه های دخترانه 
تأکید فراوان می شــد. بر توانمندسازی زنان تأکید شــده بود و به تدریج عالوه  بر آموزش، بر حق 
رأی و حق انتخاب و حق شغل و مواردی از این دست، تأکید می شد که زمینه های توانمندسازی 
اجتماعــی و فرهنگی زنان را فراهم می کرد. بنابراین به گمانم مشــروطیت دســتاورد سیاســی 
و حقوقی قابل قبولی برای زنان نداشــت و امکان مشــارکت سیاســی آنها را فراهم نکرد، ولی 
دســتاوردهای فکری، فرهنگی و اجتماعی برای زنان به همراه داشت و مصداق آن نیز مدارس 
و نشریات زنان است که در این سال ها بنیان گذاشته شد. هر چند در مسیر تکوین و گسترش خود 

چالش های بسیاری نیز داشتند. 
اینکه چرا در تاریخ نگاری مشــروطه کمتر به زنان پرداخته شــده، به این دلیل است که زنان 
در جامعــه نیز کمتر حضور داشــتند، هرچند در جنبش های نان و جنبــش تنباکو ردپای حضور 
زنان به خوبی قابل مشــاهده اســت و حتی در جنبش مشــروطه نیز به حمایت های مالی زنان 
از بست نشــینان و اعتراض های آنها به خروج روحانیون از شهر اشــاره شده و حتی از زنانی یاد 
می شود که در درگیری های مسلحانه در جنبش با لباس مردانه حضور داشته اند که نشان دهنده 
توان بالقوه آنها برای حضور و تأثیرگذاری اجتماعی و سیاســی است، اما به این نکته واقع بینانه 
نیز باید اشــاره کرد که زنانی که امکان مشــارکت اجتماعی و سیاســی به آنها داده نشــده بود 
و امــکان آموزش فراگیــر و تجربه و درک الزم برای فهم مســائل پیچیده اجتماعی و سیاســی 
نداشــتند، در نتیجــه اجازه حضور پررنگ در جامعه را نیز نداشــته اند و ازاین رو اســت که مورد 
عنایت تاریخ نویسان نیز نبوده اند. از سوی دیگر، گفتمان حاکم بر جامعه و بینش و ذهنیت غالب 
بــر افکار آن بوده که زنان را ناتوان می دیده اند و بنابراین در مواردی که به ضرورت انکارناپذیری 
دیده می شدند، در دیگر موارد به چشم مردان تاریخ نویس نمی آمده اند و اصال مسئله ذهنی آنها 

نبودند که بتوانند آنها را ببینند و در گزارش های تاریخی شان به آنها بپردازند.

مالنصرالدیِن تفلیس؛ مالحظات محلی، منطقه ای  و بین المللی، ۱۹۰۶-۱۱ (۱۲۸۵-۱۲۹۰ خ)

پوشش انقالب مشروطه  از  بیرون مرزها

گفت وگو   با  سهیال  ترابي  فارساني  درباره انقالب مشروطه:
مشروطیت پیروزى نوگرایى در جامعه اى پیشامدرن بود

نخست وزیران ایران (۱۳۵۷-۱۲۸۵)
باقر عاقلى

ناشر: جاویدان با همکارى 
انتشارات بدرقه جاویدان

قیمت: 130000 تومان
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خطابه های تقی زاده درباره مشروطیت
سیدحســن تقی زاده (۱۲۵۷ـ  ۱۳۴۸) از رهبران انقالب مشــروطه و 
از شخصیت های برجســته علمی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران است. 
در میان رجال سیاســی عصر مشــروطه تقــی زاده از موقعیت ویژه ای 
برخوردار اســت؛ نقــش او در برپایی قیام مشــروطه، هــواداری او از 
مردم ســاالری و مخالفت با ســلطنت رضاخان پهلوی، سپس پیوستن 
او بــه نظام حکومتی رضاشــاه و ماجرای تجدید قــرارداد نفت ایران و 
انگلیس در ســال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ شمسی) و ادامه فعالیت دیپلماتیک و 
سیاسی او در دوره سلطنت محمدرضاشاه پهلوی این موقعیت ویژه را 
به او بخشیده است. تقی زاده از رجال سیاسی بحث برانگیز دوران قاجار 
و پهلوی اســت و نظرات او موافقان و مخالفان زیادی دارد. تاکنون آثار 
زیادی درباره تقی زاده انتشــار یافته اما جنبه هایی از زندگی سیاســی او 
همچنان کمتر  شناخته شــده و موضوع مجادالت سیاسی است. کتاب 
«مشــروطیت از زبان تقی زاده» که به تازگی منتشر شده، مشتمل بر سه 
ســخنرانی تقی زاده درباره مشاهدات او از مشروطیت (تا پایان استبداد 
صغیر) است. تقی زاده در سه خطابه ای که در این کتاب آورده شده، به 
انتقادهایی که از او به دلیل تحصن در سفارت انگلیس شده، به ویژه به 
احمد کسروی در کتاب «تاریخ مشــروطه ایران» پاسخ می دهد. سپس 
یادآور می شود که بسیاری از مطالب کتاب کسروی درست نیست چون 
کسروی شخصا شاهد این حوادث نبوده و آنها را از زبان دیگران شنیده 
اســت. همچنین وی به کســانی که بــه او اتهام هــواداری از انگلیس 
می زنند، پاسخ می دهد. ماجرای سخنرانی تقی زاده در باشگاه مهرگان، 
نگاه کوتاهی به زندگانی سیاســی تقی زاده، تقــی زاده از نگاه دیگران و 
پاســخ تقی زاده به اتهامات از مباحث مطروحه در این کتاب هســتند. 
این ســخنرانی ها در واقع مشاهدات شخصی تقی زاده از جریان انقالب 
مشــروطه اســت و از آنجا که تقی زاده هیچ اثر مکتوبــی درباره تاریخ 
انقالب مشروطه ایران ننوشــته این اثر می تواند آگاهی های سودمندی 

درباره تاریخ مشروطیت به دست دهد.
تقی زاده پس از پیــروزی آزادی خواهان و افتتاح دوره یکم مجلس 
شــورای ملی، به نمایندگی از ســوی طبقه اصناف تبریز انتخاب شد. از 
همان آغــاز کار مجلس، توجه همگان را به خود جلب کرد و در مدت 
کوتاهی، رهبری جناح اقلیت روشــنفکر، تجددخواه و تندرو مجلس را 
به دســت گرفت که طرفدار تغییرات و اصالحات سیاسی، اجتماعی و 
اقتصــادی بود و انتقادهای تندی از نظام اســتبدادی به عمل می آورد. 
توانایی هایی که تقی زاده در این دوره از خود بروز داد، موجب شد تا در 
کنار افرادی همچون جواد ســعدالدوله و میرزا حسن خان مشیرالدوله 
(حســن پیرنیا) عضو هیئتی شــود که از طرف مجلــس، مأمور تدوین 
متمم قانون اساسی مشروطه شد. بر پایه همین متمم بود که حکومت 
مشــروطه تعریف و تفکیک قوای سه گانه و حقوق ملت مسجل شد و 
در جریان گفت وگوهای همیــن هیئت بود که دیدگاه های تهیه کنندگان 
متمم قانون اساسی در باب مرز میان شرع و عرف آشکار شد. نطق های 
تنــد و پرشــور او در مجلــس، از ســویی باعث اشــتهار او شــد و نظر 
روزنامه ها و نیز مأموران ســفارتخانه های خارجــی ذی نفع در ایران را 
به ســوی وی جلب کرد و از سوی دیگر خشــم و کینه محمدعلی شاه 
و درباریــان و اســتبدادخواهان را برانگیخت. در جریان به توپ بســتن 
مجلس و برقراری اســتبداد صغیر، محمدعلی شــاه شخصا دستور داد 
که تقی زاده را دستگیر کنند؛ اما تقی زاده و گروهی دیگر به دام مأموران 

محمدعلی شــاه نیفتادند. جمعــی که تقــی زاده و علی اکبر دهخدا از 
جمله آنان بودند از بیم جان به سفارت بریتانیا در تهران پناهنده شدند. 
این عمــل از جانب مخالفان و منتقدان تقــی زاده یکی از نقاط ضعف 
سیاسی و حتی وابستگی او به خارجیان تعبیر شده  است. متن مکاتبات 
تقی زاده با عین الدولــه هنگام محاصره تبریز در زمان اســتبداد صغیر 
نشان می دهد تقی زاده در عقاید ملی گرایانه اش بسیار سرسخت بوده و 
فریب وعده های عین الدوله را نخورده است. متن این مکاتبات در بخش 
پیوســت این کتاب آورده شده اســت. همچنین در بخش پیوست های 
کتــاب، چهار مقاله و چهــار دیدگاه درباره تقی زاده از باســتانی پاریزی، 

همایون کاتوزیان، مهدی محقق و الزا ایچرنسکا آورده شده است.
تقــی زاده عوامــل مؤثــر در انقالب مشــروطه ایران را اســتبداد و 
ضعــف عمومی دولــت در ایران و نقش شــخصیت های سیاســی و 
روحانی می دانســت. او بیشــترین اهمیت را به ملکم خــان، طالبوف، 
ســیدجمال الدین اسدآبادی، آیت اهللا بهبهانی و آیت اهللا طباطبایی داده 
و نقــش اندکی برای برخی دیگر قائل اســت. تقــی زاده مردی ادیب و 
ســخنور بود و اطالعات وسیعی درباره تاریخ اسالم و سایر ادیان داشت 
و مقاالت متعدد او گواهی بر این مدعاســت. ضمن اینکه چون سالیان 
درازی را در اروپا به ســر برده بود، با فرهنگ و تمدن غرب کامال آشنا و 
عالقه مند به آن بود؛ به گونه ای که یکی از هواداران سرسخت تجدد در 
ایران به شــمار می رفت. الگوی فکــری او در این زمینه، نظام حکومتی 
بریتانیا بود. مخالفت او با «مشــروعه» شیخ فضل اهللا نوری نیز از همین 
بابــت بود. تقــی زاده در اثر مطالعات بســیار و امکانات مســاعدی که 
برای مطالعه داشــته و نیز به مناسبت اقامت طوالنی در اروپا و تسلط 
بر زبان های انگلیســی، آلمانی و ترکی و آشــنایی بــا زبان های عربی و 
فرانســه، از حیث علمی یکی از دانشمندان برجسته بود و در عالم ادب 
و فرهنگ به مقام شایســته ای دســت یافت. کارهای علمی و فرهنگی 
تقــی زاده طیف گســترده و متنوعــی را دربر می گیــرد؛ تحقیق، تألیف، 
روزنامه نگاری، تدریس، کتاب شناسی، ایراد خطابه و سخنرانی، پشتیبانی 
از فعالیت هــای علمی و فرهنگی به لحاظ مقام و موقعیت سیاســی، 
مشارکت در تأسیس و سازماندهی نهادهای علمی و فرهنگی و مشاوره 
و رایزنی در این زمینه ها. بخش عمده ای از نوشــته ها و یادداشــت های 
تقی زاده، اعم از نوشــته های فارســی و خارجی به کوشش ایرج افشار 
به چاپ رسیده است. تحقیق احوال کنونی ایران (محاکمات تاریخی)، 
دوره های مجله کاوه، تاریخ از پرویز تا چنگیز، مقدمه دیوان ناصرخسرو، 
ایران و جنگ فرنگســتان، مانی، مقدمه تعلیم عمومی، گاه شــماری در 
ایــران قدیم و مقدمه انقالب مشــروطیت از آثار پــرارزش تقی زاده به 
حساب می آیند. کتاب «مشروطیت از زبان تقی زاده» به کوشش محمد 
تربتی ســنجابی، روزنامه نگار قدیمی و هم عصر تقی زاده تنظیم شــده 
اســت که در ســال های روزنامه نگاری خود مصاحبه های متعددی با 
سیاست مدارانی چون تقی زاده، امیرعباس هویدا، بدیع الزمان فروزانفر و 
ثریا اسفندیاری بختیاری همسر دوم محمدرضا شاه داشته و آثاری مانند 
کودتاســازان، پنج گلوله برای شاه، ســه مرد در برابر تاریخ و ۶۶۶ روز با 

مصدق را تألیف کرده است. 

بررسی

مشروطیت از زبان تقی زاده 
سیدحسن تقى زاده

به کوشش محمود تربتى سنجابى
ناشر: هزاره سوم اندیشه

قیمت: 60000 تومان


