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Abstract
In the clashes of Mohammad Ali Shah with the Parliament in the years 1324 to 1327 AH / 1906
to 1909, the National Assembly of Isfahan has repeatedly declared its firm support to the
Parliament. They threatened the king to send fifty thousand devotees to defend the parliament in
the case of attacking the parliament by Mohammad Ali Shah. But when the Parliament House
was bombarded by order of Mohammad Ali Shah in 1326 AH, the National Assembly of
Isfahan did not send troops to rescue the Parliament and didn’t succeed to do its historical role
in line with constitutionalism. This led to pessimistic points of view about the National
Assembly of Isfahan and Isfahan Constitutionalists in the historical sources. This article deals
with this issue on the basis of the main sources of constitutionalism, specially, the newspaper of
the Holy National Community of Isfahan, and discusses the organization of this troops by
Association of Isfahan and analyzes the reasons for its ineffectiveness in defending the
Parliament.
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چكيده
در درگيريهاي محمدعليشاه با مجلس ،در سالهاي 4231تا4231ق4091/تا4090م ،انجمن ملي اصفهان بارها حمایت
قاﻃع خود را از مجلس اعالم کرد .انجمن با این هشدار که در صورت حمله به مجلس با اعزام پنجاههزار نفتر فتدایي از
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همسویي با مشروﻃهخواهي ایفا نكرد .این مسئله باعث شد که در منابع تاریخي مشروﻃي  ،بته انجمتن ملتي اصتفهان و
مشروﻃهﻃلبان اصفهان بدبينيهایي ایجاد شود .این مقاله بهمنظور واکاوي موضوع براساس منتابع اصتلي مشتروﻃي  ،بته
ویژه روزنامﮥ انجمن مقدس ملي اصتفهان ،بته چنتونني ستاماندهي نيروهتاي فتدایي مجلتس توستا انجمتن و علتل
ناکارآمدي آن در دفاع از مجلس بهصورت تحليلي پرداخته اس .
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کستتروي همچتتون «نمتتایشهتتاي بتتيپتتاي»« ،نویتتدهاي

مقدمه.
مظفرالتتدینشتتاه (4242تتتا4011/4231تتتا4091م) بتتا

دروغتتي»« ،جلتت کتتاري استتيهانيان»« ،رویتته مالبتتازي»،

مشتتتتتتتتتروﻃه در

«نمایشهاي خنک» و «کارهاي بيهتوده» (کستروي:4209 ،

41جماديالثاني5/4231آگوس  ،4091براي اولتين بتار در

 )519 ،510 ،199 ،201 ،00و عبارات تندتر نتاظماالستالم

تاریخ ایران نقشي براي مردم در نظر گرفت ؛ امتا پتذیرش

(ناظماالسالم )411 :4214 ،ازجمله آنهاس ..

پتتتتتتتتتذیرش حكومتتتتتتتتت

حكوم

مشروﻃه به این معنا نبود که خاندان قاجتار و بته

دراینباره ،ملکزاده عنوان کرده اس

که اصتفهانيهتا

ویتتتتتتتژه جانشتتتتتتتين او ،محمتتتتتتتدعليشتتتتتتتاه

هنناميکه از مخالف

(4231تا4231ق4091/تا4090م) ،نيز با این دستتاورد کنتار

بقيه شهرستانهتا در برابتر شتاه ایستتادند و عتزل شتاه را

اتحتاد دهتد.

خواستند و اعالم کردند اگر شتاه مجلتس را تهدیتد کنتد،

محمدعليشاه بنابه ضرورت اجتماعي در ابتدا مشتروﻃه را

«پنجاههزار نفر سرباز ملي مسلح جان بر ک

بتراي یتاري

پذیرف ؛ اما براي برچيدن اساس رقيب تالش ختود را بته

مجلس حاضر و به ﻃتر تهتران حرکت

بياید و به شرکاي جدید در حكوم  ،دست

کار بس

و از هر فرصتي استتفاده کترد .او در چتالش بتا

مجلس ،در محدوده زماني کمتر از دو سال که به ستلطن
رسيده بود ،در 32جمادياالول32/4231ژوئتن 4091آن را
به توپ بس

و در متدت کوتتاهي ،حكومت

استتبدادي

سنتي را دوباره در این سرزمين جاري کرد.

شاه با مجلس اﻃالع یافتند ،پتيش از

خواهتد کترد».

ملکزاده پس از ال و گزا خواندن ادعاي اصتفهانيهتا
مينویسد« :بهمان نشاني وقتي کته جنتم ميتان مجلتس و
شاه درگرف

آن پنجاههزار نفر اصفهاني فدایي مشروﻃه به

یاري مجلس نيامدند حتي پنج نفر از آن پنجاههزار نفر هتم
در تهران دیده نشدند» (ملکزاده.)4915/5 :4212 ،

در انقالب مشروﻃه ،اصفهان ازجملته شتهرهاي فعتال

دراینميان ،برخي از مشروﻃهپژوهتان معاصتر اصتفهان

بود که با داشتن روحانيان متنفذ همچون آقتانورا نجفتي

نيز با عبتارت «معلتوم نيست

چته شتد» (رجتایي:4215 ،

اصتتتتتتتفهاني ،معتتتتتتترو بتتتتتتته قﮥاالستتتتتتتالم

 )215یا از کنار این مسئله بهراحتي عبور کردهانتد یتا ایتن

(4311تا4211ق4119/تا4031م) و برادر بزرگتتر او شتيخ

نمونهها را قضاوتهاي غيرمنصفانهاي دانستهانتد کته تنهتا

محمتتتتتتتدتقي ،معتتتتتتترو بتتتتتتته آقتتتتتتتانجفي

با انجام پژوهشهاي جامع روشتمند و آکادميتک درختور

(4313تا4223ق4111/تتا4041م) و محمدحستن متدرس

ارزیتابي است

(چلتوننر ،مقدمته (دهقتاننيتري):4215 ،

(4311تا4251ق4119/تا4021م) با فعالي هاي گسترده در

هجده).

قالب انجمن مقدس ملي ،در مهار قدرت خودکامته شتاه و

به توپ بستن مجلس واقعهاي آني و بدون پتيشزمينﮥ

پشتيباني از مجلس نقش ویژهاي ایفا کرد؛ اما بتا توجته بته

قبلي نبود؛ بلكه در مدت ششماه ،چنتدین بتار مجلتس را

وعدههایي که اصفهانيها پيشتر در اعزام نيترو بته تهتران

به حمله تهدید کردند .انجمن ملي اصفهان شاه را به اعتزام

داده بودنتد ،در آستتتانﮥ بتته تتوپ بستتتن مجلتتس ،ضتتع
اصفهان در حمای

از مشروﻃي

نقطه مبهمي بر عملكترد

پنجاههزار نفر فتدایي در حمایت

از مجلتس تهدیتد کترد

(ر.ا.م.م.ا33 ،ذیقعده4235ق4 :تتا .)1ایتن حرکت

انجمتن

مشروﻃهﻃلبي اصفهان شد .مورخان نيز هر کتدام فراختور

اصفهان مؤ ر واقع شد و محمدعليشاه را به عقتبنشتيني

حال و دیدگاه سياسي خود در ذمّ اهالي ،علما و مشتروﻃه

وادار کرد و او پس از اعالم سوگند و مُهرکتردن قترآن بته

خواهتان اصتتفهان ستتخنستترایي کردنتد کتته نستتب هتتاي

(ر.ا.م.م.ا30 ،ذیقعتده4235ق:

همكاري با مجلس پرداخت
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 .)1دینر بار ،ده روز بعد از سوگند قرآن و در 33ذیقعتده،
در دهاقان خوانين شایعه کردند که مجلس به تتوپ بستته
(ر.ا.م.م.ا1 ،ذیحجه4235ق.)4 :

شده اس

کند.
در این مقاله ،معرفي و بررسي همهجانبﮥ انجمتن ملتي
مدنظر نيس

و فقا عملكرد انجمن در راستتاي موضتوع

بيتردید انجمن ملي با تهدید شتاه ،در مقطعتي عقتب

«فدایيان» مدنظر قرار گرفته اس  .مآختذ استتفادهشتده در

نشيني محمدعليشاه و نجات مجلس را موجب شتد و در

این مقاله منابع دوره مشروﻃي

است ؛ امتا محتور اصتلي

مقطعي دینر ،اعتماد بيش از حد مجلستيان و بتياعتنتایي

مقاله بررسي عملكرد انجمن ملتي در مواجهته بتا فتدایيان

شاه به آن و حمله به مجلتس را باعتث شتد؛ بته عبتارت

براساس «روزنامه انجمن مقدس ملتي» و بتا روش تحليتل

دینر ،در مرحلﮥ اول به نفع مشروﻃه بود و در مترحلﮥ دوم

محتواس .

به زیان مجلس تمام شد و به برچيتدهشتدن آن انجاميتد و
بهعل

حمای نشدن ،بدنامي مشتروﻃه اصتفهان را باعتث

شد..

 .1انجمن واليتي اصفهان
براساس اصول قانون اساسي ،قتانون تشتكيل انجمتن

اعزام فدایيان اصفهان ،در صورت عمليشدن ،شاید در

هاي ایالتي و والیتي از نخستين قتوانيني بتود کته مجلتس

نجات مجلس و مشروﻃه مثمر مر ميشد و چهبستا رونتد

اول تصویب کرد .براین مبنا ،انجمن والیتي اصفهان نيز در

را دگرگون متيکترد و حتا آقتانورا و

1ذیقعده33/4231دستامبر 4091بتا حضتور ظتلالستلطان،

دینر مشروﻃهﻃلبان اصفهان ،در کنار ستارخان و باقرختان

حتتاکم اصتتفهان ،در عمتتارت چهلستتتون افتتتتا شتد .در

و علمایي همچتون ﻃباﻃبتایي و بهبهتاني ،بتراي مشتروﻃه

انجمتن را ختود ظتلالستلطان

تاریخ مشروﻃي

جلسات اوليه نيتز ریاست

تصتتميمگيتتري متتيکردنتتد .درهرحتتال آنچتته روي داد،

برعهتده داشت

عملينشدن قولهاي انجمن مبنيبر اعزام هتزاران نفتر بته

این انجمن را «ایال

تهتتران و ننتتاه تردیتتدآميز بتته شخصتتي

ستتران مشتتروﻃه

اصفهان بود که در تاریخ برجاي ماند.

(ر.ا.م.م.ا34 ،ذیقعتده4231ق .)2 :اعضتتاي
جليله» ،یعنتي ظتلالستلطان و بتدون

برگزاري انتخابات تعيتين کترد (الجنتاب4231 ،ق .)3 :در
روز سهشنبه 41ذيالحجه30/4231ژانویته 4091نيتز متردم

مسئلﮥ اصتتلي ایتتن مقالتته ،راباﮥ انجمتتن اصتتفهان و

بسياري جمع شدند و علماي انتختابشتده را بتا ستالم و

فدایيان مجلس و بررسي و مطالعه علل اعزامنكتردن ستياه

تشتتریفات بتته انجمتتن بردنتتد .ازجملتته اعضتتاي انجمتتن

فتتدایي از اصتتفهان بتته تهتتران بتتراي دفتتاع از مجلتتس و

حا آقانورا  ،سيدابوالقاسم دهكردي ،آخوندمالعبدالكریم

مشروﻃي

اس  .فرض اصتلي در ایتن پتژوهش ،وجتود

عوامل ستاختاري در ماهيت

جزي و آقانجفي بودند (ر.ا.م.م.ا34 ،ذیقعده4231ق.)1 :

نيروهتاي فتدایي مجلتس و

انجمتتن بتتهنتتوعي شتتعبهاي از مجلتتس در والیتتات

ناهمتتاهنني و ناستتازگاري آن بتتا اهتتدا نتتوین جنتتبش

محسوب ميشد و تعداد اعضتا اصتلي حتداقل هيجتده و

مشروﻃهخواهي اس ؛ بهویژه اینكه انجمتن ملتي اصتفهان

حتتداکثر بيست وچهتتار تتتن در نظتتر گرفتتته شتتده بودنتتد

نيز بهلحتا ترکيتب اعضتا و رویكردهتا ،اجتازه نداشت
نماینده اندیشهها و اهدا

جریان مشروﻃهختواهي باشتد.

در چنين وضعي ،اصفهان امكان نياف

(کوهستانينژاد :4209 ،بيست وهفت

و ستيوهفت ) .بتا

تصویب قانون تقسيمبندي کشتوري بته ایالت

و والیت ،

که همچتون تبریتز

اصفهان باوجود داشتن شترایا ایتالتي ،یعنتي هتم داشتتن

نقش تاریخي خود را در همسویي با مشروﻃهختواهي ایفتا

دانستته

حكوم

مرکزي و هم والیات حاکمنشين ،والی
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شد و اعضاي انجمن آن به شش نفر اصلي تقليل پيدا کترد
فارس محسوب شتد .ایتن اقتدام بتا هتد

و جزو ایال

بنابراین واژﮤ فدایي توأمان دربردارندﮤ دو مفهوم استالمي و
ملي بود که رسال

آن در دفاع از مشتروﻃي

محتتدودکردن قتتدرت انجمتتن اصتتفهان صتتورت گرف ت

یعنتتي مجلتتس و انجمتتن ،تجلتتي متتيیافتت

(ر.ا.م.م.ا1 ،ربيعالثاني4231ق .)5:

31جماديالثاني4235ق1 :و.)1

و نمتاد آن،
(ر.ا.م.م.ا،

بيتردید بخش عمدهاي از کاميابي و ناکتامي مشتروﻃه

رهبران انجمن براي استحكامبخشي تشكيالت فتدائيان

در اصفهان به تصميمات انجمتن مترتبا بتود .آقتانجفي و

نشانهایي از جنس فلز نقتره ،بترنج یتا حلتب مهيتا کترده

بودند،

بودند که بر سينه فتدائيان متيآویختنتد و روي آن نوشتته

با دوستتان و شتاگردان ختود ،همچتون آقایتان متدرس و

شده بود «سرباز فدوي مجلس مقدس» و نشان فرمانده هر

نيتتز در ميتتان

پنجاه نفر فتدایي عبتارت« :فتدایي مجلتس ملتي و حكتم

تتتودههتتاي متتردم نفتتوذ گستتتردهاي داشتتتند؛ امتتا پتتس از

نورا /اقول اشهد ان الاله اال ا » بود .جملههاي متذکور و

برادرش آقانورا که به آقایان مسجدشاهي معرو
جتتابري انصتتاري و ،...پتتيش از مشتتروﻃي
مشروﻃي

و با قانونشتدن انجمتن در مجلتس ،در قالتب

شعارهاي «مابندﮤ خدائيم/مشروﻃه را فتدائيم» و «متا امت

اعضتتاي انجمتتن والیتتتي بتتهصتتورت قتتانوني رهبتتري

موسائيم/مشروﻃه را فدائيم» بياننر رنم متذهبي و جاینتاه

مشروﻃهﻃلبان را برعهده گرفتند و در نظارت بتر متدیری

فرماندهي حتا آقتانتورا در راس جنتبش فتدایيان بتود

جامعه و شرعيات نقش مؤ ري یافتند .ازاینرو در ننرشتي

(جتتابري انصتتاري255 :4234 ،و251؛ کستتروي:4209 ،

انتقادي بهنظر ميرستد ویژگتيهتاي درونتي و ستاختاري

301و..)301

انجمن بيشترین تﺄ ير را بر رویكرد آن گذاش .

با تشتوی روحانيتان و روزنامتههتا و دینتر متنفتذان
مشروﻃهﻃلب ،بر تعداد فدایيان مجلس ،روزبتهروز افتزوده

 .2فددداييان مجلددد م مودد ووه او و تعامضددا

شد و در دستههاي مختل

ساختامي آن

شدند .محلهها ،اصنا و ﻃبقات هر کدام یک فو فتدایي

در دورﮤ مشروﻃي  ،واژﮤ فدایي به معني فداکنندﮤ جان در

داشتتند کته فتدایيان محلتههتاي چهارستوق شتيرازيهتتا،

و مجلس ،داراي بار اعتقتاديسياستي

احمدآباد ،یزدآباد ،پاقلعته ،مستجدحكيم ،لرهتاي استتكي،

بود .این واژه الهامیافته از فرهنم استالمي و النوگرفتته از

درب کوشتتک ،بتتابالدش ت  ،فتتدایيان ستتادات اصتتفهان،

مجاهدان مسلمان در تتاریخ صتدر استالم بتود

ازجملته

راه آرمان مشروﻃي
شخصي

شهري و روستایي دستهبنتدي

اصنا  ،فدایيان سهده ،نج آبتاد و ایزدخواست

(ر.ا.م.م.ا41 ،جمتتادياالول4235ق .)3 :بتتر همتتين استتاس

آنها بودند .ارقام متعددي دربارﮤ تعداد افراد فدایيهتا ذکتر

ستتران مشتتروﻃه ،بتتهویتتژه روحانيتان کتته درصتتدد بستتيج

شده اس

که از ستيهتزار نفتر تتا صتدوپنجاههتزار نفتر

نيروهاي مردمي براي دفاع از مشتروﻃه در برابتر مستتبدان

متنتتاوب استت

بودند ،در ترویج فرهنم شهادت و فتدایيگتري در منتابر

4235ق..)1 :

(جتتابري انصتتاري255 :4234 ،؛ ر.ا.م.م.ا،

مستتاجد و صتتفحات روزنامتتههتتا تبليتتتات گستتتردهاي

البته باید افزود که در دو واقعته و بته فرمتان انجمتن،

متتيکردنتتد .در همتتين راستتتا اعضتتاي انجمتتن و بتتهویتتژه

فدایيان بسياري گتردهم آمدنتد :اولتي مربتو بته تجتاوز

روزنامه ،در حكم زبان گویاي انجمن ،در تترویج فرهنتم

ختارجي عثمتتاني در رمضتان/4235اکتبتتر 4091بته ختتا

فدایي و تبليغ و جذب نيترو تتالش بستياري متيکردنتد.

اروميه بود که صدوپنجاههزار نفر فتدایي مستلمان ،ارمنتي،
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یهودي و زرتشتي از شهر اصفهان و والیات با تيغ و کفتن

از آنها در چهلستون جمع شدند و درواقع ،دس

انجمتن

در ضتتلع جنتتوبي کتتوه صتتفه اجتمتتاع کردنتتد (ر.ا.م.م.ا،

از نيروي واقعي و معتقد به آرمان مشروﻃي

5رمضان4235ق2 :و)1؛ دومي اجتماع عظيم فدایيان بتراي

ر.ا.م.م.ا31 ،جمتتادياالول4235ق .)5 :انجمتتن جلستتات

رفع استبداد داخلي و دفاع از مشروﻃه بود؛ به ایتن ترتيتب

متعتددي برگتتزار کترد؛ امتتا درنهایت « ،چتتاره{اي} فعتالً

که در ذیقعتده4235ق/دستامبر 4091وقتتي خبتر کودتتاي

ندیدند» که نيرویي به سم

کند جتز اینكته

محمدعليشاه براي برچيتدن استاس مجلتس بته اصتفهان

اردوي ملتتي در شتتتمال شتتهر مستتتتقر شتتتود (ر.ا.م.م.ا،

رسيد و پس از اعالم فراخوان عمومي ،فدایيان مجلتس بتا

31جمادياالول4235ق .) 1 :البته در این ا نا خبر به تتوپ

علتتم و شتتييور در چهلستتتون حاضتتر شتتدند .جمعيتت

بستن مجلس آب سردي بر پيكره معدود افترادي بتود کته

تهران حرک

ختالي بتود )

چشتتمنيري بتتهصتتورت مستتلح از روستتتاها آمدنتتد و

در چهلستون جمع شتده بودنتد و در حرکت

کفنپوشان اعالم کردنتد کته بتا ختانوادههتاي ختود وداع

تهران مردّد بودند .در بين مردم ،حيتدرکبابي و ميرزاخيتا

کردهاند و انتظار فرمان حرک

تهتران را دارنتد

از مرات رفتن به تهران ميگفتند که خبر ستقو مجلتس

(ر.ا.م.م.ا33 ،ذیقعتتده4235ق3 :تتتا .)1در ایتتن زمينتته ،ابتتتدا

رسيد« .مردم به حيدرکبابي گفتند :مشتهدي حيتدر بترو از

کردند؛ اما با خبتر

شهر بيرون که االن گرفتتار و کشتته متيشتوي » (جتابري

چند نفر از علما به سم

بته ستم

بته ستم

تهران حرک

رفع فتنه ،علما برگشتند (ر.ا.م.م.ا30 ،ذیقعده4235ق.)4 :

انصاري.)233 :4211 ،

این گردهمایي فدایيهتا تاحتدودي آخترین تجمتع و

جتتابري انصتتاري در تحليتتل وضتتعي  ،اِشتتكال را در

اعالم ازجانگذشتني براي نجات مجلس بود .پتس از آن،

خل وخوي مردم اصتفهان متيدانتد کته زود تتييتر رنتم

مو فدایيگري روبه افول نهتاد و روزبتهروز از تعتداد آن

ميدهند .اینكه وقتي آقانورا به نام مشروﻃه علم برپا کترد

کاسته شد؛ حتي در منابع و روزنامهها نيز نتام واژﮤ فتدایي

همه فدایي و مشروﻃهﻃلب شدند و وقتتي صتداي تتوپ

به فراموشي سيرده شد و ازسويدینر ،بدبيني بته اعضتاي

پوسيده محمتدعليشتاه بلنتد شتد و اقبتال کاشتي حتاکم

انجمن و دینر روحانيان مشتروﻃهﻃلتب و تبليتتات عليته

اصفهان و معدّل شتيرازي معتاون او شتد ،متردم کاشتي و

مشروﻃي

در گوشه و کنتار و برختي محافتل بتهتتدریج

شيرازي شتدند و اگتر بختيتاري متيآمتد همته کتر و لتر

روا یاف

(ر.ا.م.م.ا33 ،ربيعالثاني4231ق.)1 :

متتيشتتدند (جتتابري انصتتاري .)312 :4211 ،بتتيتردیتتد

جه گيري اعالميته و شتبنامتههتا نخست

دربتارﮤ

خانوادﮤ آقتانجفي بتود (کتتاب نتارنجي )432/4 :4211 ،و
کمکم به سم وسویي رف

کته در متاه بته تتوپ بستتن

بدینگونهکه جابري انصاري وص

کترده است  ،در هتر

جامعهاي قشر خاکستري و بخشي از تتودﮤ متردم ختود را
همرنم جماع

ميکنند؛ اما مسئله عميت تتر از آن است
داده شود و بدون بررسي

مجلتتس ،اعضتتاي انجمتتن بتتر ایتتن بتتاور بودنتتد کتته در

که به خل وخوي عمومي نسب

مشتتروﻃهختتواهي دینتتر «شتترافتي» بتتراي آنهتتا بتتاقي

عملكرد اعضاي انجمن و فدایيان به آن پي برد .بتهراستتي

ننذاشتتتتتهانتتتتد (ر.ا.م.م.ا1 ،جمتتتتادياالول4235ق.)1 :

ساختار فدایيان و انسجام دروني آنهتا در ﻃتي دست کتم

بهنحويکه در جمادياالول ،وقتي مجلس در آستتانﮥ حملﮥ

یک سال ،رو به اضمحالل بود.

مستبدان قرار گرف  ،دینر سياه فدایي در کار نبود و وقتي

الف .ناهماهنگي فک ي م انجمن :یكي از عل هتاي ایتن

از تهتران نتدا رستيد کته در خطتر هستتيم و «همراهتتي و

آراا و افكتتار

حرک

شما معجالً الزم و واجب اس » ،بخش کتوچكي

وضتتعي

را بایتتد در ناهمتتاهنني و تشتتت

اعضاي انجمن یافت  .حتا آقتانورا در جاینتاه رئتيس
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انجمن رهبتري جریتان مشتروﻃي
دینر اعضا هم از وي تبعيت

و

را برعهتده داشت

در جبهه مقابل قرار گرف

متيکردنتد و در ميتان آنهتا

مخالف

اختالفات آراا به مانند روحانيتان تهتران عميت نبتود؛ امتا

مخالف

بهواقع با بررسي جنبههاي شخصتيتي و الیتههتاي فكتري

بسنده کرد .وي در این باره ميگوید« :آقاي نجفي فرمودند

آنها مشخص ميشود که برخي از اعضتا اختتال فكتري

انصار ،از شما که انصار علمایي خواهش دارم ننویسي ،من

آشتتكاري بتتا حتتا آقتتانورا داشتتتند؛ بتتراي نمونتته بتترادر

هتتم ننوشتتتم» (جتتابري انصتتاري353 :4211 ،و .)352ایتتن

بتتزرگتتتر وي ،آقتتانجفي ،کتته از نفتتوذ و اعتبتتار بيشتتتري

رویكتترد انفعتتالي همچنتتين در ستتالهتتاي بعتتد و در

برخوردار بود ،براي حفظ اتحاد با برادر تالش ميکرد؛ امتا

جنمجهانياول کته روس ایتران را اشتتال کترد ،ختود را

به مانند آقانورا انقالبي نبتود و روحيته مستالم آميتز و

نشان داد؛ بهنحويکه وقتي آقانورا سيصد نفتر مجاهتد را

فرص جویانهاي داش  .وي از سالهتا پتيش از مشتروﻃه

به همدان اعزام کرد ،نكوهش جابري انصتاري را بتهدنبتال

و منافع مشترکي را بتا

داشتت ؛ چتتون آن را اشتتتباه و موجتتب کشتتتهشتتدن و

او دنبال ميکرد ( hairi, 1987:178-180؛ مهتدوي:4211 ،

(ابوالحستني ترقتي،

ارتباﻃات قوي با ظلالسلطان داش

 .)109/4چنانکه در اسناد اننليس آمده اس

کته« :ظتاهراً

آقانجفي براي شاه کار ميکند» (کتاب آبي.)101 :4213 ،

با مشروﻃي

و مقاله «شتيخ و شتيو » را در

دس

نناش ؛ اما با خواهش آقتانجفي از

برداشت

زخميشدن اکثری

و بته احتترام استتاد بته ستكوت

آنها متيدانست

 .)51 :4215بررسي افكار دینر اعضاي انجمن بر تطویتل
بحث ميانجامد .اما وضعي

بهگونهاي بود کته در روایت

ابوالحسن ترقي در پژوهش خود ،دینر عضو ا رگتذار

اسناد اننليس که در این مقطع حسّاس با تيزبيني وقتایع را

انجمتتتن ،یعنتتتي ميرزاحستتتنختتتان جتتتابري انصتتتاري

دنبال ميکردند ،از بيفرجامي جلسات بستياري یتاد شتده

(4311تا4211ق) را مشتروﻃهﻃلتب معرفتي کترده است

اس  .جلساتي که براي بررسي اوضاع و کستب نتيجته در

(ابوالحسني ترقي)13 :4215 ،؛ امتا بتا توجته بته عملكترد

اعزام نيرو به تهران تشتكيل متيشتد (کتتاب آبتي:4213 ،

جابري انصاري که در او کشمكشهاي مشروﻃهﻃلبان با

115و .)111بهنظر ميرسد فكر مشروﻃهخواهي در مفهتوم

شاه از انجمتن استتعفا داد و همچنتين مواضتع صتریح او

اصيل خود که مبتنيبر تتييتر ستاختاري بتود ،بتا افكتار و

بتا

منافع چهره هاي مؤ ر رهبري انجمتن ستازگاري نداشت ؛

اصتلي کنتارهگيتري از

ازایتتتنرو در مواقتتتع حيتتتاتي ،بتتته اقتتتدام همستتتو بتتتا

مشخص ميشود که در مسير مشروﻃهخواهي ،مخالف
شاه براي او خا قرمز بود .او عل
انجمن را نيز مخالف

مجلس با شاه و بياحترامتي جرایتد

مشروﻃهخواهي منجر نميشد.

تهران و والیات به شاه عنوان کرده اس  .جابري انصتاري

ب .گ يز از ماليا  ،انگيزة فداييشدن :در دورههتاي پتيش

با ﻃعنه به فدایيهتاي استفيدواجان ،رضوانشتهر کنتوني و

از مشروﻃي  ،حاکم در اعمال قدرت و گترفتن ماليتات از

بخشي از شهرستان تيران و کرون که در آن زمان روستتاي

رعي

با انواع روشها آزاد بود .در این باره فلور به نقل از

کوچكي بود ،اشاره کرده اس  :اما مُهري به اندازﮤ نعلبكتي

پرکينز مينویسد« :ﻃبقات پایين بياغراق و جداً بهصتورت

و با نام «مجلتس مقتدس دارالشتوراي ملتي استفيدواجان

گوستتفنداني هستتتند کتته فقتتا بتتراي پشمشتتان ننهتتداري

متيکننتد (جتابري

ميشوند و معموالً آنچنان از تته پشمشتان را متيچيننتد و

کرون» ساختهانتد و در امتور دخالت
انصاري353 :4211 ،و.)352

جابري انصاري که از اعضاي اصلي و مؤ ر انجمن بود
وضع پيش رو را برنتاف

و پس از استعفا ،قلتم در دست

آنقدر به دق

و زیاد این کار را ميکنند که ارزش آنها و

بهره مالک را تقليل ميدهند» (فلور39/4 :4211 ،و.)34
در چنين وضعي ،ﻃلوع مشتروﻃي

روزنته اميتدي در
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جامعﮥ قاجتاري ایجتاد کترد و آنهتا ﻃرفتداران

مشروﻃهﻃلبها در برابر شاه و مستبدان و حاکمتان منجتر

دل رعي

مشروﻃه شدند و به قول جابري انصاري« ،استتعداد عمتوم

شد و فدایيشدن جمعي

بسياري از مردم را باعتث شتد.

به تتيير اوضاع [به حدّي رسيده بود] که روساا هتر محلته

اما از رجب4235ق/آگوس  4091به بعتد کته انجمتن در

گمان ميبردند ،افسر را از سر سلطان برداشته بر سر آنهتا

برابر رفتارهاي فدایيها و رؤیتاي آنهتا قتد علتم کترد و

ميگذارند» (جابري انصاري.)224 :4211 ،

فضاي احساسي کنتار رفت  ،از تعتداد فتدایيان بتهتتدریج

در ایاالت نيز اوضاع بدینگونته بتود و روزبتهروز بتر

کاسته شد .در این روند اهالي سده که بيشترین فتدایي را

تعداد فدایيان افزوده ميشد و افراد بسياري به اميد فترار از

داشتند ،اعتماد خود را به انجمتن از دست

دادنتد و بتراي

ماليات و رهایي از یوغ اربتابهتا کته بتهﻃتور معمتول از

حتتل مشتتكالت در کنستتولخانه اننلتتيس تحصتتن کردنتتد

شاهزادههاي قاجار یا ختوانين محلتي بودنتد ،از روستتاها

(ر.ا.م.م.ا41 ،صفر4231ق5 :و.)1

فرار ميکردند و به نيروهاي فتدایي در شتهر متيپيوستتند
(کتاب آبي.)411 :4213 ،

عل هاي دینري بود کته ستياه فتدایي بته ستم

ایتتتن رویتتته ایجتتتاد بتتتينظمتتتي در والیتتتات و
کنترلناپذیرشتدن اوضتاع را باعتث شتد .حاکمتان نيتز از
انجمن درخواس

ج .نبو آموزش صديي  :آشتنانبودن بتا فنتون جننتي از

کردند که به اوضاع پيش رو پایان دهد.

حرک

تهتران

نكرد .در ﻃي شتشمتاه پتيش از بته تتوپ بستتن

مجلس ،مجلتس و دولت

چنتدین بتار دچتار اختالفتات

عميقي شدند که به تهدیتد مجلتس انجاميتد؛ امتا در ایتن

حا آقانورا در جلسﮥ انجمن به تتاریخ 31شتوال چنتين

مدت ،تالشي براي افزایش مهارت نظامي صورت ننرفت

گف « :اهالي چنان توهم کردهاند که انجمن ملي مخالفت

و به محض شروع درگيريهتا بتود کته تعتداد محتدودي

دارد با دول

نميکننتد

داوﻃلب ،در حدود هزار نفر ،در ميدان شاه تمترین نظتامي

و نوکر حاکم هرجا ميرود اﻃاع

رفته ،گفتهاند ما فدایي هستتيم و

کردند و همزمتان بتا کوتتاهآمتدن شتاه نيتز بشتارت حتل

و حتال آنكته

مشكالت و تبدیلشدن خار به گلشن سر دادند و آمتوزش

باید متحد باشند و این اشتباه بتزرگ را

و

در کرون مﺄمور حكوم
اﻃاع

نميکنيم .عجب اشتباه بزرگي اس

انجمن با حكوم

باید جداً از ذهن مردم خار نمود .ازاینرو مقترر گردیتد

نظامي را به یكباره کنار نهادندند و ستاز دوستتي دولت
مل

را کو کردند (ر.ا.م.م.ا30 ،ذیقعده.)1 :4235

که مجازاتي به این افراد داده شود که در جتاي دینتر نيتز

روزنامﮥ انجمن نيز چهار روز بعد از واقعه مجلتس ،در

تكرار ننردد و از ﻃرفي نيتز اﻃالعيتهاي بتراي والیتات و

شمارﮤ آخر خود ،ایراد را در مسلحنشدن متردم دانست

و

متتردم صتتادر شتتد و در امتتاکن عمتتومي نصتتب گردیتتد»

از بيتوجهي علما و بزرگان و گوشندادن متردم گلتهمنتد

(ر.ا.م.م.ا3 ،ذیقعده4235ق .)1 :در نج آباد نيز انجمن بتاز

شد (ر.ا.م.م.ا31 ،جمادياالول.)4 :4231

مداخله کرد و اعالم کرد که مردم نباید تصور کنند که بتين

مجلس شتوراي ملتي در ایتن رویته ستهمي درختور

اختال افتاده است  ،بلكته بایتد بتا حتاکم

و بتتا کوتتتاهآمتتدن متتوقتي شتتاه در

دول

و مل

مالحظتته داشتت

همكاري کنند و ماليات بيردازند (ر.ا.م.م.ا1 ،رجب4235ق:

ذیقعده4235ق/دسامبر ،4091در نامهاي به انجمن نناشت

.)2

که «مجلس شوراي ملي از انجمن محترم و اهالي غيرتمنتد
کته آن را

ایران قویاً انتظار دارد که هيجان و تعطيلي امور را موقو »

بيتردید تصور نادرس

مردم از مشتروﻃي

مقابله با هر نتوع اعمتال حتاکميتي ،بتهویتژه در موضتوع

دارند (ر.ا.م.م.ا33 ،ذیقعده)1 :4235؛ امتا بتيتردیتد ،ستهم

بتتيحدّوحصتتر از

در اصتفهان شتایان

ماليتتاتهتتا متتيدیدنتتد ،بتته حمایتت

انجمن نيز در جایناه رهبر مشروﻃي
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توجه اس ؛ زیترا اگتر انجمتن بتدون فرصت ستوزي در

داوﻃلب را در اصفهان موسس و باني شده ،بالغ بر چندین

آموزش و سازماندهي نظامي فدایيان کوشيده بتود ،ممكتن

هزار نفر لباس مجاهدي پوشيده ،در جزو فتدایيان مجلتس

بتتود کتته در دفتتاع از مجلتتس ا رگتتذار شتتود؛ امتتا انجمتتن

مقدس داخل شدند .لكن این قشتون بته واستطﮥ آنكته در

عالقهاي به واکاوي وقایع اصفهان و دینتر منتاﻃ کشتور

ﻃي نظام صحيحي درنيامد موجب مفاسد شد که ایشتان را

و براي نمونه ،صحنﮥ نبرد تبریز بتا مستتبدان را در

از آن مقصتتتتتد منصتتتتتر داشتتتت » (زاینتتتتتدهرود،

نداش

و

محرم /4231فوریه 4091درگيريهاي خيابتاني دانست

41رمضان.)4231

روزنامه انجمتن ایتن هيجتان را بتا ولننتاري و درگيتري
اوباش شهر بتراي دفتاع از فاحشتهاي در ستطح اصتفهان
مقایسه کرد (ر.ا.م.م.ا40 ،محرم..)4 :4231

 .3ناسازگامي ولت با انجمن م انتظام فوجها.
فو ها نيروهاي نظامي دولتي بودند کته دولت

قاجتار

همچنين چند ماه پس از جنمِ مشروﻃهﻃلبان تبریز بتا

پس از شكس هاي پيتاپي ایتران در جنتمهتاي ایتران و

و در ایتتام نزدیتتک بتته تتتوپ بستتتن مجلتتس،

روس و بستن معاهدههاي گلستتان و ترکمنچتاي تشتكيل

حكوم ت

حا آقانورا تازه اعالم کرد که «بتاز چنانچته از تلنترا

داد .از فو هاي مذکور ،در اصفهان سته فتو مستتقل بته

ﻃهران استنبا ميکنم از اعليحضترت شتاه بتوي نفتاق و

نامهاي فو جاللي ،فو چهارمحالي و فو فریتدن بتود.

استشمام ميشود کما آنكته از جاهتاي دینتر هتم

ميپرداخ ؛ امتا یكتي از اقتدامات

خال

حقوق فو ها را دول

خبتتر رستتيده ولتتي هنتتوز رستتمانه نيستت » (ر.ا.م.م.ا،

انجمن نيز نظارت بر کار فو ها و تالش در راستاي ایجاد

39جمادياالول .)2 :4231به این ترتيب ،هنوز هم آنقتدر

انستجام و انتظتتام آنهتتا بتتود تتا در مواقتتع لتتزوم از آنهتتا

واضتتح بتتا متتردم ستتخن نمتتيگوینتتد و روزنامتته عبتتارت

بهرهبرداري کند.

«مصلح

نيس

که از پرده برون افتتد راز» را متيآورد و

به جاي راهكار عمليتر ،مينویسد« :اميد بر این است
دس

در دوران مشتتتتتتروﻃي

اول ( 4231تتتتتتتا 4231ق

کته

4091/تا4091م) ،فو فریدن ستومين ستال متتوالي را در

غيبي متدد کنتد و کارهتا اصتال گتردد» (ر.ا.م.م.ا،

فارس ميگذرانيد .فرماندهان فو در نامههایي به انجمتن،
شرحي از آشفتني فو را به تصویر ميکشيدند که «فتو

3ربيعاالول.(2 :4231

البته اگر توصيههاي روزنامه و رهبران انجمن از ابتداي

در آستانه شورش اس » و اصرار ميکردند هرچه سریعتتر

مشروﻃه بهصورت پيوسته بود و از همان زمان که بتهگفتته

فوجي جاینزین آنان شود تتا بتراي مرخصتي بته شتهر و

کسروي «اسيهانيها کارهاي بيهوده» ميکردند ،انجمن ملي

روستتتاهاي ختتود بازگردنتتد (ر.ا.م.م.ا49 ،شتتوال5 :4235؛

فدایيان را که با شور و نشا در مراسم حاضر متيشتدند،

ر.ا.م.م.ا31 ،ذیحجه5 :4235و .)1از ﻃرفي انجمتن بتا دادن

آموزش نظامي ميداد و بهتتدریج مستلح متيکترد ،رونتد

وعدههایي به فو فریدن ،در فرستادن فو چهارمحتال در

انقالب مسير دینري را ﻃي ميکرد.

نقش جاینزین تالش متيکترد؛ امتا در ایتن کتار تتوفيقي

در یک جمعبندي ،روزنامﮥ زایندهرود دو سال پتس از
بتته تتتوپ بستتته شتتدن مجلتتس در شتتر فعالي ت هتتاي
حا آقانورا در مشروﻃي
محافظ

نوش « :به جهت

تقویت

و

ایتن استاس مقتدس از شترور معانتدین قشتون

نميیاف  .عل

آن نيز ناستازگاري دولت

بتا انجمتن ،در

راستاي جلوگيري از انتظام فو ها بود .در این باره دولت
که به قدرت انجمنها پي بترده بتود ،بته روشهتاي زیتر
متوسل ميشد:

انجمن ملي اصفهان و فدایيان مجلس در مشروﻃﮥ اول (4231تا4231ق4091/تا4091م) 401

الف .نپ اختن حقوق فوجها :انجمن بر تجهيز قشتون بته
مواجب اصرار ميکرد؛ امتا دولت

لباس ،تفنم و پرداخ

هر دفعه به بهانهاي از پرداخت

سرهنم فو فریدن که در این مقطع نایبالحكومه فریدن

و بته

نيز بود ،در چادگان سيوسه نفر از فدایيها را قتلعام کترد

انجمن اعمال فشار ميکرد .یک بار بته بهانته اینكته وزیتر

(ر.ا.م.م.ا44 ،صفر1 :4231؛ جهتاد اکبتر0 ،صتفر.)1 :4231

(ر.ا.م.م.ا31 ،محرم ،)3 :4231مواجتب را

بنابراین فو ها از نظتارت انجمتن و کتمشتدن حقتوق و

وصتول متيشتد

مستمري خود دلِ خوشي نداشتتند و بته هتر بهانتهاي ،در

دستور داده اس

آن ﻃفتره متيرفت

محمدعليشاه و بهمحض شلوغشدن تهران احمدقليختان،

به جاهایي حواله ميکردنتد کته ستخ

(ر.ا.م.م.ا41 ،صفر4231ق )3 :و بار دینر متيگفتنتد صتبر

جبهه مقابل انجمن و مشروﻃي

کنيتتد تتتا ماليتتات بنيتتریم (ر.ا.م.م.ا35 ،صتتفر4231ق.)1 :

ج .بياعتما ي انجمن به فوجها :انجمن در ابتدا رویكترد

روزنامﮥ انجمن در شمارﮤ شانزده به تاریخ دوم ربيتعاالول،

حمای

از رؤساي دولتي انتقاد کرد که حقوق سربازان را نميدهند

در برابر حساسي

و بيچتتارگي متتياندازنتتد و اینكتته

و ستترباز را بتته فالکت

قرار ميگرفتند.

از افوا را دنبال ميکرد؛ چنانکته حتا آقتانورا
مردم به این مسئله گف « :بعضي تتوهّم

کردهاند که اینها مخال

هستند ،ایتنﻃتور نيست

با مل

«هرچتتته کردنتتتد رؤستتتاي دولتتتتي کردنتتتد» (ر.ا.م.م.ا،

ایتتنهتتا بتتا ملتت

3ربيعاالول4231ق.)1 :

اﻃالعيتتههتتایي بتته همتتﮥ متتردم اعتتالم کردنتتد (ر.ا.م.م.ا،

ب .تمايل فوجهدا بده مبدتبدان :در ﻃتول دورﮤ قاجتار،
فتتو هتتا نمتتکپتتروردﮤ دولت

33ذیقعده.)5 :4235

قاجتتار بودنتتد و بتتا شتتيوﮤ

ملکداري و نظاميگري پيش از مشروﻃي

مﺄنوس بودنتد

و گرفتن جيره و مواجب آنها نظم خاصي داشت

کته بتا

هستتتند»؛ ستتيس ایتتن مطلتتب را در

بيشتر دلمشتولي انجمن به پرداخ
فو ها ،تهيته لبتاس ،ستاخ

بهموقتع مواجتب

ستربازخانه و غيتره مربتو

ميشد؛ اما بهتدریج که فتو هتا کارشتكنيهتاي بستياري

آمدن مشروﻃي  ،دچار چتالشهتایي شتد .مهتمتتر از آن،

کردند و همراهي با شاه و مخالف

نظارت مستمر انجمن بر جيره و مواجب ستياهيان دولتتي،

اعمال آنها بود ،انجمن اعتماد خود را به فو ها از دست

بهویژه دخلوخر فرماندهان فو بود که باعتث متيشتد

داد .این مطلب در سخنان ننران مدرس در انجمن مشهود

در ارتباﻃات فو ها با انجمن شكا بيشتري ایجتاد شتود

اس  .وي تصدی کترد «فتو چهارمحتال مﺄمتور شتيراز

و فو ها در مقابل انجمن صت آرایتي کننتد .بنتابراین بته

هستند باید صاحبمنصتبان آنهتا را خواستته و ستفارش

حستاس

حرکتي ننمایند .اگتر

محض تنش ميان شتاه و مجلتس و در موقعيت
داخلي که مشروﻃي

بدانها نياز داش  ،در برابتر انجمتن

و مجلس ستال برداشتتند و نهتال نوپتاي مشتروﻃي

را

آما تيرهاي کين خود کردند.

نمود که در آنجا برخال مشروﻃي

با مجلس در محوریت

چنانچه برخال  ،رفتار کرده مورد مواخذه سخ

خواهند

شتتد و امتتوال آنهتتا ضتتبا خواهتتد شتتد» (ر.ا.م.م.ا،
35صفر.)1 :4231

ازجملتتته مشتتتتولي هتتتاي پتتتيش روي انجمتتتن،

بنابراین تمام نيروهتا را در چهلستتون جمتع کردنتد و

مشخصکردن تعداد افراد فو فریدن بود که چنتدین بتار

را مطيتع

نامهنناري صورت گرف

آنها را به قرآن قسم دادند که «قوانين مشروﻃي

و هر بار انجمن تﺄکيد کترد کته

و منقاد باشم و اجراا احكام مجلتس دارالشتوري کبتري و

افراد و صورت خانواري خود را دقي اعتالم کننتد؛

انجمن مقدس ملي اصفهان را بر خود الزم و واجب دانتم

ولي هر بار بته بهانتهاي ،از ارائﮥ آمتار دقيت ﻃفتره رفتنتد

و هيچ نوع خيانتي به وکالا محترم و اعضاا انجمن ملي و

ليس

(ر.ا.م.م.ا49 ،شتتتوال1 :4235و )1و در متتتاجراي تتتترور

مل

ایران ننمایم» (ر.ا.م.م.ا41 ،صفر.)4 :4231
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انجمن مخالف

استبداد محمدعليشاهي را با مشروﻃه

بهوضو ميدید؛ اما درصدد استحكامبخشيدن به پایههتاي
قدرت مشروﻃه و تربي

نامهاي بته انجمتن ملتي اصتفهان خواهتان امنيت

شتدند

(ر.ا.م.م.ا35 ،صفر .)2 :4231حا آقانورا که نقش دولت

نيروهاي جدید نبود و بته جتاي

را در ناامنکردن شهر و جادهها پررنم ميدید ،اعالم کترد

آموزش و سازماندهي فدایيها که بهﻃتور معمتول ال آن

در صتدد خرابتي

ختود را بته تجهيتز

را ميزد ،بختش عمتدهاي از فرصت

که « :بایتد تجتار را خبتر داد کته دولت
ميباشد» (ر.ا.م.م.ا1 ،ربيعاالول.)5 :4231
دول

نيروهاي نظتامي افتوا قاجتاري نهتاد کته نمتکپتروردﮤ

با تتيير رئيس عدليه به ناامني در شهر دامتن زد.

به جاي مترجمالملک که اهالي از وي راضي بودند،

قاجاریان بودنتد و در انتختاب بتين استتبداد و مشتروﻃه،

دول

محمدعليشاه را ترجيح دادند.

اعتصامالملک را از تهران فرستاد و وي نيز حكم کترد کته
«اهتتالي همتتراه ختتود حربتته [ستتال ] نداشتتته باشتتند».

 .1ناتواني انجمن م تأمين امنيت شه و ماهها
تصور عمتومي بتر ایتن بتود کته بتا آمتدن مشتروﻃه،
مشكالت مردم حتل خواهتد شتد؛ امتا متردم دیدنتد کته

حا آقانورا پاسخ داد این زماني مُيستر خواهتد شتد کته
جان و مال مردم در امان باشد (ر.ا.م.م.ا1 ،ربيتعاالول:4231
.)3

در شهر برقرار نبود

به این ترتيب ،وقتي مردم از فشار به انجمتن ﻃرفتهاي

و تنها دزدي را که دستنير کردند ،کسي بتود کته دامتادش

نبستند خود دس

به کار شتدند و تلنرافخانته اصتفهان را

معرفي کرد .آن هم چون سهم داماد را نداده بتود و همتين

بستند تا «حكوم

را به تﺄمين راههایي کته دزدهتا اشتتال

دزد هم از زندان فرار کرد .انجمن معتقد بود که در پشت

کردهانتد مجبتور دارنتد» (کتتاب آبتي493 :4213 ،و.)402

همﮥ دزديهاي شهر ،داروغته قترار دارد و وقتتي انجمتن

بنابراین ناامني از مجموعته عتواملي بتود کته متردم را کته

کترد ،انجمتن بلدیته

انجمتن و

مشكالت بيشتري به وجود آمد .امني

ملي اعتبارنامﮥ داروغه را درخواست

مشروﻃي

تحویل نداد (ر.ا.م.م.ا39 ،ذیحجه.)2 :4235
ازﻃرفي ،در راههاي مواصالتي نيز امني

حامي نيروهاي پيشتاز فدایي بودند از متدیری

متردم برقترار

دلسرد کرد و باورمنتدي آنهتا را بته فتداکردن

جان خود در راه آرمان مشروﻃي

تضعي

کرد.

نبود .بختياريها که در ناامنکتردن راههتا نقتش محتوري
داشتند بتا بستتن قتراردادي بتا دولت
حقتتوق ،از جتتادههتتا محافظتت

و در ازاي گترفتن

 .5انجمن  ،فداييان و ظلالبلطان

متتيکردنتتد (ر.ا.م.م.ا،

ظلالسلطان یا مسعودميرزا یمتينالدولته ،پستر بتزرگ

42جمادياالول1 :4231و)1؛ اما با نرسيدن حقتوق ،آنهتا

ناصرالدینشاه ،از مادر غيرعقدي بتود؛ امتا هميشته آرزوي

شتتتانه ختتتالي کردنتتتد (ر.ا.م.م.ا،

پادشاهي داش  .بيشتر زندگي او بتا حكمرانتي اصتفهان و

نيتتتز از ایجتتتاد امنيتت

گاه نيز فارس و گرگان و جاهاي دینر گذشت

35صفر.)2 :4231
حا آقانورا که براي تﺄمين امني
زیر فشار بود و دول

و از نظتر

راهها ازﻃر متردم

دارایي یكي از تواننران ایران شد (کتتاب نتارنجي:4211 ،

نيز در این باره همكاري نمتيکترد،

40/4و .)39او در ستتتال 4231ق4091/م کتتته انقتتتالب

به تعطيلي انجمن تهدید کرد؛ اما بتاز هتم مشتكالت حتل

مشروﻃه به پيروزي رسيد ،سيوچهارمين ستال حكومت

نشتتتتتتتتتتتد (ر.ا.م.م.ا5 ،محتتتتتتتتتتترم .)4 :4231در

خود را بر اصفهان و مناﻃ مرکزي کشور ميگذرانتد؛ امتا

45صفر40/4231مارس ،4091بيس ودو انجمتن شتهر در

و تمایتل

با اعتراضهاي مردمتي برخاستته از مشتروﻃي
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رفتن ظلالسلطان به تهران پيش آمد ،متردم اصتفهان بتراي

مجلس شوراي ملي اول برکنار شد.
دربارﮤ زندگي ظلالسلطان و شخصتي

و رابطته او بتا

ممانعتت

از بازگشتت

او بتتا همراهتتي دولتت آبتتادي،

مشروﻃه نظرهاي متفاوتي بيتان شتده است  .عتدهاي او را

حا ميرزاسيدعلي ،حا ميرزا آقاجناب ،آقاسيدمحمد اسفه،

مشروﻃهﻃلب و عدهاي ضتدّ مشتروﻃه معرفتي کتردهانتد؛

سيدحسن قمشه ،سيدکاشي و پول حتا محمتد کتازروني

از فضتاي پتيشآمتده بته رؤیتاي

دکانها را بستتند و در ستفارت اننلتيس تحصتن کردنتد

یابد؛ امتا آنچته در ایتن

(جتتتابري انصتتتاري254: 4234 ،؛ کتتتتاب آبتتتي:4213 ،

بهنحويکه ميخواست

دیرینه خود ،یعني پادشاهي ،دس
بحث اهمي

دارد ،مشروﻃهﻃلببودن یا نبودن او نيست ،

بلكه نقش او در نهضت

فتدایيان است  .بته بيتان دینتر،

سؤالي که مطر ميشود این است

411و.)411
مجلس نيز که برکنارکردن یكتي از مهترههتاي قتدیمي

کته در رونتد نهضت

استبداد را به نفع مشروﻃه دید ،با تحصنکنندگان همراهتي

مشروﻃي  ،استفادﮤ انجمن از او به نفع جریان مشتروﻃي

کرد و به برداشتن و عزل او از حكومت

اصتفهان رأي داد

و فدایيان بود و به قول جابري انصاري« ،گاو شتيرده» بتود

(کستروي .)311 :4209 ،بته ایتن ترتيتب در اواختر ستتال

یا اینكه در عمل به پسزدن فدایيان مجلس و ختاليشتدن

4231ق4091/م ،مشروﻃي

با عزل ظلالسلطان شعله مهتر

ميدان براي نابودي مجلس منجر شد.

و اميد به آزادي و رهاشدن از قيتود استتبداد را در قلتوب

اجحافاتي بود که او و

مردم بيچاره و رعایتاي خطته اصتفهان روشتن کترد و بتا

تنفر مردم از ظلالسلطان بهعل

بر مرکز کشتور

تشوی سران مشروﻃه ،مردم کمکم خود را فدایيان مجلس

و در دورﮤ پيش از مشروﻃه ،بر رعایا و متردم عتادي وارد

ناميدند؛ اما این رفتن و آسودگي خيال مردم دیري نيایيتد و

کردند (انصاري .)01 :4211 ،جابري انصاري که بتههمتراه

و

حاميانش در ﻃي سيوچهار سال حاکمي

ظلالسلطان که به شاهي نرسيده بود ،دل در گترو تخت

پدرش از نزدیكان ظلالسلطان بتود و از روش حكمرانتي

کا نص

وي اﻃالع دقيقي داش  ،در کتاب تتاریخ اصتفهان دربتارﮤ

شتتد .علمتتاي مسجدشتتاهي در برداشتتتن او از حكومتت

فروختن امال اربابي مينویسد« :بزرگترین جه
فرمانروایي بلكه سلطن

دینتر

اصفهان و در همراهي با مشروﻃه ،ستهم درختور تتوجهي

چهلسالﮥ ظلالسلطان[ ،ایتن بتود

داشتند؛ اما چند ماه پس از رفتن او ،تمایتل بته بازگشتتش

که] نطفه اسيهاني را به خو بسته [بتود]؛ دانتاي بته ایتن
رموز جرئ

جهان ،بهدنبال فراهمکردن زمينههاي بازگشت

کردند که عل هاي آن عبارت بود از:

رفتن ﻃهران و افشتاي استرار دفتتر دیتوان را

 .4پيوندهاي بنيادي که ظلالسلطان در سالهاي قبل از

نداشتند» (انصاري .)13 :4211 ،یحيي دول آبادي در ایتن

مشروﻃه با آقایتان نجفتي ،بتهویتژه آقامحمتدتقي نجفتي،

باره ميننارد« :ظلالسلطان با اعمال انواع تعدي به مالک و

داش  .این موجب شد که احتترام خاصتي بتراي او قائتل

و آزار و شكنجه مردم ،محصوالتشتان را بته آتتش

وي را ننه دارد؛ چنانکته بته

رعي

ميکشيد و حيواناتشان را ميکش

تا رعي

از او بترستند»

(دول آبادي14/4 :4221 ،و.)13

باشد و در همه حال ،حرم

احترام وي ،در ماه رمضان افوا نظتامي را بته شترک
نمتتاز جماعتت

در

مجبتتور متتيکتترد (رجتتایي)15 :4212 ،؛

ازاینرو ،مردم رؤیاي خترو از ستتم ظتلالستلطان را

همچنين به اراضي ایشان و حتي روستاهایي که آقایتان در

داشتند که بيش از سه دهه ،ستننيني استتبدادش را تحمتل

تعتدّي دراز نمتيکترد و خریتد

کرده بودند .مشروﻃي

آنجا تملک داشتند ،دس

روزنﮥ اميد به زندگي بتدون تترس

برخي از امتال مرغتوب و پردرآمتد را بته نظتر علمتاي

را براي مردم اصفهان ایجاد کرد .در اولين فرصتتي کته بتا

مذکور ميرسانيد که در صتورت تمایتل خریتداري کننتد
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زنجير ميزدند ....یک زدوخوردي مابين «فدایيان» و کسان

(جابري انصاري.)01 :4211 ،
 .3ظلالسلطان خود دینر در اصفهان نبود؛ اما در ﻃتي

ظلالسلطان در چهارسو بتازار اتفتاق افتتاد و از «فتدایيان»

کته

نفر مجرو گردید و متدعي بودنتد کته دو نفتر از

سيواندي سال ،حاميتان بستياري در اصتفهان داشت

هش

براي بازگرداندن مجدّد او و تتيير اوضاع به نفتع او تتالش

آنها به قتل رسيده و اجسادشتان را کته ستراپا آغشتته بته

وافري ميکردند .یكي از این افراد ميرزاحسنخان جتابري

خون بود به ﻃر ميدان به قصتد اینكته خشتم و غضتب

انصتتاري بتتود کتته بتتراي تتييتتر نظتتر حتتا آقتتانورا و

مردم را به هيجان آورند حمل نمودند» (کتاب آبتي:4213 ،

همسوکردن او با آقامحمّدتقي نجفي کوشش بسيار کرد .او

411و .)411پس از آن ،فدایيان به تلنرافخانه حمله کردنتد

در این باره متيگویتد« :چتو مكترر در خلتوت بته آقتاي

به خواستتههتاي آنتان کته

حا آقانورا گفتتم اساستي کته چيتده شتده بتا شتخص
محمتتدعليشتتاه ﻃتتر خواهيتتد شتتد عاقبتت

وجتتود

و آنجا را پلمب کردند تا دول
ممانع

از آمدن ظلالسلطان به اصفهان بود ،جتامع عمتل

بيوشاند (کتاب آبي411 :4213 ،و.)411

ظلالسلطان را الزم دارید و آقایان سنواتي که ظلالستلطان

در مجلس نيز بحث ميان نمایندگان داغ بود .در تتاریخ

شا زن بود شا او را تند کردند و امروز که شتيرده شتده

شنبه 1رجب ،نامهاي از اصتفهان در صتحن خوانتده شتد

و تجربيتاتش متيبرنتد،

ظتلالستلطان بته

همه نوع استفاده از روت و ابه

مبنيبراینكه «بته مجترد شتنيدن حرکت

خطاس

او را از ميتان بردارنتد و ایتن مطلتب را از روي

اصتتفهان شتتهر در تزلتتزل ،جمعتتي ستتوارهاي شخصتتي

حقيق

و عقيده ميگفتم» (جابري انصاري.)254 :4234 ،

ظلالسلطان ،جمعي فتدایيان را مفقتود [کردنتد ]...گویتا از

این گفتنها باالخره به بار نشست

حرک نكردن ظلالسلطان فساد رفع بشود .اگرچه از اینكته

و آقایتان رضتای

خود را مبنيبر آمدن ظلالسلطان اعالم کردند و قترار شتد

استدعا شود ظلالسلطان نياید مخال

قتانون است ؛ ولتي

که آقانجفي و تعدادي از متنفذان شهر به استتقبال برونتد و

گمانم این اس

او را به شهر آورند .جابري انصاري که در این مسئله نقش

رسيده باشد» .سيدمحمدتقي تعداد مخالفان ظلالستلطان را

و

و ميرزامحمود تاجر با احتساب ستاکنان

محوري داشت  ،متتن مكتتوبي در ایتن زمينته نناشت
ميخواس

به امضا آقایان نجفي برستاند؛ امتا واقعتﮥ قتتل

متتونسالدولتته ،همستتر ظتتلالستتلطان ،بتته دست

پستترش

دههزار نفر دانس
اﻃرا

از قانون اساسي همين یک ماده بته صتحه

اصفهان ،این رقم را هزار نفر اعالم کرد (متذاکرات

مجلس ،س4235 ،4ق311 :تا.)359

اکبرميرزاي صارمالدوله در خانه حا آقانورا پيش آمتد و

بتتاالخره پتتس از بتتاالگرفتن آشتتوب در شتتهر ،حتتاکم

با شليک گلوله پسر بر مادر ،همﮥ تالشهاي ظتلالستلطان

اصفهان دوازده نفر را به نماینتدگي متردم انتختاب کترد و

در جلتب نظتتر شتتاه و مجلتتس و مخالفتان بتتر بتتاد رفت

آنها نظرهاي مردم را بتراي ظتلالستلطان ارستال کردنتد.

(جتتابري انصتتاري254 :4234 ،؛ دانشتتور علتتوي:4229 ،

ظلالسلطان نيز در پاسخ اعالم کرد که« :حال که این ﻃتور
اس

44و.)43
بيتردید این تالشها براي آمتدن و مانتدن یتک روي
سكه بود و مخالف

مردم ،بهویژه فدایيان در بستن بازارهتا

و تحصن در مسجدشاه و سفارت اننليس و روستيه ،روي
دینر سكه .در اسناد اننليس گزارش شده اس « :هترکس
اقدام به بازکردن دکان ختود متينمتود «فتدایيان» او را بتا

اهل اصفهان ما را نميخواهنتد متا نيتز چنتانيم ،تتو

نخواهي متا نختواهيم اي بترادر جنتم نيست » (ر.ا.م.م.ا،
33رجب.(2 :4235
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 .1ناتواني انجمدن م سداماندهي فدوجهدا و مويکد

ساماندهي کند و در مواقع لزوم از آنهتا استتفاده کننتد .از

نز يکي به ظلالبلطان.

1ذيالحجه49/4235ژانویه 4091تا واقعه بته تتوپ بستتن

همانگونهکه ذکتر شتد برختي از اعضتاي انجمتن بتا

مجلس ،این روند شيب تندتري به ختود گرفت ؛ بته ایتن

ظلالسلطان همراهي و همدلي ميکردند و براي جلبنظتر

معني که نامتههتاي بستياري بتين انجمتن و ظتلالستلطان

حا آقانورا نيز کوششهایي کردند؛ اما بته نقتل از استناد

ختاﻃر و

ردّوبدل شد .در این نامهها ،انجمن ابراز رضتای

این منظور بود»

تشكر خود را از تتالشهتاي ظتلالستلطان در ستاماندهي

(کتتتاب آبتتي244 :4213 ،و .)243بنتتابراین دینتتر اعضتتاي

فو نظامي چهارمحال اعالم کرد .ظلّ السلطان نيتز پاستخ

انجمتتن ،هماننتتد جتتابري انصتتاري ،بتتراي جلتتبنظتتر

تشتتكر داد و رضتتای

از انجمتتن را بيتتان کتترد (ر.ا.م.م.ا،

حا آقانورا در جایناه رئيس انجمن و متؤ رترین عضتو

39ذيالحجه31 ،4235ذيالحجه1 ،4235صفر.)4231

وزارت خارجه اننليس« ،آقانورا مخال

کوششهایي کردند؛ ولي واقعه قتل مونسالدوله بتاز متانع

با ایتن نزدیكتي ،نظتریﮥ جتابري انصتاري کته عنتوان

این همدلي شد .چندماه پتس از آن ،قطتع اميتد انجمتن از

ميکرد« :ستونهاي مسجدشاه و باغنو به هم پيوسته یكتي

فدایيان که نظم جامعه را برهم ميزدند و همچنين نتاتواني

را بخواهيد بشكنيد آن دینري زودتتر شكستته متيشتود»

حتتا آقتتانورا در ستتاماندهي فتتو هتتا ،باعتتث شتتد کتته

و دو

(جابري انصاري ،)259 :4234 ،دوباره تحقت یافت

ظلالسلطان قترار دهتد و بتا

ستون مذکور در کنارهم قترار گرفت ؛ امتا ستتون نوبنيتان

هم در یک مسير قرار گيرند .انجمن که پس از چندین متاه

دینري که از آن فدایيها بود ،شكس  .به ایتن شتكل کته

چنداني

ترميم دو ستون مذکور ،کمکم از تعداد و اننيزﮤ فتدایيهتا

نداش  ،به این نتيجه رسيد که کار را به دس

ظلالسلطان

کاس ؛ چون آنان دیدند آنچه قرار بود باب

آن جان ختود

بسيارد که سالها فو هاي اصفهان را مدیری

کرده بود.

داده اس

و انقتالب از

حا آقانورا دس

در دس

تالش و فعالي  ،در نظمبخشي به فو ها پيشرف

را فدا کنند ،رنم خود را از دس

بتته ایتتن ترتيتتب حتتا آقتتانورا در اواختتر ستتال

آرمانهاي اوليه ختود دور شتده است  .فتردي کته در آن

تمایتتل ختتود را بتته

سالها «شاخش تيز بود» و مردم ﻃبقه پایين از شا هاي او

یكتي

در امتتان نبودنتتد و پتتس از رفتتتن او شتتادي و جشتتن و

4235ق4091/م ،بتتا ذکتتر دو علتت

همسویي با ظلالستلطان اعتالم کترد؛ امتا دو علت
استتتفاده از ظرفيتت

ظتتلالستتلطان در ستتاماندهي فتتو

سرورهایي برپا کردند ،حال با نام مشروﻃه برگشته بود .در

چهارمحتتتال و اعتتتزام آن بتتته شتتتيراز بتتتود و دینتتتري

اصل ،بخش چشمنيري از مردم عادي ،مشتروﻃه را رفتتن

مشروﻃهﻃلببودن او بود که رئيس مجلس نيز عنوان کترد:

ظتلالستتلطان و کتتمشتتدن استتتبداد او از سرشتتان تعریت

«ميخواهم پاي مبارکش را ببوسم» .حا آقانورا این امتر

ميکردند .یک سال زمان چنداني نبتود کته رفتارهتاي او و

و اعالم کرد« :هرکه امتروز

پسران و اﻃرافيانش فراموش شتده باشتد .بنتابراین از ایتن

و ...کار به زمان استتبداد نتداریم»

زمان به بعد ،در روزنامه و نامهننتاريهتا و تهدیتد شتاه و

را دليل بر روسفيدي او دانس
خدم

کرد محترم اس

غيره ،دینر صحبتي از واژﮤ فدایي به ميان نميآید و بهنظتر

(ر.ا.م.م.ا1 ،ذیحجه.)2 :4235
به این صورت حا آقانورا

مابين نيروهاي داوﻃلتب

ميرسيد که فدایيگري به خا پایان رسيده اس ..

فدایي مجلس و نيروهاي دولتي افتوا ال ته ،فتو هتاي

انجمتتن گتتام پایتتتاني «پيشتتنهاد نایتتبالستتتلطنني

ظتتلالستتلطان آنهتتا را

و در اصتفهان هتواداران او

نظتتامي را برگزیتتد و اميتتد داش ت

ظلالستلطان» را هتم برداشت
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شعار سر دادند« :شكرا ظلالسلطان شاه شد/ظلالستلطان

خود همراه کردند و به شتاهزاده اولتيمتاتوم دادنتد کته در

بود ظلا شتد» (جتابري انصتاري .)251 :4234 ،انجمتن

صورت قرارگرفتن در برابر شتاه ،از او حمایت

نخواهنتد

این پيشنهاد را به مجلس و انجمن شتهرهاي دینتر اعتالم

کتترد (کتتتاب نتتارنجي391/4 :4211 ،؛ کتتتاب آبتتي4213 ،

کتتتتترد؛ امتتتتتا از آن استتتتتتقبالي نشتتتتتد (ر.ا.م.م.ا،

311:و .)303حمای نكردن و تهدید آنهتا ،شتاهزاده را در

39جمادياالول1 :4231و .)1زمانيکه تهتران اعتالم خطتر

موضع تسليم قرار داد و با گرفتن تﺄمين جاني بتراي ختود،

کرد و درخواس

کمک کرد ،اصتفهان اعتالم پتيششتر

پذیرش نایبالسلطنني ظتلالستلطان را مطتر کترد« :آن
تمام والیات تمام قواي خود را به او [ظتلالستلطان]

وق

همراهان و حفظ اموالش به خرو از کشتور رضتای

داد

و عتتتتازم اروپتتتتا شتتتتد (کتتتتتاب نتتتتارنجي:4211 ،
329/4و324و.)311

تفویض ميکنيم پول متيدهتيم قشتون متيدهتيم تتا کتار

با خرو ظلالسلطان از کشور و بمبتاران مجلتس و از

صحيح شود والّا قشون ملي اصفهان حاضتر پتول

فدایيان در استبداد محمتدعليشتاهي،

مملك

حاضر ولي تمام خياالت ماها متوجه اس

همپاشيدگي نهض

کته بته ترتيتب

حا آقانورا و همراهتان نيتز فهميدنتد کته ظتلالستلطان

صحيح داخل شویم» (ر.ا.م.م.ا31 ،جمتادياالول.)5 :4231

«خيبرگيتتر نيست

و نقشتته بختيتتاري و غيتتره را کشتتيدند»

در این نامه دوباره به قشون ملي اشاره شده اس ؛ اما نتامي

(جابري انصاري.)219 :4234 ،

از نيروي فدایي ،مردمي یا هر نتام دینتري بتا ایتن محتتوا
نيس .

اگر ظلالسلطان نيز در این مقطع حسّاس که نيروهتاي
وﻃني دل در گرو فرمانتدهي او داشتتند ،بته آنهتا اعتمتاد

البته انجمن تالش بستياري کترد کته ظتلالستلطان را

ميکرد و با تهدید دول هاي خارجي پا عقتب نمتينهتاد،

فتتدایي« ،مشتتروﻃهدان و مشتتوﻃهختتواه» و فرزنتتدانش را

شاید سرنوشتش به سرداراسعدبختياري شتبيهتتر متيشتد.

خانهزاد مجلس معرفي کنتد و او را مترهم تمتام دردهتاي

سرداراسعدي که بهﻃور تقریبي یک سال پس از آن واقعته،

فدایيان بشناساند؛ اما در عمل ،مردم براي شنيدن آن گتوش

در برابتتر ستتفراي روس و اننلتتيس ایستتتاد و بتتا قاﻃعيت

شنوایي نداشتند (ر.ا.م.م.ا31 ،جمادياالول.)5 :4231

تهدیدشان را به پشيزي نخرید و در برابر پيشنهاد ضتمان

بيتردید رهاکردن فدایيان و اعتماد روزافتزون انجمتن
به ظتلالستلطان ازﻃرفتي دست کشتيدن از ستتون قتوي

آنها گف « :چيزي را که مایل نيستتم عبتارت از ضتمان
خارجه اس » (کتابهاي آبي)351 :4211 ،

فدایياني بود که استحكام آن به خون هتزاران نفتري پيونتد
خورده بود که اعالم کرده بودند ،در راه آرمان مشتروﻃي ،

نتيجه

حاضرند تا آخترین قطتره بایستتند؛ ازﻃتر دینتر تترميم

در دورﮤ مشروﻃه اول ،انجمنهاي ملي مهمتترین نهتاد

اصفهان

نقتش اساستي ایفتا

اتصال ستونهاي مسجدشاه که رهبري مشروﻃي
را برعهده داش

به باغنو ،فرجامي جز شكست

چراکه ستون باغنو خود ریشه محكمي نداش

هایي بودند که در استقرار مشتروﻃي

نداشت ؛

کردند .بختش عمتدهاي از تتﺄ يرگتذاري آنهتا بتر مبنتاي

و چشم بته

کارآیي اعضا و نحوه انتخابشان بود .انجمن ملتي اصتفهان

کنسولخانههاي روس و اننليس دوخته بتود و «موافقت

با عضوی

نامﮥ روس و اننليس در مورد توارث سلطن » ،متانع از آن

همچون مدرس ،ازجملته انجمتنهتاي قتوي بتود کته در

بتتود کتته والیتعهتتدي را از احمدشتتاه بنيرنتتد و در ک ت

مقاﻃعي قدرت محمدعليشاه را به چالش کشاند؛ اما نقش

ظلالسلطان قرار دهند .بنابراین روسها اننلتيس را نيتز بتا

آقایان مسجدشاهي و علمتاي برجستته دینتر،

انجمن ملي اصفهان و فدایيان مجلس در مشروﻃﮥ اول (4231تا4231ق4091/تا4091م) 392

ظلالسلطان در انتخاب اعضاي انجمن و همراهتي بعضتي

قراب

از اعضا با او و سيس برکنارياش از حكمراني اصتفهان و

مشروﻃي

تالش براي بازگش

مجدد ،بر سر راه انجمن در حمایت

از ظلالسلطان و گروه مختال

ميدانستند ،بایتد بته نيروهتاي فتدایي مردمتي

متكي ميشد .نيروهایي که حاضر بودند جان خود را براي

او ،یعنتي مشتروﻃهﻃلبتان

فدایي مجلس ،تعارضهاي ساختاري پدید آورد.

و مجلتس فتدا کننتد .آننتاه در حستاستترین

مشروﻃي

مرحلﮥ تنش ميان استتبداد و مشتروﻃه ،بتا برختورداري از

فدایيان مجلس از نيروهاي خودجوش مردمي تشتكيل
شده بودنتد .آنتان ازﻃرفتي خواهتان حمایت

با ظلالسلطان کته متردم رفتتن او را شتكل واقعتي

از مجلتس

حمای

قاﻃع فدایيان ،قادر بود که مانند تبریتز گتامي بلنتد

در حفظ مشروﻃي

بردارد.

شوراي ملي و انجمنهتاي ملتي بودنتد و ازﻃتر دینتر،
مخال

ظلالسلطان و دینر حاکمان مستبد محلي بودنتد و

پينوشت

در برخي مناﻃ  ،در درگيري با خوانين و حاکمان محلتي،

 .4در ایتتن مقالتته بتتراي اختصارنویستتي ،روزنامتته انجمتتن

ماليتتات نيتتز ﻃفتتره

مقدس ملي اصفهان ،سال ،شتماره بتهصتورت (ر.ا.م.

تنتتدرويهتتایي کردنتتد و از پرداخ ت

ميرفتند .انجمتن ملتي ابتتدا بتراي ستاماندهي فتدایيان و
بهرهبترداري از قتدرت آنهتا در حفتظ امنيت

داخلتي و

خارجي تالش ميکرد؛ اما وقتتي اقتدامات ساختارشتكنانه
برخي از فدایيان در برقراري امني

مشكالتي براي انجمتن

ایجاد کرد و ازسویيدینر ،با کارشكني دول

م.ا ،س ،ش )،ارجاع داده شده اس .
کتابنامه
الف .کتاب

قاجار تالش

 .جابري انصاري ميرزاحسنخان ،)4211( ،تاریخ اصتفهان،

انجمن در انتظام فتو هتاي نظتامي اصتفهان ناکتام مانتد،

تصتتحيح و تعليتت جمشتتيد مظتتاهري (سروشتتيار)،

انجمن به ظتلالستلطان متمایتل شتد؛ چتون از دیربتاز بتا
بستتياري از اعضتتاي انجمتتن ارتباﻃتتات نزدیتتک داشت
همچنين در مدیری

و

 ،)4234( ،---------------------- .تتتتتتتتاریخ

فتو هتاي اصتفهان ستابقه و تجربته

اصفهان و ري و همه جهان ،اصفهان :حسين عمادزاده.

دیرینهاي داش .

 .چلوننر ،محمتدعلي ،)4215( ،روزنامته انجمتن مقتدس

در این مقطع حساس که نهال نوپتاي مجلتس نيتاز بته
مراقب ت

داش ت  ،انجمتتن آن را در برابتتر مستتتبدان کتته از

ابتداي مشروﻃي

اصفهان :مشعل با همكاري شرک

سهي.

ملّي اصفهان ،با مقدمته لقمتان دهقتاننيّتري ،اصتفهان:
سازمان فرهنني تفریحي شهرداري اصفهان.

درصدد برهمزدن قواعتد بتازي بودنتد،

 .دانشور علوي (مجاهدالسلطان) ،نتورا  ،)4229( ،تتاریخ

تنها گذاش

و توجه خود را به ناامنتي راههتا و همچنتين

مشتتروﻃه ایتتران و جنتتبش وﻃتتنپرستتتان اصتتفهان و

حفظ امني

شهرها با نيروي فتو هتا معطتو کترد و از

بختياري ،به قلم حسين سعادت نوري ،تهران :کتابخانه

حفظ مجلس و ساماندهي فدایيان بازماند .فتدایياني کته بتا
آمدن ظلالسلطان و دینر ایادي استبداد پيشين از حمایت
مشروﻃه و مجلس دلسرد شده بودند.
بنتتتابراین انجمتتتن ملتتتي اصتتتفهان و در رأس آن
حا آقانورا  ،به جاي نزدیکشدن به فتو هتا کته شتكل
ساختاري آن به سيستم استبدادي شبيهتتر بتود و همچنتين

دانش.
 .دول آبادي ،یحيي ،)4221( ،حيات یحيتي ،4 ،تهتران:
کتابفروشي ابنسينا.
 .رجایي ،عبدالمهدي ،)4215( ،تاریخ مشروﻃي

اصتفهان،

اصفهان :سازمان فرهنني تفریحي شهرداري اصفهان.
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 ،)4212( ،--------------- .تاریخ اجتماعي اصفهان
در عصر ظلالسلطان ،اصفهان :دانشناه اصفهان.

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،4ش،24
31جمادیالثاني4235ق.

 .فلور ،ویلتيم ،)4211( ،جستتارهایي از تتاریخ اجتمتاعي

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،4ش1 ،22رجب4235ق.

ایران در عصر قاجتار ،ترجمته ابوالقاستم ستري،4 ،

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،4ش33 ،25رجب4235ق.

تهران :توس.

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،4ش5 ،14رمضان4235ق.
استناد

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،4ش49 ،11شوال4235ق.

 .کتابهاي آبي؛ تاریخ مشتروﻃه ایتران بته روایت

وزارت امور خارجه اننليس ،)4211( ،به اهتمام رحيم

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،4ش3 ،10ذیقعده4235ق.

رضازادهملک ،تهران :مازیار و معين.

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش33 ،3ذیقعده4235ق.

 .کتتتاب آبتتي ،)4213( ،ترجمتته سرداراستتعد بختيتتاري و

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش30 ،2ذیقعده4235ق.

ميرزاحسنخان اصتفهاني ،بته کوشتش و ویراستتاري

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش 1 ،1ذيالحجه4235ق.

احمد بشيري ،4 ،تهران :نو.

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش39 ،1ذيالحجه4235ق.

 .کتاب نارنجي ،)4211( ،به کوشتش احمتد بشتيري،4 ،
چ ،3تهران :نور.

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش31 ،1ذيالحجه4235ق.
 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش5 ،1محرم4231ق.

 .کرماني ،ناظماالسالم ،)4214( ،تاریخ بيداري ایرانيتان ،بته

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش31 ،44محرم4231ق.

اهتمام علياکبر سعيدي سيرجاني ،چ ،2تهران :آگاه.

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش41 ،41صفر4231ق.

 .کستروي ،احمتتد ،)4209( ،تتاریخ مشتتروﻃﮥ ایتتران ،چ،1

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش35 ،45صفر4231ق.

تهران :صداي معاصر.
 .کوهستانينژاد ،مسعود ،)4209( ،گزیده اسناد انجمنهتاي

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش3 ،41ربيعاالول4231ق.
 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،ش41 ،41ربيعاالول4231ق.

ایالتي و والیتي ،تهران :مجلس شوراي اسالمي.

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش1 ،34ربيعالثاني4231ق.

 .ملتکزاده ،مهتتدي ،)4212( ،تتتاریخ انقتتالب مشتتروﻃي

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش1 ،35جمتتتتادياالول

ایران1 ،و ،5چ ،3تهران :علمي.
 .مهدوي ،سيدمصلحالدین ،)4211( ،بيان سبلالهدایته فتي
ذکر اعقاب صاحبالهدایه؛ تتاریخ علمتي و اجتمتاعي
اصفهان در دو قرن اخير ،4 ،قم :الهدایه,
. hairi, abdul hadi, aqa najafi.shaykh mohammad
taqi esfahani, (1987), encyclopaedia iranica, II,
London and new York.

4231ق.
 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش،31
42جمادياالول4231ق.
 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش،31
39جمادياالول4231ق.
 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش،31
31جمادياالول4231ق.

ب .موزنامه
 .انجمتتتتن مقتتتتدس ملّتتتتي اصتتتتفهان ،س ،4ش،4
34ذیقعده4231ق .
 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،س ،4ش41 ،31جمادیتتتاالول
4235ق.

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،س ،3ش،31
31جمادياالول4231ق.
 .الجناب ،س ،4ش40 ،1ذیقعده.4231
 .زایندهرود ،س ،3ش41 ،24رمضان4231ق.
 .جهاد اکبر ،س ،4ش0 ،14صفر4231ق.

انجمن ملي اصفهان و فدایيان مجلس در مشروﻃﮥ اول (4231تا4231ق4091/تا4091م) 395

 .متتتتتذاکرات مجلتتتتتس دوره اول تقنينيتتتتته متتتتتدیر
سيدمحمدهاشمي ،س4235 ،4ق.

اندیشتتههتتاي ميرزاحستتنختتان جتتابري انصتتاري
(صدراالدباا) ،همایش اصفهان مشروﻃه اصيل ایرانتي،
اصفهان :سازمان فرهنني تفریحي شهرداري اصفهان.

ج .مقاله
 .ابوالحستتني ترقتتي ،مهتتدي ،)4215( ،زنتتدگي ،آ تتار و

