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مقدمه
به مشروطه سياسيانقالب صحنة در نو فصلي ايران، معاصر تاريخ در عطفي نقطة عنوان

گذاشت نمايش به كشور اجتماعي بازيگرانيبي.و بزرگي، رويداد چنين آفرينش در شك
كنش نقش از نبايد ميان اين در اما پرداختند؛ نقش ايفاي به بازيگرانبزرگ و گران

سر بر و ندرخشيد مشروطيت بزرگان مثل نامشان اگرچه كه افرادي شد، غافل فرعي
بيزبان هدف اين پيشبرد در اقداماتشان نيفتاد؛ نبودها مشروطهلمق.تأثير دورة بدستان
مي قافلهرا جزء آوردتوان حساب به ايران جديد تمدن .ساالران

از يكي كرماني، مجداالسالم سياسي انديشة و زندگي بررسي به حاضر پژوهش
حاشيهچهره ميهاي مشروطيت انقالب آرماناي و فراوان قلمي آثار كه مليپردازد -هاي
ازگرايانه حمايت در چهرهاش وي از ساختمشروطه، ماندگار .اي

است تحليلي و توصيفي عمدتاً پژوهش اين در تحقيق آن.روش موضوعاز كه جا
مي روبرو تحقيقاتي منابع فقر با بحث، برمورد نوشتار اين در تحليل بيشترين باشد؛
شماره ويژه به مجداالسالم قلمي آثار مياساس وطن نداي روزنامة .دباشهاي

آن جستتا كه نگارندوجا دربارةگانجوهاي تحقيقي پيشينة است، داده دست
كرماني« مي»مجداالسالم مورد دو به پايان؛باشدمحدود اول ارشدمورد كارشناسي نامة

با كمالي فعاليت«عنوانمريم و سياسي مجداالسالمزندگي احمد سياسي و فكري هاي
راهنمايياست»كرماني زرگريبه غالمحسين صورتنژاد،دكتر تهران دانشگاه در كه
سالگرفته در است1390و رسيده چاپ به علم انتشارات آن.توسط كهاز جا
پايانگاننگارند اين نداشتهبه دسترسي نظراندنامه اظهار به قادر ديگر،.باشدنمي، مورد
كرماني«كتاب مجداالسالم است»احمد قاسمي فريد كتاب،.نوشتة اين مطالب عمده

نوشته از تهيبرگرفته تحليلي و تحقيقاتي بار از و بوده مجداالسالم برادر و نوه هاي
صورت.باشدمي به مجداالسالم شخصيت به مربوط اطالعات است توضيح به الزم

مي ديده مختلف كتب در پراكنده و دمحدود مفصلي تحقيقي كار و بارهشود؛ اين ر
است نپذيرفته .صورت

مجداالسالم)الف سياسي زندگي بر كوتاه مروري
سال در يوسف آقا فرزند و1250(قمري1288احمد شد)م1871ش متولد كرمان .در

ص( خاندان)193دهش، نوادگان از و افشار طايفة از بيكوي نائب)1(قلي الحكومة،
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مي صفويه، دورة اواخر در ص(.باشدكرمان خاموشان، شهر ذكر)2مجداالسالم، شايان
لقب كرماني، احمد كه است؛»مجداالسالم«است كرده دريافت شاه مظفرالدين از را

شمارة( ص297سند نيست)9، معلوم لقب اين گرفتن دليل و زمان .اما
معروف مياز وي، استادان ناظمترين به همتوان و همشهري كرماني، اواالسالم رزم

نمود اشاره مشروطه انقالب دوران ابوجعفركرمانيس.در شيخ حاج درس پاي به پس
آزادي روح پرورش موجب نفسش تأثير كه كسي مجداالسالمرفت؛ انديشة در خواهي

حضورستان(گرديد پاريزي، صباستاني مي.)292، كرمان در وي استادان ديگر مالاز به توان
كردرحمت اشاره رايني عبداهللا مال حاج و كرماني .اهللا

سال در كرمان، در تحصيل از پس رهسپار1308وي تحصيل ادامة جهت ق هـ
آقا و فشاركي محمدباقر مال آخوند نظير بزرگي اساتيد نزد آنجا در و شد اصفهان

وميرمحمد اجازه به ايشان هردوي از سال سه گذشت از پس و نمود تلمذ مدرس تقي
گرديد نائل اجتهاد ج(تصديق كالت، سفرنامة ص1مجداالسالم، .)ط.،

روشنفكران آثار مطالعة نيز و دوستان برخي با رابطه و محيطي عوامل اين، بر عالوه
آزادي راه در پا وي گرديد باسبب و گذاشته مسيرخواهي فرانسه انقالب از الگوبرداري

دهد قرار خود روي پيش را در.جديدي مجداالسالم انديشة بر تأثيرگذار عوامل جمله از
بود كرمان علمي و اجتماعي محيط دوران، بي.آن تسلط و نيزاستبداد شاهزادگان امان

داشت انكاري غيرقابل تأثير استبداد از او تنفر ايجاد آثار.در نوشتهمطالعة هايو
ملكم ميرزا ويژه به عصر، آن بزرگ جملةروشنفكران از بايد نيز را طالبوف و خان

آورداصلي حساب به مجداالسالم ذهن پرورش داليل .ترين
آزادي از تن دو با اصفهان در حضورش زمان در بهمجداالسالم، مشروطه،خواهان نام

ملك جماليعني سيد و داشتالدينالمتكلمين همكاري و دوستي اصفهاني با.واعظ وي
مدرسه تأسيس به دوستانش جوهمراهي دليل به اما نمود؛ اقدام جديد سبك به اي

سرعت به جديد، تحوالت و تغيير به نسبت برخي تعصب و جهل و زمانه بر حاكم
شد شهر(تعطيل صمجداالسالم، نشده،.)3خاموشان، منصرف راه ادامة از تن سه بهاين

ب انجمني ترقي«نامهتشكيل نمودند»انجمن سفرنام(اقدام جةمجداالسالم، ،2كالت،

شركتي)311-312صص وطني، كاالهاي ترويج و خارج امتعة به احتياج رفع براي نيز و
به اسالميه«موسوم نهادند»شركت بنيان .)315�314صصهمان،(را
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راه در مجداالسالم شد موجب ايران نابسامان اوضاع همراه به شده ياد مسائل
فعاليتوطن به اقدام خود، آگاهخواهي به و كرده اجتماعي و فرهنگي افكارهاي سازي

بپردازد مهم.عمومي قلم راستا، اين بوددر وي ابزار واسطةچنان.ترين به اصفهان در كه
نسب را مردم خود آگاهقلم پيرامونشان دنياي به نگارش.ساختت با رابطه در خود،

داخل و خارج زبان فارسي جرايد براي متعدد ايام«:گويدمي)2(مقاالت روز و شب بنده
را مي...تعطيل مقاالت تحرير صص(»نمودمصرف در.)315�314همان، وي مطالب عمده

اهميت مورد در دوره، اسالميه«اين يا»شركت حاكمو نظير آزادي مخالفين به حمله
وقت)السلطانظل(اصفهان جمعة امام هاشمآقا(و به)ميرزا منجر اخير مورد كه بود

گرديد اصفهان از وي دو.تبعيد همراهي با مجداالسالم كه است چنين تبعيد آن داستان
عنوان تحت كتابي خود، شدة ياد صادقه«دوست تحرير»رؤياي رشته به .درآوردندرا

آن كردن متهم با و نيامد خوش اصفهان جمعة امام و حاكم مذاق به كتاب بهاين ها
كردندبابي اصفهان ترك به مجبور را سه هر ص(گري، خاموشان، شهر .)3مجداالسالم،

هم تقريباً تهران به مجداالسالم امينورود از صدارت تغيير با بهزمان السلطان
بعين عين.ودالدوله صدارت تاريكدورة از محققان، و مورخان تأييد به ادوارالدوله، ترين

به مشروطه از قبل ميتاريخ نويسندگانعين«آيد؛شمار و مطبوعات به نسبت الدوله
فوق داددشمني نشان تقريباً...العاده مدتي براي كه بود سخت قدري به او اقدامات

به جرم تهران در خواندن ميروزنامه صذاكر(»رفتشمار .)47حسين،
روزنامه انتشار به تصميم تهران، به ورود بدو در تنويرمجداالسالم جهت مستقل اي

گرفت عمومي آن.افكار عيناز حكومت و بود كار سر بر استبداد دولت هنوز كه الدولهجا
سراغ به ناگزير نبود، موافق جديد روزنامة امتياز صدور اديبميرز«با صادق الممالكا

نگارش»فراهاني در تا ادب«رفت نمايد»جريدة همكاري وي اقدامات.با بعضي و مقاالت
شدآزادي كالت به وي تبعيد به منجر راستا، اين در وي تاريخي،.طلبانة منابع گواهي به

مهم از نادري كالت به وي تبعيد كوتاه دورهدورة ميترين او سياسي زندگي .دباشهاي
عينبدين بيداد و مظفري استبداد دورة در چهرةترتيب يك عنوان به مجداالسالم الدوله،

به تن خود آرمان راه در و شده واقع حكومت غضب مورد استبداد با مخالف و مبارز
داد سخت .تبعيدي

چنينناظم مردم بيداري در مجداالسالم مقاالت تأثير به اشاره ضمن االسالم
را«:سدنويمي درباريان اعمال فضاحت و كرد بزرگ خدمات ادب روزنامة در مجداالسالم
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رسانيد مردم گوش ص(»به االسالم، اين.)360-361ناظم بهانة به هم كهصدراعظم
آن« مي)ادب(نويسندة مقاالتي نموده تجاوز خويش حدود براز مشتمل كه نويسد

مشروطه قبيل از است؛ سلطنت منفور كرد)310همان،ص(»...والفاظ توقيف را .ادب
و مجداالسالم تبعيد از ماه يك هنوز كه شد صادر زماني درست مشروطيت فرمان

رئيس مشيرالدوله، وساطت با اما بود؛ نگذشته كالت به آنهمراهانش وقت، ازالوزراي ها
شدند آزاد كالت د.زندان در اطالعي آنها آزادي دقيق تاريخ خصوص بهدر نيست؛ ست

مي باشدنظر بوده ماه هفت از كمتر آنها تبعيد مدت آزادي.رسد از پس وي روي هر به
نه تهران، به بازگشت وو اهداف جهت در بلكه ندانست؛ شده تمام را خود مسئوليت تنها

پايهآرمان به اقدام خود، بههاي كه آزاد فضاي در تا نمود مطبوعاتي گروه يك گذاري
ان نيزواسطة و خويش حقوق با بيشتر هرچه را مردم بود، افكنده سايه كشور بر قالب

سازد آشنا آن مزاياي و جديد دورة.حكومت در جديد روزنامة سومين مجوز توانست وي
نام با را وطن«مشروطه كند»نداي اخذ صدراعظم و شاه .از

مهم وطن روزنامهنداي انتترين به مجداالسالم كه است آناي بايداقدامشار و نمود؛
دانست او براي جدي كاري آغاز را روزنامة.آن ماه دو از كمتر فاصلة كه»الجمال«به را

سخنراني جمالشامل سيد رسانيدهاي چاپ به بود، واعظ سومين»كشكول«.الدين
يافت انتشار الجمال از پس ماه يك وي د.روزنامة كاريكاتورهايي حاوي روزنامه نقداين ر

بود سياسي و اجتماعي به.مسائل اقدام عدليه، وزارت از مجوز اخذ با وي همچنين
روزنامة دادگاه»محاكمات«انتشار مسائل و مطالب شامل كه مينمود اين.باشدها انتشار
مهم دورجرايد، در مجداالسالم فعاليت ميترين اول مشروطة نوبةة به هريك كه باشد

و ارزش داراي استخود خاصي هم.اعتبار آنسرپرستي مطرح روزنامة چهار زمان
توانايي از نشان حافظةدوران به پاريزي باستاني خصوص اين در دارد، مجداالسالم هاي

نزديك جنون به را آنان نبوغ و كرده اشاره كرات به فرزندانش و مجداالسالم قوي
ص(دانستمي حضورستان، پاريزي، .)247باستاني

داشت؛ اشتغال نيز ديگري امور به خود، ژورناليستي فعاليتهاي كنار در مجداالسالم
قرائتچنان مؤسس را خود استكه كرده معرفي تهران در مظفري كتابخانة و سند(خانه
ص293شمارة ،3(.

و پيروز بهارستان بر باغشاه كه بود نرسيده سال دو به مشروطه حكومت عمر هنوز
به روزنامهمجلس شد؛ بمباران روسي سربازان چوندست افرادي و تعطيل ها
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ديگرملك بار استبداد حكومت و شده كشته ديگر برخي و صوراسرافيل المتكلمين،
گشت قضا.برقرار اين از نيز بيمجداالسالم روزنامهيا و نماند شدنصيب تعطيل .هايش

مشروطه مجدد پيروزي شاهبا محمدعلي بركناري به منجر كه تهران فتح و خواهان
روزنامه شد؛ سلطنت گرفتنداز سر از را خود كار سال.ها از شماره اولين نيز مجداالسالم

به نزديك انتشار از بعد اما كرد؛ منتشر را وطن نداي روزنامهسوم اين آن، از شماره سي
مشروطه زيرا شد؛ تعطيل هميشه استبدادبراي را مجداالسالم شاهطلبان، حامي و طلب

نمودند تبعيد تهران از را او و نموده معرفي .مخلوع
به سياسي مسائل از دور به و شد زادگاهش راهي مجداالسالم باال، اتفاقات از پس

كتاب تحرير خودكار سال.پرداختهاي در پنجاه1302/ق1342وي كه حالي در ش
مي عمرش از سال شتافتدو باقي ديار به استسقا مرض به .گذشت،

مجداالسالم)ب بر وارده اتهامات
ترقي و آزادي انديشة نشر درصدد همواره خود، سياسي حيات طي در مجداالسالم

ميانه روش اما بود؛ استبداد با مبارزه و بهروكشور ترديدهاييگونهوي همواره كه بود اي
بود دراز وي سوي به اتهام انگشت مختلف ادوار در و آورده وجود به مجداالسالم.را

حكومتچندين سوي از مشروطه(بار از بعد و شد)قبل دورويي به راستي.متهم به اما
است؟ درست اندازه چه اتهامات اين

اين كهدر است آن بر سعي دربارةجا وي فكري و عملي اقدامات و مواضع ابتدا
هم نظرات نيز و گيرد قرار بررسي مورد دوره آن گوناگون ومسائل آشنايان عصران،

آن شود، بيان مختلف جمعمحققان يك در سقمگاه و صحت تبيين به نهايي، بندي
شود پرداخته شده، مطرح .اتهامات

منشي حضور، دبير با دوستي و مراوده مشروطه، پيروزي از قبل اتهام، نخستين
عينعين با همكاري آن، واسطة به و ميالدوله، آن.باشدالدوله تا اتهام رفتاين پيش جا

به را وي رسميكه عضو تهران«عنوان مخفي دعوت.نپذيرند»انجمن در انجمن، اعضاي
دليل به مجداالسالم امااز داشتند؛ بيم خود بين در حضور براي ارتباط، همين

ميناظم حضور دبير با وي دوستي خصوص در مجداالسالم از دفاع ضمن :نويسداالسالم
ندارد« مجداالسالم اقوال به اطمينان حضور ص(»دبير االسالم، .)215ناظم



سياسي نظرحيات و نقد بوتة در كرماني 91/مجداالسالم

گفت در خود، ممجداالسالم پاسخ طباطبايي محمد سيد با كهيوگو من...«:دهد
مي راپورت را اخبار بعض لكنمخصوص است طرف ضعف و شما قوت باعث كه دهم

مي اطالع را اخباري خواهدديگران شما توهين باعث كه ص(»بوددهند .)285همان،
گفته به استناد ناظمبا نميهاي درباراالسالم، عوامل با مجداالسالم روابط منكر توان

نمي هم جرأت به اما دربارهشد؛ رأيي استبدادتوان شخصي را وي و كرد صادر طلباش
و.ناميد دربار ناخشنودي باعث كه ادب روزنامة در مقاالتش نيز و وي بعدي اقدامات

دل گشت، بيتبعيدش اثبات بر استيل وي به.گناهي آيا مقاالتاما وي تبعيد دليل واقع
بر ايناو در بود؟ ميان در ديگري مسائل پاي يا بود استبداد بهضد رسيدن براي جا

گيرد قرار بررسي مورد وي تبعيد داليل است الزم درست .تحليلي
موج كرمان، عالمان از يكي به ظفرالسلطنه اهانت همراهحادثة به مجداالسالم شد ب

بي با كرماني، االسالم بيافزايدناظم تهران مردم مذهبي هيجانات بازار گرمي بر پروايي
ص( داشتنآن.)254همان، دست در با وي«ها خوردة كتك آقايان»پيراهن خانة به

عين ضد بر قيام براي را آنها و رفته بهبهاني و تحطباطبايي مجلس تشكيل و ريكالدوله
اصطالح)جاهمان(نموده به كردند«و بلند را مشروطه عثمان شايد»پيراهن و
بهعين كردهمينالدوله تبعيد را وي هفت(سبب اژدهاي پاريزي، صباستاني همراهي.)58سر،

اتحاد در عطفي نقطة مذكور، مجتهد به اهانت به واكنش در كرماني مبارز دو اين
آوردگروه وجود به دربار مخالف صنيك(هاي .)335پور،

بيفعاليت اثبات در زمينه اين در وي خبرهاي نوعي به اما نيست، كافي وي گناهي
مي مجداالسالم واقعي اهداف تب.دهداز برايشايد مدعا بهترين دربار سوي از وي عيد

مشروطه باشدانديشة او روزنامة.خواهي در او مقاالت را وي تبعيد دليل منابع، اغلب
مي بودادب مطرح نيز ديگري مسائل اما را.دانند؛ ادب روزنامة وي نمونه طور ارگان«به

سعدالدوله و طباطبايي محمد سيد قبيل از عصر شهرمجد(»انقالبيون خاموشان،االسالم،

جمع)4ص به عبدالعظيم، شاه حرم در علما تحصن هنگام يا و بود؛ داده اعانهقرار آوري
بي با علما بين حال عين در و پرداخته متحصنين عينطرفبراي اضداد و رابطهها الدوله

مي وي)جاهمان(.كردبرقرار رابطة مورد در ديگري، ابهام سخن اين در دوهرچند با
دارد وجود درگير .طرف

مي وي از دفاع در مجداالسالم، طرف«:گويدبرادر از اميراعظم شاهزاده وقت اين در
بهعين كه بود شده مأمور نمايشالدوله شاهوسيلة زاوية اطراف در مسلحانه هاي
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مشاراليه مجداالسالم مرحوم كند متفرق و محاصره به تهديد را آقايان راعبدالعظيم
نه و كردمالقات وادارش بلكه نمود تسامح به متعهد و منصرف سخت اعمال از را او تنها

كند تقديم متحصنين آقايان به اعانه اسم به تومان هزار ص(»كه .)5�4همان،
استبداد،چنان عوامل با مجداالسالم رابطة به صريح اشارة ضمن در دبستاني آمد، كه

به نه را رابطه خدمتاين جهت در بلكه خيانت؛ و جاسوسي انقالبيونعنوان به رساني
مي مبرا اتهامات اين از را برادرش و .دانددانسته

دولت شبيحيي را آنها گرفتاري علت مينامهآبادي جدولت(داندنويسي ،2آبادي،

عين.)65ص با ارتباطش عدم دربارة خود مجداالسالم، ايناما ميگونالدوله :نويسده
شب« كار در نبودهنامههرگز عيننويسي با و نميام مراوده چندان هم كردمالدوله

مي كه هم را تقريباًروزنامه و بود انطباعات وزير سانسور و مراقبت تحت در نوشتم
بيبي و ميگناه كه چيزي فقط بودم كهطرف قبل ماه پنج كه بود اين بكنم فكر توانستم

از تمجيدآقايان و آنها تمجيد در مبسوط شرحي من آمدند شهر به عبدالعظيم حضرت
نوشتم عدالتخانه مطبعه...مجلس در كه را چه آن فرستاد شده خبر انطباعات وزير
زدند بهم بودند عين...چيده كرمانقلباً قضيه در نيز و كرد حاصل من از رنجش الدوله

مجتهد محمدرضا ميرزا حاجي ظفرالسلطنه بودكه زده چوب سفرنامة(»را مجداالسالم،

ج ص1كالت، .)153�151و148،
نوشتهدر را تبعيدش دليل وي ميواقع ميهايش و عين«:نويسدداند الدولهعقيدة

وطن مردمان از فسادها اين تمام كه بود مياين كه است راپرست ايران دولت خواهند
مردم و بنمايند قانوني فرنگ دول مأنوس]را[مثل اساسي قانون و مشروطه لفظ به
ا كرد حمل طايفه اين با لهذا بدبختكردند من جمله معلوم...ز پس كرد، حمله ماها به

و قانون از تمجيد و ظلم از نكوهش و عدالت از ستايش يعني بوده چه ما گناه شد
استبداد از صص(»مذمت .)98�97همان،

عينبررسي عداوت كه است آن از حاكي آزاديها به نسبت اينالدوله سبب خواهان
همان اما بوده؛ بهتبعيد متهم حضور، دبير با رابطه واسطة به مجداالسالم آمد كه طور

عده تا شد موجب نيز مسئله اين و بود استبداد رژيم با نمايشيهمكاري را تبعيد اين اي
عين سوي بداننداز وي از اتهام رفع جهت مجداالسالم و باره.الدوله اين در كسروي
مي كسانيعين«:نويسدچنين خواست والدوله راند بيرون شهر از تندروان از را

ميچشم كه باشد و بترساند، را ديگران پرهاي راه اين از راوخواست كوشندگان بال
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عين...بكند كاركنان از يكي زمانمجداالسالم آن گفتة به و او»راپورتچي«الدوله
ومي مي...بود، پيشرفت در را كوشندگان كار چون هنگام اين دوولي رانديشانهديد،
نشستهمي آنجا و اينجا در بود اين و كند، باز اينان ميان در خود براي جايي خواست

عين از بدگويي به ميزبان گشاده عين...داشتالدوله چون گرفت،ولي را اينان الدوله
بابي كه پراكند ص(»...بودندمي)بهايي(چنين ايران، مشروطه تاريخ .)88كسروي،

نا بيانظماما ادب در وي روشنگرانة مقاالت را مجداالسالم تبعيد دليل كه االسالم
همشهري رابطة و اتهام اين خصوص در عينكرده، با مياش چنين را«:نگاردالدوله مردم

خفيه و ده راپرت مجداالسالم كه بود اين عينگمان اتهامنويس رفع براي و است الدوله
از علناً مجالس در خود ميعيناز بد عينالدوله به كراراً و بدگفتنگويد دادند خبر الدوله

را ظفرالسلطنه.او زدن چوب واقعه به...ديگر را خود بستگي مجداالسالم آنكه ديگر
مي اظهار مجالس در مخفي عينانجمن خيال موجب كه حدي به گرديدداشت الدوله

تن را مجداالسالم كه كرد صادر پادشاه از خطي دارددست تبعيد و فلذا...بيه
عين تقديم قلمدان يك و شيرواني شال يك درمجداالسالم را او عكس و نمود الدوله

نمود نقش و ترسيم ادب [روزنامة نيز... خانه]و طاقچه در كه باطله كاغذهاي از اشپاره
بود به...مانده كرمان اهل از يكي توسط به بود آنها بين در خطرناك كاغذ چند

بودعظاما مجداالسالم خياالت از كاشف كه رسيد صناظم(»الملك .)361االسالم،
مي استخراج مهمي نكات مطلب اين به.شوداز متهم چون مجداالسالم كه آن اول

عين نشاندوستي منزه براي بوده، دستالدوله و پرداخته وي از بدگويي به خود دادن
هديه گرفتارنشدن، براي عينايآخر به استنيز كرده پيشكش نمي.الدوله نظر به آيداما

همشهري كردن متهم االسالم ناظم منظور بهكه ادامه در كه چرا باشد؛ دورويي به اش
مي اشاره مستبدان عليه مجداالسالم پنهاني بهاقدامات اشاره ضمن نوعي به و كند

عين با وي مجداالسالارتباط غرض و قصد دربار، و آزاديالدوله به كمك را وم خواهان
كينه را وي تبعيد عينعلت روشنگريورزي به نسبت ميالدوله مجداالسالم .داندهاي

نامه از يكي در نيز ناظممجداالسالم به خود هرگونههاي خويش تبرئة براي االسالم،
عين با جمالارتباط سيد آزادي در خود نقش به تنها و كرده رد را وساطتالدينالدوله و
عين نزد ميكردن اشاره ص(كندالدوله .)371همان،

عينهربه غضب مورد مجداالسالم شدروي، تبعيد كالت به و گرفته قرار .الدوله
مرارت اما بود؛ كوتاه تبعيد اين مدت همراهاگرچه به همراهانش و وي براي زيادي هاي
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نامه.داشت به استناد با را موضوع اين ناظمما و طباطبايي به او استنباطهاي االسالم
ايم صص(كرده اين.)365-370همان، در آمده پيش مصائب بيان به مكاتبات اين در وي

منصرف خويش راه ادامة از اما پرداخته؛ حكومتي عمال بد رفتار نيز و اجباري سفر
اراده با و قوينگشته پايهاي همان كه را هدفش برتر حكومت بود،ريزي قانون مبناي

كرد حاصل...«:دنبال تامه امنيت احدي براي نيست ممكن ظالمه مستبده دولت در
عين مثل هميشه و آصفشود و نيرالدوله و يكالدوله براي كه شد خواهد پيدا الدوله

كند زحمت گرفتار را خانواده چندين عمر خودشان خيالي راحت فكري.ساعت بايد پس
اساس كه نمودكرد صحيح مي...را عرض كنيدصريحاً درست را اساس بكنيد كاري .كنم

بدبخت محبوس هزار شد، درست اساس مي...اگر اينآزاد و محبسشوند موقوفگونه ها
ص(»شودمي ناظم.)369همان، قول نامه«االسالمبه مياين درج را خوانندهها تا كنيم

خواري و ستم و ظلم همه اين با ديدهبداند كه ذلت ميو چگونه دشمناند شود
آن حال و باشند حريت و درمشروطه حضرات بود نشده مشروطه ايران دولت اگر كه

بودند مرده مي.)371همان،ص(»كالت ناظماگرچه گفتة به تبرئةتوان براي االسالم
نمي نظر به كافي اين اما كرد؛ تكيه آنمجداالسالم ويژه به حوادثرسد، نهكه تنهابعدي

افزود نيز آن ميزان بر بلكه نكرد برطرف را اتهامات .اين
مشروطهچنان پيروزي از پس مجداالسالم آمد، جديد،كه حكومت برقراري و خواهان

نمود مطبوعاتي گروه يك تأسيس به اقدام تهران به بازگشت روزنامه.در اين در بهوي ها
مي كشور مشكالت و مسائل حلپربيان راه و آنداخت از رفت برون براي نيز هاهايي

مي مخالفت.كردپيشنهاد البته و شاه از حمايت از حاكي وي، مقاالت معتدل سبك اما
مي نظر به درباريان بهبا هتاكي راديكال، و تندرو مقاالت برخي مانند چون و رسيد
نمي ديده آن در مشروطهرجال، سوي از باز شد موجب قرارخواهانشد اتهام مظان در

مي.گيرد دشمن و دوست از را اتهامات اين خود كه بيانمجداالسالم ضمن شنيد
غرض عدم و خود از دفاع در وطن، ترقي راه در خود افراد،ورزيخدمات به نسبت اش

را خود مدارا«مسلك دشمنان با مروت دوستان روش»با از تأسي با و نموده معرفي
مشروطه)ص(االنبياخاتم مياظهار را فردي هر از سابقةخواهي وي هرچند پذيرفت

استبداد در داشتطوالني ش(طلبي وطن، مخصوصص233نداي اخطار ،3(.
مسالمت روش صورت هر نميدر را مجداالسالم تمجيدآميز زيرا كرد؛ تحسين توان

آصف چون افرادي قوچان؛از دختران فروش حادثة مسبب والدوله، اتابك يا كه...و
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منفعت و شخصي مصالح به بنا دوره آن در و بودند بسياري مظالم رامسبب خود طلبي
مشروطه صف ميدر ترديدطلبان قطع طور به و اشتباه مردمدانستند؛ اذهان در را هايي

مي روش.كردايجاد كرد ثابت زمان گذشت موردهرچند كه فحاشي چون ديگر هاي
جماعتي استقبول داشته همراه به را ناگواري نتايج همواره نيز مي.بود نظر رسدبه

متحد جهت در تنها و تملق نه و خيرخواهي روي از ومجداالسالم ايران ملت نمودن
افراد از تمجيد به وطن، ترقي به كمك استبراي آن.پرداخته آصفتا از كه ،الدولهجا

كرده تحميل وي بر را مشقاتي كالت سفر در ش(كه وطن، مجلس21نداي مذاكرات ستون

مي)1-2صص قرار تشويق مورد را او وطن ترقي نفع به و .دهدگذشته
رشوه مجداالسالم ديگر بوداتهام اين.خواري از تبرئه براي خصوص اين در وي

كه نوشت ميبعد«اتهامات روزنامه بنده است سال يك كالت از مراجعت دراز و نويسم
نوشته كه مطلب گفتههر اقالًام كنيم حساب را آنها همه اگر گرفته پول مبلغ فالن اند
مي تومان هزار دارم...شوددو االن آنچه تمام كه حاضرم قبول...بنده را بنده ادعاي اگر
حبل ادارة از ونداريد يوميه كنندالمتين سؤال صادق صبح ش(»...ادارة وطن، ،106نداي

ص باطله .)3داغ

امان تقاضاي مجداالسالم، مورد در شده مطرح ديگر شاهنامهاتهام محمدعلي از
ص( مجلس، انحطاط تاريخ شروع.)11مجداالسالم، و مجلس بستن توپ به از بعد دورة در

است جديد خفقان و وضعي.استبداد اين نحويدر به كه فرهنگي و سياسي فعاالن ت،
مي فعاليت كشور آزادي راه نبودنددر ايمن خود جان بر به.كردند، كه نيز مجداالسالم

مي گرفتارشدن از دستاويزيشدت هر به راه اين در و بود فرار راه دنبال به هراسيد،
مي مي.شدمتوسل را موضوع اين والبته وابستگي عدم بر دليلي مستبدانتوان با ي

امان به نيازي صورت اين غير در كه چرا نبوددانست؛ با.نامه مالقاتي در سعدالدوله
مي توصيه او به كهمجداالسالم حاال«كند و داريد زياد دشمن دربار در شما امثال

بهانه كه هستند اين مقام در رامتصل خود زبان اختيار هم شما بياورند دست به اي
ميو...نداريد زحمت به را ص(»اندازندشما .)16همان،

از حمايت آن تبع به و شاه شخص از حمايت به متهم مجداالسالم متعدد موارد در
مشروطه شاهي عنوان به وي معرفي و شاه از حمايت به استناد با تنها اما بود، -استبداد

ترقي و نميطلب باخواه، مخالفت به متهم را مجداالسالم كهتوان چرا كرد؛ مشروطيت
ظل«انديشة حكم»اهللالسلطان سرزمين اين مردمان بر متمادي ازساليان جزئي و فرما
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بي كشور و شده بيوجودشان رمة مثل را ميشاه مقاالت.دانستندچوپان در مجداالسالم
مساعدت و شاه از ستايش ضمن مشروطهخود پيروزي در وي حكومتهاي خواهان؛

را نداشتبدينجمهوري قبول نيست آن رأس در شاه كه شاهي.دليل براي وي اما
مشروطه كه بود قائل اعتبار و آزاديارزش شاهطلب، نه باشد قانون طرفدار و خواه

ش(مستبد وطن، مي160نداي عايد كه به خيانت فايده ببين ص، .)2شود
مي حمايت شاه محمدعلي از خود مقاالت در مجداالسالم رااگرچه وي ايراد كرد،

ميدهان مستبد درباريان سخنان به نسبت او خاص خود،بيني مقاالت ضمن و دانست؛
مي گوشزد شاه شخص به را مسئله ش(كرد؛اين وطن، همايوني،135نداي حضور به عريضه

ش4ص مقاله136و ميانه)1ص،همان مرام به توجه با هيچاما خويش، درروي قدم گاه
مي برحذر كار اين از نيز را خود دوستان و نگذاشته هتاكي به.داشتدايرة توجه با

روزنامه همتجربة راديكال رويهنگاران چنين وي نهعصرش، را آبادياي و ترقي باعث تنها
پايه استحكام و نميكشور نوبنياد حكومت مؤثرداهاي شاه تحريك در را آن بلكه نست؛

روزنامه.دانستمي تندروي دربارة ميكسروي گفتار«:نويسدها يك القدس روح روزنامة
نوشتباكانهبي مشروطه...اي براي سودي هيچ كه بهايگفتاري ولي نداشت خواهان

نويسنده خراسانيسلطان(اشخون اي(»گرديد)العلماي مشروطة تاريخ صكسروي، .)482ران،
نوشته از انتقاد در نيز مستوفي ميعبداهللا مطبوعات روزنامه«:نويسدهاي هاالحق

بي شاه محمدعلي به مينسبت زيادهمزگي و ميكنند كهروي مساوات روزنامة نمايند،
بي و زننده خيلي شد شاه خصوصي زندگي بودوارد ص2مستوفي،ج(»نزاكت يا.)258، و

روزنامه«كهاين و جرايد مديران و راخبرنگاران روزنامه مسلك و سياق و سبك نويسان
ننويسند بايد آنچه هم باز نداده تغيير است ضعف در ملت عجالتاً كه تنگ موقع درين

نوشته...نويسندمي گفتهچيزها بدها و باريكاند موقع درين كه است متحير عقل كه اند
مي شليك قلم با ص(»كنندباز .)86تفرشي،

بي كه دارد وجود دست اين از بسياري موارد فوق، موارد بر تحريكعالوه در ترديد
بي كه شاهي مشروطهمحمدعلي قلم اهل سركوب به استميل بوده مؤثر نبود، .خواه

صور تندرو روزنامة مدير جهانگيرخان ميرزا قتل ادعا اين ميشاهد در.باشداسرافيل اما
م مسالمتمورد و آرام روش دليل به نهجداالسالم خود، اجازةآميز بلكه نشد؛ چنين تنها

گرفت دربار از نيز را وطن نداي روزنامة دوبارة .انتشار
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مي شاه با همدستي به متهم را او تنها وي، نارنجي«در.كنندمخالفان چنين»كتاب
است ليب«:آمده نشريه سابق سردبير مجداالسالم خودشاه نزد به را وطن نداي راليست

معتدل صورت به البته را خود ادبي فعاليت داد اجازه او به و كرد سرگيرددعوت از »تري
نارنجي،( معرفي.)268ص،1جكتاب طور اين را مجداالسالم كتاب، پاورقي در نويسنده اما

روزنامه«:كندمي در و بود شاه محمدعلي پرده زير دستياران از انتشارهوي كه ايي
ميمي را خود سود بيشتر و نداشت مستقلي و ثابت روش نيز حال.يديپاداد عين در

مي حاكم دستگاه عليه تندي مقاالت چنان گاه شاه، محمدعلي با كههمدستي نوشت
مي فراوان دردسرهاي متهم.)جاهمان(»شددچار ضمن نيز طباطبايي كردنمحيط

سپس»بازيدودوزه«بهمجداالسالم و صغير استبداد دوران در وي روزنامة انتشار
مي مصلحت به بنا و موقعيت اقتضاي را، آن طباطبايي،صص(داندتعطيلي .)146-107محيط

اشاره نميوي است، بوده كار در مصلحتي چه كه موضوع اين به .كنداي
خانه مدتي تا مجداالسالم مجلس، تعطيلي اين از كارهايپس به كمتر و شده نشين

فروكش.پرداختميسياسي با و حادثه اين از پس ماه درگيريسه شدت ها،كردن
شدزمزمه منتشر مردم ميان در مجلس دوبارة بازگشايي بر مبني نيز.هايي مجداالسالم

شماره سه و افتاد وطن نداي مجدد انتشار فكر به توفان از قبل آرامش اين آندر رااز
شد توقيف روزنامه اين مجدداً اما كرد؛ منتشر شيخ.نيز شديد اعتراض را توقيف علت

ملكمفضل فوت مسئلة در مجداالسالم برخورد به نسبت نوري مياهللا آنخان از كه دانند
عنوان تحت ادبي«حادثه بود»فاجعة شده موجبقدرت.ياد مشروطيت مخالفان نمايي

مش درگير مجداالسالم بهشد وطن نداي روزنامة توقيف جمله آن از كه شود، كالتي
فضل شيخ بوددستور روزنامه مدير جلب و تحجير آن دنبال به و شهر(اهللا مجداالسالم،

ص .)6خاموشان،
اين در كه ميسؤالي متبادر ذهن به استبدادجا دورة در كه است اين شود

مشروطه كه شاهي ويژهمحمدعلي به چگونهخواهان نداشتند، عمل آزادي تهران در
مي دوباره نشر اجازة وطن محافظهنداي و آرام شخصيت به مسئله اين آيا كاريابد؟

مي باز شاه؟مجداالسالم با وي رابطة به يا گردد
نمي درستي دادبه سؤال اين به قطعي پاسخي رابطه.توان اين در خود، مجداالسالم
مي اظهار موقع...«:داردچنين اين در نمايد ايجاد روزنامه دو يكي شد مصمم دولت

را بنده نموده ماضي شاه توجه جلب وسيلة را مسلك اعتدال بنده درباري دوستان بعضي
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كردند انتخاب خدمت اين كرده.به قبول شرايطي به هم وجود...بنده خودم خيال به
نمودم شروع دانسته بهتر صرف عدم از را صص293شمارةسند(»ناقص ،5�4(.

گونه به مجداالسالم زبان از توقيف داستان استاما ديگر تعطيلي.اي علت وي
همراهي عدم را روزنامه ميمجدد و خوانده درباريان تفكرات با همان«:نويسداش در

و وحشيانه خياالت مروج هرگز بنده روزنامة كه دانستند دربار رجال دوم و اول شمارة
شداع نخواهد آنها ظالمانه و.مال تعطيل را اداره محاكمه بدون و قرارداد برخالف لهذا

نمودند توقيف را شماره(»...روزنامه ص293سند ،5(.

نمي نيز، دفاعيات اين به استناد با دانست؛اما مبرا اتهامات اين از را مجداالسالم توان
رابط به مختلف موارد در نيز خود كه استهچرا كرده اشاره درباريان با به.اش توجه با

را خود ساز كس هر كه بازار آشفته آن در خصوص به و دوره آن در موجود تابوهاي
آنمي از و كوچكنواخت، كه سوءجا موجب حركت بتوانترين شايد است، بوده ظن

بي را مردم كرداتهامات تلقي عادي امري را موضوع اين و ندانسته در.اساس كه چرا
روزنامه مجدد طبع اجازة صغير، استبداد از ناشي غيرعادياختناق امري چنين، اين اي

ميمي روزنامه اين عوامل خواندن مستبد و بودن شاه عامل احتمال و .رفتنمود
مهم حادثهاما عزيمتترين داد، رخ مجداالسالم براي صغير استبداد دورة در كه اي

اصفهان به بختياريوي با او همراهي آزاديو بودهاي واقعه.خواه اتهاماتاين دامنة
گسترده را وي بر شدوارده آشكار مشروطه دوم دورة در آن اثرات كه نمود شديدتر و .تر

مشروطه توسط شاه محمدعلي بركناري و تهران فتح حكومتبا ديگر بار خواهان
آزاد و گشت استبداد جايگزين فعاليتيمشروطه كردندخواهان آغاز نو از را خود .هاي

سي چاپ از پس اما رسانيد؛ چاپ به را سوم سال شمارة نخستين نيز مجداالسالم
مشروطه غضب مورد وي جريده، اين از شدشماره واقع ازتهمت.خواهان كه هايي

اينمدت بود، گرفته نشانه را او پيش عجيها اصفهان به سفر ماجراي با وبار شده ن
ميمشروطه تصور كه جانبخواهان جهت در وي سمتكردند به و مخلوع شاه از داري

آوردند فراهم را وطن نداي روزنامة توقيف موجبات گشته، اصفهان عازم .جاسوسي
هميشه براي روزنامه شد سبب اما نداشت؛ روزنامه محتواي با ارتباطي توقيف اين اگرچه

بماند .خاموش
پرداخت،صرف خواهيم بدان خود جاي در كه اتهامات اين نادرستي يا درستي از نظر

گرديد محبوس باغشاه در و دستگير مديره هيئت حكم به محكوم.مجداالسالم ابتدا وي
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چون افرادي حمايت با اما شد خود سابق تبعيدگاه به حبس سال پنج اسعد،«به سردار
آيت و نوراهللا آقا خراسانيحاج ص(»اهللا خاموشان، شهر به)6مجداالسالم، وي حبس حكم

گشت مبدل تهران از ابدي .تبعيد
مطرح مشابهي بيش و كم نظرات اصفهان سفر در مجداالسالم اتهامات بررسي در

است آن.شده صغير،اهم استبداد خارجة امور وزير سعدالدوله، چون افرادي با ارتباط ها
كرم عليخان ارشدالدوله در)3(انيو جاسوسي تهمت و شاه، محمدعلي خاص عامل ،

است تهرانهم.اصفهان در نيز را روسي روزنامة يك نمايندگي وي كه شده گفته چنين
است داشته عهده نارنجي،.)730همان،ص(بر كتاب نويسندة كه است علت همين به شايد

مي روس طرفدار سياسي مسلك نظر از را صكتاب(خواندمجداالسالم .)268نارنجي،
مي مشروطهآيا مجداالسالم كه نشست قضاوت به چنين آزاديتوان و بهخواه طلب،

آزادي كار پيشرفت از تا رفته اصفهان به شاه شخص حتي يا سعدالدوله خواهاندستور
جريان در خود كه مجاهدالسلطان كند؟ جلوگيري استبداد حكومت نفع به سامان آن در

بختيا آزاديريحملة نمايندة را مجداالسالم است، داشته شركت تهران به خواهانها
مي چنين كرده معرفي بودندآزادي...«:نويسدتهران اوضاع مراقب كه هم تهران خواهان

بختياري با كه را كرماني بهمجداالسالم ديگر نفر دو با داشت نزديكي مناسبات ها
فرستا فعاليت از تا فرستادند آوردهاصفهان عمل به جلوگيري شاه محمدعلي دگان

نمايند خنثي را آنها ...عمليات اقدامات. نتايج در ميرزا محمدعلي فرستادگان فعاليت
نتيجه اخذ بدون خالي دست ناگزير آنها و نرسيد جايي به كرماني مجداالسالم متقابل

كردند مراجعت مركز علوي،صص(»به اي.)58�57دانشور به استناد نهبا مطالب، تنهان
مي تبرئه وارده اتهامات از شودمجداالسالم نهاده ارج بايد نيز وي خدمات بلكه اما.شود؛

درست قضاوت براي است دهيمالزم قرار بررسي مورد نيز را ديگران نظرات .تر
روزنامه در مجداالسالم خدمات به اشاره با االسالم عبورناظم با مشروطيت به هايش

دقتاز با خود قول به و امر انديشهظواهر در انصاف و تأمل اقداماتنظر، و ها
برمي مجداالسالم براي را تقصير دو ابتدا اصفهان:شماردمجداالسالم، به او رفتن نخست،

تفرقه مأموريت بختياريو ميان ايناندازي ديگر و شاه طرف از خبرنگارها او كه
استروزنامه بوده روسي و.اي دانسته باطل را اتهامات اين داليلي بيان با ادامه در او
به«:نويسدمي و خارج طهران از مأموريت اين به نفر چهار آنكه اوالً او، اولي تقصير

ابراهيم ميرزا يكي شدند، وارد ديگراصفهان است، مجلس وكالء عداد در امروز كه خان
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كهشا صدراالنام ديگر است، دولتي ادارات از يكي در امروز كه ميرزا جعفر محمد هزاده
مي زندگي طهران در احترام و عزت نهايت با نفرامروز چهار اين بين از كه شد چه كند

مجداالسالم همان فقط رفتند اصفهان به مقصود يك به و خيال يك به و عزم يك به كه
گرديد ناظ[مقصر نكته داردماين تأمل بسي جاي واقعاً ورود]االسالم از پس آنكه ثانياً

براي ما گفتند نفر چهار هر نمودند استنطاق را نفر چهار هر اصفهان، به نفر چهار اين
كه گفتيم بهادر امير به فلذا داشتيم مانع راه بين در چون آمديم ملت به خدمت

اميرمي از هم پول و كنيم خدمت شما براي قصدرويم كه گرديد ظاهر و گرفتيم بهادر
نداشتند مأمور.بدي نه و وزير نه و بود وكيل نه مجداالسالم كه آن ديگر تقصير اما و

روزنامه...دولت، از يكي خبرنگار مجداالسالم آنكه روسديگر دولت نه بود روسي نگاران
مي خدمت هم ملت به مجلس در امروز خارجه جرايد خبرنگار .)جاانهم(»كندو

يك مجداالسالم حال هر شددر مستبدان با همدستي به متهم ديگر در.بار اما
ترديد آن سقم و داردصحت وجود دو.هايي سوراخ يك از فرد معروف مثل بر باربنا

نمي نميگزيده نيز مجداالسالم باشدشود؛ كرده خبط چنين يك.بايست كه بهاو بار
نما طور به كسروي عينقول به مشروطهيشي ميان به را خود تا گفت بد طلبانالدوله

بود شده تبعيد و حبس گرفتار دستمزد، جاي به ببرد؛ خبر وي براي سپس و .بكشاند
كند تكرار را اشتباه اين باره دگر وي تا نداشت لزومي گفتةهم.بنابراين طبق چنين

نشدهناظم محكوم وي همراهان چرا نميبنا.انداالسالم، رابراين وي صراحت به توان
مشروطه به خواندخائن .طلبان

مجداالسالمقضاوت)ج دربارة :ها
قضاوت مسند به زمينه اين در كه آن از قبل و مجداالسالم، بر وارده اتهامات بيان از بعد

مي بگذرانيمبنشينيم، نظر از را منتقدان و آشنايان، بستگان، نظرات قدري :بايست
مي قضاوت چنين او مورد در مجداالسالم به«:كندبرادر خدمت در مجداالسالم

مي آتش و آب به را خود ميجامعه مرگ استقبال به شجاعت كمال با و نسبتزد و رفت
نمي خودداري خيرخواهي از هم شخصي دشمنان صمجداالسالم،(»كردبه خاموشان، شهر

فردي.)7 را وي بيان، اين با ميمشروطهاو نيزخواه جان از خويش هدف براي كه خواند
.گذردمي
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چشم با و بدبينانه نگاهي با ميكسروي او خدمات از نداي«:نويسدپوشي نويسندة
بودهوطن كرماني مي...مجداالسالم بدنام مرد بدناماين سپس و ازبود و گرديد تر

پروزنامه آن بيرون آراستگي همة با هم، نوشتهاش خوردن نان براي جز كه يداست
ايران،ص(»شدنمي مشروطه بردر.)274كسروي،تاريخ وارده اتهامات تمام كسروي واقع

بي با و پنداشته درست را ميمجداالسالم محكوم را وي برايمهري كه حالي در نمايد؛
نمي ارائه استواري شواهد و داليل اتهامات اين همچنين.دهددرستي كهآنكسروي جا

مي سخن دوم مشروطة محكومين سرنوشت محمدعلياز چون، افرادي كنار در گويد،
و حضرت صنيع بي...شاه، نيز را مجداالسالم مشروطه، دشمنان عنوان نگذاشتهبا نصيب

ميكند تكرار را قبلي اتهامات ليست، اين در وي نام نمودن وارد با هجده(و تاريخ كسروي،

آذربايجان، ص1جساله ،68(.
روزنامه راه از مال كسب قصد بر مبني كسروي گفتة مجداالسالم راگويا نگاري

ميپيش چنين كه بود كرده كوته«:نگاردبيني ازبعضي غرض كه كنند گمان نظران
روزنامه در من نيكاصرار و ثروت تكميل يا بوده معاش تحصيل خودمنويسي ولي نامي

اينمي اگر كه نبودهدانم تامه علت بود كارم در هم تامه...مالحظات علت هماناو اش
چنان است تربيت و تمدن ثمرات به عامه اذهان نمودن آشنا و ملت امروزبيداركردن كه

شده محبوس اعمال همان جرم به كه آنهم ناچار بخورد صدمه كار هر از كس هر و ام
مي ترك را نميكار باز اگويد از چشم وتوانيم سر آخرين دم تا و بپوشيم وظيفه ين

نيستم مأيوس و بود خواهد قلم با سفرنام(»كارم جةمجداالسالم، ص2كالت، ،361(.
ناظمهمان كه همشهريطور از دفاعاالسالم بهكرداش اگر مجداالسالم، عزيمت واقع

به را اصفهان به همراهانش ميو باقي سؤال اين بدانيم جاسوسي تنهاجهت چرا كه ماند
نه وي همراهان ديگر و داد را آن تاوان بلكهمجداالسالم نشدند؛ دچار او سرنوشت به تنها

رسيدند نيز باالتري مقامات و مناصب عين.به گفتة ميشايد كه من«:نويسدالسلطنه
مشروطه و مردم به را او ميطلبخدمات دو.دانمها هر چوب مجداالسالم اين

مطلبنق...[سر اصل در چين مي]طه ميمشروطه مستبد تبعيد، تبعيدشود معلوم.شود
حقمي آدم استشود عين(»گويي جخاطرات باشد)2776،ص4السلطنه، نزديك واقعيت .به

سوء وي درستكاري به نسبت براون، مظنونادوارد را مجداالسالم حتي و داشته؛ ظن
رشوه ميبه صص(داندخواري فوق.)122�121براون، مردي را مجداالسالم العادهملكزاده،

نويسنده نيز و مطلع و استباهوش خوانده زبردست اظهار.اي چنين ادامه در وي
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بهمي مجداالسالم كه استفادهدارد به اتهام ميانخاطر در را خود وجهة جويي،
استمشروطه داده دست از تاريخ(طلبان صملكزاده، ايران، .)433مشروطيت

خدمت از را مجداالسالم نيز رشديه حسن ميرزا مشروطيتپسر حقيقي گزاران
ناظم سخنان اما خليلدانسته؛ و انصافاالسالم از دور به و ناعادالنه را وي مورد در پور

كرده سعي آنها كه است معتقد و ببرنددانسته باال قدري را كرمان اهالي مقام رشديه،(اند

بيپروين.)96ص به را مجداالسالم بهزاد، او كه است معتقد و كرده متهم عقيده ثباتي
مي مطلب افراد مدح در زمان، استاقتضاي طور.نوشته به را كسروي قضاوت وي اما

مي مشروطيت دوران فرهنگي رجال از را مجداالسالم و نپذيرفته زاد،(خواندكامل پروين

نپرداخته.)14ص وي دربارة اظهارنظر و مجداالسالم عملكرد در تحليل به محققان ،ديگر
عنوان به او از شاخص«تنها ص(»روشنفكر سنتي«يا)90آبراهاميان، يزداني،(»روشنفكر

كرده)60ص عهدهياد را پايتخت سياسي روزنامة پنج از يكي مديريت كه واند، بوده دار
هم ديگر خومانند آزادي،«دقلمان مفاهيم دربارة خود دانش اندازة به و سليقه و ذوق به

مي قلم پيشرفت و قانون ص(»زدمشروطه، دليل.)61همان، به كه دست اين از نظراتي و
آن از كالم اطالة از صرفدوري ميها .شودنظر

نتيجه
د تنها مجداالسالم شخصيت به محققان و مورخان اغلب شد، بيان كه رهمانطور

روزنامه كردهچارچوب اشاره وي اتهامنگاري به منجر كه وي فكري تكاپوهاي به كمتر و
پرداخته است، شده مجداالسالم.اندجاسوسي مقاالت نيز و نظرات مطالعة از پس آنچه
نمي كه است اين داد، همدست به متهم را او سادگي به كردتوان مستبدان با .دستي

متهم از قبل كه بناكرچرا مجداالسالم آيا كه داد پاسخ سؤال اين به بايست مي وي دن
مي طرفداري مشروطه از ظاهر در و مصلحت آيابه مثبت پاسخ صورت در است؟ كرده
هزينه چه شده؟ وي نصيب بازي اين از پرداختهچيزي راه اين در را معنوي و مادي هاي
برنامه هدف چه به رسيدن براي او شدهاست؟ است؟ايريزي كرده ظاهرسازي به اقدام

و است؟ بوده چه راه اين انتخاب از وي ....انگيزة
مقاالت تمام در مجداالسالم كه ديديم او، اتهامات و اقدامات به اجمالي مروري با

ايده شكل عنوان به آن معرفي و مشروطه حكومت از حمايت با حكومت،خود، آل
مور را مستبدان و استبداد ميحكومت قرار نكوهش ميد همگان از و برايداد خواست
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به كه را كشور تمدن و سياست افق تا داده هم به اتحاد دست ميهن آبادي و آزادي
كنند روشن بود، شده تاريك استبداد ديرينة حكومت مشروطهآرمان.واسطة طلبيهاي

آزادي دورةو در كه است چنان وي عينخواهي زباناستبداد ازالدوله، تمجيد به
مي آزادي و ميمشروطه كالت قلعة گرفتار را خود و به.كندگشايد رسيدن براي آيا

براي راه بهترين رفتن، مشروطيت جلد در و ظاهرسازي ديگر، هرچيز يا مقام و پست
سخت يا بود مقصد به بارسيدن مجداالسالم همدستي در منتقدان اظهارات اگر ترين؟

تأييدعين را والدوله تبعيد زندان، است؟ بوده چه خدمت اين از وي دستمزد نماييم،
به بلكه خيانت؛ نيت به نه وي كه بود آن براي اينتوقيف وطن به خدمت براي خود زعم

برگزيد را هم.راه ديگر نگاه با ايران روز آن جامعة به مجداالسالم نگاه رديفانشاگرچه
پذير بر دليلي امر اين ولي بود مشروطهمتفاوت ارجحيت اصل به وي اعتقاد سستي ش

استبداد از نشاني و نيست و نبوده استبداد استبر نشده ديده وي افكار عمق در .طلبي
صرف به كه شد كساني دستاويز فقط مستبد شاه از مجداالسالم طرفداري اتهام

درباره وي نبودن كردندتندرو قضاوت مقاالت.اش سبك واقع گونهدر به ايمجداالسالم
مي اشتباه اين به را انسان اول نگاه در كه دواست با او كه قصداندازد زدن حرف پهلو

مصلحت با مخالفانش قول به و دهد جلوه مثبت را خود سويدارد هر به را قلم انديشي
نمي صدق گفتار اين وي دربارة كه بچرخاند؛ دارد دربر منفعتي .كندكه

اينشاي بتوان بهد تبعيدش ماجراي كه نشست داوري به مجداالسالم دربارة گونه
مشقت و همةكالت سنجيدن با كه بود ساخته محتاط فردي وي از او، بر وارده هاي

مي دست به قلم استزوايا ميهم.گرفته نظر به كنهچنين در وي كه ورسد افكار
ساده خود، ااعتقادات مظهر را شاه ميلوحانه تلقي طور اين و ندانسته كهستبداد نمايد

است بوده مجلسيان و ملت همراه نيز مي.وي واقع بهدر وي كردن متهم جاي به توان
خوش فردي را او مشروطه،خيانت، با افراد همراهي اظهار محض به كه نمود تلقي باور

مشروطهآن يك را ميها واقعي آنطلب بدون بازيداند؛ بر باشدهايكه واقف .سياسي
اسالم پيامبر روش از پيروي با و داده جاي را ديني مباني خود افكار عمق در )ص(وي

در عداوتبدون و افراد فعاليت پيشينة گرفتن سنگنظر و آناندازيها راههاي در ها
نومشروطه از تمجيد به كشور، ميپيشرفت بدبيني.پردازدخواهان از حذر وي اصلي مرام

ب خودو همكاران و كرده خودداري افراد به فحاشي از تفكر، همين پاية بر و بوده دگويي
مي برحذر كار اين از غرض.داشترا نوع هر از دور به پايان ميدر شيفتگي يا توانورزي
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ملي شخصيت يك را كرماني وطنمجداالسالم و راهگرا در كه آورد حساب به پرست
در كوششي هيچ از خود نورزيدآرمان .يغ
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