
انهدام و غارت انجمن ُاخوت

محمد حسيني

يکي از آشکارترين و برجسته ترين شواهد و قراين سياسي بودن انـجمن اخـوت و
فعاليتهاي سياسي آن٬ و در عين حال مبهم ترين واقعه در جريان حيات اين تشکيالت٬
حادثه گلوله باران و تخريب و غارت منزل ظهيرالدوله و مقر انجمن اخوت در تهران در
خالل اقدام محمدعلي شاه در بمباران مجلس و سرکوب مشروطه خواهان به شمار آمده

است.
امين الملک با لحني قاطع مي نويسد:

عده اي از بيخبران معتقدند که انجمن اخوت مروج روح تنبلي و بـطالت بـوده
است و حال آنکه عالوه بر فداکاريهايي که انجمن براي تـرويج آزادي و شکسـتن
سورت تکبر عناصر فاسده استبدادي و برقراري اصول اخوت و مساوات در بـين
[ نـيز] خـدمات مردم نموده است... انجمن اخوت براي تبليغ آزادي و تربيت مردم
گرانبهايي نموده است. در تمام مقدمات و تحوالتي که منجر به از بين رفتن استبداد
و ايجاد مشروطيت در ايران گرديده است و همچنين در کليه مبارزات با اصول کهنه
استبدادي و تربيت و بيداري مردم و ترويج تمدن جديد متکبر و پيشرو بوده است...
در دوره مبارزه با استبداد حضرت ظهير الدوله٬ کـه در رأس انـجمن قـرار داشـتند٬
همواره شاخص بوده اند. چنانچه به همين جهت به امـر مـحمدعلي شـاه... مـنزل
مرحوم ظهيرالدوله و انجمن اخوت را به توپ بسته و اموال آنها را به غارت بردند...
و پاره اي از اهل حقيقت و صاحبدالن بر آن اند که علت واژگون شدن کاخ سلطنت
محمدعلي شاه همين اقدام مشاراليه براي خرابي و غارت انجمن اخـوت و مـنزل

١. «خاطرات امين الملک»٬ خاطرات و اسناد ظهير الدوله . به کوشش ايرج افشار. تهران٬ شـرکت سـهامي کـتابهاي
جيبي٬ ١٣٥١. ص پنجاه و نه ـ شصت.

مرحوم حضرت صفاعليشاه بوده است... ١

اسماعيل رائين نيز مي نويسد:



پس از مـرگ مـظفرالديـن شـاه٬ انـجمن اخـوت مـبارزه شـديدي را بـا دربـار
محمدعلي شاه آغاز کرد و اعضاي انجمن همه بر عليه استبداد و محمدعلي شاه به
مبارزه پرداختند. از روزي که محمدعلي شاه مجلس را بـه تـوپ بست٬ چـند روز
پي در پي به امر شاه مستبد خانه کساني که مورد تنفر او بودند٬ از جمله شـاهزاده
ظــل الســلطان عـم شـاه٬ شـاهزاده جـالل الدوله پسـرعمش و خـانه ظـهيرالدوله
شوهرعمه شاه که در آن وقت حکمران رشت بود٬ بمباران و به وسيله سربازان غارت

اموشخانه و فرامـاسونري در ايـران . بـي جا٬ مـؤسسه تـحقيق رائـين٬ بـي تا. سـه جـلد٬ ج ٬٣ ١. اسماعيل رائين. فر
[ تهران] ٬ اقبال٬ ١٣٥٥. ص ١٠٣.ص ٤٩٩.  ٢. کتيرايي. فراماسونري در ايران .

شد... ١

و سرانجام٬ محمود کتيرايي بر آن است که: «انجمن اخوت در نهان به پخش انديشه
آزادي و مشروطه خواهي مي پرداخت و در اين راه به نمايش تئاتر که در آن به گوشه و
 کنايه ستمگري فرمانروايان دوره خودکامگي را نکوهش مي کرد٬ دست يازيد... انجمن
اخوت نزديک به ده سال به کار خود در نهان و آشکار سرگرم بود تا روزي که مجلس را

به توپ بستند و خانه ظهيرالدوله را هم ويران کردند و چاپيدند...» ٢
اکنون بايد ديد بررسي وقايع عيني و نگرشها و قضاوتهاي مطرح شده در اين باره٬
موجد و مؤيد چه تلقي و برداشتي از علل و انگيزه هاي تخريب و تاراج انـجام اخـوت

خواهد بود.
در گذشته به نوع نگرش و تحليل و ايستار ذهني و عيني ظهيرالدوله و اخوان نسبت به
پيدايش و اوجگيري جنبش مشروطه اشاره کرديم. بـجز مـعدودي از اعـضاي انـجمن
اخوت٬ که به تدريج جذب گرداب مشروطه خواهي گشته و در بـافت ايـدئولوژيک آن
گرفتار و مستحيل شدند٬ غالب اخوان از زاويه نگرش «عاقل اندر سفيه»٬ اگر نگوييم در
مجموع متمايل و مدافع هيئت حاکمه٬ حداقل در موضعي تماشاگرانه و منفعالنه نسبت
به ظهور و بسط نهضت٬ مي نگريستند. در خـالل رويـدادهـا و رويـاروييها وتـصادمات
فکري ـ سياسي بين هواخواهان مجلس و مشروطه با مدافعان سـلطنت مـطلقه و نـظم
کهن ٬ که خواه ناخواه اکثريت قريب به اتفاق گـروهها و افـراد را درگـير خـود سـاخت٬
اعضاي انجمن با فراغ بال و بي اعتنا٬ به خط مشي سابق خود و برپايي جـلسات عـادي
ادامه مي دادند و حتي در واپسين لحظات سرنوشت ساز چـالش نـهايي شـاه و مـلت و
صف آرايي قزاقها در قبال مجلس و انجمنها که َشبح تيره و تار جـنگ و نـاامـني بـرفراز
پايتخت سايه افکنده بود٬ اخوان بـدون دغـدغه و نگـرانـي بـه نشسـتهاي خـود ادامـه



[٤٢٥٦-٤ ] علي ظهير الدوله در جواني

١. خاطرات و اسناد ظهير الدوله . همان٬ «گزارش بينشعلي از طهران به ظـهيرالدوله در ٬٩ ١٣ و ١٥ جـمادي االول
١٣٢٦»٬ صص ٣٣٠ـ٣٢٧ و ٣٣٨-٣٣٧ و ٣٤١.

مي دادند و آنجا را از هرگونه تعرض و مخاطره اي مصون و بـرکنار مـي دانسـتند. ١ ايـن
احساس امنيت در روزهاي ٢٣ و ٢٤ جمادي االول ١٣٢٦ و در بحبوحه بمباران مجلس و

٢. همان٬ «نامه فروغ الدوله (ملکه ايران) به ظهيرالدوله در ٢٤ جمادي االول ١٣٢٦».
٣. ظاهرًا در روز چهارشنبه ٢٤ جمادي االول ١٣٢٦ صورت گرفت. ن. ک: همان٬ «نامه فروغ الدوله به ظهيرالدوله

در غره جمادي الثاني ٬١٣٢٦ ص ٣٧٠».

انجمنها نيز ادامه داشت ٢ و حتي هنگامي که در روز دوم يا سوم کـودتا ٣ قـواي دولتـي
تهاجم خود را به منزل ظهيرالدوله و انجمن اخوت آغاز کردند انتظام السلطنه (بينشعلي)٬



١. همان٬ «گزارش بينشعلي به ظهيرالدوله در غره جمادي االخري ١٣٢٦»٬ ص ٣٦٥ـ٣٦٤.

پس از شنيدن خبر اين تهاجم٬ آن را شايعه اي بي اساس و مُهَمل و «مزخرف» خواند ١ و
اين واکنش مبين آن است که اعضاي انجمن چون خود را بيطرف و تماشاچي و «داخل و

٢. همان٬ ٣٣٦.

جمع خرجي» نمي دانستند٬ ٢ از اين رو به هيچ وجه انتظار و حتي تصور حمله حکومت به
مقّر خود را به مُ خيله شان راه نمي دادند. با وجود اين٬ به رغم ناباوري و تحيّر اخوان٬ به
هر حال٬ اين حادثه رخ داد؛ خانه ظهيرالدوله و مقر انجمن خراب شد و اشيا و اثـاثه و

٣. همان٬ ص ٣٦٤ به بعد؛ ناظم االسالم کرماني. تـاريخ بـيداري ايـر انـيان . چ ٤. بـه اهـتمام عـلي اکـبر سـعيدي
الممالک. رجال سيرجاني. تهران٬ انتشارات آگاه ـ نوين٬ ١٣٦٢. دو جلد٬ ج ٬١ ص ١٨١؛ دوستعلي خان معير
عصر ناصري . تهران٬ نشر تاريخ ايران٬ ١٣٦١. ص ١١٢؛ ادوارد براون. انقالب ايران . چ ٢. ترجمه و حـواشـي
احمد پژوه. بي جا٬ انتشارات معرفت٬ ١٣٣٨. ص ٢٢١ـ٢٢٠؛ احمد کسروي. تاريخ مشروطه ايران . چ ١٥. تهران٬
اميرکبير٬ ١٣٦٩. ص ٦٥٧؛ مهدي مـلک زاده. تاريخ انقالب مشروطيت ايـران . چ ٣. تـهران٬ انـتشارات عـلمي٬
١٣٧١. هفت جلد در سه مجلد٬ ج ٬٤ ص ٧٩٣ـ٧٨٩ (نامبرده از قول فروغ الدوله همسر ظهيرالدوله تفصيل
[ بي جا] ٬ فردوسي٬ ١٣٦٢. چهار اين تهاجم و چپاول را آورده است)؛ يحيي دولت آبادي. حيات يحيي . چ ٤.
جلد٬ ج ٬٢ ص ٣٧٥؛ محمدمهدي شريف کاشاني. واقعات اتفاقيه در روزگار . به کوشش منصوره اتـحاديه و

سيروس سعدونديان. تهران٬ نشر تاريخ ايران٬ ٬١٣٦٢ سه جلد٬ ج ٬١ ص ١٩٢ و....

کتب گرانقيمت آن به غارت رفت ٣ بي آنکه هيچ گونه مقاومت يا حمله متقابلي از جانب

ارت امور خارجه انگليس درباره انقالب مشروطه ايـران . چ ٢. بــه کـوشش و ٤. کتاب آبي: گزارشهاي محرمانه وز
وير استاري احمد بشيري. تهران٬ نشر نو٬ ١٣٦٣. دو جلد٬ ج ٬١ ص ٢٤٠ـ٢٣٩.

اخوان صورت گيرد. ٤
در مورد تـبيين و تـوجيه ايـن حـادثه٬ کـه بـه راسـتي مـوجب غـافلگيري و حـيرت
ظهيرالدوله و همسر و مريدان وي گرديد٬ نظريات و فرضيات گوناگـوني عـنوان شـده

است.
رايج ترين و غالب ترين نظريه٬ دعاوي مـربوط بـه مـبارزات ضـداسـتبدادي انـجمن
اخوت مي باشد که پيشتر به بخشي از آنها اشاره شد. تعجبي نـدارد کـه در مـيان عـلل
احتمالي حادثه٬ اين علت بيش از بقيه مطمح نـظر و مـورد حـمايت و تأکـيد و تـرويج
طرفداران و اعضاي انجمن اخوت٬ با توجه به سليقه ها و ديدگاههاي سياسي حاکم بر
ايران پس از خلع محمدعلي شاه٬ واقع شده باشد. از جمله٬ عليرضا حکيم خسروي٬

دبير بعدي انجمن اخوت٬ مي نويسد:
... مرحوم ظهيرالدوله را همين بس که٬ با تمام شئون ظاهر٬ جامع کماالت معنوي و
به تمام معني به کسوت مقدس فقر آراسته و به لباس منزه درويشي پيراسته بود و...
با اينکه در تمام مدت عمر مصدر امور مـهمه مـملکتي٬ از وزارت تشـريفات تـا
استانداري و فرمانفرمايي در مرکز واليات٬ بوده اند هرگز از جاده فـقر و اخـوت و



تساوي با ساير مردم قدم فراتر نگذاشته و روش عدالت و تعادل را در هيچ حال از
نظر نمي برد و هميشه آنچه را بود مي نمود و به نحوي مّرباي تربيت فقر و درويشي
شده بود که خود مربي عده بـيشماري از سـران و بـزرگان و شـاهزادگـان مـملکت
گرديد... عالوه بر تأسيس انـجمن اخـوت و هـمزانـو سـاختن وزيـر و کـارمند و
پيشخدمت٬ که سرمايه صالح و اصالحي براي مردم عصر بود٬... اقدام به تسليم و
تحويل ساالرالدوله و حکومت مازندران و همدان ايشان و ترويج سيره آزاديخواهي
و دادگســتري شان زبـانزد هـر پـير و بـرناست ــ اهـتمامات آن بـزرگوار در صـدر
مشروطيت و تشويق و ترغيب مردم به مساوات و حريت و عدالتخواهـي مـورد
تصديق همگان است٬ و تخريب منزل و مأوا و غارت اثاث خانه و کتابخانه ايشان
به توپ عناد و حمله حاميان استبداد و مقاومتشان در برابر ظلم و بيداد جاي انکار
نيست و پس از پيشرفت آزادي طلبان و فتح تهران تشکـيل جشـن نـصرت مـلي و

نمايشهاي تدريس دروس آزادي طلبي و اخالقي فراموش شدني نخواهد بود.
... مرحوم ظهيرالدوله سرمشق فداکاري و نـمونه مـجاهدات و آزادي طـلبي و
ملت دوستي است که بر تمام مقامات و شئون ظاهري پشت پا زد و... براي رفع بيداد
و دفع ريشه استبداد از هيچ اقدام و مقاومتي دريغ نفرمود و درس وارسـتگي و از
خودگذشتگي را عمًال به مردم ايران تدريس مي نمود. خانه و داراييش به بـاد رفت
ولي فکر آزاديخواهيش از ياد نرفت ــ و نامه اي که پس از غارت خانه و خانه خرابي
با کمال جرئت و اتکال بـه حـقيقت و اتکـا بـه شـخصيت نـظمًا سـروده و بـراي

١. ميرزا علي خان ظهيرالدوله. تاريخ صحيح بي دروغ . به اهـتمام عـليرضا حکـيم خسـروي و مـقدمه نـورالديـن
[ تهران] ٬ انتشارات شرق٬ ١٣٦٢. صص ١٧ـ١٥. مدرسي چهاردهي.

محمدعلي شاه فرستاده است... براي اثبات عرايض ما کافي است.... ١

اگرچه اسناد مورد بررسي و استناد ما در اين نـوشتار٬ مـؤيد حـماسه سرايـي فـوق
نمي باشد٬ با اين حال٬ چنين مي نمايد که محمدعلي شاه و اطرافيان و متحدان نزديک او٬
اطمينان و رضايت کافي نسبت به ظهيرالدوله نداشتند و ظاهرًا نزد ايشان٬ وي متهم به

همدلي و يا حداقل مسامحه و سهل انگاري در قبال مشروطه خواهان و انقالبيان بود.
برخي از اطرافيان شاه٬ با توجه به خـط مشي و اقـدامـات ظـهيرالدوله در حکـومت
همدان و...٬ وي را منشأ بدعت انجمن سازي و سرايت اين انديشه به پـايتخت و سـاير
واليات ايران مي دانستند٬ انديشه اي که به تدريج به اسباب دردسر بزرگي براي حکومت
و دربار بدل شد و مواضع رسمي انجمن اخوت و ظهيرالدوله نيز٬ که محمدعلي شاه به
واسطه خـويشاوندي از او چشـمداشت حـمايت و هـمدلي بـيشتري داشت٬ تکـافوي
خوشنودي و خورسندي خاطر مقام سلطنت را نمي نمود. مـعيرالمـمالک در ايـن بـاره



مي نويسد:
... حسودان و بدخواهان... به شاه مشتبه ساختند که چون ظهيرالدوله قبل از همه
انجمن ساخته و اين بدعت را ميان مردم نهاده بالنتيجه فسادها از آنجا سـرچشـمه
گرفته و بايد انجمن اخوت را از ميان برداشت. آنـقدر در سـعايت و اسـباب چيني
کوشيدند تا شاه را بر آن داشتند که امر به کاوش خانه ظهيرالدوله بدهد. در آن هرج و
مرج عجيب همين قدر که چنين امري صادر شد يکباره به خانه سلطان فقرا ريخته هر

جال عصر ناصري . ص ١١٢. الممالک. ر ١. معير

چه بود بردند و شکستند و ويران ساختند. ١

همچنين٬ برخي نويسندگان منشأ خصومت حکومت مرکزي با ظهيرالدوله را همدلي
و مماشات وي در قبال انجمن و انقالبيان رشت و گيالن دانسته اند. از جمله محمدمهدي
شــريف کاشاني پس از شــرح تــخريب و چـپاول مـنزل ظـهيرالدوله و انـجمن اخـوت
مي نويسد: «.. خصومت دولتيها با ظهيرالدوله از زمان حکومت رشت بود که در حکومت

٢. شريف کاشاني. واقعات اتفاقيه . ج ٬١ ص ١٩٢ـ١٩١؛ حسين سعادت نوري. «اعتمادالدوله ها٬ حسام السلطنه ها٬
ظهير الدوله»٬ مجله يغما ٬ سال ٬١٣ ص ١٤٢ (انتشارات ايران٬ مرداد ١٣٦٣).

[ با آنها] همراهي داشته است...». ٢ او رشتيها تشکيل اردو داده و او
افـتمند٬ درسـتکار و کنسول روسيه در رشت نيز گرچه ظهيرالدوله را «شخصي شـر

ارت امور خارجه روسيه) . ترجـمه حسـين قـاسميان. بـه کـوشش احـمد ٣. کتاب نارنجي (گزارشهاي محرمانه وز
بشيري. تهران٬ نشر پرواز٬ ١٣٦٦. دو جلد٬ ج ١: «تلگراف هارتويک»٬ تهران٬ ٢٠ مارس ٬١٩٠٨ ص ١٥٧ـ١٥٦.

غيرقابل خريداري» ٣ و «با تربيت و انسان و پر انرژي»٬ و همنوا با خود در مهار انقالبيان و
«لزوم اتخاذ اقدامات جدي جهت برقراري نظم» در مـحيط مـتشنج آن خـطه٬ ارزيـابي

٤. همان٬ تلگراف ٤ مارس ٬١٩٠٨ ص ١٦٤.
٥. همان٬ «شرح وقايع اتفاقيه در واليات ايران بر اساس گزارشات کنسولگريها در مارس ١٩٠٨»٬ ص ١٨٠ـ١٧٩.

مي کرد ٤ و بدوًا از آن استقبال کرد٬ ٥ اما به زودي نتيجه گرفت که روش و منش سياسي
ظهيرالدوله براي محيط انقالب زده اي مانند رشت و مقابله با اوضـاع بـحرانـي مـناسب

٦. همان٬ «تلگراف هارتويک٬ ٢٠ مارس ١٩٠٨»٬ ص ١٥٧ـ١٥٦.
٧. همان٬ «گزارشات آوريل و مه ١٩٠٨»٬ ص ٢٢٢.

نيست ٦ و به استيالي بيشتر انجمن و انقالبيون رشت منجر گرديده است. ٧
در نتيجه چنين برداشتي٬ به تدريج سوءظن دربار ايران نسـبت بـه هـمدلي و تـعلل
ظهيرالدوله در قبال انقالبيان رشت شدت يافت به طوري که مشيرالسلطنه صـدراعـظم
محمدعلي شاه٬ درست در آستانه کودتا٬ تلگراف زير را براي ظهيرالدوله مخابره کرد:

خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقاي ظهيرالدوله دام اقباله: از قرار راپرتي که از
گيالن به سفارت انگليس رسيده است دوازده هزار قبضه تفنگي که دولت خريداري



تومان آغا ملقب به فروغ الدوله دختر ناصر الدينشاه و همسر علي ظهير الدوله
[ ١٢٥٩-٦٤٥٢ الف] به اتفاق دو تن از دختران خود در لباس دراويش

کرده و به توسط کمپاني وارد گيالن شده است انجمني که در آنجا تشکيل کرده اند
خواسته اند تفنگها را خريداري نمايند. اگر اين فقره صورت وقوع پيدا نمايد يقينًا
بدانيد که خانواده جناب مستطاب عالي را متزلزل خواهد کرد. البته فورًا به وصول
اين تلگراف از قزاق مأمور گيالن به اداره کمپاني حامل اسلحه فرستاده از تفنگها و
اداره کمپاني محافظت و محارست نمايد که خداي نخواسته به دست اشرار نيفتد...
چگونه امکان دارد تفنگ خريداري دولت را مجددًا ديگران بخرند. نتيجه اقدامات را

١. خاطرات و اسناد ظهير الدوله . ص ٣٥٤.

زود اطالع بدهيد. ١



گرچه ظهيرالدوله دعـوي فـوق را انکـار و حکـومت مـرکزي را از بـابت صـيانت و
حراست تسليحات دولتي مطمئن ساخت و پس از وصول خبر و انهدام و انحالل مجلس
و کليه انجمنهاي انقالبي٬ فعاالنه در جهت انسداد و انـحالل انـجمن رشت بـا دربـار و

١. عالوه بر بخش پيشين نيز ن.ک.: کتاب نارنجي . «تلگراف ١٤ ژوئن»٬ ج ٬١ ص ٢٦٠ـ٢٥٩؛ و ابراهيم صـفايي.
[ تهران] ٬ انتشارات جاويدان٬ ١٣٤٤. دو جلد٬ ج ٬١ ص ١٥٦. ان مشروطه . رهبر

حکومت تشريک مساعي نمود٬ ١ با وجود اين٬ ديري نپاييد که به دستور دولت مرکزي از

٢. خاطرات و اسناد ظهير الدوله . «تلگراف مشيرالدوله در ٤ جمادي الثاني ١٣٢٦»٬ ص ٣٨٢.

حکومت آنجا منفصل و سردار افخم جانشين وي شد. ٢
شايد٬ چنانکه امين الملک نيز ادعا مي کند٬ دربار ايران به اين نتيجه رسيده بـود کـه

٣. خاطرات امين الملک . مأخذ پيشين٬ ص هفده.

ظهيرالدوله در نهان بر طبل مشروطه خواهان مي کوبد٬ ٣ به خصوص که در افواه عامه نيز
چنين شايع بود که نامبرده با اتخاذ موضعي انتقادي در برابر شاه٬ پيوسته او را نصيحت و
شماتت مي کند. براي نمونه٬ فروغ الدوله٬ همسر ظهيرالدوله٬ در نامه اي به وي نوشت:

... ديروز از انجمن دارالمرز شهرتي کرد که آقاي ظهيرالدوله يک تلگراف سختي به
شاه زده اند که اين چه اوضاعي است؟ تمام شلوغيها را خودت مي کني٬ چرا دست از
اين تقلبات بر نمي داريد؟ تمام سرحدات را شلوغ کـرديد٬ مـردم رشت ريـخته انـد
قورخانه را تصرف کرده اند٬ تمام شهر شلوغ شـده است. ايـن حـرف خـيلي تـوي
دهانهاست که آقاي ظهيرالدوله شاه را نصيحت کرده است. نمي دانم راست است يا

٤. خاطرات و اسناد ظهير الدوله . ص ٣٤٠ـ٣٣٩.

دروغ.... ٤

پس از تخريب و تاراج منزل ظهيرالدوله٬ باز٬ نامبرده به همسر خود نوشت: «... يقين
[ فرزندان داشتم يک تقصيري گردن شما گذاشته اند و شما و ظهير حضور و ناصر عليخان
ظــهيرالدوله] را کشــته انـد کـه خـانه مان را خـراب و زن و بـچه تان را اسـير و در بـه در

٥. همان٬ «نامه فروغ الدوله به ظهيرالدوله در غره جمادي الثاني ١٣٢٦»٬ ص ٣٧٤.

کرده اند....». ٥
اکد» فعاليتهاي هنري انجمن و برخي گفتني است که بنابر اظهارات و خاطرات «تقي ر
نمايشنامه هاي طـراحـي و اجـرا شـده بـه تـوسط آن داراي مـضامين سـياسي بـه سـود
مشروطه خواهان و در انتقاد از محمدعلي شاه بود. از جمله پيش از واقعه بستن مجلس
در انجمن به مدت چند شب يک نمايش پانتومي (تخيلي و صامت) ظاهرًا در تقليد و
تنقيد از حرکات و سياستهاي محمدعلي شاه روي صحنه آمد و هنگامي که موقرالسلطنه
ماجراي آن را براي شاه حکايت و روايت کرده مـوجب کـينه و سـرانـجام انـتقام جويي



[ ٥٥٩٥-١] ظهير حضور پسر علي ظهير الدوله ناصرعلي پسر علي ظهير الدوله

١. براون. «انقالب ايران»٬ يادداشتهاي پژوه . ص ٤٥٢ـ٤٥١.

محمدعلي شاه از ظهيرالدوله گرديد. ١
به روايتي٬ ظهيرالدوله٬ هنگامي که در شوال ١٣٢٥ از همدان به تهران احضار شد٬
پس از مالحظه اوضاع مغشوش پايتخت و پـريشاني افکـار و تـحريکات و مـداخـالت
ه شاه و رجال و مردم ايران٬ متن اين اجانب در امور ايران چندان متأثر شد که٬ براي تنبّ
نمايشنامه را شخصًا تقرير و در حضور اعضاي انجمن اخوت و اغلب شخصيتهاي ملي و
دولتي و برخي رجال سياسي خارجي و پس از اجراي برنامه موسيقي ارکستر انـجمن٬
سه شب متوالي آن را در تاالر منزل خود٬ مقر انجمن اخوت٬ به مـعرض اجـرا و ديـد

ان مشروطه . ج ٬١ ص ١٥٣ـ١٥١. ٢. صفايي. رهبر

همگان نهاد و درآمد حاصل از آن را نيز به توسعه مدارس تهران تخصيص داد. ٢
به عالوه٬ برخي منابع از روابط دوستانه ظهيرالدوله با ملک المتکلمين واعظ مشروطه
و سخنگوي انجمنهاي انقالبي تندرو٬ که به شدت مورد خشم و خصومت محمدعلي

٣. ملک زاده. تاريخ انقالب مشروطيت اير ان. ج ٬١ ص ٤٦٥.

شاه بود٬ سخن گفته اند. ٣ نيز اقدام ظهيرالدوله به طرد محسن خان مظفرالملک از انجمن
اخوت به اتهام مباشرت او در قتل سيد جمال واعظ اصفهاني پس از بمباران مجلس٬ يکي
ديگر از داليل و قراين تعلق خاطر او به مشروطه و مشروطه خواهان بـه حسـاب آمـده



ان مشروطه. ج ٬١ ص ١٦٥ـ١٦٤.  ٢. کتاب نارنجي . ج ٬١ ص ١١٩ـ١.١١٨. صفايي. رهبر

است. ١
ظاهرًا روش و منش سياسي و اخالقي ظهيرالدوله٬ در قياس با سـاير حکـام عـصر
قاجار٬ چندان زبانزد خاص و عام گرديد که به تدريج از وي شـخصيتي وجـيه المـله بـا
مقبوليت همگاني٬ اعم از مشروطه خواه و انقالبي و محافظهکار٬ پديد آورد چندان کـه
وقتي احتشام السلطنه رئـيس مـجلس شـوراي مـلي تـصميم بـه کـنارهگـيري گـرفت٬ از
ظهيرالدوله به عنوان يکي از نامزدهاي احتمالي کرسي رياست مجلس نام برده مي شد ٢
و حتي جالب تر از آن٬ اينکه برخي از مخالفان ظهيرالدوله وي را متهم بـه زمـينه سازي
براي تبديل رژيم ايران به جمهوري و سپس احراز منصب رياست جمهوري براي خود

٣. صفايي. همان٬ ص ١٦٥ـ١٦٤.

مي کردند. ٣
در بخشهاي پيشين به گرايشهاي مشـروطه خواهـي و فـعاليتهاي انـقالبي بـرخـي از
اعضاي برجسته انجمن اخوت٬ از جمله ميرزا ابر اهيم خان٬ که بـه تـعبير ظـهيرالدوله از
«اصدقاي اخوان» و مسئول نشريه انجمن در تهران (مجله اخالق ) بود٬ اشـاره شـد. در
هنگامه صف آرايي محمدعلي شاه در برابر مجلس و انجمنها و تعقيب و تهديد تندروان٬

٤. خاطرات و اسناد ظهير الدوله . «نامه فروغ الدوله به ظهيرالدوله در ١٧ جمادي االول ١٣٢٦»٬ ص ٣٤٤.

نامبرده نيز تحت تعقيب حکومت واقع و ناگزير پنهان شده بود. ٤
از اين جالب تر٬ سوابق و خط مشي سياسي ميرزا محمدعلي خان نصرت السلطان٬ با
لقب طريقتي دانشعلي شاه٬ وکيل مجلس اول و عضو هيئت مشاوره انجمن اخوت بود که
از زمان مظفرالدين شاه با ورود در انجمنهاي سري به مخالفت و مقابله بـا سـياستهاي

٥. محسن مسعودانصاري. «شرح حال و مبارزات نصرت السـلطان٬ مـيرزا مـحمدعلي خان (دانش عـلي شـاه)»٬
٦. همان٬ ص ٣٠.مجله انجمن تاريخ ٬ ش ٬٢ تابستان ٬١٣٥٧ ص ٢٩.

حکومت وقت٬ به ويژه در امر اخذ قرضه خارجي٬ پرداخته بود. ٥ او در سال ١٣٢٢ق٬
همراه با سيد نصرالله سادات اخوي و چند تن ديگر از جمله بانيان تأسيس کتابخانه و
قرائتخانه ملي (هسته کتابخانه ملي فعلي) گرديد6 و در سال ١٣٢٣ق در نتيجه ارتباط و
دوستي با ملک المتکلمين و به اتفاق هم نقش مهمي در تغذيه مالي بست نشـينان حـرم
حضرت عبدالعظيم٬ مهاجرت صغري٬ و تشويق آنها به پـايداري تـا حـصول دسـتخط

٧. همان٬ ص ٣١؛ ملک زاده. تاريخ... . ج ٬١ ص ٢٩٩ـ٢٩٤؛ دولت آبادي. حيات يحيي . ج ٬٢ ص ٣١.

عدالتخانه داشتند. ٧ گفته شده بسياري از شبنامه ها در مخالفت با عين الدوله و حکومت

٨. انصاري. «شرح حال و مبارزات نصرت السلطان»٬ مأخذ پيشين٬ ص ٣٢ـ٣١.

به توسط نصرت السلطان و به خط نسخ نوشته مي شد. ٨ هنگامي که عين الدوله درصدد



تعقيب و تـوقيف مشـروطه خواهـان تـندرو٬ و از جـمله مـلک المـتکلمين بـرآمـد٬ ايـن
نصرت السلطان بود که نامبرده را مخفيانه و با لباس مبدل از چنگ عمال حکومت نجات
داد و با ملحق ساختن وي به رکاب طباطبايي و بهبهاني در هـنگام تـحصن در مسـجد

١. همان٬ ص ٣٢؛ ملک زاده. تاريخ ٬ ج ٬١ ص ٣٥٢-٣٥١.

جامع٬ او را به سالمت رهسپار قم و مهاجرت کبري نمود. ١ جالب است که وي در عين
عضويت در انجمن اخوت٬ که به کنارهگيري از سياست و اتخاذ مشي کامًال محافظهکارانه
معروف بود٬ عضو انجمن ملي و کميته انقالب٬ که اجتماعي بود از عناصر انقالبي تندرو

٢. در مورد کميته انقالب و فعاليتهاي آن ر.ک: ملک زاده٬ همان٬ ص ٤١٨ـ٤١٧ به بعد؛ صفايي٬ همان٬ ص ٣٥٢.
ضمنًا تقي زاده منکر عضويت نصرت السـطان در کـميته انـقالب است (تـقي زاده دربـاره قـتل اتـابک سـخن
مــي گويد»٬ مــجله ســخن ٬ ش ٬١ بــهمن ٬١٣٤٤ ص ٦)؛ بــه عــالوه٬ مــحسن مســعودانــصاري (فــرزند
نصرت السلطان)نيز ذکري از عـضويت پـدر خـود در کـميته انـقالب نکـرده است (شـرح حـال و مـبارزات

نصرت السلطان»٬ مجله انجمن تاريخ ٬ همان مأخذ٬ ص ٣٢ـ٢٥).
٣. ملک زاده٬ همان٬ صص ٢٣٩ و ٤١٩ـ٤١٧؛ صفايي. رهبران . ج ٬١ ص ٣٥٢.

با خط مشي شديدًا ر اديکاليي و حتي تروريستي٬ ٢ نيز به شمار آمده است. ٣
وي در طول دوره مجلس اول همواره در شمار مشروطه خواهان پـرحـرارت بـود و
هنگام صف آرايي محمدعلي شاه در برابـر مـجلس و مشـروطه خواهـان نـيز در صـف

٤. صفايي. رهبران .

مدافعان مجلس به چشم مي خورد. ٤ با توجه بـه ايـنکه بـعدها نـامبرده يکـي از سـران
برجسته تشکيالت فر اماسونري در ايران شد٬ در واقع سوابق و تحرک سياسي وسيع او
به خصوص عضويت وي در محافل و کانونهاي سياسي متضاد٬ انجمن اخوت و کميته

انقالب٬ بسيار قابل تأمل مي نمايد.
و اما تحريک برانگيزتر از اعمال افراد ياد شده٬ فعاليتهاي انقالبي ظهيرالسلطان فرزند
ارشد ظهيرالدوله بود که به نظر بسياري علت اصلي بمباران انجمن اخوت قلمداد شده

٥. کسروي. تاريخ مشروطه ٬ ص ٦٥٧. با توجه به تأييد حضور ظهير السلطان در صف مشروطه خواهان انقالبي در
ساير منابع٬ امکان دارد اين موضع سرسختانه کسروي در انکار اين موضوع٬ ناخواسته متأثر از مباني آرماني

وي باشد که منکر حضور و نقش مثبت عارفان و صوفيان در مسائل اجتماعي بود.

است. گرچه کسروي منکر عضويت ظهيرالسلطان در جرگه آزاديخواهان است ٥ ولي٬ به
اده٬ نامبرده به اتفاق برخي جوانان پرحرارت و انقالبي جمعيتي موسوم بـه گفته ملک ز
«کانون جوانان» تشکيل داده بود و در همين جا بود که «هسته قشون ملي» مدافع مجلس

٦. ملک زاده٬ تاريخ٬ ج ٬١ ص ٢٥٦.

و معارض محمدعلي شاه شکل گرفت. ٦ عضويت و حضور وي در صف مجاهدان حافظ

ج ٬١صص١٥٩ـ١٥٨و ٦٣٢. ٧.روزنامه انجمن تبريز ٬ سال اول ش ٬٣٢ ١٧ذيحجه ٬١٣٢٥ص ٤؛صفايي٬ رهبران ٬

مجلس ٧ و رشادت وي و يارانش در مواجهه با نخستين اقدام محمدعلي شاه يعني قضيه



توپخانه٬ چندان برجسته و نمايان بود که موجب تقدير و تحسين نمايندگان مجلس واقع
شد و به پاس خدمات ملي آنها٬ قرار شد اداره گارد ملي٬ که بنا بود بـراي مـحافظت و

١. ملک زاده٬ تاريخ ٬ مجلد اول٬ ص ٥٧٣ ـ٥٧٢؛ دولت آبادي٬ حيات يحيي ٬ ج ٬٢ ص ١٦٨ـ١٦٧ و ٣٧٥.

پاسداري مجلس و نظام مشروطه داير گردد٬ به عهده او نهاده شود. ١
به روايتي٬ ظهيرالسلطان در انجمن «بين الطلوعين» نيز عضويت داشت که مـجمعي
بود از عناصر انقالبي تندرو و افراطي به رهبري حيدرخان عمواوغلي٬ تقي زاده و... که
هدف آن قبضه رهبري ساير انجمنهاي پايتخت و سلطه و تفوق بر صحنه سياسي کشور٬
ولو با توسل به حربه تهديد و ترور٬ و در نهايت به دست گرفتن سکان هدايت انقالب
مشروطه بود. گفته شده در همين جا بود که برنامه ترور امين السلطان و محمدعلي شاه

٢. در ايـن مـورد ر. ک: مـلک زاده٬ هـمان؛ «تـقريرات مـيرزا مـحسن نـجم آبادي»؛ اسـماعيل رائـين. حـيدر خـان
عمواوغلي . چ ٬٣ تهران٬ جاويدان٬ ١٣٥٥؛ «خاطرات شخصي حيدرخان عمواوغلي»٬ به کوشش عباس اقبال٬

مجله يادگار ٬ سال ٬٣ ش ٤ و ٬٥ ١٣٢٥ش.

تنظيم و تصويب شد. ٢ برخي انجمن بين الطلوعين را همان کميته انقالب دانسته اند کـه
پيش از آن به عضويت نصرت السلطان عضو ديگر انجمن اخوت در آن اشاره شد و رائين

ان انگليس در ايران . چ ٬٣ ٬١٣٤٨ ص ٣١٧ـ٣١٥. ٣. ن.ک: منابع پيشين و اسماعيل رائين. حقوق بگير

بر آن است که اين مرکز در واقع مقر لژ فر اماسونري گرانداوريان فرانسه بوده است. ٣
همچنين هنگامي که جناح چپ نهضت مشروطه٬ مـتشکل از عـناصر و انـجمنهاي
تندرو به رهبري انجمن آذربايجان و انجمن حقوق و...٬ براي بـيرون و مـتالشي کـردن
رقيب ليبرال و محافظه کار خود٬ يعني «جـامع آدمـيت» بـه رهـبري عـباسقلي خان٬ بـه
صف آرايي در برابر آن به اتهام مصالحه و تباني با مستبدان و محمدعلي شاه٬ پرداختند.
حضور فعاالنه ظهيرالسلطان در طـيف تـندروان گـوياي مـيزان حـرارت و سـرسپردگي

٤. «يادداشتهاي عون الممالک»٬ فريدون آدميت. فکر آزادي و مـقدمه نـهضت مشـروطيت . بـي جا٬ چـاپ تـابان٬
١٣٤٠. ص ٣١٨.

آرماني او نسبت به اهـداف مشـروطه خواهـان تـندرو بـود. ٤ بـه روايت بـرخـي مـنابع٬
سرانجام٬ وي در اثر همين اقدامات خود در شمار کساني قرار گرفت که محمدعلي شاه

٥. شريف کاشاني. واقعات اتفاقيه . ج ٬١ ص ١٩٢ـ١٩١؛ صفايي. رهبران . ج ٬١ ص ١٥٥. البته در اينجا نيز کسروي
مخالفت وجود ظهير السلطان در شمار افراد مورد نظر براي تبعيد مي باشد: تاريخ مشروطه ايـران ٬ ص ٥٩٦.
محمدجواد شيخ االسالمي نيز به پيروي از فهرست کسروي و تقي زاده وجود ظهير السلطان در اين فهرست را
اهنماي کتاب ٬ سال دهم٬ ش ٬٣ ان مشروطه (صفايي) در مجله ر رد مي کند٬ ن.ک: مقاله وي در نقد کتاب رهبر

شهريور ٬١٣٤٦ ص ٢٦٧.

خواستار تبعيد آنها از پايتخت بود. ٥
دلبستگي ظهيرالسلطان به فعاليتهاي تند چـندان شـديد بـود کـه مـادر وي٬ هـمسر



[٥٨٥-٨ ] کارگران به هنگام تعمير عمارت مجلس شوراي ملي بعد از بمباران

ظهيرالدوله٬ دو هفته پيش از بمباران مجلس نوشت:
... ديروز تمام انجمنها در مجلس جمع بودند. تـمام مـردم ولگـرد بـيکار٬ جـلوي
مجلس توي مجلس ازدحام غريبي بود... اميراعظم٬ ظهيرالسلطان٬ غـالمرضاخان٬
اين جوانهاي شرطلب ولگرد بـاز رفـتند پشت بـام مـجلس بـناي سـنگر بسـتن را
 گذاشتند... شاه فرستاد که هشت نفر را از مجلس بدهيد تا کارتان نداشته بـاشند...
يکي اميراعظم٬ يکي ظهيرالسلطان٬ يکي حاجي حسين آقا٬ يکي غالمرضاخان پسر
مظفرالملک٬ يکي ملک المتکلمين٬ تقي زاده٬ آقاسيد جمال واعظ٬ به پالکونيک که
نظم شهر با اوست سپرده شد که اينها را بگيرد و اينها هـم امـروز چـهار پـنج روز
است هيچ از مجلس بيرون نمي آيند٬ اما ظهيرالسلطان را مـي گويند خـانه آقـاسيد
محمد است... شبها با آقاسيد محمد مي رود به خانه آقاسيد محمد٬ روزهـا بـا او



١. خاطرات و اسناد ظهير الدوله ٬ «نامه فروغ الدوله به ظهير الدوله»٬ ص ٣٣٩ـ٣٣٨؛ براون. انقالب ايران . ص ٢٠٧؛
خاطرات حاج سياح . به کوشش حميد سياح٬ زير نظر ايرج افشار٬ چ ٢. تهران٬ اميرکبير٬ ٬٢٥٣٦ ٥٩٥ ـ٥٩٤.

مي آيد به مجلس... ١

فــروغ الدوله٬ يک هـفته مـانده بـه کـودتا٬ بـاز خـطاب بـه ظـهيرالدوله نـوشت: «...
ظهيرالسلطان را هم هفت هشت روز پيش عقب کردند بگيرند. عبايش را به تنش ريزريز
کرده بودند. چون دم خانه آقاسيد محمد بود خودش را انداخته توي خانه... شاه حکم

٢. خاطرات و اسناد ظهير الدوله ٬ «نامه ١٧ جمادي االول ١٣٢٦»٬ ص ٣٤٤.

کرده هر وقت بيرون بيايد بگيرندش.... ٢
به هر حال٬ فعاليتهاي ظهيرالسلطان و شرکت فعاالنه او در نبرد با مـحمدعلي شـاه
سبب شد تا قواي دولتي پس از سرکوب مجلس و انجمنها٬ بـه شـدت در تـعقيب وي
برآيند. حاج سياح بر آن است که ظهيرالسلطان پس از بمباران مجلس به خارج از ايران

٣. خاطرات حاج سياح . ص ٦٠٨.

گريخت٬ ٣ اما گزارش منابع ديگر حاکي از دستگيري اوست. از جـمله مـادر وي طـي
[ پس٢ از دستگيري] بردند باغشاه... نامه اي به ظهيرالدوله نوشت: «... ظهيرالسلطان را
ابدًا هم نمي دانم چه بر سر ظهيرالسلطان آوردند... نديديد و نشنيديد که چـطور تـوي

٤. خاطرات و اسناد ظهير الدوله ٬ «نامه ٢٤ جمادي االولي ١٣٢٦»٬ صص ٣٥٩ و ٣٧٧. همچنين ن.ک: «نامه ملکه
ايران (فروغ الدوله) به ظهيرالدوله در: ملک زاده٬ تاريخ ٬ ج ٤ و ٬٥ صص ٧٩٠-٧٨٩ و ٧٩٣.

خاک و خون مي کشيدندش مي بردند....» ٤
شدت شکنجه و آزار ظهيرالسلطان در باغشاه٬ با آنکه وي پسرعم محمدعلي شـاه
بود٬ گوياي شدت خشم دربار نسبت به او مي باشد. دولت آبادي پس از شرح تعقيب و
بازداشت مشروطه خواهان که متعاقب بمباران مجلس آغاز شد٬ مي نويسد: «بـاالجـمله
محبوسين را يک يک استنطاق کرده اشخاص متفرقه و غيرمهم را رها مي کنند و مابقي را
نگاه مي دارند. ظهيرالسلطان را٬ که يکي از تفنگداران ملي بود٬ زنجير کـرده روزهـا در

٦. براون. انقالب ايران . ص ٥.٢١٨. دولت آبادي. حيات يحيي . ج ٬٢ ص ٣٤١.

آفتاب مي بندند و چند روز زحمت بسيار به او مي دهند....» ٥
ادوارد براون مي نويسد حتي: «... حکم اعدام ظهيرالسلطان عـمه زاده شـاه نـيز داده
شده بود٬ ولي در واپسين دم... مادرش خواهر مظفرالدين شاه اظهار کرد که اگر فرزندش

را بکشند او خود را خواهد کشت....» ٦
السلطان٬ فروغ الدوله دختر نـاصرالديـن شـاه و عـمه سرانجام با وساطت مادر ظهير

٧. خاطرات و اسناد ظهير الدوله ٬ «نامه فروغ الدوله در ٢٦ جمادي الثاني ١٣٢٦»٬ ص ٣٨٧؛ شريف کاشاني. واقعات

محمدعلي شاه٬ نامبرده آزاد و از ايران خارج گرديد. ٧



Ø اتفاقيه . ج ٬١ ص ١٩٩. همچنين در مورد مرگ اسفناک و فقيرانه ظهير السلطان ر.ک: مقدمه باستاني پاريزي بر
کتاب شهيد راه آزادي سيد جمال واعظ اصفهاني .

[٤٤٤-١ ] سيد جمال الدين واعظ اصفهاني

باري٬ به هر تقدير٬ وجود ظهيرالسلطان و نصرت السلطان در صف مشروطه خواهان
و مدافعان مجلس چه بسا اين فکر را به ذهن رهبران و فرماندهان نـظامي مـتبادر کـرده
باشد که مبادا تحت پوشش انجمن اخوت٬ آن محل به انبار تسليحات يا محل اختفاي

انقالبيان بدل شده باشد.
در خور يادآوري است که پس از بمباران مجلس و در هنگام تعقيب مشروطه خواهان٬
يکي از جوانان انقالبي در حال فرار از چنگ قزاقها٬ خود را به درون باغ و محوطه انجمن

١. خاطرات و اسناد ظهير الدوله ٬ «نامه فروغ الدوله به ظهيرالدوله در ٢٤ جمادي االول ١٣٢٦»٬ ص ٣٥٩.

و حياط منزل ظهيرالدوله انداخت. ١ گرچه همسر ظهيرالدوله به نوکران منزل خود دستور



طرد پناهنده مذکور را داد و تأکيد کرد «اگر کسي خواست وارد باغ شود يا از اين مقصرين

١. همان٬ «نامه فروغ الدوله و نيز بـينشعلي بـه ظـهيرالدوله در غـره جـمادي الثـاني ١٣٢٦»٬ صـص ٣٦٦ـ٣٦٥ و
٣٧٠ـ٣٦٩.

خواستند پناه بياورند نگذارند.»٬ ١ اما بعيد نيست که همين مسئله دستاويز حمله قزاقان
به آنجا شده باشد؛ زيرا آغاز تهاجم نيز گويا به اين بهانه بود که از انجمن به سوي قزاقان

٢. همان٬ و صفايي. رهبران . ج ٬١ ص ١٥٨؛ کسروي. تاريخ مشروطه . ص ٦٥٧؛ کتاب نارنجي . ج ٬١ ص ٢٤٧.

تيراندازي و به روايتي بمب پرتاب شده است. ٢
دولت آبادي نيز علت حمله به خانه ظهيرالدوله را شايعه اختفاي مجاهدين در آنجا

٣. دولت آبادي. حيات يحيي . ج ٬٢ ص ٣٧٥.
٤. خاطرات و اسناد ظهير الدوله ٬ «نـامه بـينشعلي بـه ظـهيرالدوله در غـره جـمادي االخـر ١٣٢٦»٬ ص ٣٦٨ـ٣٦٥؛

صفايي. رهبران . ج ٬١ صص ١٥٩ـ١٥٨؛ کتاب آبي . «مارلينگ به گري»٬ ١٥ ژوئيه٬ ج ٬١ ص ٢٤٠ـ٢٣٩.

ذکر مي کند. ٣ مضافًا اينکه شايع شده بود در انجمن بمب و نارنجک نگهداري مي شود ٤
و چه بسا همين پندار سبب صدور فرمان محمدعلي شاه مبني بر کاوش منزل ظهيرالدوله

جال عصر ناصري . ص ١١٢. الممالک. ر  ٦. خاطرات و اسناد ظهير الدوله . ص ٥.٣٧٥. معير

و سرانجام تخريب و غارت آنجا شده باشد. ٥
در بخشي از نامه همسر ظهيرالدوله به وي آمده است:

[ نظميه] آمدند پيش من که ... يک زن فرنگي با چهار زن چادر چاقچوري از اهل اداره
ببينند مرد ميان ما نباشد٬ ما را بگردند بمب زير چادرهايمان نداشته باشيم. مـا را
گشتند... پالکونيک به شاه عرض کرده بود که يک نفر اول از انجمن اخوت يک قزاق
مرا کشت. بمب انداختند پنج نفر قزاق مرا کشتند. يک جوال بمب از خانه شان بيرون

آوردند. وقتي ديدم آدمهايي مرا کشتند من هم اين کار را کردم.... ٦

واکنش انتظام السلطنه بينشعلي٬ که در واقع سمت نيابت ظهيرالدوله را در غياب وي
داشت و پس از مرگ وي نيز جانشين او و رئيس هيئت مشاوره انجمن گرديد٬ در برابر
شايعه وجود بمب در مقر انجمن را شايد بتوان نشان دهنده ميزان و نحوه فعاليتهاي اين
جماعت دانست. وي در آخرين روز جمادي ااۤلخر ١٣٢٦ در مورد تشريح حمله و تاراج
انجمن به ظهيرالدوله مرشد خود نوشت: «... بعضي مي گويند چندين بمب از آنجا بيرون
آوردند. بعضي مي گويند جماعتي از آنجا گرفته اند... هر چه براي هر کس قسم مي خورم
 که بابا والله بالله غيرممکن است در انجمن اخوت يا در باغ٬ بمبم که سهل است ترقه هم

٧. همان٬ ص ٣٦٦ـ٣٦٥.

پيدا شود. شايد گلوله حشيش بوده است خيال بمب کرده اند!....» ٧
نکته ديگري که چه بسا بتواند اندکي در توجيه يا کشف انگيزه و هـدف حـمله بـه



انجمن اخوت مؤثر باشد٬ هراسي است که ظاهرًا حکومت از اجتماع و شورش و طغيان
درويشان نعمت اللهي داشته است و البته تا حدي هم امکان وجود نگراني و سوءظن از
هرگونه اجتماعي در اوضاع و احوال بحراني و فضاي حکومت نظامي قابل درک است.
محمدعلي شاه پس از اين حادثه همسر ظهيرالدوله را به حضور طلبيد و ضمن ابراز
تأسف و تجاهل نسبت به رويداد مزبور و سوگند مکرر و مؤکد در عدم آگاهي خود و
وعده جبران خسارات وارده٬ به وي گفت: «... کمال تأسف را مي خورم از اين اتفاق. هر
چند آدمهاي شما پنج نفر قزاق کشتند و يک جوال بمب از خانه شما بيرون آمد من براي
بي احترامي اي که به شما شده است هر چه بردند غرامت مي دهم....» سپس شاه از طريق

همسر ظهيرالدوله پيام زير را براي انتظام السلطنه (بينشعلي) و ساير اخوان فرستاد:
... جناب انتظام السلطنه٬ اين کاغذ را ااۤلن از باغشاه براي شما مي نويسم. اعليحضرت
اقدس شهرياري ابدًا از آن مقدمه خراب کردن انجمن اخوت و خانه ما اطالع ندارند
و هيچ رضا نبودند... و کمال مرحمت و التفات را در حق آقاي ظهيرالدوله و مـن
دارند. فرستادند مرا آوردند خدمت خودشان. کمال مرحمت را فرمودند و فرمودند از
غرامت تمام اسبابت که از خانه ظهيرالدوله برده اند برمي آيم... قبله عالم فرمودند من
کمال التفات را به ظهيرالدوله و درويشها دارم. مبادا درويشها که مريد ظهيرالدوله
هستند براي اين واقعه خانه خراب کردن با قزاقها مرافعه يا فسادي بکنند براي اينکه
بي اطالع من بوده است... اگرچه از همه اخوان اطمينان دارم اما مخصوصًا به شما
مي نويسم که همه را جمع کنيد. اين کاغذ مرا بخوانيد. به همه اطمينان بـدهيد کـه
اعليحضرت اقدس شهرياري ابدًا با ظهيرالدوله بي التفات نيستند... من هم از بابت
تمام اخوان قول دادم. ضامن شدم که ابدًا حرکت خالف قـاعده نکـنند و درصـدد

تالفي با قزاقها نباشند... سفارش کنيد دست از پا خطا نکنند.

متقابًال٬ انتظام السلطنه طي پاسخي٬ که گوياي فلسفه و مواضع سياسي رسمي انجمن
اخوت است٬ خطاب به فروغ الدوله و شاه نوشت:

به شرف عرض خاک پاي مبارک مي رساند: دستخط مبارک که از مراحم خسروانـه
ارواح العالمين له الفدا نسبت به فقرا مژده مي داد زيارت و اسباب کـمال امـيدواري
گرديد. البته مشهود حضور مبارک هست که فقرا تکليفي غير از دعاگويي سـلطان
عصر و تسليم بودن به قضاياي الهي نداشته و ندارند. مشيت الله وراي بيضا ضياء
سايه اله براي نظم و سياست و مملکت به هر چه اقتضا فرمايد البته بدون هيچ شک
و ريبي عين صالح و صواب است. اينکه در ضمن دستخط مبارک امر فرموده بوديد
مبادا فقرا نسبت به قزاقها سوء ادبي نمايند تا يک اندازه اسباب نااميدي است. چرا
بايد بندگان حضرت عليه دامت شوکتها همچو خيال فرموده و رفع اشتباه به ايـن



بزرگي را از آن ساحت قدس نفرموده باشند. مردماني که عقيده شان بر اين است که
غضب عين لطف است چگونه مي شود سوءقصدي نسبت به احدي داشته باشند.
همان است که از روي کمال اطمينان جسارت به عرض مـي نمايد از ايـن رهگـذر
خاطر مقدس آسوده باشد. اگر هم در خاک پاي مبارک خداي نکرده اشتباهي هست

رفع فرماييد. امر امر مبارک است.

انتظام السلطنه سپس براي تکميل سخن خود و تأکيد بر دامنه اطاعت و ارادت خود
نسبت به «اوامر ملوکانه»٬ از پيشگاه وي کسب تکليف مي کند که آيا با توجه به قوانين
حکومت نظامي و «دسـتخط مـلوکانه» مـبني بـر مـمنوعيت اجـتماعات٬ وي مـجاز بـه

گردآوري درويشان و «ابالغ نظر و فرمان همايوني» به ايشان هست يا خير؟
شاه پاسخ مي دهد: «الزم نيست دور هم جمع شوند. حاال موقع دور هم جمع شدن
نيست. همين قدر خودتان سفارش به همه بکـنيد کـه حـرکت بـيقاعده اي از آنـها سـر

١. همان٬ «گزارش مورخه غره جمادي االخر ١٣٢٦ به ظهير الدوله»٬ ص ٣٦٨ـ٣٦٦.

نزند....» ١
و سرانجام٬ فروغ الدوله در نامه خود به ظهيرالدوله مي نويسد که شاه بـه

وي گفت:
بسپار مبادا درويشها براي اينکه خانه مرشدشان را خراب کردند يک حرکتي بکنند٬
يکي از اينها قزاقها را بکشند! يک آشوبي بشود... عرض کردم... من به انتظام السلطنه
فرمايشات شما را مي نويسم... فرمودند ااۤلن جلوي من بنويس که به همه درويشها
بگويد من کمال التفات را در حق ظهيرالدوله دارم و بعد٬ از اين کار... اطالع نداشتم
و خيلي... افسوس مي خورم... و از خسارت تمام اسباب... بيرون مي آيم... من هم
روبه روي شاه نوشتم. گرفت خواند. دادم بردند براي انتظام السلطنه... اهل خانقاه همه
[ غير از رئوف که در اثر تفنگ قزاقان کشته شد] سالمت هستند. اما بيچاره ها از غصه

٢. همان٬ ص ٣٧٧.

و ترس مرده بودند. کاغذ نوشتم همه را دلداري دادم؛ آرام شدند. ٢

يکي ديگر از داليل مطرح شده درباره علت تخريب و تاراج انجمن اخوت٬ ارتباط آن
با فر اماسونري مي باشد. محمود عرفان٬ که به نظر ايرج افشار «قولش معتبر است»٬ پس
از شرح ارتباطات و شباهتهاي موجود بين انجمن اخـوت و فـر امـاسونري مـي نويسد:
[ ظهيرالدوله] در تشکيالت فر اماسونري و نزديکي او با سران «... علي الظاهر شرکت او
مشروطه طلب٬ و مخصوصًا مشروطه طلبي فرزند ظهيرالدوله موسوم به ظهيرالسـلطان٬
موجب شد که خانه و زندگاني او را در روز توپ بستن مجلس شوراي ملي به توپ بستند



١. همان٬ مقدمه٬ ص سي و سه تا سي و پنج؛ محمود عرفان. «فر اماسونها در ايران»٬ يغما ٬ س ٬٢ ش ٬١١ بهمن
٬١٣٢٨ صص ٤٤٩ـ٬٤٤١ ٥٠٥ـ٤٩٧ و ٥٥٢ ـ٥٤٦.

و غارت شد.» ١
محمود محمود نيز انهدام خانه ظهيرالدوله را اقدامي بر ضد فر اماسونها٬ به دستور
[ از خـبر حـمله محمدعلي شاه٬ مي داند و مي افزايد: «... ولي مرحوم ظـهيرالدوله قـبًال
قريب الوقوع قواي دولتي به مقر انجمن] خبردار شده اثاثيه ماسوني را از آنجا به سفارت

ان و انگليس . تهران٬ اقبال٬ ١٣٤٥. ٨ ج٬ ج ٧: ص ١٧١٦. ٢. محمود محمود. تاريخ روابط سياسي اير

فرانسه برده بودند....» ٢
گفته شده اين اسناد را شبانه ميرزا محمودخان (محمود جم) منشي سفارت فرانسه

٣. کتيرايي. فراماسونري در ايران . ص ١٠٥ـ١٠٤.

از خانه ظهيرالدوله به سفارت فرانسه منتقل کرد. ٣
مهدي بامداد نيز در کتاب شرح حال رجال ايران اين موضوع را که «چون منزل و خانقاه
ظهيرالدوله مرکز فراماسون (لژ اوريان)»٬ «و بر ضد شاه و دولت وقت بـودند» بـه امـر

جال ايران . چ ٤. تهران٬ انتشارات زوار٬ ١٣٧١. ٦ ج٬ ج ٬٢ صص ٣٧٠ـ٣٦٨. ٤. مهدي بامداد. شرح حال ر

محمدعلي شاه به توپ بسته شد٬ متذکر شده است. ٤
به هر حال٬ با توجه به روابط نزديک و دوستانه محمدعلي شاه با روسيه و سوءظن
هر دو به محافل و جمعيتهاي ملهم از غرب٬ اين موضوع٬ بعيد به نظر نمي آيد. در خور
يادآوري است که پيش از اين نيز فر اموشخانه ملکم خان در اثر عوامل مختلف٬ از جمله
هراس و مخالفت مشترک ناصرالدين شاه و دولت تزاري روسيه٬ تعطيل و تحريم شده

٥. محمد محيط طباطبايي. مجموعه آثار ميرزا ملکم خان . تـهران٬ عـلمي٬ ٬١٣٢٧ ص ز؛ ابـراهـيم تـيموري. عـصر
اموشخانه و فراماسونري . ج ٬١ بيخبري يا تاريخ امتياز در ايران . تهران٬ اقبال٬ ٬١٣٦٣ ص ٦٤؛ اسماعيل رائين. فر

صص ٥٣١ ـ٥٢٩.

بود. ٥
در کنار داليل سياسي٬ برخي انگيزه هاي ديگري را منشأ حمله به انجمن اخـوت و
خانه ظهيرالدوله دانسته اند. از جمله٬ برخي بر آنند که در واقع لياخف با هدف غـارت
اثاث و لوازم و اشياي عتيقه و گران قيمت و کتابها و نسخه هاي خطي کتابخانه ظهيرالدوله٬

٦. ناظم االسالم کرماني. تاريخ بيداري . ج ٬١ ص ١٨١؛ کتيرايي. فراماسونري . ص ١٠٧.

با توسل به بهانه هاي واهي٬ آنجا را دستخوش تهاجم و چپاول خـود قـرار داد ٦ کـه در
جريان آن «چيزهاي گرانبها٬ جواهـر و کـتابهاي خـطي بـي مانندي بـه دست ليـاخف و

٧. براون. انقالب ايران . ص ٢٢١ـ٢٢٠.

همکاران تبهکارش افتاد.» ٧
بدون ترديد٬ موقعيت جغرافيايي منزل ظهيرالدوله و انجمن اخوت٬ يعني مجاورت و



قرابت آن با مجلس و انجمنها و جاهاي مهمي که حوزه اصلي کشاکش و نبرد قواي دولتي
با مشروطه خواهان در روز بمباران مجلس بود و نيز توجه به حاکميت «فلسفه غارت» در
ايام قاجاريه٬ به نوبه خود مي توانست به حادثه مزبور بينجامد. مؤلف واقعات اتـفاقيه در

روزگار در شرح اين واقعه مي نويسد:
... انجمنهاي حوالي مجلس را تمام تاراج کرده٬ خانه وزير اکرم و آقاسيد علي قمي و
دکاکين حوالي مجلس را هم تمامًا غارت نمودند. انجمن اخوت را هم از توپ خراب
کرده٬ چون منزل ملکه ايران هم حوالي آن انجمن بوده به واسطه ظهيرالدوله آن خانه
را هم تاراج غارت کردند؛ يخدآنها و صندوقها و اندوخته هاي زمان ناصرالدين شاه
را تمامًا بردند. نتيجه اين غارت٬ به جهت تاراج کنندگان٬ از همه تاراجها بيشتر بوده

١. شريف کاشاني. واقعات اتفاقيه . ج ٬١ ص ١٩١.

است.... ١

روزنامه ناله ملت ٬ چاپ تبريز٬ نيز در بحبوحه قيام و مقاومت تبريز و با هدف مالمت و
تقبيح محمدعلي شاه نوشت:

... خانه ظل السلطان و خانه همشيره ظل السلطان بانوي عظمي و خانه ظهيرالدوله
[ را] به توپ بسته خراب و تمامًا تاراج کردند. به قدر سه کرور مال از آن دو خـانه
بردند چون به قزاق و سرباز گفته بودند اگر کسي از هر کجا هر چه تاراج کند مـال
[ که از خودش است لهذا قزاق و سرباز آنقدر اشيا ذيقيمت به دست آورده بودند...
ترس صاحب منصبان در] کوچه[ ها] و ميدآنهاو معبرها و قهوه خانه ها ريخته با عجله
[حراج] کردند... همشيره ظل السلطان و عيال ظـهيرالدوله هـر دو عـمه شـاه هراج
[ حـراج] کـردند. هستند شلوارهايشان... را سربازان در معبرها به دست گرفته هـراج
وقتي که خانه ظهيرالدوله را به توپ و تفنگ بستند به قدر دو هزار نفر ريخته بناي
تاراج گذاشتند. دختر ظهيرالدوله با دايه خود در حمام... عور و برهنه در مـيان دو

٢. نامه ملت (تبريز)٬ نمره ٬١٦ ٢٢ شعبان ٬١٣٢٦ ص ٢.

هزار نفر سرباز و اجامر و اوباش ماند.... ٢

به روايت محمود نشاط٬ همسر ظهيرالدوله پس از انهدام و غـارت مـنزل خـود٬ بـا
تأسف و تحسر به ظهيرالدوله در رشت نوشت: «تو به خـواب راحـتي مـن در اسـيري
مي روم. خانه ام را ويران کردند و هستيم را به يغما بردند. ديگر آه در بساط ندارم. پسرم

نيز دستگير شده و در انديشه کشتنش هستند.»
ظهيرالدوله در پاسخ نوشت:

[زخـارف] را کـه خـون دل خانم عزيزم٬ خوب شد که آن همه جواهر و زخـاريف



مستمندان بود بردند و ما را آسوده نمودند٬ هر وقت به صندوقخانه تو سر مي کشيدم
و آن چيزهاي پوچ و مزخرف را مي ديدم نيشهاي مار و عقرب به تن خود احساس
مي کردم. سپاس خداي را که از اين همه رنج تنم آسود٬ و از آن شکنجه و درد رهيديم.

خداي پسرمان هم کريم است٬ مولي سخي است.

با همه توجه و اصراري که نسبت به علل و انگـيزه سـياسي ايـن واقـعه مـعطوف و
مصروف شده٬ جالب است که ظهيرالدوله و همسرش خود بيشتر نظر به داليل و اغراض
شخصي و فردي وقوع اين ماجرا داشته اند. ظهيرالدوله ضمن اعتراض به رخداد مزبور٬
در حالي که هنوز در سمت حاکم گيالن و رشت مشغول انجام وظيفه بود٬ در نامه اي به
[ مشيرالسلطنه] و نايب السلطنه نوشت: «... کسي که به ميل دلخواه حضرت وزير اعظم
[ اميربهادر جنگ] که دليلش هم واضح است خـانه و النـه اش حضرت سپهساالر اعظم

١. همان٬ «نامه ٢٣ جمادي الثاني ١٣٢٦»٬ ص ٣٨٦.

خراب و تاراج و زن و بچه اش در کوچه ويالن شود٬ چطور مي تواند حکومت بکند؟» ١
گويا در جمع اعضاي هيئت حاکمه و دستگاه حکومتي محمدعلي شاه٬ عالوه بـر
اميربهادر جنگ سپهساالر اعـظم و مشـيرالسـلطنه صـدراعـظم٬ مـيرزا مـحمدعلي خان

جال بامداد ٬ ج ٬٣ ص ٤٥٦. ٣. صفايي. رهبران . ج ٬١ ص ١٦٠ـ٢.١٥٩. خاطرات حاج سياح . ص ٥١٣؛ ر

قوام الدوله وزير ماليه و داماد ظهيرالدوله ٢ نيز به شدت در مخالفت با ظهيرالدوله فعاليت
و تبليغ مي کرده است ٣ به طوري کـه قـريب يک مـاه پـيش از کـودتا٬ ظـهيرالدوله پـيام
تهديدآميز زير را براي وي فرستاده بود: «به قوام الدوله بگو آنقدر بيخود شلوغي رشت
را شهرت دروغي نده. اسباب چيني نکن. اگر پر بيکاري وقفنامه امالک ورامين را بيرون
مي آورم مي دهم دست يک آخوند که هر روز به محضر شرع و عرف بکشندت که آنقدر

کار به کار من نداشته باشي.»
به استناد مکاتبات و اسناد ظهيرالدوله٬ بخشي از امالک او در دست قوام الدوله بود و
وي بر آن بوده است تا٬ با تصاحب عدواني امالک مـزبور٬ مـالکيت خـود را بـه جـاي
مالکيت ظهيرالدوله بر آنها تثبيت و مسجل نمايد و بر سر همين موضوع جنگ سردي
بين اين دو در مي گيرد که به تبليغات سوء قوام بر ضد وي در پايتخت مي انجامد. به نظر
فروغ الدوله٬ در واقع نقشه تخريب و تاراج منزل ظهيرالدوله توسط وي و با هدف ربودن
اسناد و قباله هاي امالک ياد شده ترتيب داده شده بود. همسر ظهيرالدوله مدعي است که
قوام الدوله٬ پس از وصول نامه تهديدآميز ظهيرالدوله٬ دستپاچه شده و به سرايدار منزل
ظهيرالدوله وعده مي دهد در قبال ربودن وقفنامه ها و اسناد مزبور از کتابخانه ظهيرالدوله
هزار تومان رشوه بپردازد. پس از تهاجم و چپاول منزل ظهيرالدوله٬ فروغ الدوله ضـمن



ديدار خود با محمدعلي شاه به او مي گويد: «... استدعا دارم هرگز حرف مشيرالسلطنه و
قوام الدوله را در حق ظهيرالدوله باور نفرمايي... تمام اين اسـباب چيني ها را قـوام الدوله
[ پدر ميرزا علي خان ظهيرالدوله] کرده است که وقفنامه امالک حاجي ظهيرالدوله مرحوم

١. خاطرات و اسناد ظهير الدوله ٬ «نامه فروغ الدوله در غره جمادي الثاني ١٣٢٦ به ظهير الدوله»٬ ص ٣٧٨ـ٣٧٤.

را ببرد.... ١
به هر حال٬ جنگ سرد و رواني بين قوام الدوله و ظهيرالدوله همچنان در ايام استبداد
صغير نيز ادامه داشت و حتي پس از انفصال ظهيرالدوله از حکومت رشت و گـيالن و
اعزام او به مازندران با سمت محاکم آن ايـالت بـاز نـامبرده بـه اتـفاق مشـيرالسـلطنه و

٢. صفايي. رهبران . ج ٬١ ص ١٦٠ـ١٥٩.

اميربهادر در کار وي اخالل مـي کردند ٢ و قـوام الدوله٬ در مـقام وزيـر مـاليه٬ گـهگاه در
جلسات خود ظهيرالدوله را متهم به اختالس در حکومت همدان و رشت و کرمانشاه و
مازندران مي کرد و با تفويض اختيار امور مالياتي منطقه تحت حکومت ظـهيرالدوله بـه

٣. خاطرات و اسناد ظهير الدوله . «نامه بينشعلي به ظهيرالدوله در ١٢ شعبان ١٣٢٦»٬ صص ٣٩٤ـ٣٩٣.

خود او مخالف بود ٣ و حتي يک چند بـه اتـفاق شـيخ فـضل اللـه نـوري بـراي انـفصال

٤. همان٬ نامه بينشعلي در ٢٣ شعبان ٬١٣٢٦ ص ٣٩٥.

ظهيرالدوله از حکومت مازندران٬ تالش مي کرد. ٤
به هر تقدير٬ به رغم توجيهات و عذرخواهيهاي محمدعلي شاه از تخريب و تـاراج
منزل ظهيرالدوله و مقر انجمن اخوت٬ نامبرده٬ با همه روحيه درويشي و تسـليم طلبانه

٥. همان٬ «تلگراف ظهيرالدوله به مشير السلطنه در ٥ جمادي الثاني ١٣٢٦»٬ صص ٣٨٤ـ٣٨٣.

خود در برابـر تـقدير و اراده مـلوکانه٬ ٥ نـتوانست آن را از يـاد بـبرد و از انـتقاد و ابـراز
ناخرسندي خودداري کند. در چکامه اي که بدين مناسبت سرود٬ ضمن اعتراض به اقدام
محمدعلي شاه در انهدام خانه ملت و تاراج منزل خود٬ حتي٬ به تعبير محمدعلي شاه٬

٦. همان٬ «نامه فروغ الدوله به ظهير الدوله»٬ ص ٤٤١.
٧. در مــورد اشــعار يــاد شـده ن.ک: هـمان٬ صـص ٣٨١ـ٣٨٠؛ بـراون. انـقالب ايـران ٬ «يـادداشـتهاي پـژوه»٬

٨. صفايي. رهبران . ج ٬١ ص ١٥٩.صص ٢٢١ـ٢٢٠.

براي وي خط و نشان کشيد ٦ و او را به انتقام تقدير و تاريخ حوالت داد. ٧ اين قصيده گرچه
از نقطه نظر فني و ادبي ممتاز و برجسته به حساب نـيامده است ٨ ولي بـه لحـاظ شـرح
منظوم و دلنشين انهدام خانه خود و خانه ملت (مجلس) و تقبيح و مالمت آن٬ در ايـام
استبداد صغير در قالب مقاالت و شبنامه هايي که انـقالبيان در سـطح پـايتخت و سـاير
واليات ايران در مخالفت با مـحمدعلي شـاه مـي پر اکـندند٬ مکـررًا مـنعکس و مـنتشر

ج ٩. از جمله ن.ک: روزنامه ناله ملت (تبريز)٬ ش ٬٣٥ ١٤ ذيحجه ٬١٣٢٦ ص ٤؛ شريف کاشاني. واقعات اتفاقيه.

گرديد. ٩



١. خاطرات و اسناد ظهير الدوله . ص ٣٨٦ـ٣٨٤.Ø ٬١ صص ٢٣٠ـ٢٢٩.

به عالوه٬ ظهيرالدوله در تاريخ ٢٣ جمادي الثاني ١٣٢٦ در نامه شکوه آميزي به شاه
نوشت:

قربان خاک پاي جواهرآساي اقدس مبارک شوم. شاه پرستي و جانفشاني سيصدساله
و ذره پروري و معدلت فطري ذات کامل الصفات ملوکانه ارواحناه فداه اجازه مي دهد
که از خاک پاي عدالت پيراي اقدس اعلي با کمال عجز مسئلت نمايد که در ازاي چه
تقصير و برابر چه گناهي به خرابي خانه و يغماي دار و ندار خانه زاد امر صادر شده و
[ که] گوشت و پوست خود و اجدادم حال آنکه به خداي اليزال و به نمک قبله عالم٬
پرورده آن است٬ هر قدر خيال مي کنم به قدر سر مويي ظاهرًا و باطنًا خطا و خيانتي
در خود سراغ ندارم و چطور غيرت شاهانه رضا در داده که سرباز چادر از سر عمه
بزرگ قبله عالم بردارند و جمعي که از فاميل شاهنشاهي ايران اند لخت و برهنه از
ترس گلوله و زير آوار ماندن بام به بام به خانه ارمني پناهنده شوند. کاش تـقصير
خانه زاد معين و معلوم مي شد که به چه جرم مستوجب اين سخط و قهر خسروانه

[ االقدس؟] االعلي مطاع مطاع ــ خانه زاد٬ صفاعلي. ١ واقع شده است. االمر

همچنين او در نامه اي ملتمسانه و در عين حال تهديدآميز به نايب السلطنه تـقاضاي
معافيت خود از حکومت مازندران و اجازه مهاجرت از ايران را نمود و نوشت:

استدعاي عاجزانه خود خانه زاد از حضور باهرالنورالقدس اين است کـه مـرحـمتي
بفرمايند بلکه خانه زاد را از حکومت مازندران مرخص و خـالص بـفرماييد. کسـي
که... خانه و النه اش خراب و تاراج و زن و بچه اش در کوچه ويالن شود چطوري
مي تواند حکومت بکند؟ يا مردم چه اعتنايي به حکم و حکومت او خواهند کرد؟...
استدعاي خود خانه زاد از حضور مبارک اين است که از خاک پاي جواهرآساي اقدس
شاهنشاهي استدعا فرمايند که٬ همان طور که امر به انهدام خانواده خانه زاد صادر شد٬
خود خانه زاد را هم تصدق فرمايند و مقرري کـه کـفايت گـذران عـمه و چـند نـفر
عمه زاده خودشان را بکند مقرر فرمايند و به قدر آنکه سرپناهي باقي عـمر داشـته
باشم قيمت خانه اي مرحمت شود و مرخص فرمايند که از خاک ايران هجرت نمايم.
در مصر يا قفقازيه باقي عمر باشد در دعاگويي به پايان بريم... حضرت اقدس بهتر
مي دانيد که همه جاي ايران برادران و اخوان داريم. البد اگر به اين حالت حاليه در
ايران باشم البته حرفي و صحبتي بروز خواهد کرد. بيشتر اين توليد زحمت خواهد

٢. همان٬ «٢٣ جمادي الثـاني ١٣٢٣»٬ صـص ٣٨٧ـ٣٨٦. البـته ايـن اسـتعفا پـذيرفته نشـد؛ ن.ک: هـمان٬ «نـامه
نايب السلطنه به ظهيرالدوله در ٥ رجب ١٣٢٦»٬ ص ٣٩٠.

کرد.... ٢



انجمن اخوت و استبداد صغير
به رغم همه شکوه ها و ناخرسنديها٬ ظهيرالدوله هيچ گاه رشته تبعيت و تمکين نسبت
به محمدعلي شاه و حکومت مرکزي را از کف نـنهاد و هـمچنان بـه خـدمت خـود در
دستگاه سياسي و هيئت حاکمه وقت٬ در مقام حکمران مازندران و کرمانشاهان٬ ادامه

داد.
پس از انهدام و غارت مقر انجمن اخوت٬ جلسات و گردهماييهاي اخوان به محاق
اکنده و مخفيانه٬ آن هم در نواحـي تعطيل افتاد. ظاهرًا آنها٬ مگر به ندرت و به طور پر
ييالقي و حومه پايتخت٬ يکديگر را مالقات نمي کردند و نظر به امکان تفتيش محموالت
و مراسالت پستي مرابطه و مکاتبات منظم اعضاي انجمن با ظهيرالدوله٬ مگر به توسط
قاصدان محرم و مورد اعتماد٬ کاستي گرفت و اغلب گوشه عزلت و انـزوا بـرگزيدند و

١. همان٬ «نامه بينشعلي به ظهيرالدوله در ٢٤ رجب ١٣٢٦»٬ صص ٣٩٢ـ٣٩١.

آمدند. ١ حتي برخي درصدد مهاجرت از ايران بر
در چنين اوضاع و احوالي٬ و در حالي که آنها احساس مي کردند از جمع دولتيان رانده
و از کاروان ملت مانده اند٬ بيش از پيش فقدان مشي سياسي مشخص و منسجم منجر به

سردرگمي و تشتت اعضا گرديد.
برخي از اينکه نقشه ترور حاج شـيخ فـضل اللـه نـوري بـه تـوسط مـحافل سـري و
مشروطه خواهاِن تهران «بحمدالله به خير گذشت و آقـاي بـه ايـن نـازنيني از دست مـا

٢. همان٬ «مکتوب صحبتعلي از تهران به ظهيرالدوله در مازندران٬ ٢٣ ذيحجه»٬ ص ٤١٣.

نرفت» ابراز شادماني مي کردند ٢ و بعضي با مالحظه اوجگيري نهضت مقاومت ملي و
اعتراض در قبال کودتا و استبداد محمدعلي شاهي ضمن ملحق شدن به جمع معترضان
و مخالفان حکومت و پيوستن به جمع بست نشـينان سـفارت عـثماني٬ بـه ظـهيرالدوله

٣. همان٬ نامه يکي از اخوان در ٢٧ ذيحجه ٬١٣٢٦ صص ٤١٥ـ٤١٣.

پيشنهاد همراهي با ملت را مي دادند. ٣
در همين زمينه٬ عبدالرحيم الحسيني صفايي به ظهيرالدوله نوشت:

تصدق آستان مبارکت... امروز يک ماه تمام است که در سفارتخانه دولت عثماني
متحصن مي باشيم... مدتي بود... اوضاع تهران خوب نبود و آثار اغتشاش از گوشه و
کنار به واسطه عدم ترتيب دواير دولتي ظاهر بود. فقير کرارًا کتبًا و پيغامًا به عرض
اعليحضرت شهرياري و به عرض رجال رسانيدم که گمان مـي کنم طـهران مـنقلب
بشود. از آنجا که امورات مملکت منحصر به کف کفايت معدودي بي کفايت بوده و
هست و گويا ابدًا راضي و مايل به اصالحات نيستند کسي در مقام تحقيق برنيامد٬...
[ پس از اصرار برخي دوستان مبني بر تحصن در سـفارت عـثماني] ديـدم بنده هم



آشنايي و همراهي با رجال غير از خسران دنيا و آخرت به جهت فقير فايده اي نداشته
[از اين رو به و ندارد و انسان بدون جهت نبايد خود را مردود ملت و دوستان بکند
[ عده کثيري در سفارت متحصن] و هر روز خـبر سفارت عثماني آمده و] ماندم...
اغتشاش واليات مي رسد و بـزرگ ترين اغـتشاشات در اصـفهان بـوده... حـضرات
مشروطه خواهان با کمال قوه و قدرت کار مي کنند و پيش مي برند. دولتيها نهايت
استيصال را دارند... به هر قسم که صالح بدانيد تکليف همراهـي بـا مـلت است...

١. همان مأخذ.

تصدق همه اخوان ـ عبدالرحيم الحسيني صفايي. ١

به رغم همه خلوص و صداقتي که ظاهرًا در نامه فوق مستتر مي باشد٬ مع ذلک برخي
مشروطه خواهان و انجمنهاي سري تهران٬ با توجه به سوابق سياسي انـجمن اخـوت و
بي اعتنايي اغلب آنها در قبال بمباران مجلس و حتي مغازله برخي از ايشان بـا دربـار و
هيئت حاکمه٬ پيوستن عبدالرحيم صفايي به جمع بست نشينان سفارت عثماني را از سر
نيرنگ و با هدف خبرچيني براي اميربهادر دانسته و در شبنامه ها و اعالميه هاي ژالتيني

٢. در مورد متن اين شبنامه ن.ک: شريف کاشاني. واقعات اتفاقيه . ج ٬٢ ص ٥٠٢؛ نيز ر.ک: هـمان٬ ج ٬١ صـص
٣٢٧ـ٣٢٦.

خود از حمله به وي دريغ نداشتند و به زعم خود به افشاي ماهيت وي مي پرداختند. ٢
در بــين اخـوان مـتمايل بـه مشـروطه خواهـان٬ گـويا در ايـن ايـام ابـراهـيم صـفايي

٣. خاطرات و اسناد ظهير الدوله ٬ «نامه ابراهيم صفايي به گـيالن بـراي ظـهيرالدوله در ١٥ ربـيع االول ١٣٢٦»٬ ص
.٣٢٤

پرحرارت تر از بقيه بود. وي که در خدمت وزارت عدليه بود٬ ٣ سرانجام پس از غلبه بر
تذبذب و نوسانات دروني خود٬ به اردوي ملي گرايان فاتح تهران پيوست و در نامه اي به
خداوندگار و مراد خويش ظهيرالدوله٬ که از مفاد آن هنوز بوي شرمساري از دخالت در

سياست و اتخاذ چنين موضعي به مشام مي رسد٬ در توجيه تصميم خود نوشت:
قربان آستان مبارکت... يقينًا موجب تعجب خاطر مبارک خواهد گرديد که شـتر و
نعلبندي! يعني چاکر و اردوکشي با سردار اسعد و مخالفت با دولت!... چاکـر بـه
توسط پست اين عريضه را تقديم مي دارم... نمي دانم با پست چه مي کنند و به روز
نوشتجات و مکاتيب مردم چه مي آورند و چقدر متأسفم که اين پاکت را ببينند و
بگويند که بندگان حضرت آقا روحنافداه با اشرار رابطه دارند٬ و آن مقام مقدس را به
افکــار و نــيات فـدويان آلوده دانـند٬ و تـصور نـنمايند کـه رنـد عـالم سوز را بـا
مصلحت بيني کار نيست و اقدامات فدويان با ساير ايرانيان وطندوست هم مبني بر
مخالفت يا موافقت شخصي نبوده و نخواهد بود؛ بلکه با يک اسلوب و طريقه که در



انتخاب اشخاص و طرز حکومت پيش گرفته اند عـامه نـاراضـي و مـخالف انـد و
بخواهند يا نخواهند اين ترتيب برچيده و باطل خواهد شد... بـدبختانه٬ بـا نـيات
مشروعه مردم موافقت نکرده و نخواهند کرد تا خودشان و اين مملکت را بـه روز
سياه تري بگذارند... شهدالله و مالئکته که هيچ وقت راضي به استعمال اسلحه نبوده
و نيستم؛ و اگر در چنين خطري خود را انداخته و در چنين موقعي قدم گذاشته از
ترس جان و حفظ حيات است که٬ از شر اشرار دربار٬ خود و مملکتي را خالص کرده

١. همان٬ «نامه عبدالرحيم صفايي از قم به کـرمانشاه بـراي ظـهيرالدوله در ١١ جـمادي الثـاني ١٣٢٦»٬ صـص
 ٣. همان٬ ص ٤٠٦ـ٢.٤٠٥. همان٬ ص ٤٢٣.٤٠٥ـ٤٢٠.

باشم... فدوي٬ عبدالرحيم صفايي. ١

بدين گونه٬ برخي اخوان با درک اين نکته که ناقوس مرگ استبداد محمدعلي شاهي
به صدا درآمده است٬ سرانـجام بـه کـاروان مشـروطه خواهـان مـلحق شـدند امـا البـته
ظهيرالدوله همچنان و کمافي السابق به سياست و موضع محافظهکارانه خود ادامه داد و
در مقام يک حاکم منصوب حکومت هيچ گاه جانب احتياط را از دست نداد و حتي در
بحبوحه قيام و جوشش شهرها و واليات عليه محمدعلي شاه٬ در چهارچوبه مسئوليت و
وظايف قانوني و رسمي خود٬ تلگراف رمزي زير را در ١٨ ذيقعده ١٣٢٦ از ساري به

تهران براي صدراعظم وقت مخابره کرد:
حضور مبارک... صدراعظم مدظله: از قراري که شهرت کرده از استرآبـاد سـوار بـه
مازندران خواهند فرستاد. در اين چند روزه هم از استرآباد و علما و اعيان آنجا بـه
مازندران کاغذپراني کرده کم کم اسباب اغتشاش واليت شده است... عالج واقعه قبل
از وقوع بايد کرد. برحسب تکليف چاکري به عرض رسانيده و منتظر جواب فوري

است. ٢

وي حتي به اين حد هم بسنده نکرد و روز بعد٬ ١٩ ذيقعده ٬١٣٢٥ با ارسال پيام زير
براي سيد صادق نـياکـي پـيشواي شـورشيان٬ مـحترمانه وي و پـيروانش را تـهديد بـه

عکس العمل نمود:
به عرض عالي مي رساند: ان شاءالله مزاج مبارک سالم است. از مراتب اتحاد و يک
جهتي گذشته٬ بر حسب تکليف حکومتي جسارت مي کنم که انتشار اخبار اغتشاش
استرآباد را از هر جا مي شنوم سند روايـتش بـه مـالزمان جـناب مسـتطاب عـالي
مي رسد و البته مي دانيد که انتشار اين نوع اخبار شايد منجر به مسـئوليت دولتـي
بشود که٬ با کمال خلوص و اخالص٬ درخواست مي کنم که احتياط اين فقره را داشته

باشيد که مبادا موجب زحمتي بشود. زياد عرضي ندارد. صفاعلي. ٣



با اين همه٬ به رغم مماشات ظهيرالدوله و تحمل همه مصائب و تعصب و مراقبت وي
در ايفاي مسئوليتهاي قانوني که به او محول شده بود٬ حکومت تهران هـيچ گاه بـه وي
اعتماد کامل نداشت و هنگامي که براي تقويت پايتخت در قبال قشون ملي گرايان عازم
فتح تهران٬ تصميم به احضار ايل کلهر و رؤساي ساير ايالت مستقر در کرمانشاه گرفت٬
طي تلگرامي به رئيس تلگرافخانه کرمانشاه به وي گفته بود: «چون اطمينان به شخص آقا
[ ظهيرالدوله٬ که در اين ايام حاکم کرمانشاه شده بود] نداريم تو که رئيس تـلگرافـخانه

١. همان٬ «نامه ابراهيم صفايي به ظهيرالدوله در ٢٨ جمادي الثاني ١٣٢٧»٬ ص ٤٣٢.

هستي مسئول صحت اجراي دستخط باش و راپرت اقدامات آنها را عرض کن.» ١
برخالف تمام تکاپوها و تدابير حکومت٬ سرانجام لحظه فتح تهران فرا رسيد. در اين
لحظات احساسات و تحليل فروغ الدوله٬ همسر ظهيرالدوله٬ گوياي نگرش و مـواضـع
سياسي اين خاندان است. وي دو هفته مانده به فتح تهران در نامه اي بـه هـمسر خـود

٢. همان٬ «نامه ١٤ جمادي الثاني ١٣٢٧»٬ صص ٤٢٤ـ٤٢٣.

نوشت: «... وضع طهران خيلي بد است... شاه بيچاره يکه و تنها مانده...» ٢ همچنين پنج
روز پيش از فتح تهران باز نوشت: «... روسها شـاه را گـول زدنـد کـه مـا از تـو حـمايت
مي کنيم... شاه از ترس نزديک است بميرد. جز سپهساالر و اجزايش هيچ کس دور شاه
نيست. يک اوضاعي است که چه عرض کنم. تشکر مي کنم که شما و بچه ها داخل اين

٣. همان٬ «نامه فروغ الدوله به ظهيرالدوله در ١٩ جمادي الثاني ١٣٢٦»٬ ص ٤٢٥.

جنگ و مرافعه ها نيستيد.» ٣
جالب است که در روزهاي سرنوشت ساز نبرد مشروطه خواهان با قواي محمدعلي
شاه٬ که سايه هرج و مرج و ناامني اغلب ساکنان پايتخت و به ويژه اشراف و دولتمردان را
انديشناک نموده و به هراس افکنده بود٬ خانواده ظهيرالدوله احساس امـنيت مـي کرد٬
درست مانند يک سال پيش از آن٬ که ايشان و اخوان در هنگامه صف آرايي و اقدامات
ا مـحاسبه شان غـلط از آب محمدعلي شاه از جانب دولت احساس امنيت مي کردند امّ
آمد؛ ولي اين بار در قبال ملت احساس امنيت مي کردند و البـته ضـرر هـم نکـردند. در

فروغ الدوله اوضاع پايتخت و خانواده خود را چنين توصيف مي کند:
[ پس از پيشروي و فـتح پـياپي مـلي گرايـان٬ اغـلب و از جـمله] قـوام الدوله و ...
مشيرالسلطنه با تمام زن و بچه رفتند سفارت عثماني. کسي که به يک سفارتي نرفته
و بيرق يک دولت در خانه اش نيست ما و منزل ماست که هر قدر سرورالدوله زن
نايب السلطنه و... به من اصرار کردند که تو هم بيا برويم گفتم نمي آيم. کسي با من کار
ندارد. ديروز صبح وقتي که شاه رفت سفارت٬ عضدالدوله... پـيغام داد کـه چـون
حضرت آقا نيست و شما مردي نداريد... يا برويد سفارت روس يا کامرانيه... پيغام



دادند... از محبت شما ممنون شدم اما نه سفارت مي روم نه کامرانيه... گفت مي روم
يک بيرق عثماني مي آورم بزنيد به روي عمارت صاحبقرانيه. گـفتم الزم نـيست...
عضدالدوله که رفت من نايب صاحبقرانيه را خواستم. گفتم رفت از توي انبار بيرق
شير و خورشيد بزرگ عمارت را آورد؛ دادم به چوب بيرق عمارت باالي طاالر بزرگ
آويخت و چقدر از اين کار لذت مي برم وقتي باد به بيرق شير و خورشيد خودمان

١. همان٬ «نامه فروغ الدوله به ظهيرالدوله در ٢١ جمادي الثاني ١٣٢٦»٬ ص ٤٢٨.

باالي اطاقم مي وزيد و پرده بيرق موج برمي داشت.... ١

و در مورد پناهندگي محمدعلي شاه به سفارت روسيه مي نويسد:
... روسها محمدعلي شاه را گول زدند بردند سفارت روس. حاال که برده اند پُ لتيکشان
همچو قرار گرفته که حمايت نکنند. به هر جهت بيچاره محمدعلي شاه پشيمان شده
که چرا به سفارت رفته. واقعًا هم بد کرد. آبروي سلطنتي پنج شش هزار ساله ايران را
برد... بيچاره شاه! راستي هر کس ببيند دلش مي سوزد. تا چشمش به من افتاد هر چه
کرد خودداري کند نتوانست؛ بي اختيار گريه کرد. گفت٬ عمه جان٬ ديدي چه به سر
من آوردند. عرض کردم هيچ کس به شما کاري نکرد جز خودتان و هنوز هم ول کن

٢. همان٬ «نامه فروغ الدوله به ظهيرالدوله در ٦ رجب ١٣٢٧»٬ ص ٤٣٩.

معامله نيستيد!.... ٢

به هر حال٬ خـاستگاه طـبقاتي و بسـتر تـربيتي فـروغ الدوله و تـعلقات و ارتـباطات
خانوادگي او موجب همدردي و تداوم رابطه و رفت و آمد وي با خاندان سلطنتي و کمک

٣. همان مأخذ.

به آنها تا آخرين لحظات٬ از جمله در فروش جواهرات آنها شد. ٣
پس از فتح تهران و گشايش و استقرار مجدد مجلس و مشروطيت٬ ظاهرًا روشن شد
که سياست ظهيرالدوله مبني بر عدم دخالت در سياست٬ که به عبارتي چيزي جز اتخاذ
موضعي سياستمدارانه در قبال کشمکش دولت و ملت و عدم دشمن تراشي به ويژه در
زمينه مدارا با قدرت خشن حاکم نـبود٬ بـهترين و بـي خطرترين سـياست بـراي حـفظ
امتيازات و مناصب و در عين حال وجيه المله و مقبول و مرضي الطرفين شدن و تبديل او
به «مردي براي تمام فصول»٬ بوده است. از اين رو٬ بي مناسبت نيست که در خاتمه کار
سلطنت مـحمدعلي شـاه٬ نـظر وي و اطـرافـيانش را نـيز دربـاره ظـهيرالدوله بشـنويم.
فروغ الدوله پس از شرح استيصال و پـناهندگي مـحمدعلي شـاه بـه سـفارت روسـيه و

مالقات خود با نايب السلطنه و شاه و همسرش مي نويسد:
نايب السلطنه از من پرسيد اين روزنامه اي که تعريف آقاي ظهيرالدوله را نوشته انـد



ديده ايد؟... گفت بلي خيلي تعريف از آقاي ظهيرالدوله نوشته اند. نوشته بود که اول
بناي مشروطه را در همدان ظهيرالدوله به پا کرد و اول انجمني که در ايران پيدا شد
«انجمن اخوت» بود. خيلي به ملت خدمت کرد. حيف است ظهيرالدوله در اين شهر
نباشد. بعد شاه گفت بلي مرد بزرگي است. در حقيقت قبول عامه دارد و همه کس
[ شـاه] را بـدهند دوستش دارد براي همه کـار قـبولش دارنـد. خـوب است احـمد
[ همسر محمدعلي شاه] به شاه گفت من هـم ظهيرالدوله تربيت کند... ملکه جهان
حقيقتًا مثل همه مردم به ظهيرالدوله اعتقاد پيدا کردم. ديديد از روزي که ظهيرالدوله
را بي خانمان کرديد ديگر رنگ خانه و زندگيمان را نديديم تا کارمان به اينجا رسيد!
شاه گفت بلي همين طور است. خودش هم گفته بود و برامان خط و نشـان کشـيده

 ٢. همان٬ «تلگراف ٢٨ جمادي الثاني ١٣٢٧»٬ صص ٤٣٠ـ١.٤٢٩. همان٬ ص ٤٤١ـ٤٤٠.

بود.... ١

با چنين زمينه اي٬ تعجبي ندارد که از اين پس ما شاهد احضار ظهيرالدوله به تهران و
سپردن حکومت پايتخت به او براي سه دوره (از ١٣٣٣ تا ١٣٤٢ه . ق) تا زمان مرگ وي

به سال ١٣٤٢ق بوده باشيم.

انجمن اخوت پس از فتح تهران
پس از خلع محمدعلي شاه و به سلطنت رسيدن احمدشاه و نـيابت عـضدالمـلک٬
ظهيرالدوله تـلگراف زيـر را از کـرمانشاه در اسـتقبال از جـلوس احـمدشاه خـطاب بـه

عضدالملک ارسال داشت:
به استحضار حضرت مستطاب اجل اشرف امجد اکرم افخم٬ خدايگان معظم٬ آقاي
عضدالملک نايب السلطنه مدظله٬ به خاک پاي اعـليحضرت قـوي شـوکت اقـدس
همايوني شاهنشاه جوانبخت دل آگاه الزال ظالل رأفته. تلگرام رسمي حضرت اجل
سپهدار اعظم مبشر جلوس ميمنت مأنوس همايوني زيـارت و بـه عـموم اهـالي

کرمانشاهان اعالم و عمومًا متشکر و دعاگو و به اين بيت مترنم شده گفتند:
اي تخت شهنشاهي واي تاج کياني جاويد بر اين شاه جوانبخت بماني

و همه از صميم قلب به نداي زنده باد شاهنشاه مشروطه خواه و پاينده باد دولت با
سعادت مشروطه٬ بلندآوازه گرديدند. خانه زاد جلوس هـمايوني اعـلي را از طـرف
[ ؟] خطه کرمانشاهان عرض تـبريک مـي نمايد٬ و دوام عـمر و دولت ذات اهالي

کروبي صفات اقدس اعلي را از مولي مسئلت دارد. صفاعلي. ٢

گرچه ظهيرالدوله از تحوالت جديد و گشايش مجلس دوم مشـروطه اسـتقبال کـرد



ولي٬ همان گونه که در گذشته اشاره شد٬ در واقع چندان به آينده آن خـوشبين نـبود و
احساس خود را چنين بيان نمود: «... با اين همه تفصيالت گمان نمي کنم زودتر از گذشتن

١. همان٬ ص ٤٤٩.

صد سال پارلمان حسابي و دولت مشروطه داشته باشيم. ان شاءالله خواهيم داشت.» ١

جشن نصرت ملي
از جمله مهم ترين و پرآوازه ترين اقدامات انجمن اخوت پس از فتح تهران٬ برگزاري
«جشن نصرت ملي» و جمع آوري اعانه براي مجروحان و خانواده هاي مجاهدان بود که
جــان خــويش را در راه اســتقرار مــجدد مشـروطه از دست داده بـودند. ايـن ابـتکار
به خصوص در آن فضاي جنگ زده پايتخت که مدتها جز بـوي بـاروت و نـفير گـلوله و
خشونت و کشتار چيز ديگري تجربه نکرده بود با استقبال شايان توجه و غيرقابل وصفي
مواجه شده بود٬ به نظر بسياري دليل بارزي بود بر جهتگيري و تمايالت سياسي انجمن
اخوت به سود مشروطه در گذشته و حال٬ به ويژه که در همان مـحل مـخروبه انـجمن
برقرار شد که به حالتي نمادين نشان دهنده مظلوميت و بيان کننده جور و جفايي بود که از

٢. همان٬ مقدمه٬ صص سي و هشت٬ سي و نه و هفتاد و سه؛ صـفايي. رهـبران ٬ ج ٬١ صـص ١٦٣ـ١٦٢؛ رائـين.

اموشخانه و فراماسونري . ج ٬٣ صص ٥٠٣ـ٥٠٢؛ مسعود همايوني. تاريخ سلسله هاي طريقه نعمة اللهيه در ايران . فر
[ بي جا] ٬ پنگوئن٬ ٬١٣٥٨ ص ٣٢٨. چ ٬٢

ناحيه حکومت مستبد محمدعلي شاهي بر آن رفته بود. ٢
با اين همه٬ تـوجه بـه نـامه هاي مـبادله شـده بـين بـرگزارکـنندگان جشـن مـزبور بـا
ظهير الدوله٬ بازگوکننده انگيزه و فلسفه برگزاري آن مـي باشد کـه در حـقيقت بـه قـصد
جــبران مــافات و تــالفي سکــوت و سکــون و بـيطرفي انـجمن در رونـد تـصادمات
مشروطه خواهان با حکومت مستبد و مطلق گراي محمدعلي شاه طرح ريزي شده بود؛ و
از آنجا که در فضاي سياسي جديد ديگر ادامه سکوت و انفعال پيشين و برکنار بودن از
مناسبات و گرايشهاي عمومي حاکم بر جامعه مقدور و توجيه پذير به نظر نمي رسيد؛ و
قّر انجمن بر پيکره و پيشاني باتوجه به داشتن جراحت آشکاري چون تخريب و انهدام مَ
خود٬ از اين رو٬ آنها موقع را براي افکندن خود به بستر جريانات عمومي و غالب و اعالم
همنوايي و همراهي با ملت و دفن سوابق سرد و خاموش و منفعل خود مناسب ديدند.
يکي از افرادي که در برگزاري اين جشن نقش فعالي ايفا کرد و در مراسم آن خطابه
بليغي ايراد نمود٬ ابراهيم خان بود که در صفحات گذشته به تزلزلها و تأمالت دروني و
سرانجام الحاق وي به اردوي مشروطه خواهان اشاره شد. گزارش زير که در تاريخ ٢٥
شعبان ١٣٢٧ توسط دانشعلي از تهران به کرمانشاه براي ظهيرالدوله ارسال شده است به



[٣٧٥٥-١ ] اسماعيل امين الملک

خوبي نشان دهنده فلسفه و اهداف برپايي جشن مزبور مي باشد:
خاطر مبارک مستحضر است که در اين واقعات اخير و جنگها و آشوبها که پيش آمد
و از هر طبقه و هر صنف خود را به عنواني داخل معرکه نمودند هيئت انجمن اخوت
به ظاهر داخل هيچ رد و قبولي نبوده؛ نه جزو مهاجمين اسمي از او برده شد و نه
جزو مدافعين٬ و اين ستمي هم که بر او رفته و به اين روزش انداخته که با خرابه هاي
ري فرقي ندارد و شکي نبايد داشت که از غلطکـاريهاي روزگـار و خـطاکـاريهاي
حواشي دربار بوده٬ و٬ با وجود اين حالت٬ اگر در چنين روز هم ساکت و بيطرف
مي نشست از مناسبات اجتماعي خود را به دور مي داشت. اين بود که نظر به مسلک
و طريقه انجمن اخوت قرار نيّت اصلي و مـقصود اسـاسي تشکـيل ايـن جشـن را
رعايت حال مجروحين و ورثه مقتولين از مجاهدين اعالم داشته عايدات آن را به



محل معروضه صرف و ايصال دارند٬ و همين طور در جرايـد اعـالن گـرديد. ولي
بي اندازه طرف توجه و جالب افکار گرديد٬ و چون تشکيل جشن در ظل توجه و
حمايت آن حضرت و همت اعضاي انجمن اخوان اعالن شده بود بهتر جايي که به
اين سابقه متناسب به نظر آمد همان خرابه هاي عمارات سرکاري و فضاي انـجمن
بود که خود يک نمايش اسف انگيزي بود٬ بدون آاليش و آرايش از رفـتار نـاگـوار
مملکت ويران کن دوره سابقين که اين دستگاه عالي خاصه عمارات اندرون که آثار
عظمت بنا و ترتيبات آن به خوبي نمايان است که چگونه ويران و با چه دشمني با
خاک يکسان نموده اند... همين قدر به اختصار عرضه مي دارد اين فضايي را که غبار
بي صاحبي و بي پرستاري هر برگ و بارش را نماينده تأسف ناظرين و ماللت خاطر
ساخته بود٬ و آن هوايي را که جز تراکم غم و اندوه و تهاجم درد و هموم در آسمانش
احساس نمي شد٬ از نتيجه زحمت و مراقبت شاهزاده حسام السلطنه و مستخدمين
اين خدمت٬ چنان شد که هر ماتمزده مصيبت کشيده که در اينجا ورود مي داد تمام
غمها فراموشش مي گشت و فرشتگان نشاط بر و دوشش را فرا مي گرفتند و معلوم
نبود که بر اثر خرمي و طراوت باغ و بوستان است يا از حسن پذيرايي و انـبساط

١. خــاطرات و اســناد ظــهير الدوله ٬ «راپــرت از طــهران بــه کــرمانشاه تــوسط دانشـعلي٬ ٢٥ شـعبان ١٣٢٧»٬
صص ٤٤٤ـ٤٤٣.

اخوان.... ١

در اين جشن که چندين شب ادامه يافت و درآمد آن به مصارف عـمومي و خـيريه
رسيد مدالهايي از طال و نقره و مس که منقش به آرم انجمن شده بود به ميهمانان برجسته
و به ويژه به رهبران و سرداران مشروطه اهدا شد. هنگام افتتاح٬ سرود مخصوص انجمن
و سپس سرود پيروزي توسط ارکستر انجمن نواخته شد و چنان فضاي روحاني آکنده از
معنويت و انبساط خاطر توأم با هلهله و شادي در فضاي دهشتزده و مملو از خشـونت
پايتخت پديد آورد که در حدي خارج از تصور و انـتظار اخـوان٬ بـا اسـتقبال هـمگاني

٢. هــمان٬ ص ٤٤٨ـ٤٤٤. ضــمنًا از ص ٤٥٣ بــه بـعد جـزئيات مـراسـم و صـورت دخـل و خـرج و فـهرست
اعانه دهندگان و گردانندگان جشن و نحوه خرج درآمد حاصل به تفصيل آمده است.

روبه روست. ٢ به همين قياس٬ ظهيرالدوله خود نـيز در کـرمانشاه جشـن بـاشکوهي در

٣. صفايي. رهبران . ج ٬١ ص ١٦٣ـ١٦٢.

استقبال از پيروزي مشروطه خواهان برپا نمود. ٣
از آن پس انجمن اخوت٬ به خصوص در پرتو تمايل و توجهات احمدشاه و عضويت

٤. همان؛ خاطرات امين الملک ٬ ص پنجاه و نه و ص چهل و پنج و چهل و هفت؛ همايوني. تاريخ سلسله هاي طريقه

وليعهد او محمدحسن ميرزا در آن٬ ٤ دور جديدي از حيات و فعاليتهاي خود را آغاز کرد



اموشخانه و... . ج ٬٣ ص ٥٠٢ ـ ٥٠١. Ø نعمة اللهي در ايران . ص ٣٢٨؛ رائين. فر

که تجزيه و تحليل آن از حيطه تحت کاوش و بررسي اين نوشتار خارج است.

انجمن اخوت و فراماسونري
به نظر برخي٬ انجمن اخوت از همان آغاز کانون فـعاليت و هـمايش فـر امـاسونهاي
ايراني وابسته به «گراند لژ» فرانسه بود و الگوي ظهيرالدوله در پي افکندن چنين محفلي
در واقع همان انجمنهاي ماسوني فرانسوي بودند. گفته شده ظهيرالدوله پس از نيل بـه
مقام وزير تشريفات دربار ناصرالدين شاه٬ در سفري به اروپا به مجمع فر اماسونري وارد

جال بامداد . ج ٬٢ ص ٣٦٨. ١. ر

گشت و در بازگشت بر آن شد تا لژي در ايران ترتيب دهد. ١
محيط مافي٬ ظهيرالدوله را در شمار اعضاي فـر امـوشخانه مـيرزا مـلکم خان آورده

٢. هاشم محيط مافي. مقدمات مشروطيت . به کوشش مجيد تفرشي و جان فـدا٬ زيـر نـظر ايـرج افشـار. تـهران٬
فردوسي و علمي٬ ١٣٦٣. ص ٥٢ـ٥١.

است٬ ٢ به اعتقاد محمود عرفان٬ وي که از تجربه ناموفق و علل ناکامي ملکم آگاه بود با
هوشياري و تدبير بيشتر کار خـود را آغـاز کـرد و در نـخستين گـام بـا اخـذ فـرماني از
الدين شاه به مـحفل خـود رسـميت بـخشيد و سـپس بـا جـلب رجـال خـوشنام و مظفر
اصالح طلب به توسعه و تـحکيم انـجمن خـود پـرداخت. بـه مـنظور پـيروي انـجمن از
فر اماسونها٬ که داراي عالمت مخصوص تيشه و پرگار و گونيا بـودند٬ ظـهيرالدوله هـم

٣. محمود عرفان. مجله يغما . س ٬٢ ش ٬١١ بهمن ٬١٣٢٨ ص ٥٠٥.

تبرزين٬ کشکول و تسبيح را که نشان درويشان بود٬ نشان انجمن قرار داد. ٣
در هنگام گشايش رسمي «انجمن اخوت»٬ ظـهيرالدوله بـا قـرار گـرفتن در صـندلي

اموشخانه و... . ج ٬٣ ص ٤٩٤. ٥. همان٬ ص ٤٩٦ـ٤.٤٩٥. رائين. فر

نخست٬ بعضي از آداب و رسوم فر اماسونها را به جا آورد. ٤ همچنين٬ به رسم ايشان٬ يک
هيئت دوازده نفره موسوم به «هيئت مشاور انجمن» که به منزله هسته مرکزي آن بود و
برخي از آنها از افراد فعال و سرشناس تاريخ فر اماسونري ايران در ادوار بعدي به شمار
آمده اند٬ انتخاب نمود. ٥ نيز٬ به رسم ايشان٬ مجله مخصوصي موسوم به مجموعه اخالق
منتشر مي کرد. مشي اين نشريه خودداري از دخالت در امور سـياسي و حـتي مـذهبي

٦. عرفان٬ مجله يغما ٬ همان مأخذ. نيز ن.ک: بحث فعاليتهاي فرهنگي انـجمن اخـوت در بـخش نـخست ايـن
نوشتار.

بود. ٦
حامد الگار٬ با توجه به هماننديهاي موجود بين تشريفات نمادها و عملکرد انجمن
اخوت با انجمنهاي فر اماسونري بر آن است که احتماًال اين شباهتها مبين تمايل و آمادگي



ايرانيان براي ورود به مجامع ماسوني يا شبه ماسوني بوده است. به عقيده وي هنگامي
که ظهيرالدوله انجمن اخوت را بر پا کرد٬ سنتهاي ماسوني و سـنتهاي تـصوف بـا هـم
برخورد کردند٬ اما در انجمن اخوت همواره اصول اخالقي بـر اصـول تـصوف بـرتري

١. حامد الگار. شورش آقاخان محالتي . ترجمه ابوالقاسم سري. تهران٬ ١٣٧٠ش٬ ص ٧٢.

داشت. ١
اســماعيل رائــين مــعتقد است کـه ظـهيرالدوله از طـريق تـرکيب عـقايد و فـلسفه
اخوان الصفا و عقايد و سنن صوفيانه با اصول و مرام فر اماسونري٬ مبنا و محمل و بستر

اموشخانه و... . ج ٬٣ ص ٤٨٤. ٢. رائين. فر

نويني براي توسعه فر اماسونري در ايران پديد آورد. ٢
به نظر برخي٬ انجمن اخوت شاخه اي از انجمن فر اماسوني «گراند اوريان» فرانسـه

٣. عبدالهادي حائري. تاريخ جنبشها و تکاپوهاي فراماسونگري در کشورهاي اسالمي . بي جا٬ آستان قدس رضوي٬
٬١٣٦٨ ص ٥٠؛ کتيرايي. فر اماسونري... . ص ١٠٢؛ صفايي. رهبران. ج ٬١ ص ١٦٥ـ١٦٤.

بود که به دست ظهيرالدوله و ميرزا نصرالله خان دبـيرالمـلک در تـهران بـر پـا گـرديد. ٣
روزنامه صوراسرافيل نيز بر آن بود که «انجمن مزبور اگر در رديف يکي از انجمنهاي عالم
باشد همان انجمن (ماسونيک) است که موجب آبادي دنيا و رفع خرافات و اوهام باطله

جال بامداد . ج ٬٢ ص ٤.٣٦٨. روزنامه صوراسرافيل (طهر ان) . ش ٬١٢ ٢٦ رجب ٬١٣٢٥ ص ٦ـ٧.  ٥. ر

مي باشد.» ٤
صرف نظر از درجه ارتباط و وابستگي انجمن اخوت به دستگاه فر اماسونري جهاني٬
تجربه و تقدم زماني سازمانهاي غـربي و از جـمله فـر امـاسونري در خـصوص تـدوين
اســاسنامه و مـرامـنامه و فـعاليت تشکـيالتي٬ ظـاهرًا الگـوبرداري ايـرانـيان از آنـها را

اجتناب ناپذير يا حداقل مرسوم و متداول کرده بود.
گفته شده علت تهاجم محمدعلي شاه به منزل و خانقاه ظـهيرالدوله (مـقر انـجمن
اخوت) نيز همين بود که وي آنجا را مرکز فر اماسونري (لژ اوريان) ٥ و دخيل در فعاليتهاي

٦. همان٬ ص ٢٧٠.

ضددولتي ٦ مي دانسته است؛ ولي اعضاي انجمن٬ که قبًال از نقشه اين حمله آگاه شده
بودند٬ پس از هماهنگي با وزير مـختار فـرانسـه٬ شـبانه بـه تـوسط مـيرزا مـحمودخان
(محمود جم) اسناد و مدارک لژ مزبور را از مـقر انـجمن بـه سـفارت مـنتقل کـردند و
بــدين گونه فــعاليت انــجمن اخــوت٬ کــه شــاخه اي از فـر امـاسونري «شـرق اعـظم»

ص ٬٣ ج  ان و انگليس . چ ٬٧ ص ١٧١٦ و ١٨٣٩؛ رائين. فر اموشخانه.... ٧. محمود محمود. تاريخ روابط سياسي اير
٥٠٠ـ٤٩٩؛ کتيرايي. فر اماسونري... . ص ١٠٥ـ١٠٣.

(گراند اوريان) بود٬ در محاق تعطيل افتاد. ٧
از ميان اعضاي اوليه انجمن٬ کسي که بيش از همه مظنون به همکاري با فر اماسونري



مي باشد ميرزا نصرالله خان دبيرالملک بود که گفته اند در فرانسه با فر اماسونها مرتبط شد

١. حائري. تاريخ جنبشها و تکاپوهاي فر اماسونري... . ص ٥٠.

و پس از پيوستن به انجمن٬ رابط آنها با «گراند اوريان» فرانسه گرديد. ١
گــفته شــده پس از ظــهيرالدوله٬ بــه مــوازات افـزايش ارتـباط انـجمن بـا لژهـاي
فر اماسونري٬ تغييراتي در شيوه اداره آن به وجود آمد و در دوره مسئوليت امين الملک
مرزبان٬ هيئت مشاوره تصميم گرفت مقام رياست هيئت از شخصيتي که بـه اصـطالح
عارفان از درويشان بايد دستگيري کند٬ تفکيک شود. پس صفاءالملک فتح الله ميرزا را
که شيخ ظهيرالدوله در سـمنان بـود بـراي دسـتگيري از فـقرا تـعيين کـردند. پس از او

جال بامداد . ج ٬٢ ص ٢.٣٧٠. همايوني. تاريخ سلسله هاي طريقه نعمة اللهي . ص ٣٣٥. ٣. ر

عليرضا ميرزا خسرواني و پس از وي محمد اخوت اين سمت را عهده دار شدند. ٢
در مجموع٬ گرچه دليل و مدرک مستدل و مستندي دائر بر تعلق خاطر و پيوستگي
ظهيرالدوله با فر اماسونري ارائه نشده است٬ اما در خور تأمل است که اين انجمن بعدها
به صورت مرکز لژ بيداري ايران درآمد ٣ و مقر آن رسمًا دبيرخانه گراند لژ مستقل ملي

٤. نورالدين مدرسي چهاردهي. سيري در تصوف . تهران٬ انتشارات اشراقي٬ ١٣٥٩. ص ١٦٣.

گشت. ٤




