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  مقدمۀ معاونت پژوهش
ترین و زیباترین راز هستی و نیاز آدمی است که سلـسلۀ      ترین، جاودانه   حقیقت اصیل 

پرستان چه  باخته، و جاهالن و باطلنها که در راه آن  مؤمنان و عالمان صادق چه جان    
واقعیتـی اسـت    چـه تلـخ  . انـد   نـساخته آن  سخ  مـ  که براي محو و      هاها و ترفند      توطئه

قعیت کـه در مـصاف همیـشگی        حقیقتی است این وا مظلومیت حقیقت، و چه شیرین 
ایـن واال و  . رفتنی و نگونـسار  حق و باطل، حق سربلند و سرفراز است و باطل ازبین  

ر ناپـذی  هاي خالصانه و پایان دار کوشش باالنشینیِ حقیقت، گذشته از سرشت حق، وام  
جویانی است که در عرصۀ نظر و عمل کمر همـت محکـم بـسته و از دام و                     حقیقت

ویژه اسـالم و    میان نقش و تأثیر ادیان و پیامبران الهی، و به           اند، و دراین    دانۀ دنیا رسته  
  .ترین است ، برجسته و جانشینان برحق و گرامی اوپیامبر اکرم

گیـري از عقـل و    ر خویش را بهـره نظی آور شیعه رسالت خطیر و بی دانشمندان نام 
نقل و غوص در دریاي معارف قرآن و برگـرفتن گـوهر نـاب حقیقـت از سـیرة آن                  

پرسـتان    پیشوایان و عرضۀ آن به عالم بشري و دفاع جانانـه دربرابـر هجـوم ظلمـت                
اکنون در عـصر    . اند  ها فرسوده   ها سوده و جان     گریز دانسته و در این راه دیده        حقیقت

 که دشمنان حقیقت و آدمیت هرلحظه با تولید و انتشارِ فزون از شمارِ   بحران معنویت 
افـزاري و     کـارگیري انـواع ابزارهـاي پیـشرفتۀ سـخت           آثار نوشتاري و دیداري و بـه      
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کوشـند، رسـالت     هـاي گونـاگون بـراي سـیطره بـر جهـان مـی               افزاري در عرصه    نرم
لمـان دیـن، بـس      ویـژه عا    خواهان و اندیشمندان حـوزوي و دانـشگاهی، بـه           حقیقت

  .تر و سخت دشوارتر است عظیم
در جهان تشیع، پژوهـشگران حـوزوي در علـوم فلـسفی و کالمـی، تفـسیري و               
حدیثی،  فقهی و اصولی و نظایر آن کارنامۀ درخشانی دارنـد، و تـأمالت ایـشان بـر             

هاي  در زمینۀ علوم طبیعی و تجربی و فناوري. درخشد هاي اسالمی می  تارك پژوهش 
هایی نویـدبخش برداشـته و    هایی چشمگیر کرده، گام    پژوهشگران ما تالش   جدید نیز 

هـاي   کوشند تـا بـا فعالیـت    اند، و می به جایگاه درخور خویش در جهان نزدیک شده   
ولـی در  . المللـی بازیابنـد    روزافزونشان مقام شایستۀ خویش را در صحنۀ علمی بـین         

دانـشمندان ایـن مرزوبـوم      هـاي     هاي علوم اجتماعی و انسانی تـالش        قلمرو پژوهش 
گونه که شایستۀ نظام اسالمی است به بار ننشسته و آنان گاه به ترجمـه و اقتبـاس           آن

ویژه   توان ردپاي ابتکارات و به      در این زمینه کمتر می    . اند  نظریات دیگران بسنده کرده   
هاي برخاسته از مبانی اسالمی را یافت و تا رسیدن به منزلت مطلوب راهـی        خالقیت

رو، افزون بـر اسـتنباط، اسـتخراج، تفـسیر و             ازاین. والنی و پرچالش درپیش است    ط
دهی معارف اسالمی، کاوش در مسائل علوم انـسانی           هاي دینی و سازمان     تبیین آموزه 

هـاي   تـرین اهـداف و اولویـت    و اجتماعی از دیدگاه اسـالمی و تبیـین آنهـا از مهـم             
  . ي علمیه استها ویژه مراکز پژوهشی حوزه مؤسسات علمی به

 در پرتو تأییـدات رهبـر کبیـر انقـالب     مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی    
مد ظلـه  «اي  اهللا خامنه   دریغ خلف صالح وي، حضرت آیت       هاي بی   اسالمی و حمایت  

شـده ازسـوي حـضرت        ها و اهداف ترسـیم      از آغازِ تأسیس براساس سیاست    » العالی  
هـاي علمـی و دینـی       به امر پـژوهش   » رکاتهدامت ب «اهللا محمدتقی مصباح یزدي       آیت

هـاي   اهتمام داشته و در مسیر برآوردن نیازهاي فکري و دینـی جامعـه، بـه پـژوهش        
معاونت پژوهش مؤسسه براي تحقق این    . بنیادي، راهبردي و کاربردي پرداخته است     
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پژوهان و پژوهشگران، در زمینۀ نشر آثـار          ریزي و هدایت دانش     مهم، افزون بر برنامه   
اي را در حد توان خود بـه جامعـۀ    محققان نیز کوشیده و بحمداهللا تاکنون آثار ارزنده     

  .اسالمی تقدیم کرده است
روي، پژوهشی است در قلمرو تاریخ معاصر که با تـالش پژوهـشگر        کتابِ پیش   

االسالم والمسلمین آقاي دکتـر جـواد سـلیمانی نگـارش یافتـه          ارجمند جناب حجت  
هاي انحراف نهضت مشروطیت با تکیـه       ده ارائۀ تبیین ریشه   هدف اصلی نویسن  . است

  . باشد هاي جاسوسی بیگانه می هاي پنهان سازمان بر دست
االسـالم   معاونت پژوهش از مؤلف محترم و آقایان دکتر موسی حقـانی و حجـت         

والمسلمین دکتر ابوذر مظاهري که با مطالعه و ارائۀ نظرهاي سودمندشان، بر اتقان و               
کنـد و توفیـق روزافـزون ایـشان را از      اند، صمیمانه سپاسگزاري مـی       افزوده غناي اثر 

  .خداوند منان خواستار است
  معاونت پژوهش   
  مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی   





  
  
  
  
  
  
  

  سخن آغازین
 تاریخ معاصـر ایـران بـه شـمار        مهم یکی از تحوالت پیچیده و       ،انقالب مشروطیت ایران  

هاي متـضادي اسـت کـه در      در حوادث متناقض و پدیده  ،ن انقالب  پیچیدگی ای   و آید می
و اهـداف مشخـصی    رویکردهـا رهبـران،  هـا داراي    برخی انقالب . خورد آن به چشم می   

 را تفسیر کرد    ها  روند تحوالت آن انقالب    توان   می با توجه به آنها،   که  طوري  ه  ب ،باشند می
 و یـا  دهنـد   مـی  نـشان    راهـایی    ها و واکـنش     در روند حرکت خود، کنش     ،و یا بر عکس   

ـ  تـوان  خورد که با دقت در آنهـا مـی   نمادهایی در آنها به چشم می    ات رهبـران و  بـه منوی 
 بـا  ، نمونـه از باب.  و به تحلیل روشنی در مورد آنها دست یافت   پی برد آنها  پنهان  اهداف  
و بـا   انقالب اسـالمی ایـران   روزهاي آغازر د و روحانیت  حضرت امام خمینی ةمشاهد

تـوان   آسانی می  به» جمهوري اسالمی، آزادي،استقالل«  یعنی، اصلی نهضتشعارتوجه به  
 در   یـا   و ، پـی بـرد    نهضت امام خمینی    ضد استعماري   و ضد استبدادي دینی،  به هویت   

 ، میرزاحـسن آشـتیانی   همراهـی  ومیـرزاي شـیرازي   رهبـري  عنایت بهنهضت تنباکو با   
نهـضت  شـفاف  هـدف  توجه بـه    با و سایر علما و، آقانجفی اصفهانینورياهللا    فضل  شیخ

دسـت  آن نهـضت    ضداسـتعماري   دینی و   توان به هویت     آسانی می  به)  قرارداد رژي  لغو(
 کـه  شـویم  رو مـی   همتضادي روب پیچیده و   هاي   ولی در انقالب مشروطیت با پدیده      ؛یافت

   .کند درك ماهیت این نهضت را دشوار می
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رهبـران فکـري     ة   روشـنفکرانی را در رد     ، نهـضت   قبل از آغـاز    ، نمونه محض
هـم خـود هویـت غیردینـی دارنـد و هـم       کنیم کـه    می هساز نهضت مشاهد   زمینه

 حکومت قـانون    آنها محدودیت استبداد و   . کنند  اصالحات غیردینی را تعقیب می    
ـ    ةبه شیو  ملیو مجلس شوراي      ،در آغـاز نهـضت   امـا ناگـاه     ؛طلبنـد  ی غربی را م
پیوندند و هـدف نهـضت را برقـراري عـدالت             می نهضتن به   برخی علماي تهرا  

کننـد و بـه نهـضت رنـگ مـذهبی            استبداد معرفـی مـی    زدودن ظلم و    و  اسالمی  
 دینـی   ۀشـود و صـبغ      تعداد علماي حامی نهضت افـزوده مـی        رکم ب  کم. دهند می

دسـت   ،انقـالب مـشروطه   راه ۀ در نیمـ    و یکبـاره  ولی   ،شود  می تر نهضت پررنگ 
 در کـشاکش تحـوالت نمایـان        ،اسـتعمار انگلـیس   گرا و    فکران غرب پنهان منورال 

 به طوري کـه برخـی علمـا    ؛نماید  میدگرگون و ماهیت دینی نهضت را      گردد می
 خیزند و در مقابـلِ      برمی ،اند  به مقابله با انقالبی که خود در ایجاد آن نقش داشته          

 ، این درگیـري   ۀدر نتیج . گیرند  روشنفکران سکوالر و استعمار انگلیس موضع می      
زمانی روحانیـت از      ولی بعد از اندك    ؛نشیند  می قدرت   ۀ بر اریک   استبداد بار دیگر 

 اما دیـري    ؛افتد   قدرت به دست روشنفکران سکوالر می      ، رهبري کنار رفته   ۀصحن
 روشنفکران سکوالر را بـه خـدمت        ،پاید که استبدادي بدتر از استبداد قاجار        نمی

  . یابد  بر ملت ایران سلطه می،گرفته
هـاي     و پرسـش   دبر در حیرت فرو می   را   تاریخ   ان تحلیلگر ،ین تحوالت متناقض  ا 

  :کند  زنده میانزیر را در ذهنش
انگلـیس  مـورد تأییـد    ،شـت  دا فعالحضوردر آن  چگونه نهضتی که روحانیت      ـ

  ؟ قرار گرفت
   ؟ند قرار گرفتروحانیتچرا منورالفکران سکوالر در کنار  ـ
 را   و سفارت انگلیس   حیط ناهمگون حرم حضرت معصومه    ي دو م  فرایندچه   ـ

  ؟مبدل ساخت  مشروطه پناهگاه نهضتبه
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 ؛ مـشروطیت بیـان شـد      ،خانه و جاي دیگـر      عدالت ییجادر  هدف نهضت    چرا   ـ
  خانه و مشروطیت تفاوت ماهوي وجود دارد؟ حال آنکه بین عدالت

  تغییر یافت؟ از مجلس شوراي اسالمی به مجلس شوراي ملی ، چرا نام مجلسـ
 بـه دسـت   سـرانجام  ید،دگر آغاز ستیزياستبدادبا شعار  ابتدا  ی که نهضت چگونه   ـ

  ؟داافت  )رضاخان(از قاجاریه  دیکتاتوري مستبدتر
 خفقـان   ، پس از پیروزي   ،زد میدم   قلم و فکر     ،از آزادي بیان  که   ی نهضت  چگونه ـ

الفت با بعضی امـور  خود را به جرم مخ   برخی رهبران   و  کرد،  سختی بر جامعه حاکم     
  ند؟ارس به قتل 
ـاکی از آن    ، دیگر تضادها   و ده تضادها  این    بـرخالف   ،سـت کـه انقـالب مـشروطیت        ا  ح

 ؛وحدت نـسبی ارگانیـک برخـوردار نیـست        هماهنگی و    از   ،نهضت تنباکو و انقالب اسالمی    
  . خورد هاي آشکاري به چشم می فرجام آن، تناقضتکامل و ، ها بین زمینهیعنی 

توان به عواملی مانند اعتماد بـه منـورالفکران    ن تضادها و بدفرجامی را میعلت ای 
گرا، از میان رفتن وحدت ملت، اختالف میان روحانیـت، عـدم تـدبیر رهبـران                 غرب

ها، بد عمل کـردن دربـار قاجـار و ماننـد آن               نهضت، تندروي برخی احزاب و گروه     
ر یکـسان در انحـراف نهـضت    طوه  این عوامل بۀرسد هم  مینظره نسبت داد؛ لکن ب 

 برخی مقتضی انحـراف انقـالب مـشروطه و برخـی دیگـر           :اند مشروطه نقش نداشته  
طبیعی اسـت کـه نقـش مقتـضی در          البته   .اند  آمده  می زمینه و شرط انحراف به شمار     

ثر در نهـضت را  ؤ عوامـل مـ  ۀ یعنی هم؛ بیش از زمینه و شرط انحراف است    ،انحراف
  .کردررسی توان در عرض یکدیگر ب نمی

 یکـی از عوامـل اصـلی و مقتـضیات اساسـی         کـه  برخی محققان معاصر معتقدند   
ــرانۀ ضداســتبدادي و ضداســتعماري نهــضت مــشروط،اســتحالۀ هویــت دینــی  ، ای

 ،پروردگـان مرمـوز     کـه از آسـتین دسـت       اسـت هاي پنهان اسـتعمار خـارجی        دست
  .شان بیرون آمد خودباخته و خائن داخلی



 استحالۀ نهضت مشروطه ( 20

 در مـورد تـأثیر جریـان اسـتعماري فراماسـونري در مـشروطیت               اسماعیل رائین 
  :نویسد می

ها تا چه حد در نهضت مشروطیت ایران سـهم            دربارة اینکه ماسون  
آمیز به نظر   داشتند، نظرهاي مختلف بیان گردیده است که گاه اغراق

 مخفی  توان دخالت علنی و      لیکن حقیقت آن است که نمی      ؛رسد  می
 در اینکـه ایـن    .آمیز دانست   و سهم آنها را در کار مشروطیت اغراق       

هـاي آخـر      خـصوص در سـال      لیـان افکـار بـه     گروه در هیجان و غَ    
 ولـی   ؛ تردیـدي نیـست    ، مؤثر بودند  شاه حکومت مستبدة محمدعلی  

... . اسـت تـر     تعیین حدود و اثر عملیات آنان مستلزم سنجش دقیق        
کـشته شـد،     شـاه   ناصـرالدین م اسـت کـه روزي کـه         این نکته مسلّ  

خواهان ایران شده و    ها به طور علنی وارد جرگۀ مشروطه        فراماسون
   1.تر شدند از آزادمردان مشروطیت انقالبی

عینی در صـحنۀ سیاسـت و دوسـت نزدیـک      به عنوان یک شاهد     محمود محمود 
هـا در     در مـورد نقـش ماسـون       ،بسیاري از رجال سیاسی فراماسون عـصر مـشروطه        

  :نویسد انقالب مشروطه و حوادث ناگوار آن می
 .کننـد   میگوشه سر بلند ي مانند علف هرزه از هراحزاب و مجامع سرّ   

ي کـه   همان محافـل سـرّ  ؛افتد  میدست اراذل و اوباش ه  کار مملکت ب  
اسباب انقالب فرانسه و فتنـه و آشـوب سـایر ممالـک را بـراي سـود          

ومرج و فتنه   اسباب هرج، همان محافل و مجامع.خویش فراهم آوردند  
.  این آشوب را نهضت ملی خواندنـد       .و فساد را در ایران فراهم کردند      

 نام  .وجود آوردند که روح ملت ایران خبر نداشت       ه  انقالب مصنوعی ب  
ـ  انگیزان نامید که محافل سـرّ  ا باید آشوب فتنهاین آشوب ر   ه ي ایـران ب
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 ،هـا را ترسـانده   سود لژنشینان سواحل رود تیمس برپا کردند که روس        
  1.ها در ایران بر حذر کنند از نفوذ انگلیس

  :نویسد  می،گاه ورود فراماسونري به ایران را یک اتفاق شوم و نامبارك شمرده آن
نوان فراماسون در این مملکت پیدا شـده و  باور کنید از آن روزي که ع     

 از ،ي آنها به اشارة لنـدن در ایـن سـرزمین تـشکیل گردیـد             محفل سرّ 
همـین  . روزي ملت ایران شروع شـده اسـت    بدبختی و سیه ،همان روز 
اد و مـاجراجو در اطـراف ایـن         لوحان و طبقۀ شی     ها و ساده    که ناراضی 

ان متزلـزل گردیـد و    از آن روز اساس حکومت ایـر     ،محفل گرد آمدند  
  2. ...امنیت از مملکت ایران رخت بربست

هـا در انقـالب    هـاي ایرانـی در مـورد دخالـت ماسـون      مخفی ماسـون   نشریۀ نیمه 
  :نویسد مشروطه می

منظور تدوین قانون اساسی مشروطیت بـه     (در تاریخ انقالب مشروطیت عثمانی      «
هاي فراماسون در آمـاده کـردن          سایۀ دست انجمن   ،ران و ای  3)ستپاشا وسیلۀ مدحت 

  4.»...زمینۀ انقالب و رهبري آن آشکارا و نمایان است
ـ       ،فوقهاي    با توجه به دیدگاه     ، اسـناد و دالیـل معتبـر       ۀ تالش شده است تا با ارائ

  . هاي پنهان استعمار خارجی در انقالب مشروطیت نشان داده شود دخالت دست
 در قالـب دو سـازمان مخفـی         بیـشتر هاي پنهان    هاي این دست   از آنجا که فعالیت   

هـا، افـراد     سرویس و فراماسونري بود، ماهیـت، پیـشینه، اهـداف، ویژگـی            اینتلیجنس
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  . استبررسی شدههاي این دو سازمان در انقالب مشروطه  سرشناس آنها و فعالیت
  :استه شرح زیر بکتاب سیر بحث 

هـاي     بـه عنـوان زمینـه      ،متیازخواهی بیگانگان کفایتی قاجاریه و ا    بی ،در فصل اول  
   ؛ استبررسی شدهداخلی و خارجی خیزش و تمناي تحول از مردم 

گیري نهضت مشروطه معرفـی    شکل بردر فصل دوم نیروهاي اجتماعی تأثیرگذار  
 ،هـایی کـه درصـدد مـدیریت     جریان اصالحات در میـان سـایر جریـان       سهم   و   شده

 لکـن از آنجـا کـه برخـی     ؛ اسـت شـده ارزیـابی    ،اند  دهی و تحریک ملت بوده     جهت
 ،انـد   قائل بودهاي  سهم ویژه   در بیداري مردم   اسدآبادي الدین  سیدجمال براي   ،محققان

   ؛ استگردیدهتر ارزیابی   مبسوطینقش سید به صورت
گاه  شده، و آن  سی  سپس در فصل سوم، ماهیت نهضت، قبل و بعد از استحاله برر           

 انقـالب  ۀسرویس و فراماسونري در استحال    نقش اینتلیجنس  ،در فصل چهارم و پنجم    
 ،هـاي معـروف ایـن دو سـازمان مخفـی       چهـره ،در فصل شـشم و   ،مشروطه بررسی 

  .اختصار بیان شده است هاي آنان به  و کارکرد،معرفی
 ،اسـدآبادي  لـدین ا  سـیدجمال  ۀنامـ   زنـدگی  بارةدرمباحثی   ،ها  پیوستسرانجام در   

 هاي بزرگ فراماسونري جهـانی  تشکیالت و سازمان    ها در جوامع،       نفوذ ماسون   روش
  . مطرح شده استهاي فرهنگی فراماسونري   چهرهو

 خانـه  عدالت تبدیل نهضت    فرایند ۀاثر، مسئل   قبل از این   ،نگارنده  است گفتنی
 ۀ تـا مـشروط  عدالتخانـه از  و عوامل دخیل در آن را در کتـاب         غربی ۀبه مشروط 

گاه بعد از اسـتمرار مطالعـات و تحقیقـات بـه ایـن             آن. استکرده   بررسی   غربی
استحالۀ نهـضت مـشروطه     نفوذ و   نتیجه رسیده است که در میان عوامل مؤثر در          

هـاي پنهـان و        ماننـد سـایه    ،ز وابسته به مراکز اطالعاتی استعمار     هاي مرمو   دست
 و آن را در راسـتاي اهـداف خـود هـدایت             ، نهضت مذکور را کنتـرل     ،پنهان نیمه
ـ         اند    کرده  می در کـشاکش  ،هـاي کلیـدي   ستو پس از نفوذ در مراکز حساس و پ 



 23 ) سخن آغازین

لـت   نقاب از چهره برکشیدند و مدیریت انقـالب را از عالمـان دیـن و م                نهضت
  . به دست دولت انگلیس سپردند،متدین گرفته

تـر در    این کتاب موجب عبرت ملت ایران و هوشـیاري افـزون           ۀامید است مطالع  
 در خاتمـه از جنـاب اسـتاد    .حفظ و پاسداري دستاوردهاي انقـالب اسـالمی گـردد     

 و نکـات   کردنـد دقت متن حاضر را مطالعه       که به » هدامت افاضات « فقیه حقانی    موسی
 دکتـر   االسـالم   حجـة  همچنـین از      . سپاسـگزارم  فرمودنداي را مطرح      ی ارزنده اصالح

کـه در  » زیـده عـزه  « دکتر مهدي ابوطـالبی  حجةاالسالمو » زیده عزه«ابوذر مظاهري   
 و از خداونـد متعـال       کنم  می تشکر   کردنداي ارائه     چینش مباحث رهنمودهاي ارزنده   
  .نمایم توفیقات روزافزونشان را آرزو می

  د سلیمانیجوا   
  ش.  ه1395 اسفند 7   
  برابر با   
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