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  چكيده
درگرفتـه  روسـيه   1911برغم مباحث گوناگوني كه تاكنون پيرامـون اولتيمـاتوم  

است هنوز درباره برخي از ابعاد اين رخـداد و نيـز مواضـع سياسـي برخـي از      
هـا    هاي جـدي وجـود دارد و همـين ابهـام      هاي مهم پيرامون آن ابهام  شخصيت

                 يكي از اين خطاها   .                                    يك رشته خطاهاي تاريخي آشكار شده استموجب بروز 
   اي                       با آنچه كه در پاره         مواضع او   .                                        مواضع سياسي مدرس پيرامون اولتيماتوم است

   در   .         ً           شود كامالً تغاير دارد                                       هاي تاريخي و يا در محافل سياسي نقل مي            از پژوهش
                                                               فضاي پس از انقالب، مدرس به عنوان يك شخصيت روحاني مسـتقل و يـك   

           هاي تاريخي                            خواه ملي در كانون پژوهش                                    سياستمدار خوشنام و يك چهرة آزادي
     مدرس ي   پژوهش در باره                  ه مثبت امام خميني    نگا  .                        و مباحث سياسي قرار گرفت

                                                      تالش براي تبديل مدرس به يك الگوي تاريخي و يك سياستمدار   .            را رونق داد
                 ها به ايشان نسبت                                                       ممتاز سبب شد تا مسائل غيرواقعي زيادي در همين پژوهش

                                                            از آن جا كه اين خطاها در حال تبديل شدن به حقايق مسلم تاريخي   .         داده شود
               ي اولتيمـاتوم                                                                 ارنده به استناد منـابع اصـلي و معتبـر بازمانـده از دوره             هستند، نگ

                     ي مواضع مدرس و نقـض                      هاي موجود درباره                       كوشد ضمن نقد ديدگاه      مي      1911
                     هـا بـه بـازخواني                        گيري اين روايـت                                   هاي نادرست و ارزيابي منشاء شكل         روايت

   .                  هاي جايگزين بپرازد                  ها و طرح روايت      آن
  .                                        اولتيماتوم، مجلس، كميسيون پنج نفره، مدرس   :  ها          كليدواژه
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       مقدمه   . 1
آذر  7روز پس از تمديد دورة نمايندگي مجلس، دولـت روسـيه روز چهارشـنبه     17حدود 
    ً        فـورا  بـه    - 1: در اولتيمـاتومي شـديد از ايـران خواسـت     1911نوامبر  28مصادف با  1290

ت روس و انگلـيس از هـيچ   از اين پس بدون رضاي - 2. پايان دهد 1خدمت شوستر و لكفر
كشـي روسـيه بـه خـاك ايـران را        مخارج قشون - 3. دولت خارجي مستشار استخدام نكند

ساعت صبر نخواهد كرد و  48روسيه در اجراي اولتيماتوم مزبور بيش از  -  4. پرداخت كند
اگر ظرف اين مدت پاسخ رضايت بخشي دريافت نشود نيروهاي روسيه به پيشروي خـود  

هند داد و بديهي است كه موضوع غرامت ايران به روسيه افـزايش خواهـد يافـت    ادامه خوا
  ).1380؛ ميرمحمدصادق، 237 - 236: 1371كسروي، (

اش تا ورود نصف بعـالوه    به نظر مي رسد تصميم مجلس دوم به تداوم دوره نمايندگي
بـا   - كه با هدف جلوگيري از فترت مجلـس صـورت گرفـت     –يك نمايندگان دورة سوم 

كه عبداهللا مسـتوفي گفتـه اسـت روسـيه برحسـب        چنان. موضوع اولتيماتوم بي ارتباط نبود
اي تنظيم كرده بود كـه بـا تعطيـل آن تطبيـق       االجل را به گونه               ً          تصادف يا عمدا  تاريخ ضرب

اتوم مـردم ايـران را بـه هيجـان آورد و     انتشار خبر اولتيم). 361/2: 1371مستوفي، (كرد   مي
چون اساس كشـور بـا خطـر    . خشم و نفرت نسبت به روسيه را تا باالترين حد افزايش داد

ها به   هاي سياسي با كنار نهادن اختالف  مواجه شده بود، مجلس، مطبوعات، فعاالن و جريان
بـه راهپيمـائي   » قالليا مـرگ يـا اسـت   «در تهران جمعي از مردم با شعار . مقاومت پرداختند

كاالهاي روسي و انگليسي تحريم شـد  . مردم شهرهاي ديگر نيز به خروش آمدند. پرداختند
علمـاي  ). 3: 1329ذيحجـه   12روزنامه مجلس، (و چندين تجمع مخالفت آميز برپا گرديد 

الشـريعه اصـفهاني و مصـطفي      ژه مازنداراني و خراساني، اسماعيل صدر، شـيخ  عتبات به وي
تاريخ هجـوم روس بـه    ؛302 - 297 :1385كديور، ( ني ضمن اعالن جهاد عليه روسيهكاشا

ايران زمين و نهضت رؤساي دين به كاظمين و خدمات نمايـان ايشـان در حفـظ اسـتقالل     
آذر  21راه ايران را در پيش گرفتند كه با مرگ خراسـاني در   ،)1370تركمان،  ؛1331ايران، 
  . اين سفر ناكام ماند 1290

هاي طوالني خواهان مقاومت در برابر روسيه و رد اولتيماتوم   مجلس با برگزاري نشست
در نتيجه، نمايندگان اعتدالي كه اكثريت مجلس را در دست داشتند از همراهي با دولت . بود

روزها گذشت . اين امر ناصرالملك و دولت را در وضعيت دشواري قرار داد. بيمناك شدند
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اعتبـار    خواهي، دولـت را نـزد افكـار عمـومي بـي       خواني و شعار وطن  و مجلس با مخالفت
عرصه چنان تنگ شد كه حتي برخـي از وزيـران از كـار كنـار كشـيدند و دولـت       . ساخت

السـلطنه بـه فعاليـت خـود ادامـه داد        تصميم به استعفا گرفت و تنها بـا ميـانجيگري نايـب   
  ).52: 1362آبادي،   دولت(

اي از سوي مردم و مجلس ايـران    نتظار چنين واكنش سرسختانهدولت روسيه كه هرگز ا
 48االجـل    را نداشت لحن خود را اندكي تعديل نمود و چند روز بعـد از انقضـاي ضـرب   

در اين فاصله شش . ساعته، شش روز ديگر به ايران فرصت داد تا پاسخ اولتيماتوم را بدهد
هـا در تبريـز، رشـت و      روس   رحمـي   بي انتشار اخبار خونريزي و. روزه مجلس كوتاه نيامد

انزلي و ايجاد وحشت در محافل تهران از يك سو، و اتمام حجت دولت به مجلس مبني بر 
مجلس در آخرين نشست . پذيرش اولتيماتوم از ديگر سو، سبب شد مهلت مقرر انقضا يابد

اي پنج   كيل كميتههاي شب ادامه داشت، ناگزير به تش  كه تا نيمه 1290آذر  29خود در روز 
). 481 - 480: 1371كسـروي،  (گيري را به آن واگذار كند   نفره رأي داد تا اختيارات تصميم

اما مجلس به علت تنشي كه بر سر انتخاب اعضاي كميسيون درگرفت موفـق بـه انتخـاب    
السـلطنه گـرد     رسمي اعضا نشد اما نمايندگاني كه با اين هدف انتخاب شدند در منزل نايب

دند و نيم ساعت قبل از انقضاي مهلت مقرر با اولتيمـاتوم موافقـت نمودنـد و مراتـب را     آم
: 1362آبـادي،    دولت(شبانه به سفارت روسيه اعالم داشتند و به دنبال آن مجلس منحل شد 

54.(  
السـلطنه انحـالل     السـلطنه و ناصـرالملك نايـب     ترديدي نبود كه از نگاه دولت صمصام

. فع بحران ناشي از اولتيماتوم و عادي سازي روابط ايران و روسيه بـود مجلس آخرين راه ر
  . السلط و دولت با تشكيل شوراي عالي دربار مجلس را منحل كردند  به همين خاطر نايب
هـا و    هاي مربوط به مواضع مدرس در برابر اولتيمـاتوم گويـاي ابهـام     اما واكاوي روايت

سخنراني مـدرس  . شوند  هاي مختلف تكرار مي  ره به زبانهاي فراواني است كه هموا    تناقض
حال مساله ايـن  . براي تشجيع نمايندگان مجلس در رد اولتيماتوم از جملة اين مسائل است

است كه مدرس در برابر اولتيماتوم چه موضعي در پيش گرفت و اين موضوع در آثاري كه 
اند چگونه بازتـاب يافتـه اسـت؟      هاي مدرس نوشته شده- تاكنون پيرامون زندگي و انديشه

ها در بارة مواضع مدرس پيرامـون اولتيمـاتوم كدامنـد؟ منشـاء و       ها و تناقض  مهمترين ابهام
هـاي مخـدوش و غيرواقعـي در بـاره       ها كجاست؟ مهمتـرين روايـت    مبداء شكل گيري آن
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هـا    جـاي آن تـوان بـه     مواضع مدرس پيرامون اولتيماتوم كدامند و چه روايت جايگزيني مي
  مطرح كرد؟

هـاي موجـود     كوشد ابتـدا مهمتـرين ابهـام     با عنايت به آن چه گفته شد مقاله حاضر مي
پيرامون مواضع مدرس در برابر اولتيماتوم روسيه را شناسائي و تبيين كند و سپس با نقـد و  

ها بپـردازد    هاي موجود و تشكيك در آنها، به بررسي منشاء پيدايش اين ابهام  ارزيابي روايت
  .هاي جايگزين سخن براند  و در صورت امكان از روايت

  
                                                    يك شخصيت موهوم آغازگر اعتراض به اولتيماتوم در مجلس  .  2

السـلطنه    مشهور است كه مجلس در نخستين جلسه اضطراري كه به دعوت دولت و نايـب 
كـرد، فضـا چنـان    ساعته اولتيماتوم برگزار  48مقارن با پايان مهلت  1290آذر  9روز جمعه 

مبنـي بـر ضـرورت پـذيرش     ) الدولـه   وثـوق (آور بود كه پس از سخنان وزير خارجه   رعب
اولتيماتوم، هيچ يك از نمايندگان مجلس جرأت ابراز مخالفت نداشـت تـا آن كـه يكـي از     

اين روايت در بسـياري از  . ها را در ابراز مخالفت تشجيع كرد  تماشاچيان با سخنان خود آن
دهد كـه منشـاء     تاريخي مشروطه تكرار شده است اما جستجوي نگارنده نشان مي هاي  متن

سازي مورگان شوستر است يعني او نخستين بار ايـن روايـت را مطـرح كـرد و       اين روايت
هاي تـاريخي راه يافـت و بسـياري از ايرانيـان را بـه        بعدها با ترجمه كتاب او به درون متن

 .تكرار آن واداشت
آذر تشـكيل   9وستر وقتي كه قرار شد جلسه اضطراري مجلس روز جمعـه  به نوشته ش

شود بسياري از مشاهير ايران، اعضـاي وزارت عدليـه و نيـز سـفيران خـارجي بـه صـحن        
. خورد  تماشاچيان مجلس آمدند تا ببينند سرنوشت ايران در آن روز حساس چگونه رقم مي

تيماتوم است اما هنگـامي كـه ايـن نظـر در     كابينه قبول شرايط اول   آشكار بود كه نظر قطعي
مجلس مطرح شد نمايندگان مجلـس، پيشـوايان مـذهبي، شـاعران و شـاهزادگان و ديگـر       

تا ناگهان يـك  » حركت ماندند  حس و بي  اشخاص سكته كرده بي«حاضران در مجلس مانند 
مشـيت  شـايد  «: او گفـت . عالم روحاني با نطق مختصر و به موقع خـود فضـا را تغييـر داد   

خداوند بر اين امر قرار گرفته باشد كه آزادي و استقالل ما به زور از ما سـلب شـود، ولـي    
او سـپس  » .از دسـت داده و تـرك كنـيم   ) آن را(سزاوار نيست كه خودمان به امضاء خـود  
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هاي لرزان خود را براي دادخواهي و تظلم به سمت مردم حركت داد و در جاي خود   دست
  ).227 - 226: 1344شوستر، (نشست 

اين روايت شوستر تا پيش از او در هيچ يك از منابع داخلي تكرار نشده بـود امـا از آن   
پژوهان ايرانـي ايـن روايـت      پس به صورت يك واقعيت تاريخي درآمد و بسياري از تاريخ

برخي آن شخص را . مخدوش را پذيرفتند و حتي كوشيدند براي اين شخص هويتي بسازند
برخي محمدحسن اسـترآبادي و برخـي ديگـر شـيخ محمـد خيابـاني        سيدحسن مدرس و

  . خواندند
شوستر افزون برروايت مخدوش پيشين مدعي است هنگامي كه نظر كابينـه در دفـاع از   
پذيرش اولتيماتوم مطرح شد، بسياري از نمايندگان ترسو و تحت نفوذ دولت صحن مجلس 

ويژه بررسي مواضع نماينـدگان مجلـس     هرا ترگ گفتند در حالي كه واكاوي اين رخداد و ب
                    ً                                                   دهد كه اين ادعا كامال  خالف حقيقت است و در هيچ يك از منابع تـاريخي ذكـر     نشان مي

كردند تا پس از نطـق وزيـر     شماري مي  زيرا بسياري از نمايندگان مجلس لحظه. نشده است
مـذاكرات مجلـس   مشـروح  (خارجه با سخنان پرشور خود قاطعانه اولتيمـاتوم را رد كننـد   

  ).1290آذر  9جلسه 
زاده ضمن پذيرش روايـت شوسـتر دو تغييـر      در ميان منابع تاريخ مشروطه مهدي ملك

نخسـت، او ايـن   : ها افـزوده اسـت    مهم در آن صورت داده است كه به نوبه خود بر تناقض
شخص و اين روحاني آزادي خواه را حاجي شيخ محمدحسن استرآبادي دانسـته اسـت و   

برخالف شوستر كه وي را آغازگر سخنان نمايندگان مجلس در مخالفت با اولتيمـاتوم   دوم،
 :1371زاده،   ملـك (خوانده، معتقد است وي پس از نمايندگان تندرو سخنان خود را ادا كرد 

. دهد كه اين مطالب را از شوستر گرفته است  زاده نشان مي  لحن سخنان ملك). 7 - 1462/6
كرد به نادرست بودن اين   مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس رجوع ميدر حالي كه اگر به 

يافـت كـه سـخنان خيابـاني، سـليمان ميـرزا، اردالن،         برد و به درستي درمـي   روايت پي مي
دهخوارقاني و ساير نمايندگان مجلـس در آن روز بـه مراتـب شـورانگيزتر و اثرگزارتـر از      

  .سخنان جعلي ياد شده است
زاده، اديب هروي نيز همين روايت را در كتاب خـود بـا اسـتناد بـه كتـاب        پس از ملك

ايـن موضـوع را پژوهشـگران    ). 271 :1331اديب هروي، (                 ً           مورگان شوستر عينا  تكرار كرد 
به نوشته نوائي نطق ايـن  . اند  متأخر از جمله دكتر نوائي در آثار خود به همان ترتيب بازگفته
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موجب شجاعت نمايندگان در مخالفت با اولتيمـاتوم  ) شودبدون آن كه نامش ذكر (پيرمرد 
  ).284 - 283 :1355نوائي، (شد 

  
  روايت امام خميني از اولتيماتوم. 3

هاي موجود پيرامون مواضع مـدرس در    هاي پس از انقاللب بر تناقض  آنچه در پژوهش
ون مـدرس و  هاي نادرسـت از سـخنان امـام خمينـي پيرامـ       برابر اولتيماتوم افزود، برداشت

كم سه   دهد امام خميني دست  وجوهاي نگارنده نشان مي  تا آن جا كه جست. اولتيماتوم است
نخسـتين  . انـد   هاي مختلف در سخنان خود در بـاره اولتيمـاتوم سـخن گفتـه      بار به مناسبت

روايت ايشان كه به منابع تاريخي نزديكتر است روايتي است كه در سـخنراني مشهورشـان   
در يكي از : فرمايند  در اين روايت ايشان مي. ايراد نمودند 1343آبان  4پيتوالسيون در عليه كا

اولتيماتومي از دولت روس آمـد  «هاي پيشين كه مدرس هم در آن عضويت داشت   مجلس 
ما از  –كه من حاال هيچي از آن را يادم نيست  –به ايران كه اگر فالن قضيه را انجام ندهيد 

دولت ايران هم . گيريم  آييم به تهران و تهران را مي          ً             ين ظاهرا  بوده است، ميفالن جا كه قزو
يكـي از مـورخين، مـورخين آمريكـائي     . فشار آورد به مجلس كه بايد اين را تصويب كنيد

آقايان حاال كـه  : نويسد، كه يك روحاني با دست لرزان آمد پشت تريبون ايستاد و گفت  مي
مجلس به خاطر مخالفـت او  . به دست خودمان برويم؟ رد كرد بناست ما از بين برويم چرا

يك روحـاني تـوي   . روحاني اين است. جرأت پيدا كرد و رد كرد و هيچ غلطي هم نكردند
مجلـس بــود نگذاشــت آن قلــدر شــوروي را، روسـيه ســابق را، يــك دولــت را، پيشــنهاد   

 :1378نـي،  خمي(» .اولتيماتومش را يك روحـاني ضـعيف، يـك مشـت اسـتخوان رد كـرد      
422/1.( 

 10اهللا خميني چيزي نزديك به همين روايت را در دو سخنراني ديگرشان يكي در   آيت
و ديگري در ) 245/3: همان(به مناسب درگذشت مرحوم حاج مصطفي خميني  1366آبان 

  ).222/4 - 223، همان(در پاريس تكرار كردند  1357آبان  8ديدارشان با دانشجويان در 
ها                                                          ً           سخن ايشان دربارة اولتيماتوم داراي چند ويژگي است كه حتما  بايد به آندر مجموع، 

نخست، روايت ايشان برگرفته از گزارش مورگان شوستر است زيرا آشكارا از : توجه داشت
اند و همچنـين لحـن و محتـواي كـالم ايشـان نيـز همـين          يك مورخ آمريكائي سخن گفته

اند از مدرس نيـز    ن هر بار پيرامون اولتيماتوم سخن گفتهدوم، ايشا. دهد  واقعيت را نشان مي
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اهللا خميني از آن عالم روحاني مورد نظر شوستر هرگز مدرس   سوم، منظور آيت. اند  ياد كرده
چهارم، تالش ايشـان  . نيست بلكه اين است كه مدرس در همان جلسه حضور داشته است

برابر امپرياليسم روسيه ايستادگي كردند نه تقدير از شجاعت روحانيتي است كه قهرمانانه در 
پنجم، هدف نهائي ايشان در اين روايت اين است كه نشان دهند تهديدهاي . شخص مدرس

دشمنان در برابر مقاومت مردم بسيار كـم اهميـت اسـت و اگـر مقاومـت جـدي در برابـر        
بـا ايـن    .نشيني خواهد كـرد   هاي بزرگ صورت پذيرد دشمن ناگزير عقب  زورگوئي قدرت

اي   اهللا خميني بـه گونـه    همه، متأسفانه هم در صحيفة نور و هم در صحيفة امام سخنان آيت
در حالي كه به باور نگارنده دقت در . ساماندهي شده است كه گويا نظر ايشان مدرس است

كند و اين خطاهائي است كه در حـق ايشـان     سخنان ايشان هرگز اين موضوع را ثابت نمي
  .بردند  زيرا اگر منظور ايشان مدرس بود اشكارا از ايشان نام ميرفته است 

اما پس از انقالب بسـياري از هـواداران ايشـان متـأثر از فضـاي انقالبـي كـه محبوبيـت         
زايدالوصفي براي روحانيان مبارز به ارمغان آورد، كوشيدند در آثار خود اين شخص را همان 

  .هاي تاريخي راه يافت  خطاي تاريخ به درون متن                    ً                 مدرس بنامند و دقيقا  از همان زمان اين
  

  هاي تاريخي  انتساب سخنان شوستر به مدرس در متن. 4
پس از پيروزي انقالب اسالمي آثار زيادي با محوريت مدرس انتشـار يافـت و در اكثريـت    

چنان . ناشناس به مدرس نسبت داده شد» عالم روحاني«آنها روايت مورگان شوستر از يك 
اهللا خمينـي آن پيـر و سـيد      با استناد به سخنان آيـت » زبان سرخ«مسعود نوري در كتاب كه 

معمم را كه با دستان لرزان پشت تريبون نماينـدگان مجلـس را بـه مقاومـت برانگيخـت را      
انتشار  1361هرچند او در كتاب ديگري كه سال ). 150 - 147 :1359نوري، (مدرس خواند 

  ).1361 نوري،( داد در اين باره سكوت كرد
نويسد، وقتي اولتيماتوم در   او مي. پس از او نادعلي همداني نيز همين خطا را تكرار كرد

آميز نمايندگان مطرح شد تنها يك نفر به مخالفت بـا    صحن مجلس و در ميان سكوت بهت
اين عالم محترم اسالمي كسي جـز سيدحسـن مـدرس نبـود و همـين نطـق       «: آن بلند شد
فضاي حاكم بر مجلس را به كلي عوض كرد و سبب شد كه نمايندگان رأي بـه  مختصر او 

   ).26: 1360همداني، ( ».رد اولتيماتوم دادند
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به نوشتة او هنگامي كه . علي مدرسي نواده دختري مدرس نيز همين روايت را بازتاباند
اختيار دهند،  صمصام السلطنه رئيس الوزا از نمايندگان خواست براي قبول اولتيماتوم به وي

درنگ نطق كوتاه و موثري در مجلس ايراد كرد كه به دنبال آن مجلس زنده شد و   مدرس بي
هرچنـد ايشـان   ). 34 :1366مدرسـي،  (اولتيماتوم را رد كرد و مردم تهران به هيجان آمدنـد  

سخنان امام خميني را به سود مدرس مصادره نكرده اسـت، امـا يـك حقيقـت تـاريخي را      
  . زيرا مدرس را از مخالفان پذيرش اولتيماتوم برشمرده است. ده استتحريف نمو

در بـارة مـدرس نوشـت موضـوع      1370عبدالعلي باقي نيز در كتـابي كـه در سـال    
امـا سـخنان   .                   ً                                              اولتيماتوم و اساسا  مساله فعاليت مدرس در مجلس دوم را مسكوت نهـاد 

  ).123 :1370باقي، (را به مدرس نسبت داد  1357امام خميني در آبان 
غالمرضا گلي زواره در دو كتابي كه پيرامون مدرس نوشت مدرس را مخالف سرسخت 

به نوشتة او دو نفر يعني خياباني و مـدرس بـيش از   . اولتيماتوم و تشجيع گر مجلس خواند
مدرس با اولتيماتوم مخالف بود و مجلس نيز بـا  . همه در مخالفت با اولتيماتوم سخن گفتند

وي ). 145 - 144 :1373زواره،   لـي گ ؛98 - 97 :1375زواره،   ليگ(لفت كرد اين حركت مخا
را مـدرس خوانـده اسـت    » عالم روحاني«در هر دو اثرش به استناد سخنان امام خميني آن 

  ).98 - 97 :1375زواره،   لي؛ گ145: 1373زواره،   ليگ(
او . رس تكرار كردبار ديگر همان داستان را در باره مد 1370صدرالدين طاهري در دهه 

وي به مناسبت اولتيماتوم  1329نوشت يك سال پس از ورود مدرس به مجلس در ذيحجه 
روسيه نمايندگان را به مخالفت تشجيع نمود و همين امر منتهي به رأي مخالف مجلس شد 

وي ايـن  . و روسيه تزاري نتوانست از طريق مجلس به خواسته نامشروع خود دسـت يابـد  
  ).24 :1373طاهري، (اب نخست علي مدرسي ارجاع داده است مطلب را به كت

  
  ارزيابي اين روايت. 5

كه شوستر   نخست آن: به باور نگارنده، روايت شوستر به چند دليل از اساس نادرست است
پرداخت و به كمك اسناد ايراني و » اختناق ايران«ها پس از ترك ايران به نگارش كتاب   سال

 - 144 :1373زواره،   لـي گ ؛13 :1344شوستر، (اش آن را تكميل كرد   روزانههاي   نيز ياداشت
نگارانه دارد و بيشـتر بـه يـك      در نتيجه، كتاب او برخالف انتظار كمتر حالت خاطره). 146

لذا او كه ادامه فعاليتش در ايران به نحوي با موضوع اولتيماتوم . پژوهش تاريخي شبيه است
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كه فضاي هيجاني داستان را افزايش دهـد، بخشـي از احساسـات    گره خورده بود براي آن 
  .نستالوژيك خود را وارد اين روايت كرد كه نبايد چندان جدي گرفته شود

هـاي تـاريخ     دوم، روايت شوستر پيش از ترجمـه كتـاب او در هـيچ يـك از پـژوهش     
اين موضـوع حتـي در هـيچ يـك از     . مشروطه از جمله احمد كسروي منعكس نشده است

خاطرات بازمانده از آن دوره اعم از خاطرات نمايندگان مجلس دوم و فعاالن سياسي ماننـد  
آبـادي،    محمـد دولـت    آبادي، عبداهللا مستوفي، محمدعلي تهراني كاتوزيان، علي  يحيي دولت

اند، نيز بازتـاب نيافتـه     كه بسياري از رخدادها را با جزئيات نقل كرده... رضا دهخوارقاني و 
  .است

ي داخلي مجلس و هم قانون اساسـي هـيچ يـك از تماشـاچيان       نامه  سوم، براساس آيين
به موجب اصـل سـيزدهم   . حاضر در مجلس حق نداشتند در روند مذاكرات مداخله نمايند

روزنامه نويس و تماشاچي مطابق نظامنامه داخلـي مجلـس حـق حضـور و     «: قانون اساسي
  ).215 :1357رحيمي، (» ...ته باشنداستماع دارند بدون اين كه حق نطق داش

درنـگ پـس از     چهارم، سخنان شجاعانه و جسورانه نمايندگان دموكرات مجلس كه بـي 
الدوله ايراد شد و نشانگر سبقت آنان بر يكديگر در رد قاطعانه اولتيماتوم بـود، نشـان     وثوق
  .دهد كه اين داستان ساختگي است  مي

اي بـه ايـن واقعـه نشـده       لس كه در آن هيچ اشارهپنجم، افزون بر مشروح مذاكرات مج
تابانـد نيـز در انعكـاس      است، روزنامه مجلس كه تحوالت و مصوبات مجلـس را بـاز مـي   

مـورد اشـاره شوسـتر نكـرده اسـت      » عـالم روحـاني  «اي به   رخدادهاي اين روز هيچ اشاره
  ).2 - 1، ص 1329ذيحجه  14روزنامه مجلس، چهارشنبه (

  
  واقعيت يا خيال؟: يماتوممدرس و اولت. 6

شود،   افزون بر شخصيت موهوم و سخنان خيالي او كه به نادرست به مدرس نسبت داده مي
هاي جعلي وجود دارد كه   هاي تاريخي مربوط به مدرس سطح ديگري از روايت  در پژوهش

ها به سخنراني   در بسياري از اين پژوهش. نشانگر نوعي شيفتگي به شخصيت مدرس است
هـا و    ي ابهـام   ي خود بـر دامنـه    مدرس در مخالفت با اولتيماتوم اشاره شده است كه به نوبه

متأسفانه چنين  رويكردي پس از انقالب با توجه به بازسازي رسمي . ها افزوده است  تناقض
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تصوير مدرس در محافل فرهنگي و سياسي كشور به عرصه تاريخ نگاري نيز راه يافت و به 
  . خطاي تاريخي تبديل شدمصداق بارز 

در اين رويكردها بدون آن كه روايت مورگان شوستر تكرار شود بـر ايـن نكتـه تأكيـد     
مكي كـه نخسـتين پـژوهش    . گردد كه مدرس قاطعانه در برابر اولتيماتوم ايستادگي كرد  مي

در سال » مدرس قهرمان آزادي«تاريخي در باره مدرس را در فضاي پس از انقالب با عنوان 
انتشار داد بدون آن كه روايت شوستر را تكرار كند و يا آن را به مدرس نسبت دهـد   1358
نويسد، مجلس با اولتيماتوم مخالفت كرد و مدرس هم از مخالفان اولتيماتوم بود و تنهـا    مي

. معدودي از نمايندگان هوادار روسيه با پذيرش اولتيماتوم و اخـراج شوسـتر موافـق بودنـد    
   ).103 :1358مكي، (اهدي براي اين ادعاي خود مطرح كند بدون آن كه ش

پژوهاني است كه اعتقاد دارد، مدرس برخالف نظـر    محمد تركمان يكي ديگر از مدرس
هـاي    و احساس شخصي خود كه متمايل به مقاومت در برابر اولتيماتوم بود، پس از جلسـه 

الح كشـور را بـر احسـاس    مشاوره مصلحت را در پذيرش اولتيماتوم ديد و شـجاعانه مصـ  
شخصي ترجيح داد و همراه با ساير اعضاي كميسيون رأي به پذيرش اولتيماتوم داد تا مانع 

تركمـان هـيچ سـندي در    ). 35: 1374تركمـان،  (از بروز خطرات بزرگتر بـه كشـور شـود    
هاي   مخالفت مدرس با اولتيماتوم ارائه نمي دهد و تعجب در اين است كه وي با آن كه نطق

مدرس را گردآوري و انتشار داد و به صراحت مشاهده كرد كه در البه الي سخنان مدرس 
توان شاهدي در مخالت وي با اولتيماتوم يافت باز اين سخنان غيرمستند را ارائه كـرده    نمي
با اين همه، شجاعت تركمان در اعتراف به پذيرش اولتيماتوم توسـط مـدرس در آن   . است

 .بسيار ستودندي است» دوستي  فضاي مدرس«
در كتابي كه مركز اسناد وزارت اطالعات پيرامون مدرس انتشار داد نيـز وي بـه عنـوان    

اهللا مـدرس بـه     يـت آشهيد (                            ً                              يكي از كساني ياد شد كه شديدا  با قبل اولتيماتوم مخالفت كرد 
درست است كه از مدرس به عنوان يـك چهـرة آزادي   ). 6 :1378روايت اسناد زندة تاريخ 

واه ملي انتظاري جز اين نبود كه با اولتيماتوم مخالفت كند اما واقعيت تاريخي آن گونه كه خ
آيد اين است كه مدرس در چهـار نشسـتي كـه در واقـع آخـرين        از مذاكرات مجلس برمي

ها به موضـوع اولتيمـاتوم اختصـاص      شدند و همة آن  هاي مجلس دوم محسوب مي  نشست
مشـروح مـذاكرات   (خالفت با اولتيماتوم و نـه غيـر آن نگفـت    داشتند، هيچ سخني نه در م

البتـه او از مـدافعان   ). 326و  425 - 324 - 323 - 322مجلس شوراي ملـي، جلسـه هـاي     
جدي تمديد دورة فعاليت مجلس دوم تا رسـيدن نيمـي از نماينـدگان مجلـس بـه منظـور       
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ين سـخن كـه او بـا    لذا ا). 103/1 :1358مكي، (جلوگيري از انقطاع و گسست مجلس بود 
دستان لزران و پشت تريبون قرار گرفت و گفت شايد خدا خواسته باشد به سرنوشـت مـا   
  . پايان دهد لذا نبايد ما با دستان خود به سرنوشت خود پايان دهيم، از اساس نادرست است

در واقع يك واقعيت روشن در اين باره وجود دارد همه كساني كه بـه اسـتناد مشـروح    
اند اما همه كساني كه اين منبـع اصـلي را     اند كمتر به خطا رفته  مجلس سخن گفتهمذاكرات 

هاي نادرست به مدرس   اند و نسبت  ي خطا و تحريف فروغلطيده  اند به عرصه  ناديده انگاشته
اي كه بعدها بر كتاب   به عنوان نمونه حسين مكي پس از تكميل مطالعاتش در مقدمه. اند  داده

كه با دستان لرزان پشت تريبون » عالم روحاني«نوشت ادعائي تازه در باره آن علي مدرسي 
او نوشت آن عـالم روحـاني شـيخ محمـد خيابـاني بـوده اسـت        . قرار گرفت، سخن گفت

  ).هشت: 1366مدرسي، (
» عالم روحاني«هرچند مكي نتوانست روايت شوستر را رد كند اما يقين پيدا كرد كه آن 

هاي نماينـدگان مجلـس دريافـت كـه مـدرس در        زيرا با رجوع به نطق. هرگز مدرس نبود
ارجاع مكرر او بـه مشـروح   .                                     ً                    مجلس و در مخالفت با اولتيماتوم اساسا  سخني بر زبان نياورد

سخنان نمايندگان مجلس موجب شد تا وي از خطاها و ادعاهـاي پيشـين خـود مبنـي بـر      
دون آن كـه بـه خطـاي پيشـين خـود در      اما او ب. مخالفت مدرس با اولتيماتوم دست بكشد

                       ً                                                        ي مدرس اعتراف كند اساسا  مساله مخالفت مدرس با اولتيماتوم را مسـكوت نهـاد و از     باره
  .كنار آن گذشت

هاي مكي از دو جهت حائز اهميت است نخست، اين كه شخص موهوم   بنابراين تحليل
ر عمومي نه مدرس و نه و آغازگر مخالفت و تشجع كننده نمايندگان مجلس را برخالف باو

عالم «استرآبادي بلكه شيخ محمدخياباني دانست كه البته لحن و محتواي كالم منتسب به آن 
تا حدي به نطق خياباني شباهت دارد اما بايد پـذيرفت كـه در آن زمـان خيابـاني     » روحاني

يـز از  بنـابراين ايـن ن  . هنوز جوان و پرشور بود و نمي توانست دستاني لرزان داشـته باشـد  
نوآوري هاي مكي در باره اولتيماتوم است كه كوشيده است براي آن عالم روحاني مصداقي 

توان   واقعيتر پيدا كند كه به زعم او كسي جز خياباني نمي توانست باشد زيرا مدرس را نمي
نفره ارائـه   5دوم اين كه نگاهي متفاوت با گذشته در باره كميسيون . در آن جايگاه قرار داد

  .دهد كه در نوع خود جالب و قابل تأمل است مي
: مـرد روزگـاران  «كتاب ديگـري بـا عنـوان    » مدرس«ها بعد از كتاب   علي مدرسي سال
در باره پدربزرگش نوشت و از تكرار خطاي تاريخي پيشـينش در  » مدرس شهيد نابغة ملي
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ا مسـكوت نهـاد                       ً                 او در اين كتاب اساسا  بحث اولتيماتوم ر. بارة مدرس آشكارا فاصله گرفت
اي كه ذيل رخداد اولتيماتوم نوشت به اين حقيقت اعتـراف كـرد كـه      اما در پاورقي عالمانه

مجلس دوم با تصويب نمايندگان براي چند ماه تمديد شد ولي با اولتيماتوم روسيه مواجـه  
گرديد و چون نمايندگان اولتيماتوم را رد كردند ناصـرالملك انحـالل مجلـس را  اعـالن و     

  ).64: 1374مدرسي، (لتمياتوم را پذيرفت او
محمد گلبن در كتابي كه به استناد مشروح مذاكرات مجلـس نوشـت نـه بـه مخالفـت      

) 34 :1367گلـبن،  (مدرس با اوليتماتوم و نه عضويت او در كميسيون پنج نفره اشاره نكرد 
 .توان اين مطالب ساختگي را يافت  زيرا در صورت مذاكرات نمي

پيش از انقالب سازمان مجاهدين خلق نيز در  كتابي كه پيرامون سـخنراني   هاي  در سال
هاي مدرس انتشار داد و كوشيد به استناد مشـروح مـذاكرات مجلـس سـخنان مـدرس را      

هاي مجلس مدرس هيچ نطقي در باره اولتيماتوم ايراد   استخراج كند چون در صورت جلسه
هـايي پيرامـون زنـدگي      مكتوبـات و ياداشـت  ها و   نطق(نكرد اين موضوع را مسكوت نهاد 

  ).1355، مجاهد شهيد سيدحسن مدرس
  

                                            مدرس در تدارك استعفا و تالش براي انحالل مجلس  .  1-  6
ي بحراني   هنگامي كه مجلس از پذيرش اولتيماتوم سرپيچيد، روابط ايران و روسيه به مرحله

السلطنه قرار   و دولت صمصام السطنه  از همين رو انحالل مجلس در دستور كار نايب. رسيد
السلطنه طـرح    اما پيش آن كه از انحالل رسمي مجلس به اجرا درآيد به ابتكار نايب. گرفت

يعني پس از رد قاطعانه اولتيماتوم روسيه در مجلس كه . انحالل مجلس از درون ريخته شد
السلطنه قرار داشـت،    السلطنه و دولت صمصام  هاي نايب  ي تعارض با سياست       ً        دقيقا  در نقطه

ها و اعتداليون مجلس درصـدد اسـتعفا از نماينـدگي برآمدنـد تـا        طرف  تن از بي 20حدود 
ترديدي نيست كه ناصرالملك اين . مجلس از اكثريت بيفتد و دولت بتواند اولتيماتوم بپذيرد

 ً           ا  منفصل شود انديشه را به نمايندگان اعتدالي القا كرد تا با استعفاي ناگهاني آنان مجلس قهر
نفـر از   21ذيحجـه   21به گزارش تهراني كاتوزيان، روز ). 102 - 101: 1356دهخوارقاني، (

ــوكرات   ــدام دم ــه اق ــراض ب ــدالي مجلــس در اعت ــدگان اعت ــه   نماين ــدازي كابين ــا در بران ه
از .). 842: 1379كاتوزيـان تهرانـي،   (السلطنه و تشكيل كابينه جديد استعفا نمودند   صمصام
سه نفر از نمايندگان از جمله شيخ علي خراساني، حاجي ميرزا رضـاخان، حسـين    اين ميان
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ي استعفاي خـود                       ً                                                خان مخبرالدوله رسما  استعفا دادند و بقية نمايندگان اين گروه نيز نامه  قلي
را نوشتند تا در صحن علني مجلس طرح شود اما به علت التهابات سياسي و فشـار افكـار   

ي ايـن    محمدصادق طباطبائي، امام جمعه خوئي و مدرس از زمره. عمومي هرگز طرح نشد
ها مجلس از اكثريـت    نفر بود كه با استعفاي آن 16ها نزديك به   تعداد آن. ها بودند  شخصيت

 60نفر بود كه با اين استعفا از حد نصاب  74افتاد زيرا عده نمايندگان حاضر در مجلس   مي
در مقابـل، نماينـدگان دمـوكرات ضـمن ابـراز      ). 34: 1362 آبادي،  دولت(شد   نفره كمتر مي

السلطنه وزيران پيشنهادي خود را انتخاب كردند كه با دخالـت    اعتمادي به كابينه صمصام  بي
  .).842: 1379كاتوزيان تهراني، (ناصرالملك اين تصميم ناكام ماند 

عتراض به اولتيماتوم كه در ا - با مرگ خراساني و برگزاري مراسم عزاداري با شكوه او 
هـاي سـري و افكـار      نمايندگان مستعفي زير فشار كميتـه  - قصد داشت به تهران سفر كند 

ذيحجه با تشكيل يك جلسه  25در نتيجه روز . ها قرار گرفتند  ها و شبنامه  عمومي و روزنامه
معرفـي  » اجتماعيون عـاميون اسـتقالليون ايـران   «اي خود را به نام   اضطراري و صدور بيانيه

جو ضدروسي چنان قدرتمنـد  . بدين ترتيب مجلس از رسميت نيافتاد). 846: همان(كردند 
ي دفـاعي و    بود كه نمايندگان مجلس با آن كه واقف بودند كشـور فاقـد تـوان مـالي، قـوه     

هاي سري از پذيرش برخي از اصول اولتيماتوم و تمايز   پشتيباني خارجي است و در نشست
آمدنـد    گفتند اما هنگـامي كـه بـه نشسـت عمـومي مـي        شنهادها سخن ميقائل شدن بين پي

راندنـد و تقصـير را بـه گـردن ديگـران        براساس ذائقة عمومي در رد اولتيماتوم سـخن مـي  
  ).851 - 850 -  847: همان(انداختند تا خود را معصوم جلوه دهند   مي

شي از فشارهاي روسيه از السلطنه در تنگناي دشوار نا  بدين ترتيب هرچند دولت و نايب
هـا بـه منظـور      هاي مجلس از ديگر سو قرار گرفته بودنـد امـا طـرح آن     يك سو و مخالفت

انحالل مجلس از درون آشكارا شكست خورد زيرا نمايندگان هوادار دولـت در آن فضـاي   
چنـين   توانستند به       ً                                                             شديدا  ضدروسي كه تنفر از تزارها تا باالترين حد افزايش يافته بود، نمي

ننگي تن دهند و روشن بود كه استعفا از يك سو معنـائي جـز تسـليم در برابـر اولتيمـاتوم      
نداشت و از سوي ديگر در تعارض با مصوبه امتداد دورة نمايندگي مجلس قرار داشت كـه  

توانستند از زيـر آن    اكثريت مجلس به آن رأي داده بودند و اكنون در شرايط اضطراري نمي
  .ندشانه خالي كن

اين درحالي است كه بسياري از علما در آن زمان مخالف پـذيرش اولتيمـاتوم بودنـد و    
ها نسبت به عواقب پذيرش اولتيماتوم به مجلس و شخص مدرس هشدار داده   برخي از آن
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چنان كه آقانجفي مجتهد اصفهاني و همشهري مـدرس ايـن موضـوع را پيشـتر بـه      . بودند
حضرت حجت االلسـالم آقـاي   «: گرافي به مدرس نوشتوي در تل. مدرس تذكر داده بود

صدرالعلما دامت بركاته توسط حضرتين مدرس و آقاي حـاج امـام جمعـه و آقـاي شـيخ      
به اسالم فروشان اطالع بدهيد، كاري نكنند كه از اسـالم  ) سلمهم اهللا تعالي(ابراهيم زنجاني 

ين حادثة عظيمه كـه اسـالم   در چن. رسد  اخبار مشروحه از خارجه و داخله مي. خارج شوند
شوند، بدون تصويب عموم علما و نـاظرين قـوم اختتـام      در خطر و مسلمانان اسير كفار مي

طلبد باعث خـواري آن    اسالم از مسلمانان ياري مي. ايران زير بار ننگ نخواهد رفت. ندهند
 - 129: 1390نجفـي،  (» .ق. ه 1330جـدي   2اقل دعاگويان ملت اسالم محمـدتقي  . نشوند

130.(  
  

                         مدرس و كميسيون پنج نفره  .  2-  6
تشكيل كميسيون پـنج نفـره از    1911ي اولتيماتوم   آميز درباره  يكي از مسائل مهم اما مناقشه

نمايندگان مجلس در آخرين نشست مجلس دوم است كه با اختيارات تام مأموريت داشت 
. ولتيماتوم را تدارك نمايـد در موضوع اولتيماتوم با دولت مشورت كنند و پاسخ مقتضي به ا

موافـق در   39خان و مجاهدان مشروطه در آخرين نشست خود با   مجلس دوم با فشار يفرم
مخالف رأي به تشكيل كميسيون داد و رشتة امور را به آن سپرد تـا بـه همدسـتي     19برابر 

عضـويت   هـا   اما اين كميته تشكيل نشد زيرا هيچ يك از دموكرات. دولت با روسيه كنار آيد
ولي در پي تهاجم روسها بـه تبريـز، رشـت و انزلـي و خـونريزي آنهـا       . در آن را نپذيرفتند

در نتيجه اعضاي كميته شبانه . وحشت در تهران افزايش يافت و مجلس را به سستي كشاند
در منزل ناصرالملك گردآمدند و رأي به پذيرش اولتيماتوم دادند و آن را به اطالع سـفارت  

و  71 :1363 كتـاب آبـي،  ؛ 45 :1362آبـادي،    دولت؛ 481 - 480: 1371سروي، ك(رساندند 
77/5.(  

                                                                              البته دربارة كم  و كيف و چگونگي تشكيل اين كميسيون و نيز تركيب اعضا و اقـدامات  
با اين همـه  . هاي جدي وجود دارد كه نيازمند يك مطالعه جدي و دقيق است  آن هنوز ابهام

 3627 :1377سـالور،  (بع دورة مشـروطه تكـرار شـده اسـت     موضوع ياد شده در اغلب منا
اديـب  ؛ 288: 1363 ؛158 :1362هدايت ؛ 7 - 1473/6 - 1472 :1373 زاده،  ملك؛ 3634/5و
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برغم اختالف نظري كه در باره تركيب اعضاي آن ). 69: 1312؛ حالج، 274 :1331هروي، 
  . شده است وجود دارد، مدرس به عنوان يكي از اعضاي اين كميسيون معرفي

ترين گزارش را پيرامون كميسيون پنج نفـره نوشـته، تركيـب      تهراني كاتوزيان كه مفصل
سردار اسعد از بي طرفها؛ شيخ ابراهيم زنجاني از : كميسيون را به قرار زير معرفي كرده است

هاي هوادار اعتدال؛ سيدحسن مدرس از علماي طـراز    طرف  ها، فهيم الملك از بي  دموكرات
مشـابه همـين   .). 853: 1379كاتوزيـان تهرانـي،   (هـا    ل بي طرف؛ سعيداالطبا از اعتـدالي او

 دهخوارقـاني، (محمد دولت آبادي نيز آمده اسـت    گزارش در خاطرات دهخوارقاني و علي
  ).45 :1362 آبادي،  دولت ؛107 :1356

بـه تأييـد    الدوله در سخنراني مفصلي كه در باره انحالل مجلـس دوم ايـراد كـرد،     وثوق
ها شكوه كرد   او در سخنان خود از كارشكني دموكرات. موضوع تشكيل كميسيون پرداخت

هاي مجلس مدعي شد، هنگامي كه مجلس   اي از سخنان خود در نشست  و با شرح خالصه
به رد اولتيماتوم پرداخت وي به مجلس پيشنهاد كرد يا كابينه ديگري انتخـاب كنيـد يـا بـه     

ماد كنيد و يا يك كميسيون تشكيل دهيد تا با اختيارات تام طرف مشـورت  همين كابينه اعت
ها هيچ كدام را نپذيرفتند تا آن كه يك روز مانده به حركت قشون روسيه در   دولت باشد آن

پس از تعيين كميسيون، وكال حاضر بـه  . يك مجلس خصوصي براي كميسيون رأي گرفتند
مه استعفا كردند تا آن كه قضيه جنگ تبريز و رشت و بقيه ه. كار نبودند غير از آقاي مدرس

انزلي پيش آمد آن وقت مضطرب شده كميسيون منعقد شد و كار گذشت اما آن فوايـد كـه   
در قبول اولتيماتوم بود از دست رفت زيرا نيم ساعت قبل از انقضاي وقت اولتيمـاتوم آن را  

  ).566 :1390آبادي،   دولت(پذيرفتند 
  

  س در كميسيون پنج نفرهسخنان مدر. 3- 6
تمام شواهد و قرائن تاريخي حاكي از موافقت مدرس با اولتيماتوم اسـت در حـالي كـه در    

مدرس در مجلس نه تنها . فضاي پس از انقالب اين حقيقت تاريخي از اساس تحريف شد
 البته. در رد اولتيماتوم سخن گفت بلكه خواهان همكاري با دولت در پذيرش اولتيماتوم بود

اين به معناي يك نقطه ضعف نيست بلكه يك تحليـل سياسـي واقـع بينانـه اي اسـت كـه       
افزون بر مدرس تعدادي از علمـاي مقـيم پايتخـت بـا توجـه بـه       . مدرس به آن رسيده بود

ها و مشكالت موجـود در كشـور و فرادسـتي سياسـي و نظـامي اسـتعمار روس و         ضعف
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الح ندانسته و براي رفع غائله به راه حلـي كـم   انگليس، مواجهة نظامي با آن كشور را به ص
اما بيشتر علماي عتبات كه براي سفر به ايران به . انديشيدند  آميز مي           ً       تر و طبعا  مسالمت  هزينه

سوي كاظمين حركت كردند و همچنين علماي مركزي و جنوبي ايران ماننـد آقـانجفي راه   
شـود حتـي آقـانجفي قصـد       گفته مي. روياروئي و تحريم كاالهاي روسي را در نظر داشتند

تدارك مهاجرت اعتراضي علما به قم را داشت كه با پذيرش اولتيماتوم و اصرار دولتمـردان  
هاي اعتراضي فراواني بـه مجلـس،     آفريني از آن دست كشيد اما نامه  مبني بر پرهيز از هيجان

   ).122 - 123 :1390نجفي، (السلطنه و علماي عثماني فرستاد   دولت، نايب
تـرين    شايد در اين بـاره دقيـق  . اما مدرس در كميسيون پنج نفره چه موضعي اتخاذ كرد

الملك يكي ديگر از اعضاي كميسيون پنج نفره   گزارش از دهخوارقاني است كه از قول فهيم
به گفته فهيم الملك هنگامي كه اعضاي كميسيون نـزد ناصـرالملك رفتنـد    . ارائه كرده است
پراكنده آنان را سرگرم كرد و در پايان به ساعتش نگاه كرد و گفت تنهـا سـه    وي با سخنان

بايد عجله كرد در غير اين صـورت، قـواي   . ربع به پايان ساعت اولتيماتوم وقت باقي است
دهخوارقاني از زبان فهيم الملك ادامه مي دهد . روس به سوي پايتخت حركت خواهند كرد

سناد و مدارك مبادله شـده بـين ايـران و سـفارت روسـيه      كه نمايندگان كميسيون خواهان ا
هنگامي كه نوبت . توان آنها را بررسي كرد  شدند اما ناصرالملك گفت ديگر دير شده و نمي

گوئيـد    ليك چون شماها مـي . عقيده من ايستادگي و جنگ است«: به مدرس رسيد او گفت
ا نگوئيد مالها مملكت را به بـاد  نمايم ت  مصلحت در قبول است من هم با شماها متابعت مي

). 108 :1356دهخوارقــاني، (» .گوئيــد  چنــان كــه در بــاره ســيدمحمد مجاهــد مــي. دادنــد
دهخوارقاني كه در مجلس شاهد مواضع نمايندگان مجلس و از جمله شخص مدرس بـود  

او در نقـد سـخنان فهـيم الملـك     . هرگز  انتساب اين سخنان به مدرس را نپذيرفتـه اسـت  
اش بر ايستادن و            ً      اگر واقعا  عقيده. در مجلس رأي به رد نداد) مدرس(و حال آن كه « :نوشت

جنگ بوده است، چه باعث شد كه ترك متابعت عقيده خود كرده، چشم پوشيد و متابعـت  
ديگران را اختيار نمود و آن چه ذكر نموده است مجوز ترك متابعت عقيده خود نمي توانـد  

رحال مدرس و ديگران شرايط اولتيماتوم را پذيرفتند و آن را امضا به ه ).108 :همان(» بشود
نموده به سفير روسيه دادند و سفير گفت قشوني كه قرار بود به سمت تهران حركـت كنـد   

  ).109 – 108 :همان(حركت نخواهد كرد مگر آن كه واقعه خاصي رخ دهد 
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  پژوهان  كميسيون پنج نفره در گزارش مدرس. 4- 6
مورد نظر شوستر را به مدرس نسبت داده انـد و يـا   » علم روحاني»كساني كه سخنان عمده 

مدرس را مخالف اولتيماتوم خوانده اند هنگامي كه به موضوع تشكيل كميسيون پـنج نفـره   
زيرا برآيند كميسيون مزبور قبـول  . اند  آفريني تن داده  گوئي و ابهام  رسند ناگزير به تناقض  مي

پژوهان از كنار مساله كميسـيون پـنج نفـره      از همين رو برخي از اين مدرس. داولتيماتوم بو
                 ً                                                                    گذشته اند و اساسا  اين موضوع را ناديده گرفته اند و يا گزارش خود را از كميسيون به گونه 

مكـي كـه نخسـتين اثـر     . اي تنظيم كرده اند كه گوئي مدرس همچنان مخـالف بـاقي مانـد   
پيرامون زندگاني سياسي مدرس نوشت در باره كميسـيون پـنج   پژوهشي را پس از انقالب 

نفره بدون آن كه به عضويت مدرس در ايـن كميسـيون اشـاره كنـد، مـي نويسـد، پـس از        
در اين . مخالفت نمايندگان مجلس مقرر شد كميسيوني از مجلس در اين باره تصميم بگيرد

ـ   ه اخـراج شوسـتر داد و   كميسيون كشمكشي درگرفت و باالخره با اكثريت ضـعيفي رأي ب
 1290چون تصويب آن در مجلس غيرممكن بود دولت بـه امـر ناصـرالملك در سـوم دي     

در حـالي كـه مأموريـت اصـلي كميسـيون      ). 103/1 :1358مكـي،  (مجلس را منحل نمود 
پذيرش اولتيماتوم بود وي به اين نكته را ناديده گرفته و تنها به اخراج شوستر اشاره نمـوده  

نويسـد، بـا وجـود رد      ي همداني نيز روايت مكي را تكرار كـرده اسـت او مـي   نادعل. است
اولتيماتوم توسط مجلس، اما با تالش هواداران روسـيه قـرار شـد اولتيمـاتوم در كميسـيون      

اما در اين كميسيون به علت كشمكش زياد با اكثريت ضعيفي . منتخب مجلس بررسي شود
رفت دولـت بـه     مال تصويب آن در مجلس نميبه اخراج شوستر رأي داده شد و چون احت

وي نـه بـه عضـويت مـدرس     ). 89: 1360همـداني،  (السلطنه آن را منحل كرد   دستور نايب
غالمرضا گلي زواره نيز به همـين  . اشاره كرده است و نه از پذيرش اولتيماتوم در كميسيون

بش پيرامون مـدرس  و علي مدرسي نيز در نخستين كتا) 100 :1375زواره،   ليگ(نهج رفت 
پژوهان خرده پـا نيـز     ساير مدرس). 34 :1366مدرسي، (به شيوه مكي و همداني عمل كرد 

  .به مساله كميسيون پنج نفره اشاره نكردند
. تـر اسـت    اما در اين ميان رويكرد محمد تركمان و نگاه بعـدي حسـين مكـي عالمانـه     

هاي پيشين خود را   سي نوشت ديدگاهها بعد بر كتاب مدر  اي كه سال  حسين مكي در مقدمه
ديحجـه   29او با استناد به اصل مذاكرات مجلس نوشت، مجلـس در جلسـة   . تصحيح كرد

مقرر بود در جلسة بعـدي مجلـس اعضـاي    . موفق به انتخاب اعضاي كميسيون نشد 1329
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امـا چـون مطـابق    . كميسيون انتخاب شوند و مجلس هم به همين منظور تشكيل جلسه داد
قـواي نظـامي و نيروهـاي    . ولت نبود روز دوم محرم دولـت مجلـس را منحـل كـرد    ميل د

بختياري  مجلس را اشغال كردند و پس از اخراج اجباري نمايندگان درب مجلـس را قفـل   
     ً   ظـاهرا   . از جريان اين جلسه مجلس هيچ گونه اثري در آرشيو مجلس وجود نـدارد . كردند

الف اولتيماتوم بوده اند و دولت ناگزير به انحـالل  نفر انتخاب شده مخ 5نمايد كه   چنين مي
  ).يازده :1358مكي، (مجلس شده است 

                                                                    ً واقعيت اين است كه كميسيون پنج نفره تشكيل شد هرچند ممكن است مجلس رسما   
ها مدخليتي نداشته باشد و مـدرس نيـز بـه احتمـال قريـب بـه واقـع در آن          در انتخاب آن

او در روزشمار زندگي . تر است  يل محمد تركمان پذيرفتنيدر اين باره تحل. عضويت داشت
در منزل نايب السـلطنه بـه عنـوان عضـو      1329ذيحجه  29نويسد، مدرس روز   مدرس مي

كميسيون مزبور پس از مذاكرات طـوالني خبـر پـذيرش    . كميسيون پنج نفره حضور داشت
ه نام اعضاي كميسيون پنج نفره ي علت ذكر نشد  تركمان در باره. اولتيماتوم را به روسيه داد

در مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي بر اين باور است كه به علت عدم تشكيل جلسـه  
علني نام مدرس و چهار نماينده ديگر عضو كميسيون در صورت مشروح مذاكرات مجلس 

 ).هـ :1367تركمان، (ثبت نشده است كه البته روايت قابل دفاعي است 
  

  گيري نتيجه .7
هاي تاريخي و استفاده ابزاري از نام و محبوبيت قهرمانان تاريخي، بـه    تگي به شخصيتشيف

نگاري ما را به مخاطره   ويژه اگر با مواضع سياسي حكومت به هم بياميزد، ممكن است تاريخ
كـه گفتـيم در فضـاي پـس از       چنـان . بيافكند و آن را با خطر جعل و تحريف مواجه سازد

زيرا در آن فضا نگاه احساسي و عـاطفي  . پيرامون مدرس رخ داد» سازي  تاريخ«انقالب اين 
بينانه غلبه داشت   به روحانيت به طور عام و به مدرس به طور خاص، بر نگاه عالمانه و واقع

امـا خوشـبختانه   . ها و مصادره نمودن رخـدادهاي تـاريخي را فـراهم آورد     و زمينة بدفهمي
پژوهان   هاي تاريخ  اين نگاه را تصحيح كند و اين از رسالتجامعه علمي ما بتدريج توانست 

هاي نادرست و ابزاري شدن قهرمانان تـاريخي كمـك     است كه به فرايند اصالح پيشداوري
  .كنند
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بندي آن چه گفتـيم    بدون آن كه بخواهيم ارزشداورانه به مواضع مدرس بنگريم از جمع
ز مواضع مدرس پيرامون اولتيماتوم نادرسـت،  توان نتيجه گرفت كه خوانش تاريخي ما ا  مي

مدرس نه آن شخصيتي بود كه مجلس را بـا سـخنان خـود بـه     . آميز و پرابهام است  تناقض
واكنش و مخالفت قاطعانه در برابر اولتيماتوم برانگيزد و نه حتي از زمرة كساني بود كـه در  

ك به دولت و ناصرالملك در زيرا او براي كم. مخالفت با اولتيماتوم در مجلس سخن بگويد
پذيرش اولتيماتوم حتي قصد داشت از نمايندگي مجلس استعفا دهد تا مجلس از حدنصاب 

اي پـيش رفـت كـه ايـن       الزم بيافتد اما فشار افكار عمومي و شرايط خاص كشور به گونـه 
 بنابراين به طور طبيعي مواضع مدرس سبب شد تا او به عضويت. تصميم امكان اجرا نيافت

شود به نمايندگي از مجلس به پـذيرش اولتيمـاتوم     اي درآيد كه گفته مي  كميسيون پنج نفره
  .رأي داد

هاي اين شخصيت بزرگ تاريخي   البته اين مواضع هرگز بدان معنا نيست كه از ارزش
و مدرس به . پردازي  بيني است نه دنياي آرمان  بكاهد زيرا دنياي سياست دنياي واقع

توانست هر موضعي اتخاذ كند اما مدرس در   حاني و يك سياستمدار ميعنوان يك رو
  .صحن مجلس در برابر اولتيماتوم همواره سكوت اختيار كرد

  
  نوشت پي

دانست و  لكفر از سوي شوستر مأمور تفتيش و نظارت ماليه تبريز بود كه هم زبان فارسي مي .1
  .هم مدت ها در تبريز زندگي كرده بود
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