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 در اين شماره
 

در نخستين گفتگوی اين شماره داريوش همايون در پاسخ به پرسشِ 
پيشرفت در نهاد »: پُرترديد ما نسبت به ميلِ ايرانيان به پيشرفت، گفته است

کتر جواد طباطبائی، و دوسالِ پيش در گفتگوی ديگری با د« .آدمی است
هنگامی که از علت رويکرد گسترده ايرانيان به جنبش مشروطه و بازنگری 
تاريخ تجددخواهی ايرانيان پرسيديم، هرچند وی در اين ارزيابی 

با »نگريست، اما  ما نسبت به وسعت اين رويکرد با ترديد می« خوشبينانة»
با ما « خواهی مشروطهاصل توجه برخی از ايرانيان به اهميت تاريخی جنبش 

ترين حادثة  خواهی مهم جنبش مشروطه» از نظر دکتر طباطبائی . موافق بود
خواهی  با پيروزی جنبش مشروطه»زيرا « های اخير است تاريخ ايران در سده

 « .های ايرانيان پيدا شد دگرگونی بنيادينی در بسياری از باورها و دريافت
ايم، اگر  ما امروز در آن قرار گرفتهها در موقعيتی که  پذيرش اين گفته

ايستادن در پس دو سده تاريخی که در . ناممکن نباشد، بسيار سخت است
های ايران از روسيه و جدائی بخشهای  ـ شکست« وهنی بزرگ»آغازش 

ساز بزرگترين تحوالت اجتماعی  بزرگی از خاک کشور ـ قرار داردکه زمينه
تجددخواهی که  دگرگونی بنيادين در  اش انقالبی بر محور شد، و در ميانه

باورها و دريافتها ايرانيان را به دنبال آورد و در انتهايش ـ در آستانة قرن 
بيست و يکم جهان ـ انقالب اسالمی که بنيان کنِ همان باورها و دريافتها 
گرديد، باور به اين که انسان ايرانی نيز در نهاد خود حامل ميل به پيشرفت 

 . کند ار سخت میاست، را بسي
سده از انقالب مشروطيت، در ميان  هر چند امروز ما نيز به پاس گذشت يک

ايم و با انتشار شمارة اختصاصی،  خيل گسترده گراميداران اين واقعه ايستاده
در اين بزرگداشت با اين خيل هم رأئيم و در برابر جوهرة تفکر نوگرايانه 

ترقی و پيشرفت ميهن سراحترام شان به  عامالن اين رخداد و سرسپردگی
و نسبت به « خود»آوريم، اما اين سخت باوريمان نسبت به  فرود می

های اين رويکرد به جنبش مشروطه و بازبينی تاريخ آن،  موجب شده  ريشه
شود ـ تعمقات  های ما مربوط می است در اين شماره ـ تا جائی که به پرسش

آنچه در اين . ترديدها عبور دهيم و بازنگريها و پاسخها را از مجرای اين
پرسشها و در اين تعمقات برای ما از اهميت اساسی برخوردار است، تنها 
توجه به ماهيت تجددخواهانه جنبش يک صد سال پيش ايران و بررسی 
برخی رويدادهای اجتماعی برای نشان دادن جوهره مدرن و تحول يافته آنها 

يران نيست، بلکه مهمتر از آن، در اين و اثبات آغاز دورانی نو در تاريخ ا
تالش ما، شکافتن انگيزه و ماهيت رويکردی است که امروز به سوی تاريخ 

 .شود دويست سالة اخير ايران مالحظه می
رويکرد امروز به تاريج جنبش مشروطه و انگيزة آن هر توضيحی که داشته 

ک جامعه باشد، مسلماً از سر تمکن و غنای روشنفکری برخاسته از ي
پيشرفته، متمول و از سر دارندگی و برازندگی نيست که بر بستر شعب 

پايان فرهنگی و گستردگی و ژرفای آن، روشنفکرانش، دواطلبانه و با فراغ  بی
های بشری را به ميدان ورزش فکری ـ ميدان  خاطر، عرصه تاريخ و تجربه

ها در  ن توانمندیپر وسوسه انديشيدن و ارائة استعدادها و به نمايش گذارد
تر و دورتر ديدن ـ بدل نموده و با  تر، روشن تر، بسيط هر چه بهتر، عميق

ها  تشخيص پيش از ظهور نيازهای جديد انسانی به پنجه در افکندن با نظريه
ها را پيش از آن که به مانع بدل  های غالب و مانع پرداخته، گره و سنت

ش از آن که به بحران تبديل، از سر ها را پي شوند، باز و مشکالت و نارسائی
 .راه بردارند
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بی ترديد اين زمينة برانگيختگیِ محققان و انديشمندان امروز ما در ! نه 
رويکرد به تاريخ دويست ساله تجددخواهی گذشته و تاريخ صد ساله انقالب 

زيرا  ديرگاهی ست که جامعه ما در تنگنائی و بينوائی . مشروطه نيست
ها به سدهای عظيم و کم  ته و دير زمانی است که گرهفرهنگی فرو رف

و دريغا که روزگار روشنفکران . اند ها به بحرانی همه جانبه بدل شده وکاستی
و انديشمندانمان بسا تأثر بارتر از وضع همنوعانشان در صد ـ دويست سال 

 . پيش
شود که در شرايط شکست و بحران، سفر به تاريخ و ميل به  گفته می

در اين ترديد نيست که رويکرد . گيرد رد به گذشته دست باال را میرويک
امروز ما به تاريخ ايران و به ويژه تاريخ دو سده گذشته نيز برخاسته از 

اما جا دارد، در همين پيچ نخست و برای . وضعيت شکست و بحران است
ين اجتناب از درغلطيدن به دره انحراف، بپرسيم که انگيزه اين رويکرد به ا

پنداريم؛ حامل تاريخ تجددخواهی ماست؟ آيا اين توجه  گذشته چيست که می
از سر تجددخواهی است؟ آيا اين ميل به پيشرفت است که بار ديگر در ما 
بيدار شده است؟ در اين تاريخ در جستجوی چه هستيم و اين همه درنگ ما 

آن گونه در آن از چه روست؟ در جستجوی جای پاهائی برای آينده؟  يا ـ 
که آرامش دوستدار در خصلت و خوی ما ايرانيان در برخورد به گذشته و 
تاريخ و فرهنگمان تشخيص داده است ـ اين توجه  باز هم به منظور تصوير 

و غنودن در توهم آنست؟ اصالً اين همه « نسخ زربفت»سازی و برای تهية 
ورهايش اين چنين درآويختن با گذشته و تاريخ برای ملتی که در انديشه و با

های دور افتاده از امروزِ جهان پيشرفته  ، و امروزش گذشته«گذشته زيست»
 است، چرا بايد تا اين اندازه در اسارت و در بند گذشته خود باشد؟ 

مان در دغدغه جبران  ای پيش هم گروهی از روشنفکران از دوسده
اما از دل اين  .های کشور و ملت به دام گذشته ايران افتادند ماندگی عقب

هائی که گذشته و اساساً حيات و  رويکرد به گذشته ـ پس از آن که ايده
ديدند و ملت ايران را تنها  بقای ايران را بدون تأثيرگيری و جدا از جهان نمی

عضوی از خانواده جهانی و شايسته ماندن و باليدن در دامان جهان پيش 
و الگوی پيشرفت آن متروک ديدند، پس زده و سنت تجددخواهی  رونده می

ايران »دکتر جواد طباطبائی از بيست سال پيش هشدار داده است که )شد، 
ـ  در بخش بزرگتر آن ( «در آستانه بيرون رفتن از گردونه تاريخ جهانی است
گرائی به معنای در خود  عناصری حاصل شد که مفردات ايدئولوژی ملی

ن آالم سرخوردگی از های دروغين و مسک ماندن، خود بزرگ بينی
ای نائل آمد که  به کشف هويت و فرهنگ ملی. ماندگیِ فزاينده گرديد عقب

شد، کذب آن در دست دراز و دهان باز  هرچه در اصالت نابتر آن اغراق می
گشت و در  در برابر هويت و فرهنگ برتر و محصوالت آن آشکارتر می

گرا و باالخره نيز در  تنهايت نيز در دست به دست شدن ميان نيروهای اصال
های بنيادگرا، پس از ارتقاء از مقام هويت ملی به  دست توانای اسالمی

هويت ملی ـ اسالمی، به محور و موضوع جنگ تمام عيار با فرهنگ و 
هويت و فرهنگی ملی ـ اسالمی  که هم . تمدن برتر امروز جهان بدل گشت

الحهای کشتار جمعی و اکنون در حفظ نمادين و بی بنياد خود نيازمند س
 ! ای است هسته

به اين ترتيب با اين که ما امروز، و سخت دل آزرده، در پسِ تجربه به 
ايم، اما هر روز گرايش رفتن  گری پيشين خود ايستاده شکست رسيدة تاريخی

به عمق گذشته و بازخوانی و دوباره خوانی تاريخ در ميان ما نيرومندتر 
ايم ـ  که جائی و به مناسبتی ديگر در تالش گفتهشايد ـ همانگونه . شود می

ايم از اين  اين درنگهای تاريخی از آن جهت است که ما هنوز نتوانسته
پس از گذشت . شايد راه ما هنوز به آينده گشوده نيست. گذشته فراتر رويم

هايمان هنوز چون  عوامل ناکامی« تاريخ بيداريمان»دو سده از آغاز 
ها و دستاوردهايمان ناشناخته و  رراهمان و کاميابیهای عظيم بر س صخره

آيد؛ برای ملتی که از  به نظر می. اند ها افتاده غريب در پس اين صخره
شناخت اشتباهات و لغزشهای خود در گذرگاههای تاريخ بازمانده و 
دستاوردهايش را از سر غفلت در گذرتاريخ گم و رها کرده است، دغدغة 

برد، همچنان باقی  راه می« خود»جرم به شناخت شناخت اين گذشته که ال
انسان ـ به طبع جوامع انسانی بيشتر ـ برای باور به خود نيازمند . ماند می

 .مان است ازگذشته« پيشتر رفتن»تنها پيروزی برای ما . پيروزی است
است که با اين سرودة رضا « خود»ما در اين ترديد و ناباوری نسبت به 

 :کنيم ی و همزبانی میمقصدی احساس همدل
 

 دی صفتم
 دی سرشت 

 نيستم ارديبهشت
 آتش مرداد را بر دل بهمن بزن

 
جای شگفتی است؛ هنگامی که قصد خود را در گزينش و درج اين ابيات در 

روا « خود»اين شماره به عنوان زبان و بيان فشردة آتش خشمی که در حق 
ذاشتيم، هيچ يک جز به در ميان گ« تالش»دانيم، با برخی از دوستان  می

تأئيد اين قصد و ستايش مضمون شعر و گزينشی که کرده بوديم، زبان 
در اين مشاوره و نظرخواهی بود که دريافتيم؛ رضا مقصدی ـ که . نگشود

نمی دانيم در چه وضعيت و در کدام پروازهای خيال اين دوبيتی را سروده 
 .يگر نيز سخن گفته استاست ـ نه تنها از زبان ما بلکه از دل بسياری د

مند است و با تمام  اين که آيا شاعر از آغاز هستی خود در فصلی سرد گله
، نه در خواب «دی»ذرات احساس وجودش آغاز هستی ديگری، نه در 

های پرطراوت آغاز  زمستانه، بلکه در بيداری بهار، در فصلی سرشار از نشانه
رسم هم نيست . دانيم نمیزندگی، و آغاز هستی در ارديبهشتش آرزوست، 

اما . که از هنرمندی در بارة بستر خيال و احساسش در خلق اثرش پرسيد
چه زبانی زيباتر و . دانيم که اين ابيات در ما به کجا اصابت کرده است می

اين چنين آشکار « خود»توانست خشم ما را از  استوارتر از اين سروده می
آلودگی، خشم از دست دادن  خشم از بی فراستی، خشم از خواب! کند

ماست که مانع آغازی نو و « دِی سرشتی»ها، از اينکه اين  ها و فرصت لحظه
 .سدِ آغازهای ارديبهشت گونه است

دِی »، «خود»اما اين که انگشت نشانة اين خشمِ ما امروز تنها به سوی اين 
غازی ای از آ آن  نشانه رفته است، آيا طليعه« گذشته زی بودنِ»و « سرشتی

به « خود»تواند راهی به نقد  ديگر نيست؟ آيا زبان هستی سوز اين خشم می
شايد تنها در سايه نگاه نقادانه و ! شايد! گذشته و تاريخ خود بگشايد؟ شايد

در تاريخ همروزگار ايران، سنتی » : هستی ساز بتوان بدرستی دريافت که
های  شايد در پرتو آموزه« .توان يافت تر از مشروطه نمی نيرومندتر و زاينده

سرمشق »زاينده سرمشق مشروطيت، بتوان از اين گذشته بدر آمد و از اين 
خواهی در  جنبش مشروطه»شايد آنگاه بتوان باور کرد که « .پيشتر رفت

و . ايجاد کرده است« باورها و دريافتهای ايرانيان دگرگونی های بنيادين
 !  هست« ايرانی هم پيشرفت در نهاد انسان» شايد بتوان باور کرد که 
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وقت بردن نعش ناصرالدين به حضرت 

 عبدعدالعظيم

ران در تهرانيمرکز انحصار توتون و تنباکوی ا  

 
 

 
 
 
 

 سالشمار انقالب مشروطه
 
 
 
 اعطای امتياز توتون و تنباکو به رژی   1381مارس  3

 
اين امتياز که شامل انحصار فروش توتون و تنباکو بود در بازپسين سالهای حکومت ناصرالدين  

ر برابر اين امتياز مقرر شد؛ دولت ايران د. شاه به رژی يکی از اتباع کشور انگليس واگذار گرديد
اين امتياز . ساالنه پانزده هزار ليره و يک چهارم از سود ويژه از فروش اين کاال را دريافت دارد

مانند بسياری از امتيازات اين دوره از تاريخ ايران بدون در نظر گرفتن نفع کشور اعطا شده بود 
 .مواجه گشتو از اين رو با مخالفت عمومی در ايران 

 
 لغو امتياز تنباکو 1382آوريل  23

 
محمدحسن آشتيانی به شدت مورد اعتراض مردم به ويژه بازرگانان ايرانی  اين اقدام به رهبری روحانيون صاحب نام وقت ميرزا محمدحسن شيرازی و ميرزا

اين حرکت که به جنبش . ايت حکومت وقت را مجبور به لغو امتياز نمودفتوای  روحانيون در تحريم تنباکو و پشنيبانی مردم از اين فتوی در نه. قرار گرفت
 . تنباکو شهرت يافته است، از نخستين تکانهای اجتماعی بود که زمينه ساز انقالب مشروطه گرديد

 
 قتل ناصرالدين شاه در حرم شاه عبدالعظيم  1382اول ماه مه 

 
های انقالبی در  ايتی به بستر گسترش انديشهرشد نابسامانی در کشور و به موازات آن رشد نارض

شود از مريدان  ميرزا رضای کرمانی که گفته می. گردد اواخر حکومت ناصرالدين شاه بدل می
ماهی پيش از اقدام به  2سيدجمالدين اسدآبادی بود و بارها جزو همراهان سيد ديده شده بود، 

سپس در اتاقی در همان اطراف صحن  قتل ناصرالدين شاه، با لباس مبدل وارد تهران شده و
ناصرالدين شاه به مناسبت جشن پنجاهمين سالگرد پادشاهی . شاه عبدالعظيم سکنا گزيده بود

خود قصد زيارت حرم عبدالعظيم را نمود و در هنگام اين زيارت ميرزا رضای کرمانی ظاهراً به 
 . دادای به شاه نزديک شد و او را هدف گلوله قرار  قصد دادن عريضه

 
 قرارداد اولين قرضه از دولت روسيه 1811ژانويه  28

 
گيری از آبهای معدنی آنجا، نيازمند  السلطان، مظفرالدين شاه به سبب بيماری و عزيمت به اروپا به توصيه پزشکان و برای بهره به هنگام صدراعظمی امين

شرطهای سنگينی اعالم  روسها با پيش. ناگزير به روسها روی آورد. به موفقيتی دست نيافتها  ها و انگليسی الدوله در تقاضای پول از بلژيکی امين. پول بود
درصد بهره و برای مدت هفتاد و پنج سال و همچنين در اختيار گرفتن  5آمادگی کردند که مبلغی معادل بيست و دو ميليون و نيم منات در ازای پرداخت 

هزار ليره به بانک شاهنشاهی  555بايست بابت تاوان لغو قرارداد تنباکو مبلغ  اين دولت ايران از اين وام میعالوه بر . گمرکات شمال به ايران وام دهند
 .پرداخت شود
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 نفت و ويليام ناکس دارسی

روسيه 1815انقالب   

 اعطای امتياز نفت جنوب به دارسی 1811ماه مه  21

 
تفتيش، تفحص و »طی امتيازنامه رسمی دولت شاهنشاهی ايران ـ دوره ناصری ـ اجازة 

ج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصوالت ذيل پيداکردن و استخرا
که عبارت از گاز طبيعی و نفت و قير و موم باشد در تمام وسعت ممالک ايران در مدت شصت 

ـ دوره  3311اين قرارداد که بار ديگر در سال « .نمايند سال از تاريخ ايران امروز اعطا می
ساز مبارزات وسيع ضداستعماری  سال تمديد ميگردد، زمينه 35 رضاشاهی ـ  با تغييراتی به مدت

انجامد و تأثيرات  در ايران به رهبری دکتر مصدق و به ملی شدن صنعت نفت در ايران می
 .گذارد عميقی بر سراسر تاريخ ايران برجای می

  
 قرارداد بازرگانی و تعرفه گمرکی با روسيه 1811نوامبر 

 
غيرعادالنه بودن اين . های بسيار نازلتری نسبت به کاالهای وارداتی از ساير کشورها برخوردار گرديد ی وارداتی از روسيه از تعرفهبر طبق اين تعرفه کاالها

تر برای صدور کاالهای صادراتی خود به  خورد هنگامی که بازرگانان ايرانی مجبور به پرداخت گمرکی به مراتب سنگين امتياز تحميلی بيشتر به چشم می
ها از اين امتياز و به منظور حفظ تعادل، دولت وقت ايران تنها چند ماه بعد پيمان گمرکی جديدی با بريتانيای کبير  در پی آزردگی انگليسی. شدند روسيه می
 .نمايد منعقد می

 
 انقالب روسيه  1815ژانويه   22

 
اخلی در اين و گسترش هرج و مرج د  3355ـ 3351پس از شکست روسيه از ژاپن در جنگ 

ای مبنی بر پذيرش برخی از آزاديهای  کشور نيکالی دوم امپراتور روس ناگزير از صدور بيانيه
اين . های فردی گرديد اساسی نظير؛ آزادی افکار، آزادی بيان، و تشکيل اجتماعات و مصونيت

قالبات تحوالت که در تاريخ کشور روسيه تحت عنوان انقالب بورژوا دمکراتيک ثبت شد، از ان
مشروطه آغاز قرن بيستم بود و تأثيرات فراوانی برروی شرايط ايران و تندتر شدن حرکت 

 .انقالب مشروطيت در ميهنمان گرديد
 

 تشکيل جلسه انجمن مخفی درتهران( 1233چهارم اسفند ) 1815فوريه  23

 
اکبر سعيدی سيرجانی منتشر شده است، پس از يکی از  ه اهتمام زنده ياد علیاالسالمی کرمانی مؤلف تاريخ بيداری ايرانيان که ب به نوشته ميرزا محمد ناظم

ای به  آيد با ارسال نامه اهلل سيدمحمد طباطبائی و شنيدن سخنانی در باره وضعيت نابسامان کشور، کرمانی در صدد برمی مالقاتهای نگارنده اثر فوق با آيت
پرستانه آنان نسبت به وضعيت کشور و با  را به صورت مخفيانه ايجاد و با بيدار ساختن احساسات وطنجمعی از فضال و دانشمندان، جمع معتبری از آنان 

االسالمی کرمانی با تشکيل انجمن مخفی در تهران به انجام  اين قصد ميرزا محمد ناظم. های نو، آنها را به مقابله با آن وضع ترغيب نمايد اشاعه انديشه
شد، در جلسه نخست اين انجمن مخفی قرائت گرديد و تأثير بسيار  تاب ابراهيم بيک که از ادبيات انقالبی آن زمان محسوب میطبق گفتار مؤلف، ک. رسد می

 .بر اعضای اين انجمن داشت
  

 تشکيل فرقه ايرانی اجتماعيون عاميون در باکو( 1234) 1815

 
حضور گسترده کارگران ايرانی مقيم . ن بيستم در روسيه و آشوبهای تفليس و بادکوبه بودندهای آغاز قر ايرانيان مناطق آذربايجان و گيالن در جريان ناآرامی

شد که مدتی « همت»اين آشنائی زمينه تشکيل حزب . های سوسيال دمکراسی گرديد قفقاز و رفت و آمد ميان اين دو نقطه موجب آشنائی ايرانيان با انديشه
های خود را در تبريز و ساير شهرهای  شاخه 3355يا فرقه اجتماعيون و عاميون نام گرفت که در سال « ايران کميته سوسيال دمکرات»بعد شاخه ای از آن 

 .گذاری نمود ديگر پايه
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اتحاد طباطبائی و . ضديت با مسيو نوز. دوران ناآرامی و اعتراض و اعتصابات( 1234تا فروردين  1233اسفند  ) 1815مارس تا آوريل 

 بهبهانی 

 
با مردم  ال گماردن نوز به وزارت پست و تلگراف نارضائی مردم از وی که بخاطر تهيه طرح امتياز تعرفه گمرکی به نفع روسها و همچنين بدرفتاری ویبه دنب

اين فرد بدل شده که مصادف با ايام محرم بود منبرها و مساجد به مراکز بدگوئی از  3221به طوری که د ر اواخر زمستان . زمينه کافی داشت، گسترش يافت
. داد، فعال شده بودند الدوله صدراعظم وقت که به نارضائی مردم اهميتی نمی در اين ميان روحانيونی چون سيدعبداهلل بهبهانی عليه وی و عليه عين. بود

که طرف مذاکره سيدبهبهانی بودند، از ميان روحانيون متعددی . گشت سيدعبداهلل بهبهانی به دنبال متحدينی از ميان علمای صاحب نام در تهران  می
 .سيدمحمد طباطبائی با وی بيعت نمود

 
 .خانه تحصن  حدود دوهزار نفر در حرم شاه عبدالعظيم و درخواست عدالت( 1234آذر  22) 1815دسامبر 13

 
يک قران بود در اين ( مثقال 015)من  قند يک تا اين زمان. قيمت قند در تهران و مناطق ديگر ايران گران شد( شمسی 3221) 3355دسامبر  33روز دوشنبه 

الدوله حاکم تهران اقدام به سختگيری با  عالء. های روسيه بود علت نايابی قند وارداتی به دليل جنگ روسيه و ژاپن و ناآرامی. قران شد 2و  7من  زمان يک
ها دامن زد و موجب وقايع مهم و رويدادهائی  همين امر به ناآرامی. فلک بستبازرگانان نمود و يکی از آنان يعنی حاجی سيدهاشم از بازرگانان معتبر را به 

رده و تعطيل شد که زمينه ساز انقالب و صدور فرمان مشروطيت و تشکيل عدالتخانه شد؛ از جمله همصدائی و اتحاد بازرگانان و روحانيت در اعتراضات گست
در . حانيون مشهور شهر نظير طباطبائی، بهبهانی، صدرالعلما، شيخ محمدصادق کاشانی در عبدالعظيم بودبازار تهران و تحصن گروه بزرگی از تجار همراه با رو

 .در سراسر ايران به همراه خواستهای ديگر مطرح گرديد« عدالتخانه»بار خواست تشکيل  اين تحصن برای نخستين
 
 باز گشت متحصنين. انهصدور فرمان شاه برای تاسيس عدالتخ( 1234دی ماه  22) 1815ژانويه  1

 
البته مقاصد آقايان را اجرا داريد »: الدوله امر کرد که به دنبال اعتراض شديد مردم به رفتن علما از شهر و اطالع شاه از اين اعتراضات به صدراعظم خود عين

ن به متحصنين قول داد که شاه با خواستهای آنان موافقت خود را الدوله با تلف عين. آورم روم و آنها را می و آنها را تا فردا بياوريد بشهر، واال من خودم می
ذيقعده را مهاجرين  30پس از حدود يک ماه از تحصن روز جمعه . و از آنان درخواست نمود که به تحصن خود پايان داده به شهر بازگردند. اعالم داشته است

 .  ن به تهران با استقبال رسمی و همچنين شور مردم مواجه گرديدبه دستور شاه بازگشت مهاجري. متحصن برای بازگشت انتخاب کردند
  

 انتشار  مالنصرالدين در تفليس( 1235فروردين  13) 1812هفتم آوريل 

 
به بعد  3355ز پور در کتاب معروف از صبا تا نيما، تا اوايل قرن بيستم هيچ روزنامه و مجله قابل ذکری در قفقاز منتشر نشده بود اما ا به نوشته يحيی آرين

اين . ترين آنهاست زاده در تفليس منتشر شد يکی از بنام محمد قلی مالنصرالدين که از سوی جليل. جرايد و مطبوعات مانند ستارگان از پشت ابر سر در آوردند
اش معروف خاص و عام است و  نامهاکبرخان صابر است که هوپ هوپ  نخستين روزنامه فکاهی و طنزی آذربايجان بود مشهورترين همکار آن ميرزا علی

 . شود نسيم شمال بسيار تحت تأثير آن قرار داشته است همان است که گفته می
  

 نشينی مليون در قم و باغ سفارت  بست( 1235تير ـ مرداد ) 1812ژوئيه 

 
های شاه  الدوله در اجرای وعده اما پس از بازگشت متحصنين از عبدالعظيم، عين

از سوی ديگر تهييج . افزود روز به روز به فشار و سرکوب مردم میمقاومت کرده و 
ای به نام سيد  مردم توسط آخوندها ادامه داشت و در نهايت به کشته شدن طلبه

عبدالحميد و به دنبال آن گردهمائی و شورش مسجد آدينه و تعطيل بازار، شورش 
. عدالتخانه گرديددر شهر، تحصن روحانيون در مسجد و پافشاری آنان در خواست 

پس از اينکه سختگيری عليه متحصنين افزايش يافت رهبران اين شورشها قصد 
اهلل نوری نيز در اتحاد با  در اين مهاجرت شيخ فضل. مهاجرت به قم را نمودند

 .نفر به قم رسيده در آنجا منزل نمودند 3555گروهی حدود . ديگر روحانيون بود
ای از روحانيون در قم نشينی عده بست  
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از يکسو دلبستگی و نياز آن روزگار مردم به روحانيون . خواهی نيز بر سر زبانها افتاده بود ين بار عبارت مشروطه و مشروطهدر اين گير و دارها برای نخست
گروهی . شنيدند فضای شهر را ملتهب نگاه داشته بود برای رتق و فتق امور و از سوی ديگر نگرانی آنان از شايعاتی که در مورد اقدامات دولت عليه آنان می

ود و فشارهای يگر از معترضين از جمله تعدادی از بازرگانان که همراه روحانيون بودند، اما شهر را به قصد رفتن به قم ترک نکرده بودند از بيم جان خد
 . به آنها پناه دادکرد،  خواهی مردم حمايت می و سفارت انگليس که در آن زمان از مشروطه. حکومتی به باغ سفارت انگليس رفته و در آنجا بست نشستند

 
 (1235 مرداد  13برابر   1812تاريخ واقعی نهم اوت )تاريخ رسمی صدور فرمان مشروطه ( 1235 مرداد 14) 1812پنجم اوت 

 
اهلل بهبهانی  که آيتبه روايتی مستند به تلگرافی به قم و پاسخی . شد نشينان به ويژه در قم روز به روز افزوده می ابعاد اعتراضات و بيش از آن به تعداد بست

هائی ميان  ها به وساطت برخاستند و در اين ميان نيز نامه به دنبال گسترش ابعاد بحران انگليسی. هزار تن رسيده بود31به آن داده بود، اين تعداد به 
الدوله قرار داشت، به دفاع از مهاجرين برخاسته  نمحمدعلی ميرزا، وليعهد، که در آن هنگامه در رقابت و دشمنی با عي. روحانيون، شاه و وليعهد رد و بدل شد

فرمانی را  3225شاه که در اين ميان در جريان کامل ماوقع و ابعاد بحران  قرار گرفت، در پاسخ به مطالبات مردم و رهبران آنها در روز سيزدهم مرداد . بود
يعنی روز مشروطيت انتشار  3225اين فرمان روز بعد يعنی در چهارده امرداد . رندب صادر نمود که از آن در تاريخ ايران تحت عنوان فرمان مشروطيت نام می

 .بيرونی داده شد
 
 صدور اولين قانون انتخابات ( 1235شهريور ) 1812سپتامبر  8

 
تالشگران، درباريان و نشست باشکوهی با حضور همه علما، سران « مدرسة نظام»پس از صدور فرمان مشروطيت روز شنبه بيست و ششم مرداد در سرای 

. نامه انتخابات نمايندگان ملت را تدوين نمود اين مجلس تا مدتی هر هفته دو بار برپا ميگرديد و نظام. وزيران به منظور گشايش مجلس موقتی تشکيل شد
و بر اساس آن نخستين . به امضای شاه رسيد نامه در هفدهم شهريور الدوله و ايجاد موانع بسيار اين نظام های خودکامگان به رهبری عين عليرغم مخالفت

 . گانه تهران آغاز گرديد انتخابات نمايندگان شصت
 

افتتاح مجلس اول در تهران و افتتاح ( 1235مهر ماه  15) 1812هفتم اکتبر 

 انجمن تبريز

 
در اين ميان اخبار تهران هر چند نه به تمام به تبريز که زير سرکوب و فشار محمدعلی 

شايع بود که شاه از امضای نظام نامه انتخابات . رسيد کمبود نان بود، می ميرزا و
نشينی در کنسولگری  تبريزيان نيز به شيوه تهران در صدد بست. کند خودداری می
بازرگانان و روحانيون در اين حرکت همراه شده و اختالفات و در . انگليس شدند

های مذهبی متداول بود کنار  وهها و فرقهگيريهائی که تا آن زمان در اين منطقه بنام گر
صندوق مصارف »نشينی صندوقی به نام  های بست به منظور تأمين هزينه. گذاشته شد

انقالبيون تبريز راه چاره در برابر فشارهای محمدعلی ميرزا و همچنين پيشرفت امور را از تهران . تأسيس نمودند« خواهان اسالم انجمن عدالت و مشروطه
خواهی بود،  در اين فاصله شاه ناگزير از پاسخ مثبت به خواست تبريزيان که به صراحت مشروطه. پاسخ دير کرد و تحصن آنها به ده روز کشيد. ندجويا شد

 .گرديد
مردم را به شش گروه  اين نظامنامه. در اين ميان برمبنای نظامنامة انتخابات ابتدا نمايندگان تهران برگزيده و مجلس شورای ملی کار خود را آغاز نمود

به اين ترتيب (. تن 12)وران  ، پيشه(تن 35)، زمينداران و کشاورزان (تن 35)، اعيان و بازرگانان (تن 1)علما ( تن 1)شاهزادگان : تقسيم ميکرد( طبقه)
 .وران تعلق داشتند بيشترين نمايندگان تهران به طبق بازرگانان و پيشه

 
 انتشار روزنامه انجمن تبريز (1235مهر ماه  27) 1812اکتبر 18

 
خواه تبريز که  تالشگران مشروطه. نويسی با استقرار مشروطيت در تهران و همچنين شهرهای بزرگ ديگر کشور از جمله تبريز رونق بيشتری گرفت روزنامه

ابتدا از . کرد، تأسيس نمودند و اقدامات آن را منعکس میگذاری کرده بودند، نخستين روزنامه تبريز را که در اصل روزنامه انجمن بود  انجمن اين شهر را پايه
 .کردند ياد می« روزنامه انجمن»و بعد « روزنامه ملی»آن تحت عنوان 
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 کوشش محمدعلی شاه برای بستن انجمن تبريز و مخالفت عمومی ( 1235آبان  13) 1812چهارم نوامبر  
 

اما در اين . فرصتی بود تا انجمن تبريز را که مکان اجتماع آزاديخواهان و مجاهدين بود منحل نمايدپس از نخستين پيروزی تبريز، محمدعلی ميرزا به دنبال 
مرکز »نمود و از آن تحت عنوان  هسته اصلی اين انجمن جمعی بود که مخفيانه جريان مقاومت را هدايت می. امر به دليل مقاومت شديد مردم موفق نبود

اما آزاديخواهان در برابر اين . محمدعلی ميرزا امر نبودن قانون را بهانه ساخت و خواهان انحالل انجمن شد. تشکيل شده بودنفر  32برند و از  نام می« غيبی
مومی مردم خواست ايستادند و اعالم نمودند که تا آمدن قانون اساسی به حفظ انجمن خواهند کوشيد، آنها دست به مقاومت شديد در شهر زدند و حمايت ع

اين اعتراضات . را سر دادند« زنده باد آزادی»و « زنده باد مشروطه»در روز قيام عمومی در شهر به دفاع از انجمن تبريز مردم شعار . يبان آنان شدنيز پشت
ا نيز از جانب نشينی گرديد و طی دستخطی موجوديت انجمن را به رسميت شناخته و فردی ر آنچنان گسترده بود که باالخره محمدعلی ميرزا ناچار به عقب

 . خود برای اجرای تصميمات انجمن تعيين نمود
 

 ايده ممنوعيت قرضه خارجی و مبارزه برای تاسيس بانک ملی ( 1235آبان  23)  1812نوامبر 

 
های دولت  را  هیها و بد پس از تشکيل مجلس حاج مخبرالسلطنه از سوی صدراعظم مشيرالدوله اليحه استقراض مجدد از دول خارجی برای پرداخت هزينه

الضرب ضمن سخنانی در رد اين  در نهايت حاج امين. ای در مجلس در مخالفت و موافقت برپا ساخت اين درخواست همهمه. برای تصويب به مجلس آورد
اين ايده به . ملت را مطرح نمودپايه دولت مبنی بر احتياج به پول، برای نخستين بار ايده تأسيس بانک ايرانی با سرمايه  اليحه و نشان دادن ادعاهای بی

آوری سرمايه نخستين آن به ويژه زنان از خود  مردم برای جمع. شدت مورد حمايت مردم در کشور و در شهرهائی چون تهران و تبريز روبرو گرديد
 .فداکاريهای بسيار نشان دادند

 
ديماه  13) 1817ژانوية  3توشيح قانون اساسی ـ ( 1235نهم ديماه ) 1812دسامبر  31

 مرگ مظفرالدين شاه( 1235

 
اما . قانون اساسی مشروطه پس از تدوين توسط مجلس جهت امضای شاه  به دربار فرستاده شد

در اين ميان محمدعلی ميرزا که به . کردند درباريان و دولت در به امضاء رساندن و عودت آن تعلل می
خواه وارد تهران شده و بالفاصله  نيون مشروطهسبب بيماری مظفرالدين شاه در استقبال بزرگی از روحا
خواه بهبهانی و طباطبائی از خود  اهلل مشروطه نيز جانشين وی شده بود، برای حفظ حمايت دو آيت

وی پسر مشيرالدوله صدراعظم را فرستاد تا نمايندگان بيايند و در مورد بندهائی از . داد همراهی نشان می
رات بيشتر بر سر مجلس سنا بود که به توافق رسيدند و قانون اساسی مذاک. قانون اساسی مذاکره شود

 .مشروطيت در واپسين روزهای زندگی مظفرالدين شاه به تأئيد وی رسيد
 

 به تخت نشستن محمدعلی شاه( 1235ديماه  28) 1817ژانويه  18
 

الدوله و سعدالدوله نيز به عنوان  يکی دوتنی چون صنيع. نمايندگان مجلسدر مراسم تاجگذاری وی همه اعيان، علما و سفيران و کنسولها شرکت داشتند، اال 
 .همين امر بيانگر نظر و احساس واقعی محمدعلی ميرزا نسبت به مجلس و نمايندگان مردم بود. اعيان و نه نماينده ملت در اين مراسم حضور داشتند

 
 

 انه و لغو جهيزيه سنگين در قطعنامه اجتماع زنان در تهرانتصويب تاسيس  مدارس دختر( 1235دی ماه  31) 1817ژانويه  21

 
 
 ورود نمايندگان آذربايجان به تهران( 1235بهمن  13) 1817فوريه  7

 
يکی البته . تن به نمايندگی تبريز برگزيده شدند و باالخره پس از مدتی تعلل و پس از فشارهائی از سوی تهران، انجمن شهر آنان را روانه تهران ساخت 32

اما وی در اين . نام مشروطيت نيز در ميان انتخاب شدگان بود طالبوف از روشنفکران صاحب. زاده مدتی قبل روانه شده بود دو تن از برگزيدگان از جمله تقی
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د و در شور و شوق بسيار نمايندگان در روز عزيمت نمايندگان، مردم شهر بازار را بستن. خواهی ايرانيان دلزده شده و اين انتخاب را نپذيرفت زمان از مشروطه
 .خود را با دلی پراميد به آينده روانه پايتخت کشور و مقر مجلس مشروطه نمودند

 
 عزل مسيو نوز به وسيله محمدعلی شاه( 1235بهمن 21) 1817فوريه  11

 
در هنگامی که مجلس موضوع استقراض خارجی و  همين مشکل. يکی مشکالت اساسی مجلس عدم پاسخگوئی دولت و وزرا در برابر نمايندگان مردم بود

های ضد مردمی بود که رفتار وی  از جمله مسيو نوز که يکی از چهره. ارزيابی از بودجه دولت و کسر بودجه را در دستور کار خود قرار داد، به شدت بروز نمود
های بسيار سنگينی داشت و اختيار بسياری از امور  که مسئوليت با وجودی يکی از عوامل تشديد بحران و اعتراضات گسترده مردم پيش از استقرار مجلس بود،

داد و حاضر به حضور در برابر نمايندگان ملت  آمدند را در دست داشت، اما هيچگونه اهميتی به مجلس نمی را که مستقيماً منابع درآمد دولت به حساب می
بخشی از . مسئوليت و پاسخگوئی دولت و اعضای آن در برابر مجلس نمايندگان منجر گرديد همين امر به طرح يکی از مسائل اساسی يعنی ضرورت. نبود

اما صدراعظم و البته به پشتيبانی شاه از اين امر به ويژه معرفی نوز به مجلس . کردند مجلس به شدت روی ضرورت معرفی وزرا به اين نهاد پافشاری می
های محمدعلی ميرزا و  اخبار مقاومت و کارشکنی. زاده بيشتر بود ز سوی نمايندگان آذربايجان و به خصوص تقیدر اين ميان پافشاری ا. نمودند خودداری می

درخواست طرح کردند که از جمله اخراج  7آنها . صدراعظم به تبريز رسيد و مردم اين شهر را به اعتراض و جوش و خروش دوباره و فشار بر تهران کشاند
پس از مذاکرات پرالتهاب ميان دولت و نمايندگان مردم ـ . های آنان بود ماری وزير خارجی و اطالع مجلس از تعداد وزرا و مسئوليتنوز، ممنوع شدن به کارگ

 .به همراه فشار الينقطع از تبريز ـ محمدعلی ميرزا به خواست مردم تن داد و نوز باالخره از کار برکنار شد
 

 غای تيول و تصويب اصالحات مالياتیال( 1232فروردين )  1817مارس ـ آوريل 

 
نسخ ( 2گذاری برای دريافت ماليات امالک در بخش کشاورزی  نسخ قاعده تسعير، قيمت( 3: مجلس اول در اقدامات ماليه خود چندين مصوبه بنيادين داشت
اقدام به جمع ( 1ن و ديوانيان و حقوق بگيران دولت قطع قسمتی از مستمريات کارگزارا( 1. قاعده تيول داری که بر عمومی بودن اراضی کشور تکيه داشت

بدين ترتيب به گفته . کرد تفاوت عمل با اصل ماليات که با تدوين آنها در کتابچه جمع، دست حکام واليات را از دريافت مبالغ اضافی به نام ماليات کوتاه می
 .های قاجار بود ويژگی لمتون اين اقدامات مجلس موجب انحالل روش قديم زمينداری گرديد که از

  
 السلطان  بازگشت امين( 1232ششم ارديبهشت ) 1817آوريل  22

 
( السلطان امين)اصغرخان اتابک  محمدعلی ميرزا که از جلوگيری کار مجلس و همچنين تسلط بر اوضاع آشفته کشور وامانده بود، خواهان بازگشت ميرزا علی

اما از آنجائی که مجلس خود بر . ندگان در تهران و مجاهدين در سرحدات شمالی ايران و در تبريز مواجه شداين امر با مقاومت شديد برخی از نماي. شد
داد، توانست رأی مجلس را برای  های سابق خود نشان می السلطان خود را پشيمان از کرده های کشور تسلطی نداشت و از سوی ديگر امين اوضاع و آشوب

اما در . وی پس از بازگشت به ياری محمدعلی ميرزا به عنوان وزير داخله و سروزير مجدداً سررشته امور را به دست گرفت. ايدبازگشت خود به تهران جلب نم
 .شود دهد و باالخره در اثر ترور کشته می ادامه کار پشتيبانی محمدعلی ميرزا را از دست می

 
اهلل و پيشنهاد او برای تجديد نظر در متمم قانون  عليه شيخ فضل اعتصاب عمومی در تبريز( 1232هفتم ارديبهشت ) 1817آوريل  27

 اساسی

 
اما از سوی ديگر مدتی بود که ديگر . اين طرح تهيه شد. های قانون اساسی، تدوين متمم آن در دستور کار قرار گرفت متعاقب ايراد تبريز به کم و کاستی

در اين ميان شيخ . زاينده آزاديخواهان مانند تأسيس و گسترش مدارس دخترانه، وجود نداشتيکدستی در ميان روحانيون در باره مشروطه و مطالبات ف
اين مخالفتها کار انتشار متمم قانون اساسی را . نمود مشروعه و پيروی از احکام شرع می خواهان نموده و مطالبه مشروطه اهلل ابراز نارضايتی از مشروطه فضل

در اين ميان اتابک که از اختالف و دودستگی آخوندها مطلع شده بود، به دامن زدن . بريز در انتشار اين قوانين پافشار بودندآزاديخواهان ت. به تعويق انداخت
اعتراضات تبريز به ديرکرد . اهلل نوری در شهر و در محل انجمن مردم دست به اعتراض زدند در تبريز در مخالفت با پيروان شيخ فضل. به بحران مشغول شد

. انجاميد شار متمم قانون اساسی به تعطيل بازار و گردآمدن همه روزه مردم در اداره پست برای ارسال تلگراف به تهران و پرسش از علت اين ديرکرد،انت
که هيچ قانونی نبايد اهلل اصلی را در نظر گرفته مبنی بر اين  عالوه بر اين شيخ فضل. های اصلی بر سر اصول هشتم، نوزدهم و بيستم اين متمم بود مخالفت

بايست هيئتی از علما برای تعيين مطابقت قوانين موضوعه با احکام اسالم  بنابر اين می. باشد مخالف احکام شرعی بوده و تشخيص آن نيز برعهده علما می
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ز از تصويب اين اصل در مجلس جلوگيری به زاده يکی از نمايندگان تبري البته  در آن زمان سيدحسن تقی. گرفت شد و اين وظيفه را برعهده می تشکيل می
 .عمل آورد

 
 المتين درتهران انتشار روزنامه حبل( 1232نهم ارديبهشت ) 1817آوريل  28 

 
تر نوشت که برادر کوچک المتين تهران را سيدحسن کاشانی می حبل. شد المتين نام دو نشريه است که يکی از آنها در تهران و ديگری در کلکته منتشر می حبل

. المتين کلکته بود ای از حبل منتشر شد و در واقع شعبه 3125ربيع االول  35المتين تهران در  حبل. کرد المتين کلکته را منتشر می مويداالسالم بود که حبل
پس از فتح تهران نيز دوباره . افتي رسيد و تيراژ قابل توجهی داشت، تا زمان به توپ بستن مجلس انتشار می اين روزنامه که همه روزه در تهران به چاپ می

 .منتشر شد ولی باز هم دير نپاييد
 

 انتشار روزنامه سوسياليستی صوراسرافيل( 1232خرداد 8) 1817آوريل  31

 
اين . نامه هفتگی صوراسرافيل نه ماه پس از استقرار مشروطه در تهران منتشر شد

ا جهانگيرخان شيرازی و خان تبريزی و کوشش ميرز روزنامه با سرمايه ميرزا قاسم
. دهخدا در واقع سر دبير آن بود. اکبر خان دهخدا منتشر شد همکاری موثر ميرزا علی

. شاه در استبداد صغير در باغ شاه کشته شد ميرزا جهانگيرخان در کودتای محمدعلی 
اکبرخان دهخدا به غرب پناهنده شد و بعدها از سياست دست کشيد و به  ميرزا علی
 .نامه پرداخت تنوشتن لغ

   
 نشينی نوری در شاه عبدالعظيم بست( 1232تير  31) 1817ژوئن  21

 
اهلل صورت گرفته  خواه و شيخ فضل هائی که بر سر مطابقت قوانين با احکام اسالمی و نظارت فقها بر مصوبات مجلس ميان روحانيون مشروطه عليرغم توافق

اهلل  خواهی شيخ فضل خواهی و شريعت جدال با مشروطه. خواهی از جمله آزاديهای اجتماعی تداوم داشت روطههای وی با اصول بنيادين مش بود، اما مخالفت
شود شيخ با پولی که از دربار گرفته بود، مداوم طالب را به سرای خود دعوت و نزد آنان از مشروطه و مجلس بد  گفته می. وی را به دربار نزديکتر نمود

خواهان به مقابله برخاستند و چون شيخ و يارانش عرصه را بر  های وی و تحريک عليه مشروطه و آزادی، مشروطه ات منفی و بدگوئیدر برابر تبليغ. گفت می
اهلل از عبدالعظيم مکتوباتی به تهران و شهرهای ديگر و همچنين نجف، به قصد  شيخ فضل. خود تنگ ديدند، به عبدالعظيم کوچ کرده و در آنجا بست نشستند

شود که در اساس روشنگر  اهلل نام برده می شيخ فضل« لوايح»از اين مکتوبات تحت عنوان . شد نمود که با درايت مجلس خنثا می جاد آشوب، روانه میاي
 .ديدگاههای وی در مخالفت با مشروطه بوده است

 
 پطرزبورگ  روس و انگليس در سنت 1817امضای قرارداد ( 1232شهريور  8) 1817اوت  31 

 
اندازی و يورش و غارت و کشتار عثمانيان قرار داشت، دو دولت  در اين زمان در حالی که مرزهای غربی ايران در ناتوانی کامل دولت مشروطه مورد دست
ا در عمل در دستور اندازی به يکپارچگی و تماميت ارضی کشور ر رقيب روسيه و انگليس نيز از همين ضعف و ناتوانی ايران بهره برده و تقسيم ايران و دست

المللی مابين کشورهای استعمارگر اروپائی اتحادی ميان دو کشور روسيه و انگليس در برابر کشور جوان و تازه به  های بين پيرو رقابت. کار خود قرار دادند
مطابق اين قرارداد . ن و برفراز سر دولت ايران بوددر اصل توافقی الزامی ميان اين دو ابر قدرت در مورد ايرا 3357قرار داد . ميدان آمده آلمان ضروری بود

 .کشور به سه منطقه نفوذ روس، انگليس و حيطه دولت مرکزی ايران در ناحيه ميانه تقسيم شده بود
 

 تصويب رسمی متمم قانون اساسی( 1232مهرماه 15) 1817هفت اکتبر 

 
السلطان برای درباريان حاصل  در اين ميان در فضای ترسی که با قتل امين. اتمه يافتها کشاکش باالخره تهيه متن متمم قانون اساسی خ پس از گذشت ماه

ای شاه و کليه درباريان و اعضای دولت به همکاری با مشروطه  السلطنه و برخی ديگر از نمايندگان مجلس، طی نامه شده بود و در سايه درايت احتشام
درست پس از )پس از آن طی مراسمی در مجلس . اعالم داشت و اذن اعالم وفاداری وزراء را نيز صادر نمودشاه در پاسخی وفاداری خود را . فراخوانده شدند
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پس از اين . تن سران کشور به وفاداری به مشروطيت سوگند ياد کردند 555و با حضور جمعيتی حدود ( گذشت يک سال قمری از صدور فرمان مشروطيت
از طرف مجلس شورای ملی تلگرافی به سراسر ايران ارسال و خبر تصويب متمم قانون اساسی و تأئيد آن توسط  3220مقدمات، در روز پانزدهم مهرماه 

 .شاه را اعالم نمود محمدعلی
  

 حضور شاه در مجلس و سوگند خوردن او برای حفظ قانون اساسی( 1232آبان 18) 1817نوامبر  12

 
البته محمدعلی ميرزا در . آمد و بودجه کشور و تعيين و کاهش بودجه دربار و مستمری شاه و وليعهد بوديکی از اقدامات مهم مجلس در اين روزها بررسی در

با وجود اين فضای قتل اتابک، جای زيادی برای مخالفت با مجلس نگذاشته بود و . اين زمينه چيزی نگفت اما از پرداخت دستمزد خدمه خود خودداری نمود
آبان در مجلس حاضر شده و  33شاه برای خشنودی نمايندگان مجلس قول داده بود که در روز . خواهان حاکم بود شروطهدر مجموع روحيه همراهی با م

شاه سوار بر کالسکه روباز خود و عبور از ميان صف مردم که ابراز احساسات ميکردند در مجلس  در اين روز محمدعلی. سوگند وفاداری به مشروطه ياد کند
قانون اساسی و مشروطيت ايران را نگهبان و بر طبق آن قوانين ... تمام هم خود را مصروف حفظ استقالل ايران نموده»ياد کرد که  حاضر شد و سوگند
 «.مقرره سلطنت کند

 
 کودتای نا فرجام محمدعلی شاه با حمايت نوری( 1232آذر 24)1817دسامبر 15

 
خواهان هرگز فراموش ننموده  مات مشروطهشاه که مخالفت خود را نسبت به مجلس و اقدا محمدعلی

عملکرد مجلس مبنی ( 3بود، تعدادی از نمايندگان مجلس را به حضور خواست تا عدم رضايت خود را از 
نمايندگان مجلس . ها را به اطالع آنان برساند رويه انجمن تعداد و رفتار بی( 2بر دخالت در امور دولت و 

اما در همين هنگام در پايتخت حوادثی به . ده و ازخود دفاع نمودندای به دربار فرستا پس مشورت نامه
به عنوان نمونه درخواست هفتصد سواره از . ای به آنها نداشتند خورد که مجلسيان چندان توجه چشم می

قرارداده « کشيکچی باشی»آذربايجان توسط اميربهادر، که محمدعلی ميرزا وی را به تازگی درمنصب 
توانستند آشوب و فتنه به پا  ع وزير جنگ و يا نيروهای طرفدار دربار هرجا که میبود، بدون اطال

روز يکشنبه سوم آذرماه بود که به هنگام صبح جماعتی تحريک شده در مقابل مدرسه . داشتند می
ها ـ گرد آمده و به توهين و دشنام به مجلس و مشروطه و ايجاد آشوب  سپهساالر ـ محل تجمع انجمن

بعد فوجی از سپاهيان اميربهادر در ميدان توپخانه گرد آمده و به برپا کردن خيمه و چادر و . دپرداختن
در اين ميان تعدادی از آخوندهای ضد مشروطه نيز به اين جمع پيوسته و بنای . آشپزخانه پرداختند
روز به همين روال به پايان . ها نيز گرد آمدند اعضای انجمن خواهان و همچنين اين اخبار وقتی پخش شد، طرفداران مجلس و مشروطه. تحريک را گذاشتند

روز بعد نيز جمعيت وسيعی به دفاع از مجلس در ميدان . رسيد و تمام شب را گروهی از آزاديخواهان در بهارستان مانده و به مراقبت از مجلس پرداختند
ها پراکنده شوند او نيز  آن شش تن با اين پيام شاه بازگشت که چنانچه انجمن. نمايندگان مجلس شش تن را به نزد شاه فرستادند. بهارستان تجمع نمود

اهلل نوری رفته و آنان را  در اين ميان مخالفان مشروطه به در خانه چند تن از آخوندهای ضدمشروطه از جمله شيخ فضل. نيروهای خود را پراکنده خواهد نمود
اخبار تهران به شهرهای ديگر کشور رسيد و آزاديخواهان به جوش و خروش . کشيد و خونهائی نيز ريخته شدکار به درگيری . به محل تجمع و جدال آوردند

اين اتفاقات شاه را ترساند و وی را وادار به . شود که يک نيروی چند هزار نفره مسلح از انجمن عبدالعظيم به ياری مجلس آمد از سوی ديگر گفته می. شدند
 .اهلل و چند تن ديگر از آخوندها و محمدعلی ميرزا کامالً آشکار گرديد ن همدستی شيخ فضلدر اين ميا. آشتی نمود

 
 سوء قصد به جان شاه( 1232بهمن ) 1813فوريه 

 
اين ميان که حتا در . داد تا مدتی بعد از کودتای نافرجام بر عليه مجلس، محمدعلی ميرزا از خود در برابر خانه و نمايندگان ملت نرمی و ماليمت نشان می

اما حادثه ترور شاه در روز هشتم اسفند مجدداً همه . ای اعالم داشت مجلس موفق به تصويب قانون انطباعات شده بود رضايت خود را از نمايندگان طی نامه
بين راه دو نارنجک به سمت کاروان وی  اما در. تپه با همراهان و خدمه خود به راه افتاد شاه در اين روز به قصد عزيمت به دوشان. اوضاع را دگرگون ساخت

اما بعد از اين که . العملی نشان نداد شاه ابتدا در برابر مجلس به خاطر اين حادثه عکس. به شاه آسيب نرسيد، اما چند تن کشته و زخمی شدند. پرتاپ
حيدر »البته بعدها در تاريخها گفته شد که اين امر توسط  .ها و جستجوها ثمر نداد، از اين امر به خشم آمد و شروع به بدرفتاری با مجلس نمود تفتيش

 .انجام گرفته است« کميته باکو»از فرستادگان « عموغلی

اهلل نوری شيخ فضل  
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جمادی 23)کودتای محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس 1813ژوئن  23

 (قمری1322االولی

 
نيز با افت و خيزها و ماجراهای بسيار در نخستين سال تجربه مجلس ملی  3220سال 

هرچند در آرامش آغاز گرديد، اما در ادامه خود به ناکامی و  3227به پايان رسيد و سال 
گيری برخی از نمايندگان مجلس  نخستين ناکامی کناره. توقف يکساله کار مجلس کشيد

السلطنه بود که به اتهام نرمخوئی در برابر  از جمله رئيسِ دانا و توانمند آن احتشام
در دستگيری کسانی که متهم به پرت کردن . و کناره گرفتمحمدعلی ميرزا دلزده 

ميرزا بودند، مأموران رعايت قانون را نکرده اين موجب  نارنجک به کاروان محمدعلی
شاه . جوش و خروش و اعتراضات در شهر و در مجلس و همچنين اينبار در کابينه شد

ها و به ويژه  کنیاما دامن زدن به کارش. نشينی شد نيز در نهايت مجبور به عقب
تحريکات در شهرها و مکانهای مختلف ادامه داشت، به طوری که امنيت از همه جا 

شاه نيز که  در اين ميان هم موقعيت و هم جان خود را در خطر . رخت بربسته بود
از دهه دوم . ديد، با مشاورت و همراهی روسها در صدد ضربه نهائی به مجلس بود می

به طور منظم با سفارت روسيه و لياخوف روسی فرمانده بريکاد  خرداد محمدعلی ميرزا
روز چهاردهم خرداد سربازان سيالخوری به خيابانهای تهران ريخته . قزاق در ارتباط بود

ه نيز در اين روزها به شا. به بهانه ايجاد نظم سربازان قزاق در خيابانهای شهر مستقر شده و به خلع سالح مردم پرداختند. و آشوبی ساختگی ايجاد نمودند
آزاديخواهان و طرفداران انجمنها با احساس خطری که داشتند در اطراف . باغشاه عزيمت نمود تا با آسودگی لشکر خود را برای تاختن به مجلس بيارايد

اين . لتيماتوم قزاق از مردم خواستند تا متفرق شودزاده و چند تن از ديگر نمايندگان در برابر ا اما بهبهانی، طباطبائی و تقی. مجلس تجمع وسيعی ايجاد کردند
تن از  2شد شاه با متفرق شدن مردم نرم خواهد شد، اما وی خواهان دستگيری و اخراج  برخالف اين که تصور می. امر موجب نااميدی و سردی مردم شد

در اين ميان . المتکلمين فيل و محمدرضای شيرازی مدير مساوات و ملکآزاديخواهان از ايران گرديد؛ از آن جمله ميرزا جهانگيرخان مدير روزنامه صوراصرا
« کميسيون رفع اختالفی»در اين ميان نيز . اخبار به شهرهای ديگر از جمله تبريز رسيد و اعتراضات به محمدعلی شاه و بيزاری از وی سراسری گرديد

. زا در عين حال در گردآوری نيروی مسلح و انتقال توپها از ميدان توپخانه به باغشاه بودمير محمدعلی . تشکيل شد وظاهراً مذاکرات با مجلسيان آغاز گرديد
بودند « ايستادگی مظلومانه»تعدادی چون بهبهانی خواهان . داد و در ميانشان دو دستگی بوجود آمد اما مجلس در برابر اين گونه اقدامات حساسيتی نشان نمی

شاه در . افرادی نظير ممتازالدوله، رئيس وقت مجلس، مشغول نرمخوئی با محمدعلی ميرزا. آقا خواهان جنگ زا ابراهيمزاده و حاج مير و ديگرانی چون تقی
اما آخوندهائی از سوی خود در شهرها به . کردند، ابراز اطمينان کرد که طرفدار مشروطه است پاسخ روحانيون نجف که مردم را ترغيب به حفظ مشروطه می

روز دوشنبه يکم تير نيز تلگرافی به سراسر شهرهای ايران ارسال . دينند خواهان بی دينی و مشروطه ور کرد که تبليغ نمايند که اين مشروطه بیويژه تبريز مأم
وزی بود و روز بعد يعنی دوم تير ر« .هر کس منبعد از فرمايشات ما تجاوز کند مورد تنبيه سخت خواهد بود. اين مجلس برخالف مشروطيت است»نمود که 

های تهران ـ را محاصره نمودند و از رفت و آمد نمايندگان جلوگيری به  که سربازان و نيروی قزاق گرداگرد مجلس و مسجد سپهساالر ـ محل تجمع انجمن
و خونريزی جلوگيری به  نمودند از جنگ در هر صورت تعدادی از نمايندگان و دو سيد طباطبائی و بهبهانی در مجلس حضور داشتند و سعی می. عمل آوردند
ای که با چند صد تنی روانه مجلس شده بود در نزديکی مجلس با مانع قزاقها روبرو شده و چون پافشاری نمود  در اين ميان سيدجمالدين افجه. عمل آوردند

لياخوف فرمانده قزاقان دستور داد از . يراندازی شداز سوی آزاديخواهان مسلح نيز ت. يکی از قزاقان مبادرت به شليک هوائی شد و اين به منزله آغاز جنگ بود
الدوله پناه  پس از ساعتی جنگ، بسياری از افراد درون مجلس از جمله دو سيد متواری شده و به پارک امين. هرسو با توپها به ساختمان مجلس شليک کنند

المتکلمين و ميرزا  خواهان دستگير شده ملک از ميان مشروطه. شوند منتقل میاما متواريان توسط قزاقها دستگير شده آزار بسيار ديده و به باغشاه . بردند
يعنی فتح تهران به  3222بدين ترتيب مرحله نخستين مشروطيت و مجلس با استقرار استبداد صغير خاتمه و تا تير . جهانگيرخان را در باغشاه به دار آويختند

 .ايران و خلع محمدعلی ميرزا از سلطنت ادامه يافت دست مجاهدين و آزاديخواهان تبريز و ديگر شهرهای
 

 :منابع
 تاريخ مشروطه ايران ـ احمد کسروی

 تاريخ بيداری ايرانيان ـ ناظم االسالم کرمانی
 (نظام مافی)مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجار ـ منصوره اتحاديه 

 تشيع و مشروطيت ـ عبدالهادی حائری
 اصغر حقدار روطيت ـ علیمجلس اول و نهادهای مش

 کارنامه و زمانه ميرزا رضای کرمانی ـ هما ناطق
 کتاب سياه ـ حسين مکی
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 انقالب مشروطه
 ای که بايد از آن پيشتر رفت سرمشق زنده

 
 
 تواند در  شکست سياسی، مغلوب شدن در برابر اوضاع و احوال است؛ و می. در تاريخ، ما دوگونه شکست داريم، شکست سياسی و شکست تاريخی

 .شکست تاريخی مغلوب شدن در برابر زمان است؛ سپری شدن و بی موضوع شدن است. اوضاع و احوالی ديگر جبران شود

 

 ولی طرح . طرح يا پروژه اصلی آن در سده بيستم ناتمام ماند و در پايان با انقالب اسالمی به زير افتاد. انقالب مشروطه شکستی سياسی خورد

برعکس انقالب اسالمی که پيروزی سياسی . ه است و هنوز در بنياد خود اعتبار دارد و در نتيجه دچار شکست تاريخی نشده استخواهی زند مشروطه

 .های تلخ برای آينده ندارد تری از مشروطه داشت از نظر تاريخی شکست خورده و بی موضوع است؛ چيزی جز درس تمام عيار و بسيار کامل

 

 
 

 يونگفتگو با داريوش هما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صد سال کشاکش با »ـ جناب آقای همايون شما در جديدترين اثر خود 
 :ايد گفته« تجدد

توان  تر از مشروطه نمی در تاريخ همروزگار ايران سنتی نيرومندتر و زاينده»
 3331)گذراند  سرآمدان ملتی در جهانی که هنوز سده نوزدهم را می... يافت

ها افتادند و  ها و رسولزاده ها و ميرزا آقاخان کرمانی دهبه راه آخوندزا( 3332تا 
 «.احمد و شريعتی و خمينی در پايان سده بيستم به کژراهه آل

ترديد  وقفه پيشرفت را به آيا نگاه به واقعيت فوق نبايد معتقدان به سير بی
 بياندازد؟ 

 

اد همايون ـ پيشرفت در نهاد آدمی است ولی بسا چيزهای ديگر نيز در نه
اين معنی را اقبال الهوری در . آدمی است از جمله گرايش به خود ويرانگری

که مانند بسياری شعرهای او پر از انرژی است و همه ( آفرينش آدم،)غزلی 
توان بدان بخشود، به شيوائی  مند می هايش را به عنوان شاعر و انديشه ضعف

خودگری، /  آشفت که از خاک جهان مجبور( خلقت)فطرت ": آورده است
توانم خواننده را در لذت  من در اينجا نمی ".خودشکنی، خودنگری پيدا شد

/ نعره زد عشق که خونين جگری پيدا شد "نخستين بيت غزل انباز نکنم 
 ".حسن لرزيد که صاحب نظری پيدا شد

بايد از عوامل مهم پيروزی  بود و اين را می "دست، کم"در انقالب مشروطه 
توان  از طبقه متوسط کوچک و می. ين مرحله آن بشمار آوردانقالب در نخست

گفت ناچيز ايران يک اليه بسيار نازک روشنفکران برآمده بود که به پيروی 
هائی يافته  زمان با فضای فرهنگی دموکراسی ليبرال و ناسيوناليست آشنائی
شناخت که  بود و در ميدان انديشه هماوردانی جز آخوندها به خود نمی

. ها ينشان مرتجعی چون نائينی بود، با فتوايش به حرام بودن آموزشگاهبهتر
آن اليه نازک به آسانی توانست جمعيت کوچک شهرنشين را، که هنوز در 

ترين  در بزرگ. سر خود آورد امواج روستائيان کوچنده غرق نشده بود، پشت
 روشنفکران مشروطه. کرد برخوردها بسيج چندهزار تن کار را تمام می

 ها، رهبری های انقالبی، همان چندهزار تن"توده"ها نبودند ولی  باالترين
 پذيرفتند بويژه که چاشنی و فريب مذهب نيز همه جا حاضر می شان را می

های مشروطه از اسالم  افتاد که آرمان اين توهم به آسانی جا می. بود
 .جدانيست و حتا از آن در آمده است

طبقه متوسط بسيار : ، و همه چيز وارونه شددر انقالب اسالمی دست زياد
تر، که بخش  تر؛ اليه روشنفکری ستبرتر و شکاف افتاده تر و گوناگون بزرگ

بزرگی از آن در نبردی خونين با بخش ديگرش بود؛ گفتمان دست باال يافته 
ها، در  پسامدرن، از جمله ارتجاع مذهبی به عنوان بازگشت به ريشه

شناختند، به زيان گفتمان دمکراسی  درنيته را نمیروشنفکرانی که هنوز م
. ليبرال و ناسيوناليست؛ جمعيت شهرنشينی که در واقع بيشتر روستائی بود

ها، اين بار  تنها چيزی که عوض نشده بود ـ و نخواهد شد ـ آمادگی توده
صدها هزار نفری، برای پذيرفتن رهبری روشنفکران بود، روشنفکرانی که 

 . کردند شان پنهان می را در پشت اعتراضشان  مايگی کم
های صدساله را از دست  ما امروز در نگاه شتابزده، از دست رفته، و سرمايه

هايش، ادامه  ها و کژ و راست شدن اما پويش پيشرفت با همه فاصله. ايم داده
خواهد يافت زيرا همواره کسانی هستند که ناخرسند از وضع موجود، آرزوی 

صدسال . بخشند شدن را که در نهاد انسان است تحقق می پيشرفت و بهتر
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ديگر کسانی در باره پيروزی نهائی انقالب مشروطه بر انقالب اسالمی 
شوند  هايش انباشته می حُسن کار انسان اين است که تجربه. خواهند نوشت

ما اتفاقا به آن روزگار . آيند و در روزگاری که دگرگونه خواهد بود به کار می
کنيم و  ای از ما عمال در آن روزگار زندگی می پاره. ايم ونه رسيدهدگرگ

 . ديگرانی را نيز به آن خواهيم کشيد
   

خواهی و  ـ بسياری از محققان و انديشمندان ما از شکست جنبش مشروطه
ای ـ  با اينهمه، توجه گسترده. گويند های انقالب مشروطيت سخن می آرمان

آيد که  به نظر نمی. شود فراد ـ به اين دوره میحتا توسط بسياری از همين ا
اين روی آوردن به مشروطه از مقوله تاريخنگاری و مالحظات تاريخی 
صرف در باره رويدادی باشد که به گذشته سپرد شده  و به آن تعلق داشته 

های آرمانی و  توان رويدادی را که به همراه همه پشتوانه چگونه می .باشد
ه عملی پيروز بدر نيامد، به عنوان يک موضوع تازه و نظری خود از تجرب

های امروز قرار داد؟ پس معنای اين شکست را چگونه  پراهميت محور بحث
 توان فهميد؟ می

 
ترين توضيحش آن باشد که جنبش مشروطه شکست  همايون ـ  شايد مهم

در تاريخ، ما دوگونه شکست داريم، شکست سياسی و شکست . نخورده است
 شکست سياسی، مغلوب شدن در برابر اوضاع و احوال است؛ و می. تاريخی

شکست تاريخی مغلوب شدن در . تواند در اوضاع و احوالی ديگر جبران شود
انقالب مشروطه . برابر زمان است؛ سپری شدن و بی موضوع شدن است

طرح يا پروژه اصلی آن در سده بيستم ناتمام ماند و . شکستی سياسی خورد
خواهی زنده است  ولی طرح مشروطه. با انقالب اسالمی به زير افتاددر پايان 

. و هنوز در بنياد خود اعتبار دارد و در نتيجه دچار شکست تاريخی نشده است
تری از  برعکس انقالب اسالمی که پيروزی سياسی تمام عيار و بسيار کامل

مشروطه داشت از نظر تاريخی شکست خورده و بی موضوع است؛ چيزی 
شکست انقالب مشروطه نيروی زندگی . های تلخ برای آينده ندارد ز درسج

تر  خواهان نگرفت و بيشتر آن برنامه در ابعاد بسيار بزرگ را از برنامه مشروطه
خواهی در نبرد  پدران جنبش مشروطه. های بعدی به اجرا در آمد در دهه

شود  بسيار میدر تاريخ نظامی . شکست خوردند ولی جنگ را به تمام نباختند
ها در  ها و بريتانيائی روس. برد بازد و جنگ را می که يک طرف نبرد را می

ها بر عکس  آلمانی. جنگ جهانی دوم بيشترين تجربه را در اين زمينه داشتند
نگريم نه تنها از نظر  ما به دوران مشروطه می .بردند نبردها را پياپی می

تاريخيش که چراغی بود که جهان دستاوردهايش؛ نه تنها از نظر برجستگی 
تاريک مستعمراتی را روشن کرد؛ نه تنها از نظر کيفيت رهبريش در شرايط 
 آن زمان و بويژه در مقايسه با انقالب اسالمی، بلکه به عنوان سرمشق زنده

 تا ايران برپاست ميراث جنبش مشروطه. تر رفت بايد از آن پيش ای که می
 ايران در جامه مدرن آن از ممالک محروسه خواهی ـ بازسازی دولت ـ ملت

اش ميدان تاخت و تاز کسی بود؛ و نوسازندگی جامعه ايرانی  ای که هر گوشه
 .از آن ژرفاها ـ زنده خواهد ماند

 
 پروژة نيمه "تر هم با شما همزبان هستند و بعضاً از  ـ برخی از محققين جوان

رت اشاره به وجود يک اگر معنای اين عبا. برند نام می "تمام مشروطيت
هائی از آن صدسالی  طرحِ تغيير همه جانبه اجتماعی باشد که اجرای بخش

است که به تعويق افتاده است، لطفاً بفرمائيد؛ آن کدام بخش است؟ به 
 عبارت ديگر شما در چه چيز، کدام مطالبات و کدام رفتار امروزمان     نشانه

 د ـ دويست سال پيش را میهای ترقيخواهانه ص های قوی همان آرمان
 بينيد؟

 

روشنگری و انقالب دمکراسی ليبرال و  جنبشمشروطه  جنبش ـهمايون 

. ی ايران، همه با هم بودسراسرباززائی ناسيوناليسم ايرانی و نوسازندگی 
ی پيش در سالمن چهل . طرحی بود برای توسعه همه سويه جامعه ايرانی

نوشتم در  "ايرانانقالب نا تمام "نوان ای زير ع روزها مقاله آن "بامشاد"

اش به جائی  اشاره به همين طرح که در آن زمان بخش توسعه سياسی
بود و من بر آن بودم که زمانش رسيده است که به آن بخش  نرسيده

بينی کنم که يک نسل بعد باز  توانستم پيش نمی هيچدر آن زمان . بپردازيم
تر از چهل سال  بود و نيمه تمام اهدخوسخن از پروژه نيمه تمام مشروطيت 

های اين صد ساله  و ناکامی ها با اينهمه امروز در ارزيابی کاميابی. پيش من
 .نيستآور  منظره هيچ ياس

هائی  به پيروزی ايرانصد ساله پس از انقالب مشروطه جنبش روشنگری  در
 ،متوسطبيش از اروپای سده هژدهم دست يافته است و روشنفکران و طبقه 

ما چند صد سالی از اين نظر پيش . بيشتر فرهنگی ايران، را برداشته است
رود در گفتمان دست  تر می دمکراسی ليبرال هر چه در عمل پس. ايم آمده

دفاعی و نگهدارنده، ناسيوناليسم ليبرال، به معنی  ناسيوناليسم. يابد باالتر می
کم از نظر  دست 3333استقالل ايران را در  پيروزمندانه، 3212اروپای 

ی ارضی و ملی ايران يکپارچگ( آذر 23) 3315ـ  10حقوقی نگهداشت و در 
و امروز  گردانيد،را حفظ کرد؛ در پيکار ملی کردن نفت ملت را يکپارچه 

های مردمی است که بخشی از امت اسالمی بودن را  احساس چيره توده
دانند و  ريخی خود میتر از پايگاه بلند تا ی بر موجوديت ملی و پائينتهديد
نوسازندگی جامعه . به دست همسايگان پاره پاره شود کشورشانخواهند  نمی

. جاهائی به رغم جمهوری اسالمی ادامه دارد دراز انرژی افتاده است ولی 
در تالش رسيدن به  مردمحکومت در پی بنگالدشی کردن ايران است، 

تمام  نيمهپروژه "شد از  اگر کسی از نسل انقالب مشروطه زنده می. اروپا
پويش دمکراسی و حقوق . کرد تر تعجبی نمی پژوهندگان جوان "مشروطيت

ی رسيدن به سطح زندگی جهان غرب، باز آوردن بزرگی ايران که آرزوبشر، 
ولی او در نسل کنونی همان . هنوز بسيار کار دارد بود آرزوهای نسل او می

ران خواب رفته سده ها را پيش اي سالجوششی را احساس می کرد که صد 
 . برآشفت

 
ای از شما در کيهان خواندم که در آن بحث برسر  ها پيش مقاله ـ سال

شما . تان يعنی مسئله ترقی و توسعه ايران بود موضوع مورد عالقه هميشگی
در زمان ( نقل به معنی)در آن مقاله در باره دوران مشروطه گفته بوديد؛ 

بعدها ابزارش را . اشتيم، اما ابزارش را نداشتيمجنبش مشروطه اراده آن را د
 .و امروز هم اراده و هم ابزار فراهم است. اش را نداشتيم يافتيم و اراده
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ای ميان  نخست بفرمائيد منظور از آن اراده و اين ابزار چيست؟ و چه رابطه
تواند آن پروژه  آنها برقرار است که يکی بدون ديگری نتوانسته و يا نمی

را ( بنای ايرانی نو و به گونه انداموار و هماهنگ)همه جانبه اجتماعی  تغيير
 به ثمر رساند؟

 
آگاهی بر موقعيت : همايون ـ  اراده در جنبش مشروطه از دو چيز فراهم آمد

توانيم آن را در شعار آزادی و  تحمل ناپذير ايران و شناخت راه رهائی که می
جانفشانی برای دگرگون کردن  استقالل و ترقی خالصه کنيم؛ و آمادگی

اما آن انقالبيان با ويرانسرائی به نام ايران . نمود شرايطی که تغيير ناپذير می
سرو کار داشتند و هنگامی که پس از پيروزی به بازسازی آن برخاستند چيز 

های اول و  مجلس. زيادی در دستشان بيش از همان آگاهی و آمادگی نبود
گذشت،  دانی که شمارشان از چند ده تن نمیدوم مشروطه به دست سرآم

ها را تصويب کردند که حجم و  يک رديف چشمگير و ستايش انگيز قانون
های  از جمله قانون تفصيلی انجمن)اندازد  کيفيت آن ما را به شگفت می

اش در اين روزها بسيار بجا  ايالتی و واليتی که بازگشت به آن و بررسی
خواستند با  ه از وزيران اجرای آن قوانين را میولی هنگامی ک.( خواهد بود

شدند که با کدام پول، با کدام وسيله؟ و تازه  پاسخ روبرو می اين پرسش بی
دست گشاده روسيه و بريتانيانيا بر امور ايران، تا . اين همهء گرفتاری نبود

های اداری، آزادی عمل را از مديران و  گيری ترين تصميم کوچک
 توانستند اشتباهات مرگبار بکنند می کاری که در هر گام می سياستگران تازه

 .گرفت
انقالبيان مشروطه هرگز حکومت نکردند زيرا حکومتی در ميان نبود و 

تواند ببيند در يک  چنانکه هر کمترين آشنا به مقدمات جامعه شناسی می
تواند با  جامعه، يک کشور، اول حکومت است و بعد آنچه آن جامعه می

 هائی که ايران حکومتی می يک ساختار حکومتی، يادگار زمان. بکندخودش 
داشت، بيشتر روی کاغذ و تشريفاتی، بجای مانده بود و بس و ديگر نه در 

اسباب حکومت در . ها باشد خزانه پولی بود و نه نيروئی که پشتوانه قانون
امی فراهم آمد، همان کودتائی که ديگر دشن 3233/3323ايران سرانجام از 

ای نمانده است که به او اعتنا  نمانده است که به آن بدهند و دشنام دهنده
کنم ما ديگر نيازی نداريم رابطه ميان حکومت، و بعد هر چيز  گمان می. کنند

حکومت يک توده انرژی  جامعه بی. ديگر، را در يک جامعه يادآوری کنيم
 .تواند منفجر هم بشود است و می

ايران را در . بايد، ابزار در اختيار داريم ای که می کمترينه امروز بسيار بيش از
بهم . ماند اراده، که آن نيز هست می. ايم صد ساله گذشته ساختند و ساخته

به )برآمدن از حال و روز تحمل ناپذير ايران؛ شناخت راه چاره که غربگرائی 
اندن است؛ و در عين ايرانی م( بينی خردگرا، انسانگرا، و عرفيگرا معنی جهان

شمار آنها که در راه دمکراسی و حقوق بشر . آمادگی جانفشانی، همه هست
کنند در حکومت اسالمی  اند و می جان دادند و با هستی خود بازی کرده

تاکيد را در اينجا بر . بسيار بيش از جانبازان انقالب مشروطه شده است
. ی خود مهم نيستجانبازی به خود. گذاريم موضوع، و نه عمل جانبازی می

های  جانبازی برای آرمان. های خونخوار ددمنش بنگريد به اينهمه جهادی
 .تر از دلمردگی و بی عملی است توتاليتر و ناکجا آبادی، خطرناک

اگر مانع جمهوری اسالمی را ـ نه با مداخله بيگانه ـ از ميان برداريم همه 
نشسته تجدد در ايران عوامل برای آنکه تکان آخری را به گردونه به گل 

ما . صد سال کشاکش ما با تجدد بيهوده نبوده است. بدهيم جمع شده است
ايم و مانند همه  ها نياز داشته ها و زيرساخت ها و تجربه به انباشت آگاهی

ترس من از اين . ايم نادانان تا همين جا بيشترين بها را برای آن پرداخته
در رويکردها و روانشناسی بسياری از  .است که همچنان الزم باشد بپردازيم

هائی است که مگر با آگاهی بيشتر، به نيروی  دست در کاران کوتاهی
 . انتلکت، برطرف شود

 
ـ در هر صورت انقالب مشروطه در يک سده پيش به ثمر رسيد و دولت 

پس از آن و به عنوان پيامدهای آن، رويدادهائی . مشروطه بر سر کار آمد
پردازی مورد لطف و  هرچند در ثبت تاريخی و نظريهصورت گرفت که 

توان  های بعدی روشنفکری قرار نگرفت، اما در آن رويدادها می عنايت نسل
خواهان صدر جنبش را  های مشروطه ها و آرمان پيوند آشکاری با ايده

تأسيس پارلمان و افتادن اختيار : هائی از آن رويدادها نمونه. مشاهده نمود
ايجاد نظام حقوقی و تدوين قوانين موضوعه , به يک نهاد زمينیقانونگزاری 

گذاری و  و عرفی، ايجاد وزارت دادگستری و گسست از قضاوت سنتی، بنيان
گسترش نظام آموزش و پرورش، تأسيس و گسترش نظام اداری و 
بوروکراسی نوين، ايجاد ارتش منظم و متحدالشکل با فرماندهی منضبط و 

ها و  ها مؤلفه های مدرن تمامی اين پديده ر نظريه دولتبنا ب... متمرکز و
درست . دهند مفرداتی هستند که تشکيل دولت مدرن در ايران را نشان می

 های مديد يا مورد بی های  مهم در ايران تا مدت است که اين واقعيت
توجهی قرار گرفتند يا بعضاً انکار شدند، اما اين ابزارهای مهم نيز در عمل 

شدند رشد انداموار و موزون را در کشورمان تضمين کنند و از سقوط قادر ن
چه چيز در اين ميان . جامعه به چاه ابتذال و انحطاط جلوگيری بعمل آوردند

 غايب بود؟
 

در اينجا باز به پديده يکی شدن کارکرد علت و معلول، به پديده  همايون ـ 
ا تعامل به معنی کلی که از نظر بار فلسفی خود ب) interactionاندرکنش 

 بر می( ها افتاده است، تفاوت عمده دارد برقراری رابطه، که تازگی برسر زبان
يک عامل بزرگ در ناتوانی جامعه سياسی ما به اينکه فراهم شدن . خوريم

های دمکراسی را تا رسيدن به دمکراسی ببرد و مقدمات  اسباب و زيرساخت
کم گرفتن فرايندی بود که پس از  را به نتيجه برساند، انکار و يا دست

های آنان  های اول و دوم مشروطه در راستای عمومی برنامه شکست مجلس
سرنوشت ايران را دگرگون کرد و به سراپای جامعه صورتی نوين و به 

 polityهنگامی که يک بخش هيئت سياسی . درجات گوناگون، امروزی داد
ای که يافت، واقعيات  ت فزايندهيا طبقه سياسی به قول فرانسويان، با اهمي

آهن نيز  جامعه شناسی را چنان در مجادله سياسی در پيچيد که ساختن راه

 

ايم و مانند همه نادانان تا همين جا  ها نياز داشته ها و زيرساخت ها و تجربه انباشت آگاهی ما به. صد سال کشاکش ما با تجدد بيهوده نبوده است

در رويکردها و روانشناسی بسياری از دست در . ترس من از اين است که همچنان الزم باشد بپردازيم. ايم بيشترين بها را برای آن پرداخته

 . به نيروی انتلکت، برطرف شود هائی است که مگر با آگاهی بيشتر، کاران کوتاهی
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خيانت به کشور و خدمت به متفقين آينده دور تعبير شد، بخش ديگر آن که 
داد انگيزه بيشتری يافت  های خود بيشتر تمرکز می قدرت را هرچه در دست

شناسی ديگری که با گذشت زمان اهميت  هکه چشمانش را بر واقعيات جامع
 . تعيين کننده يافتند ببندد

. خواست کامياب نشد زيرا زور کافی نداشت انقالب مشروطه در آنچه می
پس از آن کسانی آمدند که زور را بوجود آوردند و برنامه مشروطه را با 

د ولی های جامعه ايرانی آن زمان پيش بردن تر به واقعيت هائی نزديک اولويت
آنچه . آيد هائی تقريبا هميشه از وسيله به هدف در می زور در چنين موقعيت

 کسانی سوار می. گردد زمانی برای مقصودی الزم بوده است خود مقصود می
های بيست تا  اگر در ايران دهه. آيند شوند و ديگر جز زير فشار پائين نمی

و تجدد را از جنگ توانستند توسعه  کم می چهل تا هفتاد، دست/ پنجاه 
سياسی بيرون ببرند و بر دمکراسی تمرکز دهند ما در وضعی به مراتب بهتر 

ها به  بوديم که طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی را، که در همان دهه می
هائی رسيده بود، تا توسعه سياسی که پس از آن  صورتی نمايان به کاميابی

توسعه که به اندازه سرکوبگری، کم گرفتن  انکار و دست. آيد فرارويانيم می
بهره  بود فرايند توسعه را از تاثير سازنده انتقاد بی واقعيت جامعه ايران می

بافی و  زيرا اگر يک قطب سياسی، نگرش نقادانه را به سود منفی. کرد
 بخش تنفس می عيبجوئی از رژيمی که خودکامگی را مانند هوای زندگی

 ، آسوده بر مسند قدرت روزافزونش، گروهکرد، کنار گذاشته بود، قطب ديگر
يکی همه . نگريست ديدند تنها به ديده دشمن می هائی را که جز عيب نمی

فهميد؛ ديگری همه از ترقی و  گفت و آن را هم ناقص می از دمکراسی می
 . کرد گفت و آن را هم ناقص عمل می توسعه می

 
اسالمی بر کمتر کسی  های انتقادی شما نسبت به انقالب ـ مواضع و ديدگاه

تان از موقعيت و وضعيتی که پيامد يک انقالب  پوشيده است و تلخکامی
با وجود اين به نظر . دينی است و در سايه حکومت دينی ايجاد شده است

گيريد، بار اين تلخکامی را  ای که از اين تجربه سنگين می رسد، با نتيجه می
طلی است که با طرح دائمی يک بدر آمدن از دور با: نتيجه. کنيد سبک می

ای به خود مشغول  پرسش غلط و الجرم دريافت پاسخ نادرست، ما را سده
به نظر شما با آمدن آخوندها به قدرت به اين دور تسلسل پايان . کرده بود

 .داده شده است
کنيد  آن دور تسلسلِ محصول پرسش و پاسخ خطا چه بود ؟ چرا تصور می

ولت ديگر حلقه اين دور باطل شکسته است و ما از با قرار گرفتن دين در د
 ايم؟  آن بيرون آمده

 
همايون ـ در انقالب اسالمی هردو طرف جنگی که چهار دهه پس از 

خبر از عوالم آنان ولی آماده  سرنگونی رضاشاه را پوشانيد از نيروهائی بی
برداری از فضای بيمار سياسی که پديد آمده بود، به نوبت شکست  بهره

موضوع اصلی در آن جنگ دمکراسی نبود که روح عموم هماوردان . خوردند
يک طرف مشروعيت خود را از انکار واقعيت اصالحات . از آن خبری نداشت
 های فراوان حکومت می های اقتصادی و البته کاستی اجتماعی و پيشرفت

کشيد  گرفت و طرف ديگر پيوسته دستاوردهايش را در آن عرصه به رخ می

زيستن در جهان تصوری به )برد  ز فلج سياسی هماوردان خود بهره میو ا
های فراوان خود را به آسانی  هردو کم و کاستی.( انجامد فلج ذهنی می

بودند که باور  اگر مخالفان و دشمنانشان به آن بدی می. کردند فراموش می
 بود؟  داشتند چه نياز به خودنگری و خود شکنی و خودگری می

هنوز هستند بقايای نگرشی که اگر موضوع . کند ظره دارد تغيير میامروز من
رود و اگر بحث تجدد و  تر نمی مشروطيت است از ستارخان و باقرخان ژرف

ولی . آيد توسعه در ايران است از امير کبير دهه چهل سده نوزدهم جلوتر نمی
جای انقالب مشروطه و دوران بازسازی پس از آن، اگر چه آمرانه و 

رکوبگرانه و با همه معايبی که ويژگی قدرت سياسی در بيشتر تاريخ ايران س
تر  ايم از امواج حادثه بدر بريم شناخته بوده است در آنچه هستيم و توانسته

ها هماوردان آن جنگ را فرسوده است و از  شکست و گذر سال. شود می
هر جا بينيم که  ما می. های تکراری جز همهمه ضعيفی نمانده است جدل

ای بر پايه پژوهش جدی هست نگاه تازه و واقعگراتری به تاريخ اين  انديشه
. برد افکنند که تاريخ را از موضوع کشاکش سياسی بيرون می صد ساله می

در آزادی از نبرد سياسی بر سر تاريخ همروزگار، و شناخت مسئوليت و 
را به ميدان توان بحث و پيکار سياسی  مالکيت مشترک ما بر آن، بهتر می

مانند صد سال پيش مسئله ما . واقعی و با ربط به مسئله ملی ما بازگرداند
چپ و راست . شناسد واپسماندگی و تجدد است که چپ و راست نمی

( منظور ضدمذهبی نيست)تجددانديش و غيرمذهبی از راست و چپ مذهبی 
ت و اند و هردو سود مشترک دارند که پيش از هر چيز سياس شکست خورده

حکومت را از نمادها و نهادهای مذهبی، از صحرا و چاه و حوزه و تکيه، آزاد 
ها که به سه دهه کشيده است و  اهلل حکومت اسالمی به رهبری آيت. کنند

بار و پليدی ذاتيش نمانده،  ای و توجيهی برای شستن کارنامه ننگ هيچ بهانه
 .ه استناگزير نگاه چشمان بيناتر را به قلب مسئله انداخت

توان پاسخ تجربه عملی سی ساله را در همه  پردازی نمی ديگر با هيچ نظريه
زمانی گفتند مشکل . اش  داد طلبانه و عملگرايانه های سنتی و اصالح صورت

 آنگاه استدالل کردند که به اندازه کافی از سنت. ما دور افتادن از دين است
ها برآمده بود بهره  ان سنتهای خود برای گشودن مسائلی که در واقع از هم

هائی که  اکنون سه دهه است که سراپای جامعه در دين و سنت. گيريم نمی
اند فرو رفته است و رهبران دينی از همه رنگ آزمايش خود  با دين درآميخته

مذهب در سياست و حکومت يک دور کامل زده . اند را در کشورداری داده
 و اسالم انقالبی شريعتی تا ارزش است و از مارکسيسم و جهان سومگرائی

های اصيل روشنفکران دالل سياست تا اقتصاد توحيدی و ليبراليسم اسالمی 
و آشتی دادن جمهوريت و اسالميت نظام و جامعه مدنی مدينه النبی 

های خود را نشان داده و سرانجام به اصل و  روشنفکران ميانمايه، همة رنگ
رای خشک ولی پر برکت، و آن چاه بی ريشه خود بازگشته است، به آن صح

. توان در آن ريخت رسيده است بن بی زمان که همه درآمد نفتی را می
جستند يا هنوز  مذهبی که پاسخ مسئله سياسی و اجتماعی خود  را در آن می

 .خورد جويند همين است که مانند پتکی برسر جامعه می می
 ه سياست و حکومت میآنها که مشکل اصلی را در نگرش دينی ايرانی ب

ديگر کجا مانده است که تجربه نشده . اند ديدند در عمل درست درآمده
باشد؟ چه ابزاری الزم بوده است که اين سرزمين و مردم و اين جهان اهل 
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معامله دريغ نکرده باشند؟ مسئله ملی ما واپسماندگی است؛ زيستن در 
ه بود و اگر غزان و جهانی است که همان هزار سال پيش به پايانش رسيد

مغوالن شهرهای ايران را ويران نکرده بودند و ريشه تمدن را به گفته ابن 
پاسخ مسئله را . خلدون برنکنده بودند ما خود را از آن بيرون کشيده بوديم

بجای درجا . تر جهان داده است مدرنيته، تجدد، در آن يک سوم خوشبخت
هامان را عوض کنيم و با نگاه  زدن در بحث سنت و نوگری بهتر است عينک

اين انسان امروزين نيز مانند ما بوده است و . انسان امروزين به خود بنگريم
دير زمانی را در يافتن راهی از هزار خم سنت، سنتی که مرده است و به زور 

و بهتر است بجای جنگيدن بر سر تاريخ، . دارند، گذرانده است آن را نگه می
نبرد . های سياسی بيرون ببريم را از پهنه کشمکشمسئله توسعه و تجدد 

 .همگی ما با نيروهای ارتجاع و واپسماندگی است
 

ای به طول انجاميد  ـ چگونه شما در اين سرگردانی و دور باطل که يک سده
ماندگی ايران ايجاد  ترين مشکالت را در سر راه حل مسئله عقب بزرگ و

کم "يد، بر مشکل روشنفکری و نمود، بيش از آن که نقش مذهب را ببين
 گذاريد؟ سرآمدان فکری و سياسی جامعه انگشت می "مايگی

 
جويند و فرا  های گوناگون می همايون ـ  مردمان دربرابر يک مشکل چاره

نقش مذهب . گردد شان از بد و نيک به خودشان برمی آمد رويکرد و تصميم
های پيش از  آن سدهساله گذشته ما قاطع بوده است ولی حتا در  3155در 

ما شاهد رويکردهای گوناگونی به مذهب ( سده بيستم)عصر جديد ايران 
بار فتحعلی  در همان دوره قاجار و پس از فرمانروائی دراز و مصيبت. ايم بوده

ترين نگرانيش اين بود که از مجتهد زمان اين  بزرگ)شاه بازيچة آخوندها 
ط نکاح و متعه همچنان دائر اطمينان را بدست آورد که پس از مرگ بسا

ترين سند  محمدشاه و صدر اعظمش حاج ميرزا آغاسی نزديک( خواهد بود
آزادی مذهبی را در آن دوران صادر کردند و باب را از گزند آخوندها 

اگر پدر، دست آخوند شفتی را در اصفهان باز گذاشت، پسر . نگهداشتند
 .بر سر او لشگر آورد( محمد شاه)

مورد خود او در )گ سرآمدان سياسی و فرهنگی پس از رضاشاه مسئوليت بزر
در آن است ( تر بود، بسيار گوياست زمانی که جامعه از دوران بعدی مذهبی

که به مالحظات پست و خطاآميز سياسی، به دست خود پايگان مذهبی را 
برداری از مذهب، آن پايگان را سرانجام  ای برای بهره برکشيدند و در مسابقه

تر است زيرا  در اين ميان گناه روشنفکران زننده. حکمروا گردانيدند "بقهط"
انديشی است که فولکلور مذهبی  خويشکاری روشنفکر جنگيدن با تاريک

رود و هشتصد سال هر  ترين سرچشمه آن بشمار می پايگان آخوندی بزرگ
جنبش روشنگرانه و روشنفکری را در ايران خفه کرده است و مسئول اصلی 

کشی  در سنی)دا شدن بخش بزرگی از سرزمين ايران از ميهن بوده است ج
روشنفکرانی که هر چه را از انديشه کم .( صفويان و جنگ دوم ايران و روس

کردند بجای آنکه نقش روشنفکر را برعهده  آوردند با سياستبازی پر می می
ز باززائی و طلبانه به عبای آخوندها آويختند و دانشگاهی را که ا گيرند فرصت

ولی بخش . روشنگری غرب به ايران آورده شده بود به حوزه بازگرداندند
گردد که نفهميدند با  بزرگی از مسئوليت روشنفکران به  سياستگرانی باز می

. دهند شهامتی خود چه ماری را در آستين پرورش می آخوندبازی و بی
 . ب خود را زدندروشنفکران هنگامی که با سياستبازان همراهی کردند آسي

چهار دهه سياستگران و رهبران سياسی از باال تا پائين برای ناديده گرفتن 
ها  پيام مشروطه دليل آوردند که تقويت مذهب برای جلوگيری از کمونيست

های آزاديخواهانه طبقه متوسطی که  آنها بجای برآوردن خواست. الزم است
ترين  کوشيدند با ارتجاعی ش میهای اصالحی خود در رشد و برآمدن با برنامه

. زدند همدست شدند ها می عناصر جامعه که به جان برای شکست آن برنامه
 . اما زندگی در دروغ و تناقض حدی داشت

ها برای  يادآوری گذشته. اين سخنان از سر خشم و لگد زدن به مرده نيست
نيته انداختن يک جامعه بر مسير مدر. جلوگيری از تکرار اشتباهات است

. دارد ای در اصول بر نمی خواهد و هيچ مصالحه جسارت و پافشاری می
بايد به قلمرو استراتژی و از آن بدتر، هدف  های تاکتيکی نمی سازشکاری

توانند با نگهداشتن اصالت روشنفکری،  روشنفکران ما می. اصلی راه يابد
      . سياستگران هميشه آماده سست آمدن را نيز به راه درست آورند

 
ـ روشنفکران جنبش مشروطه برای دستيابی به مردم و طرح نظرات و 

. ديدند های خويش، خود را نيازمند توسل به مذهب و متوليان دين می برنامه
ايد که در عمل از انقالب  شمرده« مهار بر انديشه»و اين را شما بزرگترين 

سياست  در مشروطه تا انقالب اسالمی منجر به بطالت نيروهای فکر و 
 "اعراض"برخی از انديشمندان و محققان ما . جامعه ما گشته است

ـ که در جوامع اسالمی آغشته  "سنت"روشنفکری عرفيگرا در برخورد به 
به دين است ـ و  چالش نکردن آن را موجب تعطيل انديشه و ناگزير شکل 

اين دو رابطه و نسبت . دانند خواهی می های انديشگی مشروطه نگرفتن بنيان
 دهيد؟ نظريه را شما چگونه توضيح می

 
همايون ـ رهبران فکری مشروطه گذشته از اينکه در بستر باورهای استوار 
دينی پرورش يافته بودند با مسائل عملی بسيج يک طبقه متوسط سنتی 

ايران سده . بودند برای يک دست زدن به يک انقالب مدرن نيز روبرو می
های پيشين در  در خود پرورش داد بيش از سدهنوزدهم که آن رهبران را 

ولی هر چه از . جوش و خروش فکری، و از هر نظر در حال دگرگشت بود
ای به مذهب دست نزدنی  آمد نگرش تازه آن جوش و خروش فکری در می

 گفت و بابی در را بر امام زمان می شيخی از شيعه کامل سخن می. بود
بست و صوفی در پاسداری نمادهای شيعه  گشود، اصولی راه را بر اخباری می

تازند  آنان که از موضع روشنگری بر آن رهبران می. ورزيد با آخوند رقابت می
ولی ذهن . بايد در عرفيگرائی جنبش مشروطه مبالغه کرد حق دارند و نمی

خواست که کم کم  ايرانی آغاز سده بيستم، زمان، و انقالب مشروطه، را می
ای رهبران  يرون بيايد ـ چنانکه در دگرگشت فکری پارهاش ب از قفس مذهبی

 .بينيم مشروطه می
( اساسا فولکلور شيعی)اعراض روشنفکران عرفيگرا را از چالش کردن سنت 

طلبی  بايد بخشی در مقوله تنبلی فکری و بخشی همان فرصت می
دهند بررسی کرد ـ همان تنبلی  سياستبازانه که بدان نام عملگرائی می

در کجای . سازد طلبی که ايرانی را استاد و قربانی تناقض می و فرصتفکری 
بود و الف آن زد که دانشگاه  "ليبرال"توان يک رهبر  جهان مانند ايران می

توان روشنفکر مذهبی  را به حوزه نزديک کرده است، يا به آسانی ايران می
به اشکال ها و  مردمان با سرعت. بود؟ اينهمه از عوارض دوران گذار است
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مانند که  ای منتظر تغيير در صورت نهائيش می پاره)کنند  گوناگون تغيير می
های  ما واپسين جلوه.( سربسر شدن مشهور با هفت هزار سالگان است

های تهی از نيروی زندگی، و تعطيل انديشه  اعراض از چالش کردن سنت
له هدر نرفته بايد يادآوری کرد که اين صد سا بازهم می. شاهديم نوجو را 

 .  است
 

فهميم، اين است که؛  می "مشروطه پروژه نيمه تمام»"ـ آنچه ما از عبارت
جنبشی که بر بستر گفتمان ترقيخواهی حدود دوقرن پيش آغاز شد و  صد 
سال پيش با انقالب مشروطه خود را به کرسی نشاند، اگرچه نتوانست آنچه 

د، با وجود اين ـ و به قول شما ـ را که آرمانش بود به کمال به سرانجام رسان
تر از اين جنبش را در تاريخ ايران و برای  هنوز سنتی نيرومندتر و زاينده

 های مثبت آن در راه ترقی و تجدد امروزمان، نمی آويزه گوش کردن درس
با همه روشنی اين توصيه و قدرت ايجابی آن و همچنين . توان سراغ کرد

يان بسياری از انديشمندان ما وجود دارد، اما توافقی که در اين زمينه در م
به عنوان نمونه شما . ها سرگردانيم ها و درس هنوز ما در تشخيص آن آموزه

زاده انگشت  در ميان برجستگان روشنفکری دوران مشروطيت، بر راه تقی
ای از ميدان انديشه امروز باالترين دستاورد  های برجسته و چهره. ايد گذاشته

وطه را تأسيس نهاد قانون و تبديل فقه به نظام حقوقی دانسته و انقالب مشر
خواهی مديون روحانيونی چون نائينی  آن را بيشتر از هر شخصيت مشروطه

يکی راه امروز ما را در رفتن به مسير غرب و فهميدن اين تمدن . دانند می
ـ و داند، راهی که با جنبش مشروطه آغاز شد  پويا و از آن خود کردن آن می

آنچه "های  زاده يکی از پيشگامان آن است ـ اما در البيرنت و بيراهه تقی
 ها و مبانی انديشه تمدن ديگری کسب آگاهی از بنيان. گم شد "خود داشت

زای غرب و ايستادن بر اين آگاهی برای کلنجار رفتن با سنت خودکامگی در 
دارد ـ نشان عرصه انديشه سياسی را ـ که در آن سنت دينی دست قوی را 

گويد شعله کوچکی که با جنبش مشروطيت روشن شد با  و می. دهد می
ـ  "غربگرائی"وزش بادهای سمی ايدئولوژی از تبارهای گوناگون ـ از جمله 

کنيد؛ امروز باز هم روشنفکری تجددخواه ما در  آيا فکر نمی. خاموش گشت
 دو صف ايستاده است و ما الجرم بر سر دوراهی هستيم؟

 

ای به گستردگی جنبش مشروطه که در گستره جامعه و  مايون ـ  پديدهه
 اش نگذاشت، طبعا از گوشه فرهنگ و سياست ايران چيزی را به حال گذشته

های گوناگون قابل بررسی است و هر کس حق دارد تاکيدهای خود را 
کهنه و نو در کنار . جنبش مشروطه سراسر از ناهنجاری پر بود. داشته باشد

توانيم  ما می. بردند يگر و گاه در يک شخص و حتا همزمان بسر میيکد
تبديل فقه به . نورافکن را بهر گوشه بتابانيم و تصوير متفاوتی نشان دهيم

يک نظام حقوقی که پايه نظريش را نائينی گذاشت و داور در قانون مدنی 
ئی تنها خود نهادينه کرد دستاورد بزرگی بود و احتماال به قول دکتر طباطبا

وارد کردن جامعه ايلياتی و . رود اصالح مذهبی ممکن در شيعه بشمار می
اش به عصر دمکراسی  آخوندزده ايران با نظام سلطنتی قرون وسطائی

اگر چه ( constitutionalمشروطه، )پارلمانی و حکومت قانون و قانونی 
و زير گذاری دولت ـ ملت نوين ايران  بيشتر در صورت تا معنی، که پايه

که به ( impetus)هايش را به دنبال آورد؛ و همان گشتاوری  ساخت
ناسيوناليسم نگهدارنده ايرانی داد، دستاورد ديگری است که از نظرگاه ملی 

های  اهميتی بسيار بيشتر دارد و زندگی چهار نسل ايرانی را تا کنون،  و نسل
 .آينده را نيز بهتر کرد و خواهد کرد

يافتن بر بنيادهای تمدن غرب عين غربگرائی و تنها راه  آگاهی از، و تسلط
به ياری آن آگاهی از آنچه . های دست و پا گير است رهائی ما از گلزار سنت

شويم و بجای فروتر رفتن در آنچه  ايم و هستيم نيز با خبرتر می خود داشته
م و يابي نبايد باشيم، بسا عناصر مدرن را از يک تمدن سه هزار ساله  بازمی

ها  تفاوت در برداشت. آوريم به خدمت طرح نيمه تمام انقالب مشروطه می
 امروز هيچ انديشه .بينم نمی ها(attitude)ی من تفاوتی در رويکرد ولهست 

زاده غربگرا ـ نه غربزده که مقصود  مند جدی ايرانی نيست که به تعبير تقی
هنگ ايران و پرسش شماست ـ نشده باشد، بدين معنی که با پشتوانه فر

های ايرانی (و دين)پس از غوته زدن در تاريخ و ادبيات و فلسفه و مذهب 
با سر در تمدن غربی فرو نرفته ( سازان جهانيم ما يکی از پرکارترين مذهب)

های خود را بکنيم و ترکيب دلخواه خود  توانيم گزينش هرکدام ما می. باشد
مدن جهانی و ايست ناپذير را بدر آوريم ولی هر چه بکنيم در متن اين ت

خواهد بود که بر هر نوآوری و وارداتی گشاده است و بد و نيک را در دستگاه 
  .برد گوارش خستگی ناپذيرش تحليل می

 .    ها بسيارند بيراهه. راه درست يکی بيشتر نيست
 

اگر . گردم به مضمون پرسش چهارم خود ـ به عنوان آخرين پرسش برمی
پروژه مشروطيت ـ قرار دادن ايران در شاهراه تجدد،  امروز همچنان تحقق

اش را داريم  پيشرفت و ترقی ـ در دستور کار قرار دارد و برای آن ما هم اراده
 و هم ابزارش را، بزرگترين مانع در برابر آن چيست؟

 
ترين مانع،  بزرگ. خواهد همايون ـ  پاسخ کوتاه است و توضيح فراوان می

گذارد چنين رژيمی را، پيش از  آنچه در ما نمی جمهوری اسالمی است و
 برای يافتن آنچه نمی. آنکه ايران را به حد خود پائين آورد، از ميان برداريم

بايد به همه آنچه در صد ساله گذشته نا تمام ماند يا از آن برنيامد  گذارد، می
 های ملی خود توافق آن صد سال بس نبوده است که ما بر اولويت. برگرديم

های مدنی ـ احساس مسئوليت،  کنيم و بس نبوده است که با تقويت فضيلت
قضاوت مستقل، و بزرگ کردن خود در گروه ـ به ما توانائی کار کردن با 

تر کرد و بر اختالفات آنان  سده بيستم ايرانيان را پراکنده. ديگران را بدهد
. زی نداشتيمتا انقالب مشروطه ما يک جامعه سياسی به معنی امرو. افزود

ها و اصناف  بخشابخشی بود؛ افراد به قبايل و تيره "گلنر"جامعه به اصطالح 
در . شد ها و مانندهای آن بخش می های مذهبی و فرقه ها و هيئت و محله

های  ها سستی گرفت و در نبود سازمان های بعدی بيشتر آن بستگی دهه
ای با هرکس  گوشهمدنی به اندازه کافی، جامعه اتميزه شد و هرکس از 

ای نيز در صورت نوسازندگی شده خود ماند  اما روحيه قبيله. ديگری در افتاد
 .های سياسی ادامه يافت ها و گرايش ها و گروه و در حزب

شناسی  های معنی ترين نکته ترين مسائل ملی تا کوچک امروز از بزرگ
(semantic )افزايش  .تواند موانع برطرف نشدنی در راه توافق بشود می

دهد که نظر ويژه خود را عمومی کنند، در حدی  ارتباطات به همه مجال می
 .    رسند های تارنمائی يا اينترنتی می(domain)يا  "قلمرو"که بيشتر اين 

ها را  چاره کرد، پاسخش در مبارزه است؛ مبارزه  توان اين کاستی چگونه می
به قول عطار، هم راه . نه به معنی هرکس در گوشه خود با هر کس ديگر

 . بگويدت که چون بايد رفت
 

 .ـ با سپاس فراوان از شما بابت فرصتی که مثل هميشه به ما داديد

 
 

 .آيد رود و اگر بحث تجدد و توسعه در ايران است از امير کبير دهه چهل سده نوزدهم جلوتر نمی تر نمی هنوز هستند بقايای نگرشی که اگر موضوع مشروطيت است از ستارخان و باقرخان ژرف
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 درآمد
 

تر و گاه جنوب، مورد در درازای تاريخ، سرزمين ايرانيان از سوی خاور و باخ
بر تخت پادشاهی روسيه، از سوی « پتر»اما، با نشستن . تهديد و هجوم بود

گرچه در . يافته مورد تجاوز و يورش قرار گرفت طور سازمان شمال نيز به
گاه نام اقوام نامتمدن روس بر زبان شاعران و  درازای تاريخ ملت ما، گه

 3352ه است، اما تا ارديبهشت ماه مان جاری شد نويسان ميهن ی تذکره خامه
 3.ها در نزد ما نيست ، نام چندانی از آن(ميالدی 3721مه )خورشيدی 

، بر تخت پادشاهی (خورشيدی 3503ميالدی ـ  3022)پتر در ده سالگی 
وی در درازای چند دهه توانست اقوام گوناگون و نژادهای . روسيه نشست

او . زيستند، مطيع خود نمايد سته میب ی سرد و يخ مختلفی را که بر آن پهنه
، برپا گشته بود، دست «خون و شمشير»برای تداوم بالندگی نهادی که با 

پتر، نيک دريافته بود که تنها . ريزی اهداف درازمدت خود شد اندرکار شالوده
تواند  ، خلق رويايی بلندپروازانه می«خون و شمشير»»راه تداوم حکومت 

های بسيار  دانسانی بوده و برای اجرای آن بايد ملتاگرچه اصول آن ض. باشد
 .شمار قربانی شده و همه چيز خود را از کف بدهند ردمان بیو م

های خود  ، اصول سياست(خورشيدی 3523)ميالدی  3735وی حدود سال 
اصول مزبور تا فروپاشی نظام شوروی . ، تنظيم کرد«نامه وصيت»را زير نام 
، يعنی در درازای نزديک به (خورشيدی 3175)ميالدی  3333در سال 

« سياست تهاجم و گسترش اراضی»بندی  سيصد سال، استخوان
 2.داد های گوناگون روسيه را تشکيل می حکومت

پتر در اجرای اصولی که خود طراح آن بود، نخست قلمرو حکومت امپراتوری 
وی به . هايی نيز به دست آورد عثمانی را مورد تهاجم قرار داد و پيروزی

اصول سياست تهاجم و گسترش ارضی . دنبال اين پيروزی، متوجه ايران شد
  1:گونه بيان شده است ی ايران زمين، اين درباره« پتر»
همين که نوک نيشتر . گرجستان و سرزمين قفقاز رگ حساس ايران است»

استيالی روسيه به آن برسد، فوراً خون ضعف از دل ايران برون خواهد رفت 

... ناتوان خواهد شد که هيچ پزشک حاذقی نتواند آن را بهبود بخشد و چنان
های  توانيد به سوی بيابان تا می. کليد هندوستان هم سرزمين ترکستان است

هر قدر ممکن شود، خود را به خليج ... قرقيزستان، خيوه و بخارا پيش برويد
 «.فارس برسانيد

هايی در قلمرو عثمانی، متوجه  یبه دنبال پيروز« تزار»چه اشاره گرديد،  چنان
های شاه  لياقتی ويژه در اثر بی در اين هنگام دولت ايران، به. ايران شد

اما با اين وجود، برای . ، از هر جهت ناتوان گشته بود«سلطان حسين»
 3535)ميالدی  3730پتر در سال . نمود ها نيرومند و مهيب می روس

 Artemi)« آرتمی ولينسکی» ، برای ارزيابی اوضاع ايران،(خورشيدی

Volynski) گرچه گزارش وی، . ی ايران کرد را در پوشش سفارت، روانه
تر کرد، اما هنوز از روبرو  های ايران راسخ را در تجاوز به سرزمين« پتر»

 .شدن با چنين نيرويی، هراسناک بود
سرانجام پس از يک رشته ( خورشيدی 3355)ميالدی  3723در سال « پتر»

به . ای طوالنی، شارل دوازدهم، پادشاه نامدار سوئد را شکست دادنبرده
ها، وی در همان سال خود را امپراتور روسيه  دنبال قرارداد صلح با سوئدی

 .خواند
کرد، اما در  که او در آن زمان خود را از هميشه نيرومندتر احساس می با اين

ها  پتر، شورش لزگی 1.دگدار به آب بزن تر از آن بود که بی مورد ايران محتاط
 Simon)را بهانه قرار داد و سيمون آورامف « خان خيوه»و اقدام 

Avramov) ها خسارت فراوان  در اين شورش، روس. را به اصفهان فرستاد
نيز دستور داده بود تا « خيوه»زمان، خان  جانی و مالی متحمل گرديده و هم

 .يک کاروان روسی را از دم تيغ بگذرانند
سلطان »ی که آورامف به اصفهان رسيد، چند ماه از برکناری شاه هنگام
از سلطنت و جلوس محمود غلجايی بر تخت شاهنشاهی ايران « حسين

ها و خان  هايی را که لزگی او به حضور محمود بار يافت و زيان. گذشت می
گفت « آورامف»محمود در پاسخ . ها وارد کرده بودند، برشمرد خيوه به روس

بايست، خود محافظت از خود  ها می اری بر اين مردمان ندارم و روسکه اقتد
پس از دريافت پاسخی که هرگز انتظار آن را « فرستاده». را به عهده گيرند

 اوز به ـاند، در حالی که جواز تجـرس« پتر»رعت خود را به ـبه س. تـنداش



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

22 

 

 .های ايرانی را با خود همراه داشت سرزمين
 3721اسخ محمود و تدارک نظامی کافی در ماه مه پتر، پس از دريافت پ

، فرمان تهاجم به سوی ايران زمين را (خورشيدی 3352ارديبهشت )ميالدی 
البته گاه . )اثرات اين فرمان، دويست و شصت و هشت سال پاييد. صادر کرد

در درازای اين زمان، سرزمين بزرگ ملت . 5(ی پنهان آشکار و زمانی به گونه
که گرديد و زنجيرهای جدايی و تجزيه بر دست و پای مردم ما، ت ايران تکه
. های دروغين نهادند های ميهن ما، نام بر شهرها و سرزمين. استوار شد

های يگانگی را  سازی و جعل حقايق، ريشه ها کوشيدند تا با تاريخ روس
ها را به يغما  ها را دگرگون کردند، خط آن زبان آن. سست کرده و بخشکانند

 .دند و الفبای خود را جانشين آن نمودندبر
خود را به دريای « ولگا»ی  ها از راه رودخانه در پی فرمان تهاجم، روس

گيری از  دولت عثمانی نيز با بهره. مازندران رسانده  داغستان را اشغال کردند
فرصت مناسبی که در اثر ضعف و ناتوانی حکومت ايران به دست آورده بود، 

نگ بگذرند، ج« دربند»ها از  غال و تهديد کرد که اگر روسرا اش« شماخی»
ها از حرکت  ميان دو کشور غير قابل اجتناب خواهد بود در اين فرآيند، روس

ها پس از تصرف  روس. به آن سو، خودداری کرده و متوجه گيالن شدند
. تر شده و بادکوبه را نيز اشغال کردند رشت و شکست نيروهای محلی، جری

ه برخاسته های ايرانی به مسابق ها، بر سر تصرف سرزمين و عثمانیها  روس
 . بودند

نزديک بود بر سر اشغال شهر گنجه، دو کشور درگير جنگ شوند که سفير 
ژوئن  21در اين فرآيند، روز . گری کرد ميانجی0«باب عالی»فرانسه در 

بر . شدمزبور بسته   ای ميان دو دولت ، عهدنامه(3351دوم تير ماه ) 3721
از سرزمين ايرانيان را ميان های بزرگی  ها بخش ی آن، روسها و عثمانی پايه

های واقع در خاور محل برخورد   بدين سان، سرزمين. خود تقسيم کردند
های واقع در  ها و سرزمين و ارس، به روس( کورياکورا)های کورش  رودخانه

 . ها تعلق گرفت بخش باختری، به عثمانی
ها و  ی عثمانی ی سياسی ـ نظامی ايران، محاسبه در صحنه «نادر» پيدايش

نادر در آغاز متوجه عثمانی شد و پس از يک رشته . ريختها را در هم  سرو
را در هم کوبيد که تا برچيده شدن  عثمانینبردهای سنگين، چنان ارتش 

پراکنده ـ توان تهاجم  های ترکتازیبساط امپراتوری مزبور ـ جز برخی 
  7.ايران از کشور مزبور سلب شد نسبت به

تواند  که اطمينان حاصل کرد که ديگر امپراتوری عثمانی نمی هنگامینادر 
نادر، به . ايران به شمار آيد، متوجه روسيه شد برایبه عنوان خطری جدی 

جانشينان پتر که . را از ايران بيرون برند خودها اخطار کرد که نيروهای  روس
ندارند، شبانه نيروهای خود را از گيالن  رابله با ايرانيان دانستند توان مقا می

ها  تر، روس اخطاری جدی دنبالبه . ی قفقاز بيرون بردند های عمده و بخش
های  و به پشت مرز کردههای اشغالی در قفقاز را نيز تخليه   ی سرزمين بقيه

 .خود عقب نشستند
و ( 3773اول مارس ) 3357خان زند در دهم اسفند ماه  کريم با درگذشت

آغاز زد و خورد ميان مدعيان جانشينی وی، ايران دوباره دستخوش هرج و 
 .مرج شد

گيری از  ، دولت روسيه در پی بهره2پس از استحکام سلطنت کاترين بزرگ
از اين رو، . ی پتر برآمد نامه ی ايران، برای اجرای وصيت اوضاع درهم ريخته

اندرکار ايجاد يک  ها دست ، روس(یخورشيد 3355)ميالدی  3770در سال 
پنج سال بعد، . رشته استحکامات در کنار مرزهای ايران در شمال قفقاز شدند

، يک دسته از ناوگان روس در (ميالدی 3723)خورشيدی  3305در سال 
ی برپايی مرکز  جا، اجازه لنگر انداخته و از حاکم آن( بهشهر)بندر اشرف 

اندرکار  ی حفاظت از مرکز مزبور، دست بهانهها به  روس. بازرگانی گرفتند
آقا محمد خان، که در آن زمان نواحی مزبور . ايجاد قلعه و استحکامات شدند

ها را از خاک ايران  را در دست داشت، به حاکم اشرف دستور دارد که روس
ها استحکامات مزبور را ويران  خان، روس محمد به دنبال تهديد آقا. اخراج کند
دخان نيز به مانند نادر، از بدون ترديد، آقا محم. ه روسيه بازگشتندکرده و ب

 .ی پتر، آگاه بود محتوای وصيتنامه
. ، شد«رگ حساس ايران»پس از اين ناکامی، کاترين متوجه گرجستان يا 

حاکم ايالت گرجستان، در انديشه ( هراکليوس)در آن زمان، آراکلی خان 
 21خان، در  توجه به تمايالت آراکلی ها با از اين رو، روس. جداسری بود

بر . يک قرارداد محرمانه با وی امضا کردند( 3302امرداد ماه  2) 3721ژوئيه 
ی پيمان مزبور، ايالت گرجستان زير حمايت نظامی ـ سياسی روسيه قرار  پايه

ها نيز در برابر، متعهد شدند که از حاکم ايالت گرجستان که از  روس. گرفت
شد، حمايت کرده و متصرفات حال و  ناميده می« گرجستان تزار»اين پس 

 . آينده وی را تضمين نمايند
افشای پيمان مزبور و رسيدن پای روسيان به قفقاز، موجب نگرانی مردم 

خان که هنوز کشور را در اختيار داشتند، نه  اما بازماندگان کريم. ايران شد
د به کاترين امپراتور روسيه مرادخان زن تنها واکنشی نشان ندادند بلکه علی

پيشنهاد کرد که در مقابل دريافت کمک برای شکست رقيب خود، 
های آن سوی ارس را به  آقامحمدخان قاجار، حاضر است تمام سرزمين

دولت روسيه از اين پيشنهاد استقبال کرد اما با درگذشت . ها واگذار کند روس
 3 .مرادخان، گفتگوها قطع شد ناگهانی علی

خان بهره جسته و در دوران پرآشوب زد و  ها نيز از درگذشت کريم يسانگل
ی قشم را اشغال کرده و آن را  خورد جانشيان وی بر سر حکومت، جزيره

از سوی ديگر در پاييز سال . فارس قرار دادند پايگاه ناوگان خود در خليج
، کنسول انگلستان در بصره، هيأتی را به شيراز (ميالدی 3727) 3300

که به جای  35وگوهايی، جعفرخان زند سرانجام پس از گفت. رستادف
فرمانی ( 3722ژانويه  32) 3300دی ماه  22مرادخان نشسته بود، در  علی

به موجب فرمان مزبور مقرر گرديد که با شهروندان انگليس در . صادر کرد
امور بازرگانی نهايت مساعدت و همراهی به عمل آيد و آنان از ماليات، 

در حالی که چند سال . ها معاف باشند ارض، حق راهداری و مانند آنعو
های انگلستان و قطع راه اروندرود به روی نيروهای  پيش، کارشکنی

 .خان زند، مانع از آزادسازی بغداد شده بود کريم
فارس  برداری نامشروع کرده و تجارت خليج ها از فرمان مزبور، بهره انگليس

از سوی ديگر مقارن . ی نفوذ خود افزودند ه و بر دامنهرا منحصربه خود دانست
های وسيعی را در هند  ها موفق شدند که سرزمين همين احوال، انگليس
ی مستعمرات خود را به مرزهای افغانستان امروزين  متصرف شده و دامنه

 .برسانند
ی نفوذ انگلستان در هندوستان، روابط ايران و انگليس که تا آن  با توسعه

سان،  بدين. ی بازرگانی قرار داشت، دستخوش تغيير بنيادين شد ان برپايهزم
از آن تاريخ به بعد، انگلستان در کنار مرزهای ايران، حضور نظامی پيدا کرد 
و در اين فرآيند، يکی از دو بازيگر اصلی سياست، در اين منطقه از جهان 

 .گرديد
و تماميت ارضی  آقامحمدخان پس از استقرار تصميم گرفت وحدت ملی

های محلی گرجستان و خراسان  ايران را تأمين کرده و به عمر حکومت
 3735آوريل )خورشيدی  3371از اين روی، در فروردين ماه  33.خاتمه دهد

خان نوشت و از وی خواست تا روابط خود را با  ای به آراکلی  ، نامه(ميالدی
های  کاری الفضمن اين نامه، آقامحمدخان به خ. ها قطع کند روس
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در هشتاد سال پيش از آن در قندهار اشاره ( شهنواز خان دوم)خان  گرگين
خان  در پاسخ، آراکلی 32.کرد که موجب آن همه زيان و فساد گرديده بود

آقامحمدخان، . داند نوشت که وی تنها کاترين را پادشاه متبوع خود می
ژوئن )خورشيدی  3371در خرداد ماه . گونه عمل کرد که نوشته بود همان
های تفليس به روی نيروهای دولت مرکزی گشوده  ، دروازه(ميالدی 3735

 .شد
 

آقامحمدخان پس از اين پيروزی که توانسته بود کمابيش وحدت ايران زمين 
 3730مارس  25)خورشيدی  3375را دوباره بازسازی کند، در نوروز سال 

سپس، . در تهران تاجگذاری کرد( ميالدی
خاوران شد و به حکومت شاهرخ ميرزا، متوجه 

ی خاندان افشار بر خراسان  آخرين بازمانده
 .پايان داد

پس از درگذشت نادرشاه، در مناطق خاوری و 
شمال شرقی ايران، يعنی در سرزمين کنونی 

های خوارزم و فرارود،  افغانستان و سرزمين
. کردند برخی از حکمرانان جداسری می

ميرزا، به  ان کار شاهرخآقامحمدخان پس از پاي
زمان خان دُرانی که در آن زمان، حاکم قندهار، 
کابل و غزنين بود اخطار کرد که شهر بلخ را 
زير نظر مستقيم دولت مرکزی قرار دهد که 

سپس . درنگ اين دستور را پذيرفت وی بی
آقامحمدخان، از امير بخارا خواست که چونان 

ما وی ا. گذشته از حکومت مرکزی اطاعت کند
از اين رو، آقامحمدخان . از اين کار امتناع کرد

برای وادار کردن امير بخارا به پيروی از دولت 
مرکزی، سپاه بزرگی تجهيز کرد و فرماندهی 

خان قاجار والی خراسان  آن را به محمدولی
درست در همين هنگام باخبر شد . واگذار کرد
ها به اياالت قفقاز تجاوز کرده و تا  که روس

،  در نتيجه. اند ی ارس پيش آمده نار رودخانهک
وی کار لشگرکشی به امارات بخارا را به بعد 

 .موکول کرد و به تهران بازگشت
کاترين، فرمانفرمای روسيه، زنی بود نيرومند و 

جو که نامش لرزه بر اندام مردان نيرومند  ستيزه
کاترين در راستای استراتژی . انداخت اروپا می

يشتر زهرآلود روسيه را متوجه شريان پتر، نوک ن
از . کرد« گرجستان و قفقاز»حياتی ايران يعنی 

سپتامبر )خورشيدی  3375اين رو، در مهر ماه 
، کاترين سپاه نيرومندی مرکب (ميالدی 3730

هزار سواره و پياده به فرماندهی ژنرال  15از 
به ياری نيروهای  (Valerien Zubov)زوبوف 

تر به  که پيش (Goudovitch)ژنرال گودويچ 
ی دربند قفقاز گسيل شده بود، اعزام  منطقه
توانستند  ها  در اثر اين تراکم نيرو، روس. داشت

را تصرف « تالش»و « باکو»، «دربند»دژهای 
های  سان روسيان بر سرتاسر کرانه بدين. کنند

از  به دنبال اين پيروزی، ژنرال زوبوف. باختری دريای مازندران دست يافتند
ستون . رود ارس گذشت و قرارگاه زمستانی خود را در دشت مغان برپا کرد

شده ( طرخان، هشترخان حاج)ديگری از سپاهيان روس که از بندر آستاراگان 
. بود، پس از تصرف شهر لنکران، بندرانزلی و شهر رشت را نشانه گرفت

هران ها در پی آن بودند که با رسيدن فصل بهار، به سوی ت شايد روس
 .حرکت کنند

ترين مردان تاريخ  ها را، آقامحمدخان، يکی از بزرگ اين بار محاسبات روس
اين بار . بار نخست پتر برابر نادر ناکام شده بود. ايران زمين در هم ريخت
 .کاترين برابر آقا محمدخان

س ميرزا ولعيهد نايب السلطنهعبا  
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با نزديک شدن سپاهيان آقا محمدخان به نيروهای روس، آنان بدون جنگ 
البته درگذشت کاترين هم در . را تخليه کرده و عقب نشستندمناطق اشغالی 

 .تأثير نبود ها، بی فرار روس
دهند که هم نادر و هم آقامحمدخان، از  که اشاره شد، قراين نشان می چنان

شد، به  خالصه می« منشور پتر»ها که زير عنوان  ی روس طلبانه نيات توسعه
ته بود که تنها نيروی آقامحمدخان، نيک درياف. خوبی آگاه بودند

. ی مستقيم ايران در اين منطقه از جهان، امپراتوری روسيه است تهديدکننده
ی نادر، ديگر اين همسايه،  زيرا با درهم کوبيده شدن ارتش عثمانی وسيله

از اين رو، برای در امان . های ايران را ندارد اندازی به سرزمين قدرت دست
 .جدی، بايد روسيه را درهم کوبيد نگاه داشتن ايران از خطر تجاوز

، هنگامی که (ميالدی 3737مه  13)خورشيدی  3370اما يازدهم خرداد ماه  
، سرگرم تجهيز نيرو برای حرکت به درون  31ی شيشه آقامحمدخان در قلعه

 31: خواست او می. خاک روسيه بود، به قتل رسيد

 «.تر براند ها را به عقب روس»
آن مرد بزرگ، . ايران، خنجر خيانت پهلويش را دريد در آن شب شومِ تاريخِ 

تو آقامحمد را نکشتی، تو »: دامن يکی از قاتالن را گرفت و فرياد برآورد
 35«.ايران را کشتی

ايران را : سان که او گفت ها آقامحمد را نکشتند بلکه همان راستی را، آن
ه آغاز گرديد و به دنبال کشته شدن آقامحمدخان قاجار، دوران تجزي. کشتند

گاه، مکران  نخست، سرزمين قفقاز، سپس افغانستان ، آن. پاره شد ايران پاره
 30...و بلوچستان، و خوارزم و فرارود و

 

 

 :خش نخستب

 (قرارداد گلستان)هايی از قفقاز  ی بخش تجزيه
 

، آثار (3737مه  13) 3370با کشته شدن آقامحمدخان در يازدهم خرداد ماه 
اما در اثر تدبير و سياست . در سرزمين پهناور ايران پيدا شدهرج و مرج 

بابا جهانبانی برادرزاده و وليعهد رسمی  خان کالنتر، خان صدراعظم ابراهيم
آقامحمدخان که در آن زمان والی ايالت فارس بود، به تهران آمد و زمام 

 وی توانست در عرض چند ماه آثار شورش و طغيان. امور را در دست گرفت
فارس و از خوارزم و فرارود تا  های قفقاز تا خليج را در سرزمينی که از بلندی

ی آقامحمدخان در  سپس او نيز به شيوه. گرفت، آرام سازد را دربر می« سند»
علی شاه در  ، به نام فتح(ميالدی 3732مارس  25)خورشيدی  3377نوروز 

 . تهران تاجگذاری کرد
ها  ن حاکم گرجستان که دل و جان به روسخا درست در همين اوان، آراکلی

خان، به  زد درگذشت و پسرش به نام گرگين سپرده بود و دم از جداسری می
خان برخالف پدر، خود را مانند اسالفش تابع دولت  گرگين. جای او نشست

ها که از  روس. دانست و حاضر نشد که از تزار روسيه پيروی کند ايران می
خان و  شده بودند، به تفليس يورش برده و گرگين خان تشجيع قتل آقامحمد

آنان برای فريب مردم . پترزبورگ تبعيد کردند اش را به سن خانواده
نژاد بود، به  را که گرجی (Sissianov)سيانوف  گرجستان، ژنرال سی

  3 .ن ديار منصوب کردفرمانداری آ
 22وز ، ر فرسای های توان ها و زير شکنجه خان در زندان روس گرگين

، با امضای سندی، از امارات (3373مهر ماه  0)ميالدی  3255سپتامبر 
بدين سان، پل اول تزار روسيه، عنوان تزار  2.پوشی کرد گرجستان، چشم

 . های خود افزود گرجستان را نيز به ديگر عنوان

خان، اعالم کرد که سند مزبور  خان برادر گرگين با انتشار سند مزبور، اسکندر
در اين فرآيند، وی . شده و اعتبار ندارد  وزير شکنجه از برادرش گرفته به زور

 .ها به پا خاست ی روس عليه سلطه
ـ  3225)در اين اوان، پل اول امپراتور روس در گذشت و الکساندر اول 

الکساندر . بر جای وی تکيه زد( خورشيدی 3325ـ  3251/ ميالدی 3253
وی مانند . ت به ايران در پيش گرفتتری را نسب اول، سياست پرخاشگرانه

 . کرد طور کامل از سياست گسترش و توسعه ارضی پتر پيروی می کاترين، به
در گام نخست، تزار الکساندر نيروی مجهزی برای اشغال تفليس گسيل 

نيروهای کمکی که از تهران به ياری اسکندرخان فرستاده شده بود، . نمود
ها  نتيجه، ارتش کوچک اسکندرخان از روس به موقع به آوردگاه نرسيد و در

به دنبال اين . شکست خورد و تفليس دوباره به چنگ سپاهيان روس افتاد
طی فرمانی ( 3252سپتامبر  32) 3323شهريور ماه  23پيروزی، تزار در 

ها پس از  روس 1. گرجستان را به عنوان بخشی از خاک روسيه اعالم کرد
ها با  آن. ی واقعی خود را نشان دادند هی کامل بر گرجستان، چهر سلطه

های  تر، دست به قتل و غارت مردم و نابودی سازمان شدت هر چه تمام
وگو به زبان گرجی را در مالء عام  ها، حتا گفت روس. موجود گرجستان زدند

 1 .زبور، قدغن کردنددر سرزمين م

های مقاومت در  ی هسته الکساندر اول، پس از درهم کوبيدن همه
سيانوف را مامور يورش  ، ژنرال سی(3322آذر) 3251گرجستان، در دسامبر

ها عليه  حمله روس. نشين قفقاز کرد های ايرانی عمومی به ديگر سرزمين
 .ايران آغاز شد که ده سال به درازا کشيد

در اين نبرد، . نبال نبردهای شديد، شهر گنجه را تصرف کردندها به د روس
نجه و مردم اين شهر به شدت ايستادگی کرده و فرماندار گ 5«جوادخان»

سرانجام با . آنان، کوچه به کوچه، خانه به خانه جنگيدند. ها نمودند قهرمانی
 .ها شهر گنجه را اشغال کردند خان و مدافعان شهر، روس کشته شدن جواد

در بهمن ماه . ها، به شدت واکنش نشان دادند ايرانيان برابر گستاخی روس
، ارتش عباس ميرزا وليعد، نيروهای روسيه را در (3251يه ژانو) 3322

ها به دنبال  روس. ، به شدت در هم کوبيد(ايچميادزين)« سه کليسا»نزديکی 
تش ايران اما ار. ی ايروان زدند ی شهر و قلعه اين شکست، دست به محاصره

ان بار در نتيجه با وجود گلوله. و مردم شهر با دليری بسيار، پايداری کردند
سرانجام به دنبال شکست . ها موفق به گشودن دژ ايروان نشدند شديد، روس

آبان ماه ) 3251سيانوف در نوابر  ها، ژنرال سی ی جبهه و ناکامی در همه
ها، کمابيش به پشت  وسسان ر بدين. نشينی صادر کرد ، دستور عقب(3321

 .مرزهای خود عقب نشستند
، نيروهای دريايی (ميالدی 3255 فوريه)خورشيدی  3321در زمستان سال 

روسيه، مرکب از دوازده کشتی جنگی و چند ناو تدارکاتی به فرماندهی ژنرال 
« پيربازار»ها تا شهر  روس. در بندر انزلی نيرو پياده کرد ،(Scheft)شفت 

باشی حاکم گيالن  اما در آن جا، از نيروهای ميزراموسی منجم. پيش آمدند
در اين فرآيند، ژنرال شفت با تحمل تلفات . به سختی شکست خوردند

. سنگين و از دست دادن چند فروند کشتی جنگی، راه فرار در پيش گرفت
وی به دنبال اين شکست، قصد تسخير بادکوبه را کردکه در اين امر نيز 

 .ناکام ماند
ها با تجديد  روس( 3250ـ ژانويه  3321دی ماه )کمابيش يک سال بعد 

سيانوف خيلی زود دريافت که با  اما، سی. کوبه هجوم آوردندنيرو، به شهر باد
وجود برخورداری از لشگر انبوه و تازه نفس، توان گشودن قلعه و شهر 

 . از اين رو، راه تزوير و نيرنگ را پيش گرفت. بادکوبه را ندارد
 وگوی حضوری  وی به حسينقلی خان حاکم بادکوبه، پيشنهاد صلح و گفت
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خان را به قتل رسانده  قلی در پی آن بود که با خدعه، حسينسيانوف  سی. داد
سيانوف به جای  ی مزبور، سی ی نقشه بر پايه. و بر بادکوبه دست يابد

. دکشی آغاز کرد و تندگويی نمو وگو از شرايط ترک مخاصمه، گردن گفت
خان را به قتل  قلی وی بر آن بود که در اثر ايجاد درگيری، همراهانش حسين

دستی  ها پيش خان، به روس قلی خان پسرعمومی حسين اما ابراهيم. درسانن
سيانوف جان  در اين معرکه سی. کرد و سوءقصدکنندگان را هدف قرار داد

ی آفاق  هريزی شهر خان، سر مردی که در خون قلی به دستور حسين. باخت
ين واقعه ا. ها هزار ايرانی را به قتل رسانده بود به تهران فرستاده شد بود و ده

 0.، رخ داد(3250ژانويه  15) 3321بهمن ماه  35روز 
. سيانوف، نيروهای روس پا به فرار نهادند به دنبال کشته شدن ژنرال سی

ند و تلفات مردم قفقاز به انتقام خون شهيدان همه جا راه را بر آنان بست
به طوری که تنها . ی نيروهای روسيه وارد کردند مانده سنگينی بر باقی

 .اندکی از آنان توانستند خود را به خاک روسيه برسانند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی قفقاز به ژنرال  سيانوف، فرماندهی جبهه شدن سی  به دنبال کشته
ها نتوانستند  اما در اين دوره هم روس. واگذار گرديد  (Godovich)گودوويچ

از که ميهن خود در اين ميان، آن دسته از مردم قفق. موفقيتی به دست آورند
شايان . ديدند، عليه نيروهای اشغالگر روس قيام کردند را در اشغال بيگانه می

است که پرنس الکساندر گرجی، در راس نهضت مقاومت مردم قفقاز، توجه 
 .ها قرار گرفت عليه روس

ها که از سه سال لشگرکشی به قفقاز طرفی نبسته بودند، به دنبال  روس
که  (Eylau)و سپس در ايلو  (Austerliz)در اوسترليتز های ناپلئون  پيروزی

در نبرد اخير، شکست سختی به ارتش روسيه وارد شده بود، از در آشتی 
دی ) 3250بدين سان، در دسامبر . درآمده و درخواست ترک مخاصمه کردند

ی  را به عنوان نماينده (Stepanov)، ژنرال گودوويچ، استپانف (3325ماه 
 .فرستاد خود به تهران

ی مناطق کوچکی که هنوز در  ها خواستار تخليه  گوهای آشتی، ايرانی در گفت
. رداخت غرامت و تعهد عدم تکرار حمله شدندها بود و نيز پ اشغال روس

نتيجه  بی  در اين فرآيند، گفتگوهای صلح. ها اين پيشنهاد را نپذيرفتند روس
 .ماند

های  پيروزی. گشت دنبال متحدانی می ها، به دولت ايران از آغاز نبرد با روس
ا شاه، ميرز فتح علی. بزرگ ناپلئون، ايران را متوجه فرانسه کرد

بها که به  هايی گران لربيگی قزوين را با هديه خان قزوينی، بيگ محمدرضا
به . ی ديدار ناپلئون کرد شد، روانه تومان بالغ می( ميليون نيم)يک کرور 

 1) 3320انجام در روز سيزدهم ارديبهشت ماه وگو، سر دنبال چند روز گفت
فرانسه در پيمانی ميان نمايندگان دولت ايران و ناپلئون امپراتور ( 3257مه 

 .به امضاء رسيد (Finkenstein)اشتاين  ارودگاه فينکن
به دنبال اين قرارداد، ناپلئون ژنرال گاردان را به سرپرستی هياتی از نظاميان 

گرچه گاردان ماموريت داشت که ارتش ايران . يل کردفرانسوی، به ايران گس
را به سبک نوين آموزش دهد، اما در حقيقت موظف بود که بهترين راه 

 7 .ی فرانسه به هندوستان و زمان حمله را تعيين کند حمله

، ناپلئون در (3320تير ماه  3257/35ژوئيه  7)دو ماه بعد، يعنی در روز 
ی ايران  در اين معاهده، مساله. صلح کرد ها با روس (Tilsitt)تيلسيت 

ن زمان هم مطرح نشد و حتا برخی از مناطق قلمرو عثمانی نيز که در آ
ناپلئون، نامردمی را به اوج . ها واگذار شد پيمان فرانسويان بود، به روس

رساند، به طوری که وی متعهد شد که هر گاه سلطان عثمانی با اين امر 
 .ها تقسيم کند ميان خود و روس مخالفت ورزد، کشورش را

ی  سان، ارتش تزار، که پس از امضای پيمان صلح با فرانسه، از جبهه بدين
ی قفقاز گسيل شد تا جنگ عليه ايران را با  اروپا آزاد شده بود، به جبهه

 .شدت بيشتری پی گيرد
آذر ماه ) 3250دولت عثمانی نيز که به پشت گرمی فرانسويان در دسامبر 

در وضعی بدتر از . به دولت روسيه اعالم جنگ داده بود( ورشيدیخ 3325
ی  بر پايه. ايرانيان آوردند ها رو به ايران قرار داشت، از اين روی، عثمانی

های به عمل آمده، قرار شد که دو کشور، هم زمان ارتش روسيه را  وگو گفت
در راس  عباس ميرزا و يوسف پاشا، هر يک. در قفقاز مورد آفند قرار دهند

، حرکت کردند تا «آرپاچای»هزار نفری به سوی دشت  25يک نيروی 
اما، ژنرال گودوويچ . حمله کنندزمان به نيروهای روسيه در گرجستان  هم

 .ها وارد کرد پيش دستی کرد و شکست سختی به عثمانی
هنگامی که عباس ميرزا به محل ديدار با يوسف پاشا رسيد، خيلی دير شده 

به دنبال اين شکست، حکومت عثمانی بدون . ر به ايروان بازگشتبود و ناچا
 3257اين که نظر متفق خود يعنی ايران را استفسار کند، در ششم سپتامبر 

 .ی جنگ با روسيه را امضاء کرد ، پيمان متارکه(3320شهريور ماه  31)
 نتيجه ماندن ها و در اين فرآيند، بی به دنبال خيانت فرانسويان و عثمانی
 3253ارس  33) 3327اسفند ماه  22اتحاد برابر روسيه، دولت ايران روز 

ی اين پيمان، دولت  بر پايه. ، ناچار با دولت انگلستان پيمان بست(الدیمی
ی عبور از خاک ايران را به  ايران پذيرفت که به سپاهيان هيچ کشوری اجازه

ه اتحاد در برابر دولت انگلستان متعهد شد ک. سوی هندوستان ندهد
يی به اروپا  ی يکی از کشورهای هميشگی با ايران داشته و در صورت حمله

چنين دولت  هم. در اختيار ايران قرار دهد های الزم نظامی را ايران، کمک
فارس به رسميت شناخت و تعهد کرد که  انگلستان حاکميت ايران را بر خليج

ا در اختيار دولت ايران هر گاه دولت ايران الزم بداند، ناوگان جنگی خود ر
دهد، حق  می  های مزبور، تنها از نقاطی که ايران اجازه قرار دهد و کشتی

نام برده « قرارداد مجمل»از اين قرارداد، به عنوان . باشندعبور داشته 
 .شود می

ی لهستان سخت درگير نبرد با ناپلئون  ارتش روسيه، با وجودی که در جبهه
از . وارد کند  ب توانست شکست سختی به عثمانیی دانو بود، اما در جبهه

 3335فروردين ماه ) 3233اين روی، دولت عثمانی، دوباره در آوريل 

 جنگ ايران و روس
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هياتی را به سرپرستی عبدالوهاب افندی به تهران فرستاد تا ( خورشيدی
های به  وگو ی گفت بر پايه. وگو کند پيرامون اتحاد دو کشور عليه روسيه گفت

اوايل خرداد )همان سال   موافقت کردند که در ژوئيه عمل آمده، دو کشور
عثمانی از قرارگاه  اما، هنوز ارتش. ، هم زمان به گرجستان حمله کنند(ماه

نشينی  ها مجبور به عقب ی شديد روس خود حرکت نکرده بود که برابر حمله
در اين فرآيند، . ها از بيم حمالت ناپلئون، پيشنهاد صلح کردند روس. شد

 7) 3232مه  22عثمانی بدون توجه به پيمانی که با ايران داشت، روز دولت 
 .، پيمان صلح با روسيه را در شهر بخارست امضاء کرد(3333 خرداد

 3335هم زمان با شکست عثمانی از روس، روز بيست و سوم اسفند ماه 
قراردادی ميان دولت ايران و بريتانيا به امضا رسيد ( 3232چهاردهم مارس )

اين قرارداد مکمل قرارداد مجمل به . مشهور شد« قرارداد مفصل»به که 
ی اين قرارداد، دولت انگليس متعهد شد که هرگاه  بر پايه. رفت شمار می

دولت ثالثی به ايران حمله کند، جنگ افزار، مهمات و کمک نظامی در 
ی چنين کمک مالی خود را در دوران جنگ به سال اختيار ايران قرار دهد و هم

 .دويست هزار تومان افزايش دهد
در اجرای مفاد قرارداد مزبور، دولت انگلستان متعهد شد که مبلغ ششصد 

های مالی سه سال گذشته را پرداخت نموده و افزون  هزار تومان بابت کمک
چنين  هم. عراده توپ به دولت ايران بدهد 25هزار قبضه تفنگ و  15بر آن 

مستشار نظامی برای تعليم ارتش ايران،  دولت مزبور، تعداد سی افسر و
يا با دولت بريتان( 3333تير ماه  25) 3232ژوئيه  30اما، در . گسيل داشت

 .امپراتوری روس عليه ناپلئون متحد شد
های  ، ارتش تزار بخش(ميالدی 3231)خورشيدی  3332سرانجام در سال 

اد مفصل از دولت ی قرارد دولت ايران بر پايه. ديگری از تالش را اشغال کرد
اما دولت بريتانيا که با امپراتوری روسيه در  2 .انگليس تقاضای کمک کرد

  3:برابر ناپلئون متحد شده بود، حاضر نبود به ايران عليه روسيه ياری کند
خواست بين ايران و روسيه اگر موقتا هم باشد تا تعيين  دولت انگليس می

زيرا در غير اين صورت روسيه  .تکليف دولت فرانسه، صلح برقرار بماند
 .کندتوانست تمام توجه خود را معطوف اروپا  نمی

، سفير دولت بريتانيا در تهران، ايران را برای پذيرفتن صلح با «سرگوراوزلی»
 35:روسيه، زير فشار قرار داد

شاه به صلح، وعده داد که با  حتا، دولت بريتانيا برای ترغيب فتح علی
 .دولت روسيه اياالت از دسته رفته را پس خواهد دادوساطت سرگوراوزلی، 

وی به سفير . ی صلح را نپذيرفت شاه پيشنهاد بريتانيا درباره فتح علی 
خواهد پس از انعقاد قرارداد صلح  بريتانيا گفت در صورتی که آن دولت می

های اشغالی را به ايران باز گرداند، چرا در موقع  وساطت کرده و سرزمين
های قفقاز از  ی سرزمين ارداد، مساعی خود را در راستای تخليهتنظيم قر

وگو با دربار ايران  سفير انگليس که از گفت. برد ها به کار نمی سوی روس
. نتيجه نگرفته بود، به افسران انگليسی که در خدمت ارتش ايران بودند

ايران تر ارتش  اين امر باعث ضعف بيش 33 .دستور داد که از ايران خارج شوند
 .گرديد

تر ساليان نبرد،  سرانجام به دنبال نزديک به ده سال جنگ که در بيش
بر « اسالندوز»ی  پيروزی با ايرانيان بود، با اولين شکست مهمی که در جبهه

ميرزا وارد آمد، دولت ايران که برابر روسيه به کلی تنها  ارتش وليعهد عباس
 .ی صلح شد ر به قبول عهدنامهمانده بود، زير فشار سياسی انگلستان مجبو

های صلح، با وساطت سفير انگليس، چند ماه به درازا کشيد و  وگو گفت
ی ننگين  ، عهدنامه(3231اکتبر  32) 3332در روز بيستم مهر ماه سرانجام 

 . گلستان به ايران تحميل گرديد

 ايالت: های زير از ايران منتزع شد ی تحميلی سرزمين به موجب اين عهدنامه
گنجه، خانات شکی، شيروان، قبه، دربند، بادکوبه، تمامی ( کوراباغ)باغ  قره

داغستان و گرجستان، محال شوره گل، آچوق باشی، گروزيه،   سرزمين
منگريل، آبخاز و آن بخش از سرزمين تالش که به هنگام امضای 

ی اين  از سوی ديگر، بر پايه. ی مزبور در اشغال ارتش روسيه بود عهدنامه
رارداد تحميلی، حاکميت بالمنازع دولت ايران بر دريای مازندران نيز ق
 . دار گرديد دشهخ
ی الب در  پس از شکست ناپلئون از نيروهای متحدين و تبعيد وی به جزيره 

 Sir)« سرگوراوزلی»( خورشيدی 3331فروردين ماه  37) 3231ششم آوريل 

Gore Ouseley Brownet) وزارت امور  سفير انگليس در ايران به
  32:ی انگلستان نوشت خارجه

ديده ی الب، سرحدات هندوستان تامين گر چون با تبعيد ناپلئون به جزيره
است و خطری متوجه آن جا نيست، بهتر است ايران در همان حال توحش و 

 .بربريت باقی بماند
، به حضور تزار روسيه «سرگوراوزلی»پس از تحميل قرارداد ننگين گلستان، 

د و به پاس خدماتی که انجام داده بود، برترين نشان امپراتوری روسيه رسي
وی در پاسخ سخنان تشکرآميز آلکساندر اول از خدماتش  31.به وی داده شد

  31 :در رابطه با بستن قرارداد گلستان گفت
اعلی حضرتا، اين خدمت مختصر من بود و اين در اثر اطاعت از اوامر دولت 

  ...باشد که به من دستور داده شده بود میپادشاهی انگلستان 
 
 
 

 :بخش دوم
 تجزيه سرتاسر قفقاز

 
 

  ما برفت   آبروی   چای ترکمان   از  شکست

 انگار بود سهل  که  برنسلی  صد نسل  لعنت

 ( سرور اصفهانی  حسين)

 
 

  ی عهدنامه  ها، پذيرش برابر روس  شکست  با وجود تحمل  ايران  دولت
بود، اتکاء   ديده  نظامی  در اتحادهای  بيگانگان از  که  هايی مردمیو نا  گلستان

  نيرومند است  اندازه  آن  کرد هنوز به می  و احساس  نداده  را از دست  نفس  به
 .کند  ها را جبران بتواند شکست  که

، (3231  مه)  خورشيدی 3331  ماه  در ارديبهشت  شاه  علی ، فتح روی  از اين
با   اسناد قرارداد گلستان  ی مبادله  ی بهانه  را به 3 شيرازی خان بوالحسنميرزا ا
  وظيفه  شيرازی  خان ميرزاابوالحسن. فرستاد  پترزبورگ سن  به  گران  های هديه

 ، وی  سفارت. کند دوادار  اشغالی  های استرداد سرزمين  تزار را به  که  داشت
  و اقامت  پاريس  به  متحدين  ارتش  ، همراه شد با سفر تزار روسيه  مصادف
، مجبور شد چند  خان ،ميرزا ابوالحسن روی  از اين 2.شهر  در آن  چندماهه

 23)3231دسامبر   در بيستم  از بازگشت  تزار پس. در انتظار تزار بماند  ماهی
و غرور بود،   در پيروزی  هنوز غرق  که  در حالی(  خورشيدی 3331  آذرماه

ميرزا   تقاضای  اعتنايی تزار با بی . حضور پذيرفت  را به  نسفير ايرا
 ، اما وی رد کرد  اشغالی  های را در مورد استرداد سرزمين  خان ابولحسن

1. گرفت  ، پی روس  های نشد و گفتگو را با مقام  مأيوس 
 



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

27 

 

(  خورشيدی 3331اواخر اسفند ) 3235  مارس  در ماه  بعد يعنی  چند ماه
فرايند، تزار و   ، در اين بازگشت  پاريس  و به  گريخت  الب  ی ز جزيرها  ناپلئون

تغيير دادند وحتا تزار،   را با سفير ايران  گفتن  سخن  ، لحن روس  های مقام
 .دهد  در قفقاز را پس  ايران  اشغالی  های از سرزمين  بخشی  داد که  قول  زبانی

 3331  خردادماه 27) 3235  ژوئن 32روز   صد روز بعد، يعنی اما، يک
  خورد و تسليم  شکست  (Waterloo)واترلو  در دشت  ، ناپلئون( خورشيدی

،  روی از اين. شد  ها نيز عوض روس  گفتن  فرآيند، طرز سخن  در اين. گرديد
 . بازگشت  تهران  به  خالی  با دست  خان ناگزير ميزراابوالحسن

  يرمولوف  ، ژنرال( خورشيدی 3330خرداد ) 3237  در ژوئن  روسيه  دولت

(Alexander Yermolov)، در قفقاز را به  روسيه  نيروهای  کل  فرمانده  
بود تا در   آن  تزار در پی. را نمود  عثمانی  فرستاد و پيشنهاد اتحاد عليه  تهران

  مزبور نصيب  حکومت  های از سرزمين  ، بخشی در جنگ  عثمانی  اثر شکست
  علی اما، فتح. کنند  قفقاز را فراموش  سرزمين  ايرانيان  و در نتيجهشود   ايران
،  بر آن  افزون.  نپذيرفت پيشنهاد را  ها متنفر بود، اين از روس  شدت  به  که  شاه

با گذر از   شود که  داده  اجازه  دولت  آن  نيروهای  تقاضا کرد تا به  سفير روسيه
يابند تا   رخصت  آنان  چنين هم. کنند  سرکوب را «خيوه»  ازبکان ، ايران  خاک

را   ايران  ارتش  روسی  معلمين و  برپا کرده  بازرگانی  نمايندگی  در شهر رشت
 قفقاز را  اشغالی  استرداد مناطق  ی مسأله  شاه  علی ، فتح در پاسخ. دهند  تعليم
از   يک  هيچ نشوند، با  داده  مزبور پس  اراضی  ، تا وقتی کشيد و گفت  پيش

،  اخذ نتيجه  بدون  يرمولف  ژنرال  سان بدين. نخواهد کرد  تقاضاها موافقت
 .کرد  را ترک  تهران

  را به(  ای ساوه)  ساوجی  خان علی ، محب ايران  ، دولت يرمولوف  ژنرال  با رفتن
مأمور بود مفاد پيشنهاد   خان علی محب. فرستاد  عثمانی  نزد سلطان  سفارت
  پيشنهاد کند که و  رسانيده  عثمانی  سلطان  آگاهی  را به  ايران  ها و پاسخ روس

ها  روس  عليه  اتفاق  از دو کشور، به  هر يک  به  روس  تجاوز دولت  در صورت
  ينی»  سپاهيان  گرفتار شورش  ، سخت عثمانی  سلطان اما. شوند  وارد جنگ

قرار   مورد بررسی را  دربار ايران  ی خواسته  نتوانست  بود و در نتيجه «چری
 .دهد

  های بود، با گزارش  روبرو شده  خود با ناکامی  در سفارت  که  يرمولف  ژنرال
  را عليه  دربار روسيه  دشمنی  از پيش  بيش ، ناصواب  شايعات  و پراکندن  دروغ
 3330  هما دی 20) 3232  ژانويه  فرآيند، در شانزدهم  در اين.  برانگيخت  ايران

  قفقاز صادر کرد و اعالم  مردم  به  خطاب  ای بيانيه  ، تزار روس( خورشيدی
  منطقه  را در اين  امپراتوری  مرزهای  امنيت  گلستان  ی عهدنامه  نمود که

 .رود شمار می  به  قطعی  پيمان  و يک  نموده  تأمين

  از اين.  گشت می  دانیمتح  دنبال  ها به روس  ی فتنه  دفع  ، برای ايران  دولت
  اروپايی  کشورهای  را به  شيرازی  خان ، ميرزاابوالحسن شاه علی فتح  روی

  وی. رساند  اثبات را به  ايران  ، حقانيت روسيه  جنايات  فرستاد تا با برشمردن
بعد   بهار سال  تا پايان  خورشيدی 3337  از پاييز سال  ، يعنی ماه  نه  به  نزديک

، امپراتور  عثمانی  ، با سلطان( ميالدی 3233  سال  اول  ی نيمه تا 3232 پاييز)
ها  ديدار کرد و از بيداد روس بريتانيا  السلطنه ، نايب ، امپراتور فرانسه اتريش
  با روسيه 1» اتحاد مقدس»در   اروپايی  اما، بيشتر کشورهای.  گفت  سخن
وجود  » حق»  سخن  شنيدن  برای  فرآيند، گوشی  بودند و در اين متحد

 .  نداشت

  مرزهای  قطعی  عمد از تعيين  ها به ، روس قرارداد گلستان  امضای  هنگام
  پيمان  ی واسطه  نيز که  انگليس  دولت  نمايندگان. رفتند  طفره  تالش  ايالت

  دوم  های جنگ  امر موجب  همين. داشتند  موافقت  موضوع  مزبور بودند، با اين
 .گرديد  ايران  دولت  به  چای ترکمان «ی نامه ننگ»  و تحميل  روس  ايران

  کل  ، فرمانده يرمولف  ، ژنرال( خورشيدی 3330  آذرماه) 3237در دسامبر 
  تهران  به  مرزی  های اختالف  حل  برای  ای نماينده در قفقاز،  روس  نيروهای

. گرديد  تشکيل ها اختالف  حل  برای  کاری  گروه  راستا، يک  در اين. فرستاد
  پس. نبرد  جايی  به  مزبور راه  کاری  ها، گروه روس  و لجاجت  اما در اثر نخوت

فرستاد و   نزد يرمولف  ای ميرزا، نماينده ، عباس يرمولف  ی نماينده  از بازگشت
  صورت  بود، به  مورد اختالف  را که  مرزی  ی تا چند نقطه  خواست  از وی

حضور   ميرزا را به عباس  ی ، نماينده اما يرمولف. واگذار کند  ايران  به  دوستانه
 .تبريز کرد  ی روانه  خالی  و او رادست  نپذيرفت

  ميان  زيادی  های ، نامه و روس  ايران  دوم  های ، تا آغاز جنگ تاريخ  از اين
  سرانجامی مزبور  های اما تالش. شد  بدل رد و  يرمولف  ميرزا و ژنرال عباس
 . نداشت

 3252-3255)  و عثمانی  ايران  های درگيری  به  ، با توجه ميان  در اين
خود افزود و   بر گستاخی  يرمولف  ژنرال ،( ميالدی 21-3223/   خورشيدی
از . شد  متصرف » چای  گوگ»و  «لو بالغ»را در   ايران  از خاک  چند تکه

فرستاد تا   تفليس  تبريز را به  حاکم  رشتی  خان علی ميرزا، فتح ، عباس روی اين
دو کشور   مرزهای  قطعی  و تعيين تجاوز اخير  ی درباره  يرمولف  با ژنرال

  مارس22)  خورشيدی 3251  ماه  فروردين  در هشتم  خان علی فتح. گفتگو کند
  ی نامه موافقت  جا که  اما از آن. امضا کرد  با يرمولف  ای ، موافقتنامه(3225

با رد .  را نپذيرفت  ميرزا آن عباس بود،  ايران  مزبور، مغاير با منافع
 » چای  گوگ»  ی از منطقه  ديگری  های بخش  مزبور، يرمولف  ی موافقتنامه
 .شد  رامتصرف

  خان ، ميرزاصادق(3225نوامبر )  خورشيدی 3251  ماه  در آبان  شاه  علی فتح
و   رفته  تفليس  به  در ايران  سفير روسيه  تمعي در  را مأمور کرد که  مروزی
گفتگو   يرمولف  ها، با ژنرال روس  مداخالت  و افزايش  جاری  مسايل  پيرامون

  ، با درگذشت تفليس  به(  مروی)  مروزی  خان اما ورود ميرزاصادق. کند
 3251  آذرماه 35/   ميالدی 3225دسامبر   اول)  روس امپراتور  آلکساندر اول

  را به  الزم  گفتگوهای نتوانست  ، وی روی  از اين. گرديد  همزمان(  خورشيدی
 . بازگشت  تهران  آورد و ناچار به  عمل

  ، پرنس روسيه  ، دولت(3220  مارس)  خورشيدی 3251  در اواخر سال
فرستاد تا   تهران  به  العاده سفير فوق  عنوان را به( Menchikov)  کف منچی

  ايران  دولت  آگاهی  کشور مزبور را، به  سلطنت  تخت  به  اول  الینيک  نشستن
 .برساند

از قفقاز و   بزرگی  های بخش  از اشغال  سال  ، سيزده تهران  به  ورود وی  هنگام
  در پی  ها، پی ، روس ميان  در اين.  گذشت می  ايران به  قرارداد گلستان  تحميل

از جور و   که  اشغالی  های سرزمين  مردم. فزودندا خود می  ی وحشيانه  بر اعمال
تبريز و   راهی  دادخواهی  برای  دسته  بودند، دسته  آمده  جان  به  روسيان  ستم

  آزادی  در قفقاز داشتند، برای  ريشه  که  سردارانی. شدند می  تهران
  ار برایدرب  و برفشار به  کرده  تابی ، بی بيگانه  از يوغ  پدری  های سرزمين

  دار شدن بر جريحه  ديگر، افزون  از سوی. افزودند قفقاز می  بازگرداندن
ها با  رفتار روس  نيز در اثر شنيدن  ايرانيان  مذهبی  ،احساسات  ملی  احساسات

رفتار و گفتار   ، خشونت ميان در اين. بود  شده  قفقاز، برانگيخته  مسلمان  مردم
  ، باعث ايران  در برخورد با بلند پايگان  انروسي  ی ، فرستاده«کف منچی»

 .گرديد  جنگ  آتش  ی دوباره  شدن ور شعله

وليعهد،   ، ارتش( ميالدی 3220  ژوئن 25)  خورشيدی 3255  تيرماه  روز چهارم
  اشغال  به  ،زمان هم و را آزاد کرد  شهر لنکران و  تالش  اشغالی  ی منطقه
. درآمد  محاصره  به  شيشه  ی شد و قلعه  داده  يانلو پا و بالغ  چای گوگ  مناطق
  کردند، با قيام می  شماری  لحظه  روزی  چنين  برای  که  شهر گنجه  مردم
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  ، به مردمی  خيزش. را آزاد کردند  و گنجه  اشغال را  روسيان  ، پادگان همگانی
ردند و ک  ها را بيرون ها، روس داغستانی. کشيد  نقاط قفقاز دامن  ی همه

  تر از سه کم  ، در زمانی سان  بدين. راندند  ها را از تفليس نيز روس  گرجيان
خود   مرزهای  پشت  به  ها کمابيش آزاد و روس  اشغالی  مناطق  ی ، همه هفته
 .شدند  رانده  عقب

  از اين  برداری بهره  بود، برای  قرار گرفته  خوبی  در موقعيت  که  شاه  علی فتح
  پذيرش  ها را به و آن  کرده  ها آشتی باروس  برآمد که  آن  در پی  یپيروز

را   ارمنی  داودخان رو، ميرزا  از اين. در قفقاز، وادار کند  ايران  مرزهای  رسمی
، از  يرمولف  اما، ژنرال. فرستاد  پترزبورگ سن  ، به العاده سفير فوق  عنوان  به

مجبور شد   ، وی در نتيجه. کرد  جلوگيری  يهروس  خاک ، به داودخان عبور ميرزا
در   داودخان. شود  روانه خود  مأموريت  محل  سوی  به  و لهستان  عثمانی  از راه

ميرزا . کرد  گری ميانجی  درخواست  اتريش  از سفير امپراتوری  اسالمبول
 (Metternic)  مترنيخ  برای  ای نامه سفير مزبور  ی ، وسيله ارمنی  داودخان

  که  ، داودخان روی  از اين. نکرد  دريافت فرستاد، اما پاسخی  اتريش  صدراعظم
  هم  روسيه  السلطنه برادر تزار و نايب  ميرزا به عباس  ی نامه حامل  در ضمن

  آماده  جنگ  خود را برای  ها که اما روس. شد  لهستان  بود، ناچار عازم
 .کردند  ، جلوگيری روسيه  خاک به  داودخان کردند، از ورود ميرزا می

و با   جسته  ، بهره شيشه  ی قلعه  ميرزا در تصرف ، از تأخير عباس روسيان
  بنا به. آوردند  قفقاز يورش  به  ، دوباره هزارنفری  پنجاه  نيروی  تجهيز يک

  مرحله  ، در اين است  نشده  روشن  نگاران تاريخ  هنوز از سوی  که  داليلی
با   که  آن  جای  داد و به نمی  از خود نشان  جنگ  به  ا، دلبستگیميرز عباس
را از   ايران  قفقاز بود، ارتش  دژ جنگی  نيرومندترين  که  شيشه  ی قلعه  تصرف
و   استحکامات با ايجاد  زمان دارد و هم  ها در امان روس  احتمالی  يورش

  مردم  در ميان  قيام و  خيزش  ی بيشتر عشاير و حفظ روحيه  تجهيز هر چه
  دهد، دست  افزايش  با تجاوز روسيان  رويارويی  برای را  رزمی  قفقاز، آمادگی

. کنند  تصرف قفقاز را  ها با تجديد قوا، دوباره گذارد تا روس  دست  روی
از   که  هم  شيشه  ی قلعه  کردند و مدافعين  را اشغال  ها، دربند و گنجه روس

  عهد يورشيول  نيروهای  بودند، به  يافته  ای تازه  جان  روسيه  نيروهای  رسيدن
 .وارد کردند  بر آن  سنگينی  و تلفات  آورده

بود،   شده  مضطرب  وليعهد سخت  ارتش  ناگهانی  از شکست  که  شاه  علی فتح
  ، يک زمان  در همين. قفقاز کرد  ی را روانه  شيرازی  خان  ميرزامحمدعلی

تبريز   سوی  و به  گذشته  از رود ارس  روس  از سپاهيان  هزار نفری  پنج  ستون
  سختی  عشاير، به  برخورد با نيروهای  اما، در اولين. درآمدند  حرکت  به

  شمال  ، به(3227  ژانويه)  خورشيدی 3255  سال  و در زمستان  خورده  شکست
 .نشستند  عقب  رود ارس

  و ژنرال  با يرمولوف  شيرازی  خان  محمدعلیميرزا  ديگر، گفتگوهای  از سوی
  ها به روس  خواهی تزار، در اثر زياده  ی ويژه  ی نماينده(Debytch)   دبيچ
 .شد  ناچار از بازگشت  سفير ايران  نرسيد و در نتيجه  جايی

را   يرمولوف  ، تزار روسيه( ميالدی 3227)  خورشيدی 3250  در آغاز بهار سال
 (Paskovich)  پاسکوويچ  ژنرال  قفقاز را به  های جبهه  اندهیبرکنار و فرم

  پاسکوويچ. قرار داد  در اختيار وی  هم  زيادی  کمکی  واگذار کرد و نيروهای
ها،  روس  اقدام  برابر اين. کرد  را محاصره  شهر ايروان ،خود  اقدام  در اولين

  سپاه  يک  ، در رأس(3227  ژوئيه)  خورشيدی 3250  خردادماه ميرزا در  عباس
ميرزا ديگر  شد، عباس  گفته  چه اما، چنان. شد  جنگ  ی ، آماده هزار نفری 25
 .دهد  ها پايان جنگ  اين  زودتر به  هر چه  بود که  داد و مايل نمی  جنگ  به  دل

شهر   و نيز در حوالی(  ايچميادزين)کليسا   سه  در نزديکی  ايران  ارتش
  به  ميرزا، مايل اما عباس. کوبيدند  را درهم  روس  يان، سپاه نخجوان

  از موقعيت  ها نبود و نخواست پيروزی  از فرآيند اين  کامل  گيری بهره
 . کند  متالشی  طور کامل  را به  پاسکوويچ  و قوای  کرده استفاده

  تکپا  به  بودند، با تجديد قوا دست  يافته  رهايی  حتمی  از شکست  ها که روس
روز   از هشت  ، پس(3227اکتبر  35)  خورشيدی3250  مهرماه 22و در   زده

با   که اين  ها، بدون روس  سپس. کردند  را اشغال  ، ايروان خونين  جنگ
روز بعد از   نه. گذشتند  از رود ارس  اندک  نيروی  روبرو شوند با يک  مقاومتی

، مجتهد تبريز  ، ميرفتاح(3227بر اکت 21/  3250 ماه  آبان  اول)  سقوط ايروان
  را به  روس  بود، سردار سپاهيان  برقرار کرده  ها روابط پنهانی با روس  که

ميرزا در  مجتهد، در نبود عباس  ميرفتاح  مريدان. کرد  تبريز دعوت  اشغال
  گجيل  ی بر دروازه  تبريز، سرانجام  محافظان از زد و خورد با  تبريز، پس

دادند تا   امکان  آنان  ، به از روسيان  و با استقبال  را شکسته  ، آن يافته دست
هزار   روزها، تبريز بيست  در آن»  که  در حالی. کنند  شهر تبريز را اشغال

  عراده 325از   و بيش  و تفنگچی  هزار نظامی و هشت  داشت  خانوار جمعيت
5«...بود  ، سرشار از مهمات آن  ی و قورخانه  توپ

 

  به  شده  اشغال  و اختيار نواحی»وارد تبريز شد   بعد، پاسکوويچ  هفته  يک
  رفت  جا پيش  تا آن  مجتهد در خيانت  ميرفتاح 0.«مجتهد افتاد  ميرفتاح  دست

  نام  کرد و فهرست  را راهبری  تبريز، روسيان  شورش  در سرکوب  که
  و گروهی  توقيف  ای آيند، عدهفر  در اين. داد  پاسکوويچ  را به  کنندگان قيام

و   ، اهر، اردبيل مراغه  رانان ، حکم ميرفتاح تشويق  به». شدند  تبعيد و اعدام
  اشغال  دوران در«  7.فرستادند  روس  فرمانده  شهرها را برای  نيز کليد آن  خوی

فروگذار نکرد و حتا   جنايتی  مجتهد از هيچ  ، ميرفتاح روسيان  تبريز از سوی
در   وی. را نيز صادر کرد  مسلمانان  ناموس  تجاوز به و  و غارت  قتل  فتوای

  فرزندان  جای به ]روس  سربازان[  صالدات»:بود  ، گفته مردم  برابر تظلم
2.» شوم  راضی  ايشان  عزوبت  اذيت  به  اند، چگونه من
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نيز   خائن  ، آن ايران  و دولت  ملت  به  چای نترکما  ی نامه ننگ  بعد از تحميل
اما، . رهاند  مردم  کرد و خود را از انتقام ، تبريز را ترک پاسکوويچ  همراه

 .رسيدند  خيانت  سزای  به  وی  از مريدان  بسياری

دو   تا يکی. بود  بر جای  بعد هم  قفقاز تا صدسال  رفتن  از دست  حسرت»
  گوش  به  آواز حزين  را به  الاليی  اين  آذربايجان ، مادرها در پيش  نسل

 :خواندند می  را با هم  ها آن در کوچه  کردند و کودکان می  خود زمزمه  کودکان

3«آخار  ، ديدمدن سويی  آرازين ، آراز را باخار باالبان  کوشک  
 

  گجن  ی متارکه  فرستاد و تقاضای  نزد پاسکوويچ  ميرزا، نمايندگانی عباس
را   مخاصمه  ها شرط ترک آمد، روس  عمل  به  که  در گفتگوهايی. کرد

 کرور  پانزده  نيز پرداخت و  ارس  سوی  آن  های سرزمين  ی همه  واگذاری
 . قرار دادند  غرامت

بود،   برآشفته  ها، سخت وليعهد و شرايط روس  از تغيير حالت  که  شاه  علی فتح
 3250  سال  داد و در زمستان  سپاه  آوری ستورجمعميرزا د عباس  آگاهی  بدون

  قزوين  سوی به  جوی  با وجود شرايط سخت(  ميالدی 3222)  خورشيدی
 .کرد  حرکت

وزيرمختار کشور مزبور، . شدند  ها وارد صحنه ، بار ديگر انگليس لحظه  در اين
در   ايران  ارتش  در رأس  شاه علی حضور فتح  در صورت  که  دانست می

  به  سخت ، روی  از اين. خواهد بود  ايرانيان  آن از  ، پيروزی جنگ  های صحنه
کند تا نتواند   را تضعيف  ايران  بود که  آن  در پی  انگلستان  دولت. تکاپو افتادند
از   در اثر شکست  چنين آيد و هم  حساب  به  هندوستان  برای  خطر جدی

،  و نيرنگ  دستان ها، با انگليس. گردد  متکی بريتانيا  دولت  ها، تنها به روس
،  جنگ  ی ادامه  وليعهد به  ميلی و بی  شاه  علی فتح  و تهديد اطرافيان  تطميع

را بر   چای ترکمان  ی نامه و ننگ  کرده  بازگشت  مجبور به  راه  را از ميان  وی
 .کردند  تحميل  ايران

 23ـ   قمری 3211  شعبان 5)  رشيدیخو 3250  اسفندماه  ، روز اول سان  بدين
  باعث. شد  بسته  قرارداد صلح  چای ترکمان  ی قريه ، در( ميالدی 3222  فوريه

در انعقاد  ميرزا ، عباس شواهد تاريخی  به بنا  که  است  و افسوس  شگفتی
و تنها بر   داشت  ها، عجله روس  قفقاز به  سرزمين  ی همه  قرارداد و واگذاری

شرايط نيز   حتا در آن  که  در حالی.  پرداخت  زنی چانه ، به غرامت  انسر ميز
  ی عهدنامه  قطعی  از قفقاز، در برابر قبول  هايی بخش  گيری بازپس  امکان

 . وجود داشت  گلستان

  از تالش  ديگری  و بخش  ، نخجوان ايروان  های قرارداد مزبور، ايالت  ی بر پايه
بر (  کاپيتوالسيون)  کنسولی  ديگر قضاوت  سوی از. ديدها واگذار گر روس  به

  ، کم مازندران  بر دريای  ايران  و مالکيت  و حاکميت. شد  تحميل  ايران
 .تر شد رنگ

مرز دو کشور   ، رود ارس جنگ  غرامت 35کرور  ده  بر پرداخت  ، افزون در نتيجه
  او را نسبت  زا و فرزندانمير عباس  حقوق  روسيه  در برابر، دولت.  قرار گرفت

 .  شناخت  رسميت  به  ايران  و تخت  تاج  به
 
 

 ی قفقاز آمدهای تجزيه پی
 
 

رشته چای، فراگشت شومی از يک  با تحميل قراردادهای گلستان و ترکمان
 .ی بحرين، پاييد ی آغاز شد که در عصر حاضر به تجزيه های زنجيره تجزيه

ای اين تجزيه به کوتاهی اشاره شود، الزم آمده اما پيش از آن که به پی
 .، مورد اشاره قرار داد(اگر چه سر فصل وار)های آن را  «پيش آمد»است 

های پس از  م، دولت3722/ خ 3353يان در سال  با فروپاشی دولت صفوی
، گر چه با شوکت و استواری آغاز (يان، افشاريان و زنديان غلجايی)آن 

دولت »هر سه دولت مزبور، . شدند« گیجوان مر»کردند، اما دچار 
 .بودند، نيک درخشيدند اما زود به خاموشی گراييدند« مستعجل

پس از . ها، چندان دوام نياوردند   گذاران آن بنيان    هر سه دولت، با قتل يا مرگ
قتل محمود، اشرف غلجايی در زمان کوتاهی با شکست برابر نادر، از صحنه 

گذارِ آن، از هم پاشيد و با مرگ  نيز با قتل بنياندولت افشاريان . شد محو
گذاران دولت زنديان نيز سرنوشت اين دولت، بهتر از دو دولت پيش از  بنيان

 .آن نبود
دولت . های خاص خود بودند گی ای ويژيان، دار هر سه دولت پس از صفوی 

يان با تاج بخشی شاه سلطان حسين، به مشروعيت الزم برای  غلجايی
اما خوی سفاک محمود و کشت . ار يک دولت فراگير ملی، دست يافتاستقر

ها و تجاوزات او بر حقوق مردم و از همه مهم عدم درک  و کشتارها و غارت
 .، اين امکان بزرگ را از او سلب کرد...او از مسايل ملی و 

های افشاريان  و زنديان، در مقياس زمان خود  البته از ياد نبريم که دو دولت 
های رايج اين زمان از مشروعيت ملی و مردمی الزم،  حتا با مقياسو 

ی شمشير  ی رايج جهان آن زمان، تنها وسيله نادر، به شيوه. برخوردار بودند
مجلسی . ی مجلس موسسان دشت مغان بود ه نشد، بلکه او برکشيده برگزيد
د و دوران اشکانی را بازی کنتوانست در آينده، نقش مجلس مهستان  که می

 .های مردم ساالری را در کشور استوار سازد پايه
او، . ی ديگر از اقبال مردمی برخوردار بود گذار دولت زنديان نيز به گونه بنيان

اما . بهره گرفت( وکيل الرعايا)خود را شاه نناميد، بلکه از عنوان وکيل مردم 
و با قتل و های واال، دو دولت افشاريان و زنديان، هر د با وجود اين ويژگی

گذار خود، از ميان رفتند و کشور دستخوش کشمکش قدرت و  مرگ بنيان
 .ثباتی شد بی

يان، به دنبال نادر  سال از فروپاشی دولت صفوی 75پس از گذشت بيش از 
آقامحمدخان قاجار، توانست بار ديگر دولت فراگير ملی را  ريم خان، شاه و ک

 .بازسازی کند
ن گذار دولت قاجاريان نيز در چادر خود کشته شد، چه بنيا در اين ميان، گر

چيزی که چرايی و چگونگی آن، هرگز . اما دولت مزبور دچار فروپاشی نشد
 .تمورد پرسش و پژوهش تاريخ نگاران، قرار نگرفته اس

بينی و دقت و  توانست صاحب فرزند شود، با روشن خان که خود نمی محمد آقا
ن باباخان را برای جانشينی خود، پرورش و اش خا وسواس بسيار، برادرزاده

بايد بپذيريم که در کنار دور  البته در يک داوری درست، می. آموزش داد
خان کالنتر،  يمخان و ابراه بابا انديشی آقای محمد خان، وجود شخصی خان

شايد بايد پذيرفت . صدراعظم آقا محمد خان، بسيار ارزشمند و کارساز بود
دليل فروپاشی دولت افشاريان و زيديان را نيک آموخته خان،  که آقا محمد

 .بود و کوشيد از افتادن اين اتفاق بعد از خود، جلوگيری کند
علی شاه در تاريخ ايران نامبردار است، در  خان باباخان که به عنوان فتح

را يافته ی تربيت و کوشش آقامحمدخان، جنگ آزموده بود و امکان آن  سايه
خان بر  های گوناگون، چه پيش از پيروزی آقا محمد يتبود که در موقع

روايی  نرقيبان و چه پس از آن، با قرار گرفتن درسمت سپهساالری و فرما
آوری و کشورداری را به  ی الزم برای جنگ هايی از کشور، تجربه در بخش

 .دست آورد
به خان و گرويدن  کالنتر که به دليل روبرگرداندن از لطف علی خان ابراهيم

قرار گرفته، از ... ای از تاريخ نگاران و مهری پاره    آقا محمدخان، مورد بی
 علی شاه و دوام  مردان با تدبير تاريخ ايران بود که توانست به استقرار فتح
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 .دولت قاجاريان، ياری رساند
خان کالنتر، موفق  ابراهيم علی شاه و حاجی افتاد و فتح هر گاه اين اتفاق نمی

به « ايرانی»که دولت قاجاريان را تداوم بخشند، شايد ديگر  شدند نمی
. ی ايران باشد تجزيهبر سر تاريخ ايران و يا   بود که سخن ی امروز نمی گونه

توان  ها، می ها و حضور انگليس در آن صورت، با توجه به قدرت گرفتن روس
يخ پيوسته شايد زبانم الل، به تار پنداشت که ايران از هم فرو پاشيده بود و

 ی زنده ياد سهراب سپهری از اين رو، به گفته. بود
 

 ها را بايد شست چشم
 ...جور ديگر بايد ديد 

 

ی تاريخ و  های بزرگِ، شناخت و داوری درباره بايد گفت که يکی از مشکل 
دوره ی تاريخ اين  های بيگانگان درباره رخدادهای معاصر، حجم زياد نوشته

، به ...نويسی و ی بررسی، تاريخ نگاری، خاطره نهاز ايران است که به گو
ز ها، با هدف ويژه و يا ا تر اين نوشته از آن جا که بيش. خورد چشم می

اند، مشکل بزرگی در راه داوری درست  خاصی نگاشته شده  ديدگاه
 .روند  رويدادهای اين دوره از تاريخ ايران، به شمار می

اندرکار تاليف تاريخ  گانه، دست نگاران بی ای از تاريخ حتا در اين دوره پاره
ها نيز خود، مسايل  اند که آن ملت ايران از دوران باستان تا عصر حاضر شده

 .ی خود را دارند و مشکالت ويژه
چون و چرای اين  تر شده، پذيرش بی ديگری که باعث مشکل بزرگ  مساله
 .دگان ايرانی استتر از سوی نويسن بيش« ن داغروغ»ها و تکرار آن با  نوشته

شکست ايران در اسالندوز و تحميل قرارداد گلستان و سپس به دنبال سه 
سال نبرد، امضای ترکمان چای که به حق بسياری از پژوهندگان ايرانی آن 

يکی از . ی ما به جا گذاشت نامند، اثرهای ژرفی بر جامعه می« ننگ نامه»را 
مازوخيسم »يا « خود آزاری ملی»ی  ار آن، ايجاد نوعی روحيهب اثرهای زيان

 .است« ملی
تسکين اين درد که در وجود بسياری از نويسندگان، به ويژه نويسندگان 

ی  کردن همه« مال لجن»پهلوی ريشه دوانيده بود، عبارت بود از ی  دوره
ی  های روسيه عليه ايران تا پايان دوره کسانی است که از آغاز جنگ

 .مسئوليتی و مقامی داشتند قاجاريه، نامی و نشانی و يا
بدون در نظر گرفتن )مبتاليان به اين بيماری، هر که را شکست خورده 

های نيروها، ميزان تالش برای جلوگيری از  شرايط، توان دو طرف، آرايش
گيرند و حتا آنان را به  های سرزنش می ، سخت به زير تازيانه...(شکست و 

از سوی ديگر، پيروزمندان را . نندک متهم می  امربری از خارجی و خيانت
 .نامند می« ريز رحم و خون قاتل و بی»

گران اين دوره،  از بازیی راستين بسياری  بدين سان، برای شناخت چهره
کرد و از « زير و رو»ها را بسيار  و سپس نوشته« ها را شست چشم»بايد اول 
کنم و به  شاره میمن در اين جا به دو مورد ا .ها، راستی را دريافت ميان آن

مثنوی »گر چه اين بحث نيازمند، چندين . دهم اين بحث پايان می
 .است« هفتادمن

) ی فرانسوی لوموند در نوشتاری  به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی، روزنامه
تابلويی از ( ی مزبور در اين باره نبود  که البته تنها نوشتار روزنامه

بايست  در اين تابلو که می. ه چاپ رسانيدآقامحمدخان را در کنار دژ تفليس ب
. کشيده شده باشد( ی نبرد شايد در صحنه)ی يک نگارگر غير ايرانی  وسيله

خورند، دارای  سربازان ايرانی که در پشت آقامحمدخان به چشم می
ها  چی هستند و همين گونه است، لباس توپ( اونيفورم)های يک شکل  لباس

 .به ما منتقل کرده استها را  که نگارگر مزبور، آن

که در هيات گاردان که به دنبال   تانکوانی.ام.چندی پيش، خاطرات ژی
وی در جايی . شور ما آمده بود، ترجمه منتشر شداشتاين به ک قرارداد فينکن

 3: نويسد می
هايی هستند که در تبريز از روی  مجهز به تفنگ ]در تبريز[سربازان ايرانی 

 ...های ما ندارد شوند و هيچ فرقی با تفنگ های ما ساخته می تفنگ
های خود را باال  در حالی که نويسندگان اروپايی برای اين که قدر کوشش

، با چنان «خودآزاری ملی»و نوسيندگان ايرانی برای تسکين درد  برند
سال نبرد و آن  31برند که معلوم نيست که  تحقيری از ارتش ايران نام می

 .ها، از آن کدام ارتش بوده است ر روسهای بزرگ براب پيروزی
های بسيار بر ارتش روسيه همراه با نيروی  سال نبرد با پيروزی  سيزده

ها، را کدام ارتش انجام داده و در ميان دو نبردِ روسيه عليه   انگليس« تزوير»
ايران، کدام ارتش بود که چند شکست بزرگ بر ارتش عثمانی وارد کرد و 

 ...حاصره گرفت وحتا بغداد را در م
های سيزده ساله  آمدهای شکست ايران در جنگ اما پس از اين درآمد، پی

 :وار، اين گونه بيان کرد توان سرخط برابر روسيه را، می
 

 

رگ »ی پتر،  ، آبادترين بخش ايران و به گفته«قفقاز»ـ از دست رفتن  يکم
 .«حساس ايران

 
ی دريای  های خود را در کرانه ـ با از دست رفتن قفقاز، ايران سرزمين دوم

بريده . )سياه را از دست داد و از ارتباط با اين آبراه مهم جهانی، محروم شد
 (فارس و دريای سياه از درون کشور شدن ارتباط خليج

 
ـ از دست رفتن مالکيت و حاکميت بدون منازع ايران در دريای  سوم

 .مازندران و حتا سلب حق حضور در اين دريا
 

بر ملت ايران که بيش از ( کاپيتوالسيون)ـ تحميل قضاوت کنسولی  چهارم
 .يک صد سال، پا بر جا بود

 
، به عنوان (هر کرور برابر با پانصد هزار تومان)ـ تحميل ده کرور  پنجم

 غرامت جنگ به ايران
ی يک  های بسياری که کشور برای اداره تحميل اين غرامت در کنار هزينه

ده بود و نيز از دست رفتن درآمد سرزمين قفقاز، ساله متحمل ش 31جنگ 
های ديگر و از  زيان بزرگی را بر کشور تحميل کرد که با تحميل جنگ

تر، توان مالی دولت ايران را به پايان برد که  های بيش دست رفتن سرزمين
ها و  اگذاری امتيازها، و ی آن استقراض از خارجه، گرو گذراندن گمرک نتيجه

 .ت و مشکل ديگر بودهزاران مصيب
 
رفته، اعتماد به نفس دولت و مردم  تر اين که، رفته ـ از همه مهم ششم 

ی افغانستان و اعالن جنگ  با اين وجود تا تجزيه. دار شد ايران خدشه
ی دفاع نظامی  ، هنوز دولت ايران آماده(م3257/ خ 3210)انگليس به ايران 

 .ت بودت ارضی و حقوق وابسته به اين ملاز تمامی
 

، اين که دو دولت استعماری روس و انگليس،  ارتر از همهب ـ زيان هفتم
دانستند که با وجود رقابت و نشان دادن چنگ و دندان به يکديگر، هر گاه 

 .ی آسيا را به بند کشند توانند قاره کاری  و مصالحه دهند، می تن به هم
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چای را بر  و ترکمانهای گلستان  چنان که در هم کاری يکديگر، قرار داده
مند  ها توانستند، بدون حضور دولت قدرت  سپس انگليس. ايران تحميل کردند

. ايران، با دست باز بر هندوستان چيره شوند، افغانستان را از ايران جدا کنند
. هايی از بلوچستان و مکران را از ايران جدا سازند چنين، بخش هم

بزرگ سيستان را از   و سپس بخشی خود گيرند  ستان را تحت سيطرهافغان
ايران منتزع و به افغانستان که در اشغال نظامی ـ سياسی خود داشتند، به 

 .پيوندند
های خوارزم  و فرار رود  ها نيز پس از قفقاز، توانستند سرتاسر سرزمين روس

 ... را از ايران جدا کرده و
، ايران را ميان 3357سرانجام نيز دو قدرت استعماری مزبور با بستن قرارداد 

های  خود تقسيم کردند و با تقسيم مناطق مورد کشمکش در آسيا، به رقابت
 ...خود در اين قاره پايان دادند و 

سال دولت نيرومند ايران که توان رويای  75تر از  بدين سان، در عرض کم
نان ناتوان شد که تنها شبحی را در خود داشت، چ  با کاترين امپراتريس روس

 ا غيرت و مردانگی مردم اين سرزمين بود که تنه. به جای مانده  آناز 

 .ی حيات وادارد توانست جانی در کالبد اين شبح دميده و آن را به ادامه
 
 

 ها  پی نوشت
 

 درآمد
گردان روس با  ی دوران خالفت عباسيان بيابان ـ نخستين بار، در ميانه3

رود اتل  ی اقوام خزر از راه ه زهای دريای مازندران با اجا کرانههدف غارت 
را غارت « گيالن»و « اران»های  وارد دريای مازندران شدند و کرانه( ولگا)

ی ميهن، در چند جای از يورش و  نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه. کردند
 ...ريزی اقوام وحشی روس سخن به ميان آورده است و  خون

( خ 311ـ  301/ م 3551 ـ 21)ايوان واسيلی ويچ، نامبردار به ترسناک 
آستاراخان، )ی رود ولگا را به تصرف خود درآورد و با اشغال آستارگان  حوزه

 .به دريای مازندران راه يافت...( هشترخان و 
( خورشيدی 3175)ميالدی  3333پاشی نظام شوروی در سال  ـ پس از فرو2

می دولت فدراسيون روسيه که جانشين حکومت مزبور گرديد، به طور رس
 .اجرای وصيتنامه پتر نيستاعالم کرد که در پی 

ـ مردم ايران و گرجستان، چنان در درازای تاريخ به هم آميخته بودند و 1
چنان تاريخ و سرنوشت مشترک، دو سرزمين را به هم پيوند داده بود که 

رگ حياتی »از سرزمين گرجستان، در کنار سرزمين قفقاز، به عنوان « پتر»
 .برد ینام م« ايران

ـ  3153خواه ـ تهران  خشايار ـ انتشارات آرمان. ـ تزارها و تزارها ـ دکتر ه1
 1ص 

پاشی  ، تا فرو(خورشيدی 3352)ميالدی  3721ـ از آغاز تهاجم پتر در سال 5
 (خورشيدی 3175)ميالدی  3333نظام شوروی در 

 ـ عنوان دربار عثمانی0
علی شاه ميان ايران و  ی فتحـ در دو جنگی که از آن پس در دوران پادشاه7

جهانی اول که   مسأله جنگ. پيروزی نظامی با ايرانيان بود. عثمانی درگرفت
طرفی ايران  ها با حمايت امپراتوری آلمان و اتريش، با وجود اعالم بی عثمانی

 .ای است ی جداگانه مسأله. در جنگ، وارد خاک ايران شدند
/ ميالدی  3723ـ  3730)بزرگ  ـ کاترين آلکسيونا، معروف به کاترين2

 (خورشيدی 3352ـ  3375

در ( ميالدی 3723ژانويه )خورشيدی  3305ـ علی مرادخان در اسفند ماه 3
( ميالدی 3720)خورشيدی  3305گذاری کرد و در سال  اصفهان تاج

 .درگذشت
 (ميالدی 3720ـ  3723/ خورشيدی  3305ـ  3302)ـ جعفرخان زند 35
رجی ايران ـ عبدالرضا هوشنگ مهدوی ـ چاپ دوم ـ ـ تاريخ روابط خا33

 332ـ ص  3101انتشارات امير کبير ـ تهران 
وی از . خان از بزرگ زادگان گرجی که به آيين تشيع گرويده بود گرگين ـ 32

ملقب به واليت ( دوم)سوی شاه سلطان حسين صفوی به لقب شهنوازخان 
ار بزرگان قنده. مرتکب شدوی با کارهای زشتی که . قندهار منصوب گرديد

را به سرکشی وا داشت که سرانجام منجر به حرکت محمود غلجايی به 
 .گرديد... سوی اصفهان و

که امروزه مورد اختالف جمهوری اران ( باغ قره)ـ واقع در منطقه کورا باغ 31
 .و ارمنستان است( آذربايجان)

تانکوانی ـ نشر . ام.ه ژیی ايران و ترکيه آسيا ـ سفرنام هايی درباره ـ نامه31
 323ـ ص  3121چشمه ـ چاپ نخست ـ تهران، زمستان 

صادق گرجی، خدادادخان : خان عبارت بودند از محمد  ـ قاتالن آقا35
 خان مازندرانی اصفهانی و عباس

 7ـ تزارها و تزارها ـ ص 30
 
 

 نخست  بخش

ودند، ژوزف استالين، با اين که هر دو گرجی ب همسيانوف و  ـ هم سی 3
ها تن از هم تباران  ن و ميليو آوردندکشتار عظيمی در گرجستان به عمل 

 .خود را به قتل رسانيدند
که از « راتيان بغ» يا (Bagration)باگراتيون  ی سلسلهسان،  ـ بدين 2

را داشتند و هميشه در شاهنشاهی ايران  گرجستاندوران ساسانيان، حکومت 
 .شد منقرضدند، دارای مقام شايسته و وااليی بو

ايران ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ  تجزيهی تاريخ  ـ چکيده1
 35ص  ـ 3125چاپ نخست ـ تهران، زمستان 

 33ـ همان ـ ص 1
ی  زيادلوها، از صوفيان و صوفی زادگان سلسله: قاجارـ جوادخان زيادلوی  5

يان تا استيالی يعنی از آغاز کار صفو سالديک به سيصد نزصفويان بودند و 
 .گنجه بودند ايالتلربيگی  بيگ روسيان بر گنجه، پدر در پدر

جوادخان، . محلی، مردانه از شهر دفاع کردند نيرویشهر با اتکاء به  مردم
 :تسليم رد کرد و در آخر پيغام داد بهنايف را داير  سی بارها درخواست سی

يد تا بتوانيد داخل قلعه پاره کن پاره قلعهبايد جسد مرا در پای ديوار  شما 
 . شويد

 
 :نويسد اين باره می درفيروز منصوری،  آقای

 
متفرق شدن نيروهای شمکور و  وجوادخان در اثر خيانت ارامنه ... 

قوا از آذربايجان از  رسيدنی شهر پناه برد و به اميد   لو، به قلعه الدين شمس
ی  بنا به نوشته. کردعه ی خون از قلعه مداف ميرزا، تا آخرين قطره سوی عباس

به امداد  نيروهايیعلی شاه  های او به دربار رسيد و فتح ماثر سلطانيه، نامه
و دوری راه، ( دی ماه)ولی به علت فصل شديد سرما . وی گسيل داشت

اعزامی نتوانستند به گنجه برسد، مگر سعيد بيگ غالم چاپار که خود  قوای
 .بود رسانيدهرا به قلعه 
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. ، راه آب شهر را بستند و مردم و مدافعان را به مخاطره انداختندمهاجم قوای
ها  روس ،] 3322دی  22/ق3232[شب سرد و تاريک آخرين روز رمضان در

و تلفيس، شهر را غربا و  قراباغهای  های عظيم از جانب دروازه با شليک توپ
روز عيد در بامداد . گرفتندشرقا مورد حمله قرار داده تا سپيده دم زير آتش 

را به نفت  ها پارچهمردم شهر، نمدها و . فطر به شصت قدمی قلعه رسيدند
 ظهرجنگ خونين تا . ريختند ها می زدند و بر سر روس آغشته و آتش می

بعدازظهر نيروهای ژنرال پورتيانکين در حمايت آتش . ادامه پيدا کرد
ولی . گرفتند های قلعه نهادند و سربرج حصار را به ديوار نردبانتوپخانه، 

در حين جنگ دو . ها بيرون راندند را از اين برج دشمنانجوادخان و يارانش 
قلی آقا  حسين. خان هم مجروح شد و جواد درآمدها  برج ديگر به اشغال روس

را به دفاع از موضع ديگر  فرزندشد پدر آمد ولی او پسر جوادخان به امدا
ی خود  قطره آخريناده و تا فرستاد و خود با شمشير آخته، سر توپ ايست

 نيزدليری و مدافعه کرد و سرانجام مردانه جان سپرد و يکی از فرزندانش 
 .شهيد شد

گنجه را گرفتند و  قلعه ] 3322دی 21[3232روز دوم شوال  ها، روس
و جمله را قتل عام نموده و  بستند مردمهای شهر را به روی  دروازه
 .کردند ويرانو مساجد را های شهر را به غارت بردند  دارايی

ی گنجه، هفت هزار نفر به شهادت رسيده و هژده هزار نفر اسير  فاجعه در
شان زنان  تر پانصد نفر از اهالی شهر که بيش. شان زنان بودند اکثر کهشدند 

به دستور . به مسجد پناه بردند. خردسال بودند اطفالو مردان مسن و 
به فرمان وی، جامع . قتل عام کردند مسجدها را در  آن يانف، همه سی سی

 ...تغيير کرد« اليزابت پول» بهبزرگ شهر به کليسا تبديل شد و نام شهر نيز 
زبان و فرهنگ آذربايجان ـ موسسه مطالعات تاريخ  تاريخ،  مطالعاتی درباره)

 (257ـ  252 صـ  3173معاصر ايران ـ تهران 
درس خوانده و دارای  ها در نجف سال سبزواری،ـ حاج ميرزا محمد  0

خالف شريعت « اجتهاد» اسالماو معتقد بود که در . تاليفات زيادی است
و امامان  پيامبرانبايست به اخباری که از  ی امور اسالم می است و در همه

ميرزا . بوداز اين رو، وی به ميرزا محمد اخباری، معروف . رسيده اکتفا نمود
نشينم و از روزی که به  می« چله»من علی شاه گفته بود که  محمد به فتح

اگر چنان . آورند سيانوف را به درگاه شما می نشستم تا چهل روز، سر سی چله
ی اخباريه  شما مطلب را آشکار کنيد و به حمايت از من، فرقه گفتم،شد که 

« سالم»به « چهلم»علی شاه پذيرفت و روز  فتح. دهيدرا در ايران رواج 
 .را به حضورش آوردند سيانوف سی، سر نشست و در همان مجلس

ی اسناد وزارت  به ژنرال گاردان بر پايه ناپلئونی دستورات  ـ خالصه 7
 :ی فرانسه، به شرح زير است خارجه

در خصوص ايران، ... هر چه زودتر به ايران برسد بايدژنرال گاردان  آقای»
زم و شناختن اين سرزمين ال نيستهيچ نوع اطالعات صحيحی در دست 

و انتظامی از  مالیتحقيق در وضع جغرافيا و سواحل و جمعيت و وضع . است
 «...ی ژنرال گاردان است  وظايف اوليه

ها گرجستان را  داند، چه روس حقيقی خود می دشمنايران، روس را  دولت»
آقای ژنرال گاردان . نمايند می تهديدتصرف کرده و اياالت شمالی ايران را 

بياورد و آتش  ها ايرانیها را به ياد  ها و دشمنی ومتبايد تمام اين خص
تحريک  ها روسها را دامن زند و مردم ايران به قيام عليه  دشمنی ميان آن

 .کند
به سرحدات روسيه تعرض کند و در اين کار با  بايدژنرال گاردان  آقای

دولت ايران بايد به سرحدات . و ياری کند همکاری ]ميرزا عباس [  شاهزاده
ها در اروپا مشغول هستند و قوای  تعرض کند و در اين موقع که روس روسيه

ها  از موقعيت استفاده کرده و والياتی را که روس. استقفقاز ضعيف 
 .اند پس بگيرند گرفته
مستحکم نيست و مردم آن هنوز ايام تسلط  گرجستانها در  روس وضع

 «...کنند  ايران را، با حسرت ياد می
هر قدر . و متصرفات انگليس در فشار است روسيهميان  امروز ايران»

تر شود، بايد  حدود ايران نزديک بهتر شده و  ی اين متصرفات وسيع  دامنه
جلوگيری نباشد و مزاحم  فکردد و اگر امروز در تر نگران گر دولت ايران بيش

روزی  نکند،ها بر عليه انگلستان کمک  ها نشود و با فرانسوی انگليس
که ايران نيز مثل شمال هندوستان، جزو اياالت متصرفی انگليس  رسد می

 .شد خواهد
باشد، يکی اين که ايران دشمن  فرانسه می توجهاز دو جهت مورد  ايران

. باشد به هندوستان می فرانسهديگر آن که محل عبور ارتش  روسيه است و
همراه  توپخانه،برای همين دو مساله است که تعداد زيادی افسر مهندس و 

 .شوند سرتيپ گاردان فرستاده می
ها  اند که نيروهای ايران را برابر روس شده فرستادهافسران برای اين  اين

موانع اردوکشی به . موظف هستند هياتاعضای . تر کنند تر و مهيب قوی
های ايران  راه وضعهندوستان را تعيين کرده و تحقيقات کافی پيرامون 

 کرداز آن برای حمله به هندوستان استفاده  بکنند و راهی را که بايد
 .مشخص نمايند

راه حلب وارد ايران شود، بايد با رضايت بابت  ازارتش فرانسه بخواهد  اگر
اگر راه دريايی جنوب آفريقا را انتخاب  وعالی به بندر اسکندرون پياده شوند 

رتش صورت راهی را که ا هردر . فارس پياده شود کند بايد در مدخل خليج
و  شودفرانسه بايد پس از پياده شدن تا هندوستان بپيمايد مشخص 

توان توپخانه  ها می مشکالت آن معين گردد و تحقيق شود که آيا از اين راه
 يا نه؟ کردحمل 

بايد بنادری که برای پياده کردن قشون مناسب  شود،راه دوم انتخاب  اگر
توان با  بندر می در کدام کهاست معلوم گردد و در ضمن مشخص شود 

 .پرداخت پول، خواربار تهيه کرد
ايران، چه در خليج فارس و چه در دريای  های بندرهيات بايد از  اين

ی بندرها تهيه کرده و به  کافی درباره اطالعاتبرداری کرده و  مازندران نقشه
 «...فرانسه بفرستد

ا ايجاد اتحاد نبايد فراموش کند که منظور اساسی م گاردانپايان ژنرال  در»
و باز کردن راهی به هندوستان و پيدا کردن  ايرانميان فرانسه باب عالی و 
اجرای قسمت اخير امکان داشت که  برایاگر . باشد متحدين عليه روسيه می

بود، زيرا در اين  خواهدبسيار خوب . اندازی شود به حدود مغولستان دست
 نتيجهو ما زودتر به  گردد صورت روسيه مشغول حفاظت مرزهای خود می

 «.رسيم می
ـ  352ـ  371ص  3ـ بخش ايران ـ پرونده  فرانسهبايگانی وزارت خارجه )

 (11ـ  10 صنقل از تاريخ روابط ايران و روسيه ـ 
و روسيه در نيمه اول قرن نوزدهم ـ دکتر احمد  ايرانـ تاريخ روابط  2

 53ـ ص  3117بخش ـ انتشارات چهر ـ تبريز  تاج
 52و  53ان ـ صصـ هم 3

 52ـ همان ـ ص  35
رييس گروه افسران و  که (Major Christy)ـ سرگرد کريستی  33

وی در نبرد اسالندوز، . ايران باقی ماند درمستشاران نظامی انگليس بود، 
 .کشته شد

 221ايران ـ ص  خارجیـ تاريخ روابط  32
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 3ص  ــ تزارها و تزارها  31
ی قاجاريه ـ به کوشش غالمرضا  اريخی دورهت قراردادهایـ معاهدات و  31

ادبی و تاريخی موقوفات دکتر محمود  انتشاراتطباطبايی مجد ـ مجموعه 
 75 صـ  3171ـ تهران  12افشار يزدی ـ شماره 

 
  ومد  بخش

بها   بسيار گران  های و هديه  ، با دو زنجير فيل شيرازی  خان  ـ ميرزاابوالحسن3
،  شاه  علی فتح  منظور اصلی. شد  گسيل  پترزبورگ سن هب  شاه  علی فتح  از سوی

کند تا   راضی را  تزار روسيه  بود که  بها اين گران  های سفير و هديه  از گسيل
 .بدهد  در قفقاز را پس  اشغالی  سرزمين

شد، روز   پاريس  اشغال  منجر به  که  برابر متفقين  از شکست  پس  ـ ناپلئون2
،  متفقين. ، استعفا کرد( خورشيدی 3331 ماه  فروردين 37) 3231  آوريل  ششم
  وی. امپراتور در نظر گرفتند  با حفظ عنوان  وی  اقامت  را برای  الب  ی جزيره
را   قدرت  و دوباره  بازگشت  پاريس  به( 3331  اسفند ماه) 3235  مارس  درماه

  ژوئن 32)برد واترلو در ن  باشکست  وی  حکومت  دوم  ی دوره.  گرفت  در دست
صد   از يک  پس  وی.  رفت  پايان  ، به( خورشيدی 3331  خردادماه 27/  3235

استعفا کرد و (  خورشيدی 3331  تيرماه  دوم) 3235  ژوئن 21، در  روزحکومت
 .بود، تبعيد شد انگليس  ی زير سيطره  که  هلن  سنت  ی جزيره  به
 22ـ ص ی ايران   ی تاريخ تجزيه ـ چکيده1

  پيشگامی  به(  خورشيدی 3331)  ميالدی 3235  ، در سال ـ اتحاد مقدس1
و   اتريش  کشور مزبور و امپراتوری ، ميان امپراتور روسيه  آلکساندر اول

  پادشاهی  های نظام  تمامی  کمابيش  رفته  رفته.  گرفت  شکل  پروس  پادشاهی
 .پيوستند  پيمان  اين  به در اروپا

  وزارت  و انتشارات  چاپ  ـ سازمان  رياحی  ـ دکتر محمدامين  خوی  خـ تاري5
 127  ـ ص3172  ـ تهران  دوم ـ ويرايش  و ارشاد اسالمی  فرهنگ

   ـ همان0

   ـ همان7

-  ـ تهران  اقبال  عباس  اهتمام  قاجار ـ به  نو ـ جهانگير ميرزای  ـ تاريخ2
 - اقبال  کتابخانه  تبريز ـ تهران  نهدارالسلط و جغرافی  و تاريخ 31  ص 3127
 250تا  255  ص - قمری 3121

  122  ـ ص  خوی  ـ تاريخ3

  است  ارس  به  ، مشرف باالبان  کوشک

 چکد می    از  ديدگانم   ارس   آب

و   سرزمين  در اين  ، ادبياتی قفقاز از ايران  در اثر جدايی  شود که  بايد گفته
  نام » و هجران  حسرت»  ادبيات شعر و  عنوان  به  آن از  قفقاز پديدار شد که

، ياد و  آذربايجان  ی در خطه  ويژه  ما و به  ميهن  هنوز نيز شاعران. برند می
  نقش  زمينه  در اين. اند داشته  نگاه  را در شعر خود زنده»  جدايی«  ی خاطره

 . گوياست و  ، بسيار برجسته«شهريار»ما   ملی  شاعر بزرگ

 با پانصدهزار  برابر است «کرور»ـ  35
 

 
 

 : 1پيوست شماره   
  گلستان  ی عهدنامه    

 
  عالی  و امپراتوری  جاه  جم  ، پادشاه ، خورشيد رايت قضا قدرت  اعليحضرت

قدر   و اعليحضرت  روسيه  ايمپريه  ممالک کل  باالستقالل  ممالک  دستگاه

  ممالک باالستحقاق  ممالک  جاه  ليمانس  اعظم  پادشاه  رفعت  کيوان  قدرت
و   اهالی  در ماده  که  عليتين  و اشقاق  مهربانی  کمال  مالحظه  به  ايران  شاهانه
  شوکت  رأی  برعکس  که  و دشمنی  عداوت  و دفع  دارند رفع  متعلقين  رعايای

  ستیدو و  ميمونه  مصالحه  استقرار مراتب  و به  طالب  است  ايشان  آرای
  رأی  الوجه احسن  باشند به می  راغب  الطرفين را در بين  مؤکده  سابقه  جواريت
  اعليحضرت  از طرف  و مصوبه  امور نيک  اين  انجام و در  قرار گرفته  عليتين

  جنرال  جايگاه  معلی  عاليجاه  به  روسيه  ممالک  اعظم  پادشاه  قدر قدرت
  و گرجستان  قفقازيه  جوانب  دير عساکر ساکنينو م  سپهساالر روسيه  ليوتنان
  و حاجی  و قفقازيه  غروزيا و گرجستان  واليات  شهريه  مصالح امور و  و ناظم
  ، امر فرمای و سامان  حدودات اين  ثغور و سرحدات  تمامی  و کارهای  ترخان

  مرتبه  و حمايل  الکساندر نويسکی  حمايل  بحر خزر صاحب  عساکر سفاين
و   نشان  صاحب  گيورکی  حضرت  مقتدره  عسکريه  دار رابع مرتبه  آنای  اولين

اختيار   ريتشچوف  نيکوالی  بهادری و  رشادت  جهت  به  شمشير طالالمرقوم
  مالک  اعظم  پادشاه  واالرتبت  قدر قدرت  و اعليحضرت  اعطا شده  کلی
  که  ايران  دولت  بزرگ  ايلچی  جايگاه  ، معلی عاليجاه  هم  ايران  ممالک کل

  درگاه  مقرب  االمراء واالعيان عمده اند بوده  و انگليس  روس  مأمور دولتين
 و از خانواده  ايران  عليه  و مشير اکثر امور دولت  اسرار نهان  و محرم  ذيشان

  شوکت  ، صاحب آن  دوم  حضور در مرتبه  واقفان  و از امرای  وزارت  دودمان 
  و استعمال  خنجر و شمشير و کارد مرصع خود از  پادشاهی  خاص  يایعطا

مختار  کار  را در اين  خان  ميرزاابوالحسن  يراق  مرصع  و اسب  ترمه  ملبوس
  گلستان  محال  من  زيوه  رودخانه  در معسکر روسيه  اند حال نموده  بالکل
  د، بعد از ابراز و مبادلهان نموده  جمعيت و  ، مالقات قراباغ  واليت  متعلقه

امور   و تحقيق  يکديگر و مالحظه  خود به  و اختيار کلی  مأموريت  مستمسک
اختيار   موجب  قرار و به  عظام  پادشاهان  نامی  نام  به  مبارکه  مصالح  به  متعلق

  و منصوب  االبد مقبول را الی  شروط مرقومه و  قيود و فصول  طرفين  نامجات
 . داريم ار میو استمر

 

  در دولتين  تا حال  که  و دشمنی  و عداوت  امور جنگ  ـ بعد از اين  اول  فصل
  و مراتب  و متروک  االبد مقطوع الی  عهدنامه اين  موجب  بود به  و ايران  روسيه

  قدرت قضا  اعليحضرت  شديد فيمابين  و وفاق  و دوستی  اکيده  مصالحه
  داراشوکت  ، پادشاه خورشيد رايت  و اعليحضرت  روسيه امپراطور  اعظم  پادشاه
پايدار و   ايشان  عليتين  دولتين  ، ميانه عظام  وليعهدان و  و وراث  ايران  ممالک
 .خواهد بود  سلوک

 

و رضا   قبول  طرفين  اظهار و گفتگوی  موجب  تر به پيش  ـ چون  دوم  فصل
اسطاطسکو او   در بنای  مصالحه  مراتب  که  است  شده  دولتين  در ميان
  بوده  قرارداد مصالحه  الی  که  حالی  در هر موضوع  طرفين  باشد يعنی  پرزنديم

در   تا حال  که  نشين خوانين  واليات  اولکای  و تمامی  قرار باقی  از آن  است
  در ضبط اختيار ايشان  ، کماکان بوده  دولتين از  و ضبط هر يک  تصرف  تحت

  ذيل  مرقومه خط  موجب  به  و ايران  روسيه  عليتين  دولتين  اند، لهذا در بينبم
  بازار به  آدينه  اراضی  از ابتدای  است  گرديده  مستقر و تعيين  ثغور و سرحدات

  و از باالی  رود ارس  بلوک  معبر يدی  تا به  مغان  صحرای  از راه  خط مستقيم
و از   مقری  کوه  پشت به  چای  کپنک  رودخانه  الحاقو   تا اتصال  کنار رود ارس

از   و نيز رسدی  و ايروان  و نخجوان  قراباغ  واليات  جا خط حدود سامان آن
و   ايروان  واليات  حدود مزبور که  بعد از آن  گرديده  و متصل  جمع  سنور گنجه

و   مشخص  دانمي  ايشک  لورا تا مکان الدين و شمس  حدود قزاق  و هم  گنجه
و   راست  طرف  های سر کوه  تا باالی  ميدان  سازد و از ايشک می  منفصل
  گل شوره  محال  گوشه  الی  پنبک  های و از سر کوه  چمن  حمزه  های رودخانه
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حدود   و ميانه  گل شوره  از سر حد محال  برفدار آلداگوز گذشته  کوه  از باالی
  و مشخص  معلوم  شده  و متصل  ملحق  چای  پهآر  رودخانه  به  سدره  قريه
  و دشمنی  عداوت  در هنگام  طالش  نشين خوانين  واليت  گردد و چون می

  طالش  حدود واليات  و راستی  صدق  زياده  جهت  به  افتاده  دست  به  دست
  از پادشاهان  صلحنامه  اين  بعد از تصديق  و اردبيل  انزلی  مزبور را از جانب

يکديگر و   و وفاق  قبول  موجب  به  که  مأموره  مهندسان و  معتمدان  عظام
  ، و مزارع امکنه و  ها و درياچه و رودخانه  جبال  جانبين  سرداران  معرفت
  و تعيين  را نيز معلوم  سازند آن می  تفصيال تحرير و تميز و تشخيص  طرفين
  جانبين  تصرف  و در تحت  در دست  صلحنامه  تحرير اين  درحال  چه آن  ساخته

اسطاطسکو   نيز در بنای  طالش  خط حدود واليت  وقت  آن  نموده  باشد معلوم
دارد بر   در تصرف  چه آن  از طرفين  هر يک  ساخته  مستقر و معين  او پرزنديم

از   اگر چيزی  فوق  مزبوره  در سرحدات  چنين خواهد ماند و هم  باقی  سرآن
  هر يک  طرفين  مأموره  مهندسان و  باشد معتمدان  رفته  بيرون  نخط طرفي

 .رضا خواهند داد  اسطاطسکو او پرزنديم  موافق  طرف
 

  به  ايران  ممالک  کل  اعظم  ، پادشاه قدر قدرت  ـ اعليحضرت  سوم  فصل
  امپراطور کل  خورشيد مرتبت  اعليحضرت به  که  و وفاقی  دوستی  ثبوت  جهت

  تخت  عظام  خود و وليعهدان  عوض  به  صلحنامه  اين  دارند به  روسيه  لکمما
  است  سابط پول  يلی  به  موسوم  االن  که  گنجه  قراباغ  و واليات  ايران  شاهانه

هر جا از   و دربند و بادکوبه  و قبه  و شيروان  شکی  نشين خوانين  و اولکای
  و تمامی  است  روسيه  دولت  در تصرف  ناال  که  را با خاکی  طالش  واليات

و   و منگريل  و گروزيه  باشی و آچوق  گل شوره  و محال  و گرجستان  داغستان
بود   الحاليه معينه  قفقاز و سرحدات  در ميانه  که  اولکا و اراضی  آبخاز و تمامی

  ستا  خزر متصل  دريای کنار  قفقاز الی  و اهالی  از اراضی  و نيز آنچه
 .دانند می  روسيه  ايمپريه  ممالک  به  و متعلق  مخصوص

 

  ممالک  امپراطور واالشوکت  خورشيد رايت  ـ اعليحضرت  چهارم  فصل
  قدر قدرت  اعليحضرت  به  خود نسبت و اتحاد  اظهار دوستی  برای  روسيه
  واريتبر همج بنا  معنی  اين  اثبات  جهت  و به  ايران  ممالک  اعظم  پادشاه
و اختيار   استقالل  رايت  ايران  شاهانه  در ممالک  که  است  و راغب  طالب

  نمايند، لهذا از خود و از عوض  مالحظه و  مشاهده  اکيده  را در بنای  پادشاهی
 به  که  ايشان  عظام  از فرزندان  هر يک  نمايند که اقرار می  عظام  وليعهدان

از   يا امدادی  اعانت  به  محتاج  گردد هرگاه می  ينتعي  ايران  دولت  وليعهدی 
و   نتواند دخل  کسی  ننمايند تا از خارج  باشند مضايقت  روسيه  عليه  دولت

  ايران  دولت  روس  و امداد دولت  اعانت  نمايد و به  ايران  در مملکت  تصرف
  فيمابين  ايران  مملکت  گردد و اگر در سر امور داخله  مستقر و مستحکم

  کاری  ميانه  را در آن  روس  عليه  دولت نمايد  روی  مناقشتی  شاهزادگان
 .نمايد  خواهش  وقت  تا پادشاه  نيست

 

  دريای  بر روی  معامالت  برای  که  روسيه  دولت  های ـ کشتی  پنجم  فصل
بنادر  و  سواحل  به  خواهند بود که  ماذون  سابق دستور  نمايند به خزر تردد می

  از طرف  کشتی  و شکست  طوفان  شوند و زمان  و نزديک  عازم  ايران  جانب
  ايران  جانب  های ها بشود و کشتی آن  به  نسبت  دوستانه  و ياری  اعانت  ايران

  ساحل  روانه  معامله  برای  خواهند بود که  ماذون  سابق  دستورالعمل  به  هم
  روسيه  از جانب  و طوفان  شکست  ر هنگامنحو د  همين  شوند به  روسيه
  های کشتی  گردد و در خصوص  معمول  ايشان  درباره  دوستانه  و ياری  اعانت

  و يا در هر وقت  دوستی  در زمان  که  طريقی به  روسيه  جنگی  عسکريه
نيز   حال اند در بحر خزر بوده  و بيرق  با علم  روسيه  دولت  جنگی  های کشتی

  گردد و احدی  معمول  دستور سابق  به  شود که می  داده  اجازه  دوستی  محض
خزر   در دريای  جنگی  های کشتی  روس  دولت  ديگر سوای  های از دولت

 .باشند  نداشته
 

  از اهالی  که اند يا اين شده  ها گرفته در جنگ  که  اسرائی  ـ تمام  ششم  فصل
  سه  وعده  ديگر باشند الی  يا هر مذهب و  از کريستيان  اسير شده  طرفين

  مرخص  از طرفين  عهدنامه  در اين  و خط گذاردن  بعد از تصديق  هاللی  ماهه
  و به  مزبور داده  اسرای  به  و مايحتاج  خرج  از جانبين  و هر يک  و رد گرديده

در   که  نشر اعالمی  موجب  به  طرفين  سرحدات  قراکليسا رسانند و وکالی
  جانبين  اسرای نمايند، يکديگر می  به  معين  جای  ها به آن  فرستادن  خصوص

  آمدن  خود اراده  رضا و رغبت  به  که  کسانی  به  خواهند کرد و اذن  را باز يافت
فرار   خود از مملکتين  تقصير و يا خواهش  سبب  که باشند و آنان  داشته
از هر   نمايند وهر کس  خود مراجعت  اصلی  وطن  به  شود که  اند داده نموده
  را با او کاری  باشد بيايد کسی  نخواسته  که  فراری  اسير و چه  چه  قومی
 .عطا خواهد شد  فراريان  به  نسبت  ازطرفين  و عفو تقصيرات  نيست

 

  کيوان  اعليحضرت  باال رأی  از اقرار و اظهار مزبوره  ـ عالوه  هفتم  فصل
  ممالک  اعظم  پادشاه  قدر قدرت  اعليحضرت و  روسيه  پراطور اعظمام  رفعت
  دارالسلطنه مأمور  لزوم  هنگام  که  معتمد طرفين  ايلچيان  که  قرار يافته  ايران

و   را حاصل  ايشان  مرجوعه  و امور کليه  رتبه  لياقت  شوند بر وفق می  جانبين
  خصوص  به  از دولتين  که  وکالئی  قدستور ساب  و به نمايند  و سجل  پرداخت
  زياده  گرديده  تمکين و  تعيين  طرفين  در بالد مناسبه  معامالت  ارباب  حمايت

  گرديده  مورد مراعات  با اعزاز شايسته  و ايشان  نخواهد داشت  نفر عمله  از ده
  طرفين  رعايای  به  که  زحمتی بل  نرسيده  زحمت  گونه هيچ  ايشان  احوال  به

  مزبور رضای  رعايای  و اظهار وکالی  عرض  موجب  عايد گردد به
 .شود  داده  جانبين  ستمديدگان

 

  ممالک  در ميان  معامالت  و ارباب  آمد و شد قوافل  ـ در باب  هشتم  فصل
  به  خصوص  ، تجار به از اهالی  هر کس  که شود می  داده  اذن  عليتين  دولتين
يا   روسيه  عليه  دولت  به  متعلق  معامالت  رعايا و ارباب  دوست  که اين  ثبوت

  خود يا از سرحد داران  باشند و از دولت می  ايران  بهيه  دولت  به  تجار متعلق
  جانب  بحر و بر به  باشند از طريق  داشته  در دست  و يا کاغذ راه  تذکره

و   هر قدر خواهد ساکن  هر کسآيند و   تشويش  بدون  دو دولت  اين  ممالک
  ها به آن  مراجعه  نمايند و زمان  اشتغال  و تجارت  امور معامله  به  گشته  متوقف
  ممالک  از امکنه  و تنخواه  مال  نشوند آنچه  ايشان  مانع  خود از دولتين  اوطان
  و به برند  روسيه  ممالک  به  ايران  و نيز از طرف  ايران  واليات  به  روسيه
  نمايند اگر در ميان  و اشياء ديگری  با مال  رسانند و يا معاوضه  بيع  معرض
  موجب  باشد به  و ادعائی  شکوه  و غيره  طلب  خصوص  به  معامالت  ارباب
جا  آن  نزد حاکم  نباشد به  يا اگر وکيل  طرفين  نزد وکالی  به  مألوفه  عادت
  مراتب  صداقت  از روی  سازند تا ايشان و اظهار  امور خود را عرض  رفته

و   قطع  ديگران  معرفت  خود يا به  کرده  و معلوم  را مشخص  ايشان  ادعای
شود  عايد  معامالت  ارباب  به  و زحمتی  و نگذارند تعرض  کار را ساخته  فصل

  شوند ماذون می  ايران  ممالک  وارد به  که  روسيه  ممالک  تجار طرف  و ارباب
  پادشاهانه  ممالک  جانب  به  خودشان  اموال و  اگر با تنخواه  خواهند بود که

  ايران  دولت تجار  اهالی  نيز درباره  روسيه  عليه  دولت  از طرف  چنين ديگر هم
  روسيه  دوست  که  پادشاهان  ساير ممالک  جانب  به  روسيه  ممالک  از خاک  که

در   روسيه  دولت  از رعايای  يکی  که  شد وقتیخواهد  روند معمول باشند می
او در   اموال و  شد و امالک  فوت  ايران  در مملکت  و تجارت  توقف  زمان
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لهذا   است  دولت  به  متعلقه  رعايای  او از مال  ما يعرف  بماند چون  ايران
  فوتم  ورثه  رد و تسليم  شرعی  الواصل قبض  موجب به  مفوت  بايد اموال می

  که  بفروشند چنان او  را اقوام  مفوت  امالک  خواهند داد که  گردد و ديگر اذن
ديگر دستور و   پادشاهان  و نيز در ممالک  روسيه  ممالک  در ميان  معنی  اين

 .نمايند نمی  باشد مضايقه  هر که  به  متعلق  بوده  عادت
 

بنادر   به  که  روسيه  بهيه  دولت  تجار طرف  اموال  و گمرک  ـ باج  نهم  فصل
از   گرفته  بلده  پانصد دينار در يک  مبلغ  تومان  آورند از يک می  و بالد ايران

 نگردد و  مطالبه  بروند چيزی  که  ايران  هر واليت  مذکور به  جا با اموال آن
  عنوان  به  قدر زياده  بياورند آن  بيرون  ايران  از ممالک  که  از اموالی  چنين هم

. نشود  مطالبه  با شر و شلتاق  تجار روسيه از  چيزی  و اختراعات  و توجيه  خرج
  ممالک بنادر بالد  به  که  تجار ايران  و گمرک  باج  بلده  نحو در يک  همين  به

  وجه  هيچ  به  اختالفی  دستور گرفته  بياورند به  برند و يا بيرون می  روسيه
 .باشد  نداشته

 

  از راه  بنادر کنار دريا و يا آوردن  تجار به  اموال  ـ بعد از نقل  دهم  فصل
  معامالت  تجار و ارباب  و اختيار به  اذن  طرفين  بالد سرحدات  به  خشکی
 ديگر خريده  و اموال  را فروخته  خودشان  و تنخواه  اموال  که  شده  داده  طرفين

و   اذن  طرفين  از مستأجرين  گمرک  ديگر از اعضای  کرده  و يا معاوضه 
  الزم  و مستأجرين  گمرک  اعضای  بر ذمه  باشند زيرا که  نخواسته  دستوری

 معامالت  ارباب  و تأخير در کار تجارت  تا معطلی  نمايند که  مالحظه  که  است
  سازش  با هم  هر نوع  يا از مشتری  يا از مبيع  را از بايع  خزانه  نيابد باج  وقوع 

 .دارند  و بازيافت  نمايند حاصل می
 

  بوکالی  شرط نامچه  در اين  و خط گذاردن  ـ بعد از تصديق  يازدهم  فصل
  و اخبار و امر اکيد به  اعالم  جانبين  اطراف بالتأخير به  عليتين  مختار دولتين

کرد  خواهد  هر جا ارسال  به  و دشمنی  امور عداوت  قطع  ترک  بالمره  خصوص
  طرفين  دائمی  مصالحه  استدامت  خصوص  به  که  الحاله  شروط نامه  اين

  و محرر و از وکالی  مرقوم  خط فارسی  باترجمان  مشروحه  مستقر و دو قطعه
  گرديد و مبادله  و با خط و مهر مختوم  تصديق  مزبوره  دولتين  مختار مأمورين
  پادشاه  خورشيد رتبت  اعليحضرت  از طرف  بايست می  است  با يکديگر شده

قدر   اعليحضرت  و از جانب  روسيه  ممالک  کل  مالک امپراطور اکرم  اعظم
  تصديق  ايشان خط شريف  امضای  به  ايران  ممالک  واالجاه  پادشاه  قدرت

پايدار   بايد از هر دو دولت می  مصدوقه  مشروحه  صلحنامه  اين  گردد و چون
. گردد  وصول  هاللی  ماه  سه  در مدت  لهذا از دولتين ر برسدمختا  بوکالی

  واليت  به  متعلقه  گلستان  محال  من  زيوه  رودخانه  معسکر روسيه  فی اًتحرير
  ماه  دوازدهم  و تاريخ  هجريه 3222  شوال  ماه  و نهم  بيست  تاريخ  به  باغ قره

 3231اکتبر  21برابر با   خورشيدی 3332  آبان ]2 3231 اوکد مبر سنه
 .[ ميالدی

 

 (3153خواه ـ تهران اسفند  خشايار ـ انتشارات آرمان. ـ دکتر ه ـ تزارها و تزارها: مأخذ)

 
 

 : 2پيوست شماره     
  چای ترکمن  ی عهدنامه               

 
 

نامدار و   معظم  شوکت  قوی  و اعليحضرت  ايران  شاهنشاه  اعليحضرت  چون
بر   هستند که  مايل  قلب  و از صميم  بالسويه  روسيه  ممالک  ختيار کلا  صاحب

روابط  اًمجدد و  داده  نهايتی  است  طرفين  ميل  مخالف  که  محاربه  صدمات
  فی  که  صلحی  وسيله  به  مملکتين  را مابين  و مودت  همجواری  حسن  قديمی

  بوده  آتيه  و برودت  اختالفات  مبانی  امتداد و دافع  اساس  متضمن  حد ذاته
  برای  مختار خود را که  استوار دارند لهذا وزرای  محکم  و بنائی  باشد بر پايه

 :داشتند  قرار معين  امر سودمند مأمور هستند از اين  اين

و   جنرال  آجودان  پسکوويچ  ژان  روسيه  امپراطور کل  اعليحضرت  از طرف
و   گرجستان  امور غيرنظامی  ، کفيل قفقازيه  اردوی  مانده، فر نظام  پياده  سرتيپ
الکساندر   نشان  خزر، دارای  دريای  بحريه  قوه  رييس  و قفقازيه  ترخان  حاجی

  و سنت  بالماس  مکلل  اول  از درجه  آن  سنت  و نشان  بالماس  مکلل  نوسکی
و   و شمشير مرصعو د  دوم  ژرژ از درجه  و سنت  اول  والديمير از درجه

  نشان  و دارای ( شجاعت  برای)  شده  طور نوشته  اين  آن  روی  طال که  ديگری
  و الکساندر ابروسکف  و غيره  عثمانی  هالل  و نشان  اول  قرمز از درجه  عقاب
والديمير از  سن  نشان  امپراتور دارای  اعليحضرت  پيشخدمت دتا و  کنسيه
 المقدس بيت  ژان سن و  دوم  از درجه  يسالساستان و سن  سوم  درجه

 .ميرزا عباس  شاهزاده  اشرف  حضرت  ايران  شاهنشاه  اعليحضرت  از طرف  
و   کرده  اجالس  چای در ترکمان  از آنکه  پس  مختار طرفين  وزرای

  شايسته  ترتيبات  به  و مرتب  قاعده  و آنرا موافق  خود را مبادله  های اختيارنامه
 :را منعقد و برقرار داشتند  ذيل  افتند فصولي

 
  و اعليحضرت  ايران  شاهنشاه  اعليحضرت  بعد مابين  ـ از امروز به  اول  فصل

  اعليحضرتين  و اتباع  و اخالف  و وراث  ممالک  و نيز مابين  امپراطور روسيه
 .برقرار خواهد بود  الدوام علی  کامله  و وداد و مودت  صلح

 

  اختتام  امروز به  سعادت  به  که  معظمين  طرفين  مخاصمه  ـ چون  ومد  فصل
  شاهنشاه  دارد لهذا اعليحضرت می  باطل را  گلستان  عهدنامه  رسيد تعهدات

  جای به  ديدند که  صالح  چنين  روسيه  امپراطور کل  و اعليحضرت  ايران
روابط   ازدياد و استحکامبر   مبنی  را که  مزبور مواد و شرايط ذيل  عهدنامه

 .برقرار نمايند  است  و ايران  روسيه  مابين  و صلح  مودت  آتيه
 

  و وراث  خود و اخالف  از طرف  ايران  شاهنشاه  ـ اعليحضرت  سوم  فصل
  و نيز خانات  است  واقع  رود ارس  در دوطرف  را که  ايروان  خود خانات

 کند عليهذا واگذار می  روس  دولت  به  مطلقه  ملکيت  را به  نخجوان
  به  راجع  که  دفاتر و اسنادی  شوند که متعهد می  ايران  شاهنشاه  اعليحضرت

  اين  از امضای  ماه  منتها شش  است الذکر فوق  خانات  و اداره  حکومت
 .نمايند  تسليم  روس  مأمورين  به  عهدنامه

 

  خط سرحدی  نمودند که  قبول  نمتعاهدتي  معظمتين  ـ دولتين  چهارم  فصل
 :شود  قرارترسيم  از اين  دولتين  مابين

  به  راه  نزديکترين  خط مستقيم  به  که  عثمانی  سرحد دولت  خط از نقطه  اين
  جا به و از آن  رسيده  مزبوره  قله  به  شده  شروع  است  کوچک  آغری  کوه  قله

  است  جاری کوچک  آغری  جنوبی  دامنهاز   که  سفلی  رود قراسوی  ی سرچشمه
  محل  رود را الی  اين  مجرای  طول  خط سرحدی  از آن  آيند پس فرود می

  و از اينجا مجرای  نموده  طی  شرور است  محاذی  که  با رود ارس  آن  التقای
  خارجی  استحکامات رسد از آباد می عباس  قلعه  و به  کرده  را متابعت  رود ارس

  يعنی  آقاچ  نيم  آن  طول  که  خطی  است  ارس  راست  در ساحل  که  قلعه  ناي
  خواهد شد و تمام  کشيده  جهات  تمام  باشد به  بوده  روسی و نيم  ورست  سه

و در   بوده  روس  دولت شود منحصر به می  خط واقع  در حدود اين  که  اراضی
  که  تخطيط خواهد شد از محلی  يقطور دق  امروز به  از تاريخ  دو ماه  ظرف
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رود   مجرای  شود خط سرحدی می  رود ارس  به  خط متصل اين  شرقی  طرف
اخير   نقطه  از اين  ايران  کند و خاک می  متابعت  بلوک  گداريدی  مزبور را الی

يابد  امتداد می  ارس  مجرای  در طول  ورست  و يک  بيست  يعنی  آقاچ  سه  الی
  طور مستقيم  را به  مغان  جلگه  خط سرحدی  محل  اين  به  صولو بعد از
  يعنی  آقاچی  در سه  آمد که بالها رود خواهد  از مجرای  محلی  به  گذشته
  قميش  بازار و ساری  دو رود آدينه  تر از ملتقای پايين  ورست  و يک  بيست

دو رود   ملتقای  الی بالها رود  چپ  از ساحل  خط سرحدی  از آن  پس است  واقع
  راست  جا در ساحل و از آن  کرده صعود  قميش  بازار و ساری  مزبور آدينه

  مزبور الی  ممتد و از سرچشمه  آن  سرچشمه  الی  بازار شرقی  آدينه  رودخانه
   طرف  به  جريانشان  که  آبهائی  تمام  که  طوری  رسد به جگير می  های تپه قله

 . خواهدگرفت  عليه  دولت  به  لقتع  است  ايران

شود لهذا مقرر  ها محدود می کوه  تيزه  واسطه  به  در اينجا حدود دولتين  چون
  دولت  به  دارد متعلق  خزر تمايل  دريای  سمت به  ها که کوه  اين  دامنه  که  است
 . خواهدداشت  ايران  به  ها اختصاص کوه  طرف  آن  و دامنه  بوده  روس

و   طالش  بين  فاصل  را که  هايی کوه  جگير خط سرحدی  های تپه  تيزهاز 
  دامنه  فاصل  که  رسد و قللی می  کمر قوئی قله  و به  نموده  متابعت  است  ارشق

  قسم  همان نمايد به در اينجا تحديد حدود می  مزبور است  های کوه  دو طرف
  پس. جگير ذکر شد  های بازار و قله  آدينه  سرچشمه  مابين  مسافت  در باب  که

  زوند را از ارشق  بلوک  که  هايی کوه  تيزه  کمر قوئی خط سرحد از قله  از آن
رسد  می  است  ولکيج  حدود بلوک  که  محلی  و به  نموده  نمايد متابعت جدا می

  خواهد شد و از اين  مراعات  است  ذکر شده  آب  جريان  در باب  که  و ترتيبی
  مزبور است  های کوه  قله  طرف  در آن  که  قسمتی  استثنای زوند به  قرار بلوک

خط سرحد   است  ولکيج حدود بلوک  که  از محلی. خواهد بود  روسيه  به  متعلق
  از بلوک  که  هايی کوه  عمده  سلسله  و قلل  کلوپوتی  کوه  قلل  الدولتين بين

  به  موسوم  رودخانه  شمالی  سرچشمه  به و  نموده  متابعت گذرد می  ولکيج
  است  ذکر شده  در فوق  چنانچه  آب  جريان  مسأله  رسد و اينجا هم آستارا می

در   آن  مصب  آستارا را الی  مجرای  جا خط سرحدی از آن. باشد می  مرعی
 .رساند می  اتمام  را به  دولتين  و حدود خاک  نموده  خزر طی  دريای

 

  که  خالصانه  دوستی  اثبات  محض  ايران  شاهنشاه  ـ اعليحضرت  جمپن  فصل
از   فصل  همين  موجب  دارند به  روسيه  امپراطورکل  اعليحضرت  به  نسبت
  نمايد که می  تصديق اًو علن اًخود واضح  و اخالف  وراث  خود و از طرف  طرف

قفقاز و   جبال  تيزه اخير و  فصل  خط تحديدی  مابين  که  و جزايری  ممالک
  دولت  به  متعلق  نواحی  اين  و غيره  بدوی  اهالی  چنين هم و  خزر است  دريای
 .باشد می  روسيه

 

  برای  الدولتين بين  از جنگ  که  کثيره  مصارف  تالفی  ـ محض  ششم  فصل
  جهت  بدين  که  و ضررهايی  خسارات  و درعوض  شده  حاصل  روسيه  مملکت

   شوند که می هدـمتع  ايران  شاهنشاه  اعليحضرت  تـاس  يدهـرس  روس  اتباع  به
 .نمايند  مزبور را جبران  و ضررهای  مصارف  کرده  تأديه  خسارتی  وجه

يا   رايج  کرور تومان  ده  را به  خسارت  وجه  اين  معاهدين  معظمين  طرفين
اقساط و   ترتيب  دارند که ر میو مقر  کرده  معين  نقره  منات  ميليون  بيست

قرارداد   شود اعتبار و استحکام  مرتب  در قرارداد مخصوصی  آن  تأديه  تضمين
  شده  درج  عهدنامه  لفظ در همين  لفظ به  کانه  خواهد بود که  حدی  مزبور به

 .باشد
 

  ديدند که  صالح  چنين  ايران  شاهنشاه  اعليحضرت  ـ چون  هفتم  فصل
و وليعهد فرمايند لهذا   فرزند خود را وارث  ميرزا همايون عباس  اشرف  حضرت

  مکشوف خود را  دوستانه  نيات  اينکه  محض  روسيه  امپراطور کل  اعليحضرت
دارند مشهود خاطر   وراثت  نوع  اين  استحکام  به  در مساعدت  را که  و ميلی

  از امروز شخص  د کهشون نمايند متعهد می  ايران  شاهنشاه  اعليحضرت
  به  جلوس را از حين  و ايشان  شناخته  و وليعهد دولت  ميرزا را وارث عباس
 .بدانند  مملکت  اين  حقه  سلطان  سلطنت  تخت

 

  به  که  خواهند داشت  حق  سابق  مثل  روس  تجارتی  ـ سفاين  هشتم  فصل
  آن  های کناره  و به  هسير کرد  آن  سواحل خزر و امتداد  طور آزاد در دريای
و   يافت و امداد خواهند  معاونت  در ايران  و غرق  شکست  فرود آيند و در موقع

در بحر خزر   قرار سابق  به  که  خواهند داشت  حق  هم  ايران  تجارتی  سفاين
  به  هم  و شکست  غرق  بروند و در صورت  روس  سواحل  و به  سير نموده

  هايی آن  چون  جنگی  های کشتی  اما در باب.د خواهد شدو امدا  ها کمک آن
بحر خزر را  سير در  باالنفراد حق  االيام دارند از قديم  روس  نظامی  بيرق  که

ها خواهد  کشتی  همان  امتياز منحصر به  اين  سبب  بدين  هم  اند حال داشته
  که  واهد داشتنخ  حق  ديگری  دولت  روس  دولت غير از  که  طوری  بود به
 .باشد  خزر داشته  در دريای  جنگی  سفاين

 

  و اعليحضرت  ايران  شاهنشاه  منظور اعليحضرت  ـ چون  نهم  فصل
و   سعادت  به  که  روابطی  استحکام در  که  است  اين  روسيه  امپراطور کل

 مقرر نمايند  و کوشش  سعی  است  استقرار يافته  دولتين  مابين اًمجدد  ميمنت
  انجام  برای  خواه  که  سفراء کبار و وزراء مختار و شارژدافرهايی  دارند که می

  دربار يکديگر فرستاده  به  دايمی  اقامت  جهت  به  و خواه  موقتی  مأموريت
  مودت  و مطابق  طرفين  و حيثيت  شان خود موافق  فراخور مقام  شوند و به می

شوند   مورد اعزاز و احترام  مملکتی  عادات  برحسب و نيز  الدولتين و اتحاد بين
ملحوظ و منظور شود   بايد از طرفين  که  تشريفاتی  عليهذا در باب

 .مقرر خواهد شد  مخصوص  دستورالعملی
 

  روسيه  و امپراطور کل  ايران  شاهنشاه  اعليحضرت  ـ چون  دهم  فصل
  فوايد اعاده  را از نخستين  لتدو دو  مابين ، روابط تجارتی  استقرار و توسعه

و   تجارت حفظ  به  راجع  که  ترتيباتی  ديدند که  صالح  دانند چنين می  صلح
  طور مرضی  به  عليحده  ای نامه  مقاوله  در يک  است  دولتين  اتباع  امنيت

و انعقاد   مختار طرفين  وزرای  مابين  که  نامه مقاوله  يابد و اين  نگارش  الطرفين
  همين  متمم جزو  که  است  اين  مثل  خواهد يافت  انضمام  عهدنامه  اين  به

 .باشد  بوده  صلح  عهدنامه

هر جا   السابق کمافی  دهد که می  حق  روس  دولت  به  ايران  پادشاه  اعليحضرت
  تجارتی  و وکيل  جا قنسول آن  باشد به  الزم  تجارتی  منافع  جهت  به  که

هر   تبع من  را که  تجارتی  و وکالی  قونسول  اين  شوند که متعهد می بفرستد و
  الزمه  که  و امتيازاتی  و احترامات  نفر نخواهد بود از حمايت  از ده  زياده  يک

  هم  امپراطور روسيه  مند سازد و اعليحضرت بهره  ها است آن  رسميت  سمت
  اعليحضرت  تجارتی  و وکالی  ونسولق  را درباره  رفتار بمثل  دهد که می  وعده

 .منظور دارد  شاهنشاهی

  روس  های يا قونسول  از مأمورين  از يکی  ايران  دولت  حقه  شکايت  در صورت
  اين  و به  اقامت  ايران  عليه  در دربار دولت  که  وزير مختار يا شارژدافری

و   کرده  خود خلع  ترا از مأموري  دارد مشاراليه  بالفاصله  رياست  اشخاص
 .داند برگذار خواهد کرد  صالح  هر کس  کار او را به  کفايت اًموقت

 

  به  که  طرفين  اتباع  امور و دعاوی  به  صلح  از حصول  ـ پس  يازدهم  فصل
  عدالت  و از روی  شده  بود مراجعه  مانده  تعويق  در عهده  جنگ  وقوع  واسطه
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  چنين  ايران  شاهنشاه  اعليحضرت  ـ چون  هفتم  فصل
فرزند   ميرزا همايون عباس  اشرف  حضرت  ديدند که  صالح

امپراطور   تو وليعهد فرمايند لهذا اعليحضر  خود را وارث
و   مکشوف خود را  دوستانه  نيات  اينکه  محض  روسيه  کل

دارند   وراثت  نوع  اين  استحکام  به  در مساعدت  را که  ميلی
نمايند متعهد   ايران  شاهنشاه  مشهود خاطر اعليحضرت

و وليعهد   ميرزا را وارث عباس  از امروز شخص  شوند که می
  سلطنت  تخت  به  جلوس از حين را  و ايشان  شناخته  دولت

 .بدانند  مملکت  اين  حقه  سلطان

  خزانه از يکديگر يا از  طرفين  اتباع  که  مطالباتیخواهد شد و   و فصل  قطع
 .خواهد شد  عاجال تأديه  دارند بالتمام  جانبين

 

خود   اتباع  منافع  نظر به  معاهدين  معظمين  ـ طرفين  دوازدهم  فصل
  اموال  دارای  رود ارس  در دو طرف  که اشخاصی  برای  شدند که  الرأی متفق

  به بتوانند آنرا  اليهم مومی  قرار دهند که  ساله  سه  تیهستند مهل  غيرمنقوله
  امپراطور کل  اعليحضرت  برسانند ولی  و معاوضه  مبايعه  به  طور دلخواه

  سردار سابق  خان حسين  خود اوست به  شرط راجع  اين  که  تا حدی  روسيه
  ا از انتفاعر  نخجوان  سابق  حاکم  خان و کريم  خان حسن  و برادرش  ايروان
 .دارد می  مستثنی  شرط مزبوره  مدلول

 

  اخيره  محاربه  در هنگام  طرفين  را که  اسراء جنگی  ـ تمام  سيزدهم  فصل
  سايره  در اوقات  که  دولتين  اتباع  چنين هم اند و دستگير کرده  از آن  و يا قبل

 .د شدمسترد خواهن  چهار ماه  باشند در ظرف  گرفتار شده اًاسير

  را به  اليهم شد، مومی  داده  و اشياء الزمه  ارزاق  اشخاص  اين  به  بعد از آنکه
  برای  از طرفين  که  کميسرهايی  جا به آن و در  داده  آباد حرکت عباس  طرف

. خواهندکرد  اند، تسليم مأمور شده  ايشان  اوطان  به  اعزام  استرداد و تهيه
بعد   سبب  و به  گرفتار شده  اسيری  به  که  دولتين  تباعو ا  اسراء جنگی  درباره
  اند طرفين مسترد نشده  فوق  مدت  در ظرف  ديگری  علت  ها و يا به آن  مکان

 . خواهند داشت  و مجری  را مرعی  ترتيبات  همين  معاهدين

  ای  دهند که خود قرار می  را برای  حق  اين اًمخصوص  و روس  ايران  دولتين
  هر وقت  شوند که می  نمايند و ملتزم  مطالبه را  اشخاص  قبيل  اين  کان  وقت

 .مسترد سازند را  اليهم شدند مومی  مطالبه  يا از طرفين  خود اسراء اظهار کرده
 

  ها و ترانس فراری  اخراج  معاهدتين  معظمتين  ـ دولتين  چهاردهم  فصل
  و حکومت  اطاعت  تحت  به  آن  مدت در يا  از جنگ  قبل  که 2را  فوژهايی
 .نخواهند کرد  باشند مطالبه  آمده  طرفين

  سابق  وطنان و هم  فوژها با تابعين  از ترانس  بعضی  خفيه  مناسبات  چون  ولی
  نتايج  اين  جلوگيری  دفع  شود لهذا محض می  مضره  نتايج  حصول  موجب
  حدود ذيل مابين  خود که  ر متصرفاتد  شود که متعهد می  ايران  عليه  دولت
  مشخص  اسمه  يا بعدها به  الحال  که  اشخاصی  حضور و توقف  است  واقع

  و از طرف  رود ارس  طرف  مقصود از حدود از يک خواهد شد روا ندارد و
ورود جقتور و   ارومی  و درياچه  رود جهريق  واسطه  به  که  است  ديگر خطی

 .شود می  خزر ترسيم  در دريای  آن  مصب  یال  اوزن رود قزل

و   قراباغ  در خانات  دهد که می  نيز وعده  روسيه  امپراطور کل  اعليحضرت
  است  واقع  ارس  راست  در سمت  که  ايروان  خانات  و در قسمت  نخجوان

  که  است مقرر  و سکنا نمايند وليکن  را نگذارد توطن  ايرانی  فوژهای  ترانس
  رجوع  طرف  که  اشخاصی  مگر درباره  نخواهد يافت  لزوم  صورت  ماده  ناي

  و بيکها و روسای  خوانين  ديگر هستند از قبيل  مقامات  بعضی  يا دارای  عامه
  ايشان  خفيه  و مناسبات  و تحريک  شخصی  اعمال  مالها که  يعنی  روحانی

  شود و اما در خصوص ها می آن  ديمق  و تابعين  هموطنان  سوء اثر درباره  باعث
  يکديگر رفته  ممالک  به  که  دولتين  اتباع  که  مقرر است  مملکتين  عامه  نفوس

  اين  که  دولتی  يعنی  دولت  آن  که  در هر جايی  بروند آزاد هستند که  يا در آتيه
  و سکنی  داند توطن  اند صالح درآمده  و اقتدار آن  حکومت  در حيطه  اشخاص

 .نمايند
 

  اعليحضرت  عميم  خيريت  و نيت  قصد سليم  ـ چون  پانزدهم  فصل
را   عليه  دولت  و اتباع  الحال خود را مرفه  ممالک  که  است  اين  ايران  شاهنشاه

  شده  ختم  و سعادت  سلم  به  که  جنگ  اين  حاصله  و صدمات  از تشييد مصائب
  آذربايجان  و کارگزاران  اهالی  تمام  ی لهذا دربارهو محفوظ دارد   مصون  است

  از اين  هيچيک  که  طوری  دارند به می  مبذول  شامل  و رحتمی  کامل  عفوی
در   که رفتار و کرداری  از حيث  و چه  عقايد و نيات  جهت  به  چه  اشخاص

مورد   رسيدهظهور   به  از ايشان  مزبوره  ايالت  تصرف  يا در مدت  جنگ  موقع
  به  يکساله  از امروز مهلتی  بر اين  شد و عالوه نخواهد  واقع  و اذيت  تعرض

  خود به با کسان  ايران  طور آزاد از ممالک  به  که شود تا اين می  ها داده آن
  فروش  و به  نموده  حمل  خارج  خود را به  منقوله  بروند و اموال  روسيه  ممالک

  ممانعتی  اندک  محلی  يا کارگزاران  ايران  عليه  دولت  که ينا  برسانند بدون
و   حقوق شود می  حمل  خارج  يا به  فروخته  که  و اشيايی  و از اموال  نموده

  غيرمنقوله  اموال  بگذارند اما در باب  در مورد آن  يا تکليفی  دريافت  مرسومی
  فروش  را به  مزبوره  اموال  د کهشو می  داده  مهلت  ساله  پنج  اليهم مومی  به

 .نمايند  و انتزاع  انتقال  طور دلخواه  برسانند يا به

  و مستوجب(  کريم)  و جنايت  جنحه  به  مجرم  يکساله  مدت  در اين  که  کسانی
 .خواهند بود  عفو مستثنی  شوند از اين  ديوانخانه  معموله  سياست

 

  عهدنامه  اين  مجرد امضای  به  رفينمختار ط  ـ وزرای  شانزدهم  فصل
  مخاصمه  خواهند فرستاد که  الزمه  حکام و  نقاط اعالم  تمام  عاجال به  صلح

 .نمايند  را بالتأخير ترک
 

امضا و مهر   و به  شده  نوشته  مدلول  يک  به و  نسختين  به  که  عهدنامه  اين
  که  معتبره  نامجات  تصديق و  تصويب  به  است  رسيده  مختار طرفين  وزرای
  نامجات  خواهد رسيد و تصديق  روسيه  امپراطور کل  ايشان  امضای  دارای
  و در صورت  چهارماه  باشد در ظرف  بوده  ايشان  امضای  دارای  که  معتبره
 .خواهد شد  مبادله  مختار طرفين  توسط وزرای  زودتر به  امکان

  شعبان  پنجم  مطابق 3222  سنه  فال  خجسته  سال  فيورال  ماه  دهم  تاريخ  به
 3222  فوريه 23برابر با   خورشيدی 3250 اسفند ماه  اول] هجری 3211

 .تحرير شد  چای در ترکمان  [ميالدی
 

 (3153خواه ـ تهران اسفند  خشايار ـ انتشارات آرمان. تزارها  و تزارها ـ دکتر ه ـ: ماخذ)
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دکتر جواد طباطبائی در پاسخ مثبت به درخواست و نظرخواهی ما از ايشان در باره جنبش مشروطه و درج آن در شمارة ويژه تالش، اين 

فصلی در بررسی ارزش و اهميت رساله . گذاری ما را از خود فراهم آوردند فصل از اثر آتی خود را در اختيار ما قرار دادند و موجبات سپاس

خواهی ايرانيان که بر بستر آن خواننده  گيری انديشه و نظام حقوقی و تاريخ قانون به عنوان اثری در خور توجه در تاريخ شکل «يک کلمه»

خان مستشارالدوله رجال روشنفکر عصر ناصری در تاريخ تجددخواهی ايران  های ميرزا يوسف تری با جايگاه و قدر تالش به صورت عميق

 .گردد آشنا می

 

 

 
  سالگرد حنبش  صدمين  مناسبت  به  جاری  سال  درپايان  که  است  ايران  دربارة  جلد تأملی  دومين  بخش  از دومين  زير فصلی  مطلب»

 «.منتشر خواهد شد  ايران مردم  خواهی مشروطه
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  چهارم فصل
  حقوقی  نظام  در اصالح  رساله  نخستين

 

 

 

 

 
 . است " کلمه"  يک  همان  شود، نتيجة می  جا ديده در آن [ که]ها  و خوبی  ترقيات  و هرگونه  است " کلمه"  يک  فرنگستان  نظم  و اصول  نبنيا

 
  آن  سياسی  و نظام  ايران  در جامعة  ژرفی  آمدهای پی 3225  دهة  بحران

از   بسياری  وجدان  قدر اعما  انقالبی  که  گفت  توان و می  داشت  دنبال به
در   که  هايی از نوشته  برخی  جلد به  اين  بخش  در نخستين. ايجاد کرد  ايرانيان

اثر   مجديه  رسالة  دربارة  و بويژه  کرده  انتشار پيدا کردند، اشاره ها سال  اين
  از وزيران  ميرزا محمد خان.  ايم کرده  بحث  مجدالملک  ميرزا محمدخان

را   ، آن انتشار نداشت  او امکان  مجدية  رسالة  جا که بود و از آن  شاه  ناصرالدين
نيز   مستشارالدوله.  گذاشت  مندان در اختيار عالقه  خطی  نسخة  صورت  به

را در   کلمه  يک  بود و رسالة  حکومتی  بلندپاية  از کارگزاران  مجدالملک مانند
  سمت  به 3221  از سال  که ، خود، پاريس  مأموريت  در محل 3227 سال

  و تصدی  تهران  به  از انتقال  کرد، پيش می  شهر خدمت  در آن  سفارت کاردار
 خان  ميرزا حسين  عظمای  در صدارت 3222  سال  به  عدليه  وزارت  مستشاری

  سفارت  از کارداری  پيش. تحرير کشيد  رشتة  ، به ، سپهساالر اعظم مشيرالدوله 
  ترخان حاجی ، کارپرداز سال  هشت  مدت  ، به ، نخست ستشارالدوله، م پاريس

  تفليس در  و چهار سال  پترزبورگ  در سن  ماه  نيز شش  پس  بود و از آن

ميرزا .بود  شهرها انديشيده  اين  و نهادهای  ترتيبات  و دربارة  کرده  خدمت
،  کلمه يک  ، در مقدمة باره  خود در اين  تأمالت  به  ای با اشاره  خان  يوسف

و   و اقتدار لشکر و آسايش  انتظام«  در روسيه  اقامت  در مدت  نويسد که می
شد  می  چه«  که  است  کرده آرزو می  و همواره  ديده کشور را می  آن«  آبادی

  حاصل  و آبادی  آسايش  و اقتدار و اين  نيز نظم  ايران  در مملکت  که
از   شاه  دستور ناصرالدين  به 3221  سال  های ماه  سيندر واپ او« گرديد؟ می
  يا نمايشگاه«  عمومی  بساط»شد و   اعزام  پاريس  مأموريت به  استانبول  راه

  در پاريس  اقامت  کرد و در مدت«  و مشاهده  مالحظه»را  3207  سال  جهانی
جا  در آن  ير ايرانسف  خان  ملکم  ، که لندن  به«  سياحت  عزم به»نيز چهار بار 

  و سن  تفليس  که  دريافت  و پاريس  در لندن  مستشارالدوله . بود، رفت
نظر   به« و اقتدار  انتظام»از   ای نمونه  با ايران  مقايسه در  ، که پترزبورگ

و اقتدارند   فاقد انتظام  ايران  اندازة  به  و پاريس  لندن با  آمدند، در مقايسه می
  و پاريس  لندن  از سامان  ای سايه  چون هم  روسيه اقتدار  ، انتظام و، در واقع

 :نويسد او می.  است  بوده
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 کشور و  لشکر و آبادی  انتظام  و انگليس  در فرانسه  که  ديدم می  مدت  در اين
  است قدر  صد آن  عامه  و آزادی  و آسايش  هنر و معارف  و کثرت  اهالی  ثروت

  توانم نشمارند،  و اگر اغراق.  بودم  کرده  الذکر مشاهده سابق  در مملکت  که
  بوده  ای ، نمونه بودم  کرده  الذکر مشاهده سابق  در مملکت  چه آن  که  گفت
 . ديدم می  بعد در فرنگستان  که از آن  است

 ايرانی  از روشنفکران  با برخی  که  ها و مکاتباتی ، درآشنايی مستشارالدوله
،  خان  با ملکم  معرفت  سابقة  سبب  و نيز به  کشور داشت  و خارج  داخل 

را   قانونی  سندی  فقدان  جا که بود و از آن  برده  پی  قانون  کلمة  يک  اهميت به
  مترصد فرصتی  ، پيوسته دانست می  ايران  مستقل  سلطنت  عمدة  ايرادهای از

و   پاريس  از مأموريت  گرفتن  بهرهاو با . کند  را بر طرف  نقص  اين بود تا
آورد و با   کار را فراهم  داد، مقدمات  دست  از لندن  که  ديدارهايی  فرصت
  آمده  فرانسه  اساسی  قانون  در مقدمة  بشر که  حقوق  اعالمية مواد  اقتباس
  عرضه  مدون  صورتی  داد و به  تطبيق  اسالم  حقوق  با مبانی را  اصول  بود، آن

  هفدهم / 3221  رجب  هيجدهم  در تاريخ  مستشارالدوله  که  ای از نامه. کرد
بر   ، چنين است  نوشته  آخوندزاده  علی ميرزا فتح  به  پاريس از 3207نوامبر 

  ، اما او نسخة بوده  االسالم روح  در اصل  کلمه  يک  رسالة  عنوان  آيد که می
  کتاب»: نويسد می  خان  ميرزا يوسف . است  ناميده  کلمه  يکرا   نهايی

در   ای نسخه  است  مدتی. شود می  ديگر تمام  اهلل، تا دو ماه شاء  ، ان االسالم روح
خواهد   ، ولی نشده  کار تمام  و کثرت  معاون  قلّت  علّت  به  ، ولی دارم  دست

  اسباب  عجمي  به  ، يعنی است  ای نسخه  خوب«  افزايد که می  گاه او آن« .شد
پيدا   و براهين  آيات  صحيح  احاديث مجيد و  از قرآن  و سيويليزاسيون  ترقی
  مانع  اسالم  يا آيين  اسالم  آيين  چيز مخالف  ديگر نگويند فالن  که  ام کرده
  وجود دارد که  احتمال  ، اين رساله  عنوان  دربارة« . است  و سيويليزاسيون  ترقی

در   کتابی  است  منتسکيو قصد داشته  القوانين روح  به  اقتدایبا   مستشارالدوله

  که  است  نوشته  ، همان ، در واقع کلمه يک  بنويسد و رسالة  اسالم  قوانين  روح
با   اسالم  قانون  روح  ، مطابقت آخوندزاده به  خود او در نامة  گفتة  ، به در آن
  ميرزا يوسف  اگرچه.  است  قرار داده  بررسی بشر را مورد  حقوق  اعالمية  اصول
بود، اما   برده  پی  قانونی  ايجاد نظام  اهميت به  در پاريس  از اقامت  پيش  خان

و   بحث  برای  غنيمتی  های فرصت  ، که لندن او از  ديدارهای  رود که می  گمان
  های بسيار، تشويق  احتمال  و، به آورد، می  پيش  خان  گفتگو با ملکم

خواندند ـ  می«  القدس روح»او را   و مستشارالدوله  آخوندزاده  ـ که  الدوله ناظم
  پيش  ای ، دهه وانگهی.  است  داشته  کننده  تعيين  نقشی  کلمه  يک  در تدوين

از   الدوله امين  خان  فرخ  سفارت  ، در بازگشت خان  ، ملکم از مستشارالدوله
،  از ايران  هرات  و انفصال  انگلستان قرارداد با  یامضا  دنبال  به  ، که پاريس

  برقراری  دربارة  هايی شد، رساله  حاصل  ايران  مردم  برای  ديگری  بزرگ  وهن
  خان  تبريز و ميرزا تقی  دارالسلطنة  رجال اگر از. بود  انتشار داده  حقوقی  نظام

،  ، نخست رانروشنفک  در ميان  که  نيست  ، ترديدی نظر کنيم  صرف
  برده  پی  اروپايی  کشورهای  در ترقی  قانون  کلمة  يک  اهميت  به  الدوله ناظم

  در حقوق  هايی رساله ، ، کمابيش دفتر تنظيماتو   دفتر قانونبود، اما 
  فرانسه  و جزايی  مدنی  قوانين  را از مجموعة  مطالب  اند و او آن موضوعه
،  کلمه  يکاز انتشار  پيش  ای دهه.  است  کرده  هاختصار ترجم  و به  اقتباس

  کشورهای« و ترقی  رونق«  خاستگاه  بود که  نوشته  دفتر قانوندر   الدوله ناظم
  و فرق«  قانون  شود مگر از کارخانة نمی  نيز حاصل  نظم»،  است  نظم  اروپايی

در ...  است  لکتیمم  حقوق  ضمانت  فرق»از   ناشی  و فرنگستان  ترکستان  ميان
  به  المحاله  مملکت باشد، اين  انگليس  استحکام  به  حقوق  ضمانت  که  ملکی
  نيز آغاز رسالة  صوری ، از نظر بر اين  افزون. «خواهد بود  انگليس  ملک  رونق
از «  داند که می«  غيبی هاتف«  را ندای  رساله  آن  تدوين  داعية  ، که کلمه  يک

و «  شده  متوجه  اسالم  مملکت  سوی  ، به و آسمان  زمين  ، مابين مغرب  سَمْت
  انحطاط  اسباب و  در علل  تأمل  را به«  سيد انام  شريعت  سبيل  سالکان»

دفتر   در رسالة  خان ملکم  که  است  ، يادآور خوابی است  فراخوانده  اسالم  دنيای
  درخانه  به  رجال از  او را با گروهی  شاه  که  بر اين  کند مبنی می  نقل  تنظيمات
  از دولت  اغتشاش»  رفع  برای  که  است  بوده  دستور داده  آنان  و به  فراخوانده

«  حده' علی و دو جز  به  اختيار حکمرانی«  تقسيم  برای  قانونی«  ايران
 .بنويسند

  کلمة  يکو   خان ملکم  های رساله  نخستين  از فقرات  برخی  ميان  با مقايسة
 که  گفت  توان ، می از نظر صوری  ، بويژه نگاه  ، در نخستين مستشارالدوله

  دنبال  در حقوق  ای رساله  را در تدوين  الدوله ناظم  های کوشش  مستشارالدوله 
،  است  کرده  تدوين  دفتر تنظيماتيا   دفتر قانونتقليد از   به  ای و رساله  کرده

  نويسی قانون  تجربة  کلمه  يک،  و، در واقع  است  ظاهری  شباهت  اما اين
دفتر يا   دفتر قانون،  کرديم  اشاره  که  ای گونه  به. کند نمی  دنبال را  خان ملکم

  يک  که بودند، در حالی  موضوعه  در حقوق  هايی رساله  خان  ملکم  تنظيمات
  توان ، می آمده  آخوندزاده  به  امةدر ن  ، که آن  عنوان  نخستين از  که ، چنان کلمه

  های مجموعه  که  است  حقوقی  فلسفة  يا مبنای  قوانين  ، ناظر برروح دريافت
  رسالة  مستشارالدوله  که  زمانی. شد می  تدوين  آن  بارعايت  بايست می  قانونی

  گام  نخستين  در واقع  ، که اقدامی  چنين  آمدهای پی  ،گسترة نوشت خود را می
  تنگ  آمد، از حوصلة شمار می  به  مشروطيت  قانونی  های مجموعه  در تدوين

  به  مناسبت  را به  نکته  اين.  رفت فراتر می  بسی  ايرانی  روشنفکران از  بسياری
  کرد که  جلد نيز تکرار خواهيم  ديگر اين  و در جاهای  گوييم می  اشاره

  دو بحث  به  رو، بويژه بود و، از اين  ، سياسی طور عمده  ، به ايران  روشنفکری
داشتند،   سياسی  با انديشة  ای پيچيده  پيوندهای  که  تجددخواهی  اساسی
  از بسياری  ، که آخوندزاده ' حتی. اعتناء ماند ، بی و اقتصادی  حقوقی  انديشة

 ميرزا يوسف خان مستشارالدوله



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

41 

 

شمار   به خود  زمان  بود و از نوآوران  ايرانی  روشنفکری  از پيشگامان  جهات
  تدوين  مشغول  که  او در زمانی  به  ای را در نامه  مستشارالدوله  آمد، اشارة می

،  علی ميرزا فتح  که  بايد بگوييم  نخست. کرد نمی  بود، درک  کلمه  يک  رسالة
  را اقدام  خان ، کار ميرزا يوسف خواه قانون  روشنفکران از  بسياری  خالف  به

  او، در نامة  اگرچه.  او را نيز درنيافت  اقدام  و معنای  تدانس نمی  سودمندی
ظاهراً ...  که  شنيدم»: نويسد می  خان ميرزا يوسف  به «3203  آغوست«  مورخ
  گويم می  ريا و تملق واهلل بی. کنيد می  ترجمه  فارسی  به... را  ناپاليونی  قانون

اختيار  نظير شما بی بی  بزرگ  همّت  مسرور و به شما قلباً  حالت  از اين  که
  مکتوباترا تا انتشار   قانون  تدوين  آخوندزاده  ، اما همان« گر هستم ستايش

.  دانست سودمند نمی«  ِّ مردم کل  خياالت  درباغ  افکندن  ريشه»و   الدوله کمال
بود   و بر آن  دانست می  هر تحولی  را مقدمة  سوادآموزی  ، آخوندزاده وانگهی

پذير  بود، امکان  کرده  او اختراع  که  الفبايی جز با  ايرانيان  باسواد شدن  هک
  به  خان ميرزا يوسف  انتصاب  مناسبت  به  که  ای در نامه  آخوندزاده. نخواهد شد

نکشيد و   بيشتر طول  سال  يک  ،که تبريز نوشته  وزارت  نيابت  مقام
  خود را از دست  و لقب  ، عزل خان ملکم با  مناسبات  اتهام  به  مستشارالدوله

، اما از « است  خوب  تجديدات و  تنظيمات  جميع«  کند که می  داد، تصريح
نخواهد   اثر نخواهد شد و دوام ، منشأ است  ويران  بست از پای  خانه  جا که آن

ِّ  لک  مابين فی  و معارف  علوم«  که است  اين  تنظيمات  اجرای  عمدة  شرط. آورد
. پذيرد  بالاستثناء عموميت  شريف و  ، از وضيع' و ادنی ' ، از اعلی ملّت  اصناف
وزراء دارند   باشند که  استعداد را داشته  و کشتکار و تاجر و عطار نيز آن  شبان

ميرزا . «باشند  داشته  شرکت  دولت  تدابير اوليای  در جميع  ملّت  و جميع
  جواز تأسيس  کسب  برای  مستشارالدوله  های کوشش  به  ای با اشاره  علی فتح
  کامله  سعادت»داند، اما  می  آبادانی  مقدمات را از  آن  چه از علماء اگر  آهن  راه

ّ  مبدأ کل»او   گفتة  به  داند که می« ديگر  اوضاع و  شروط  به  منوط»را «  ملّت
  هر دو موقوف  و اين  الدوله کمال  مکتوبات  مطالب  و ترويج  ها انتشار علوم آن
 1  مورخ  ، در نامة علی نيز ميرزا فتح  از آن  پس  هايی سال .« تغيير الفباست  به

 : نوشت  مستشارالدوله  به  ، خطاب توجه  جالب  تمثيلی ، در3272  مارس
  از برای  عرّاده  يک  به  ماند که می  آن  به  شما امروز در ايران  قوانين  وضع
و  خر  و يک  اسب  مثالً يک. شوند  السير بسته مختلف  چهار حيوان  نشکشيد
،  است خر  که ؛ آن السير است ، سريع است  اسب  که  آن. گاو  و يک  جاميش  يک

مطلقاً  ، گاو است  که  ؛ آن السير است ، بطئی است  جاميش  که  السير، آن متوسط
. نخواهد شد  هرگز کشيده  ، عراده حالت  در اين.  السير است مانع  با لجاجت

خر،  "! بکشيم را  کنيد عراده  بياييد همت": گويد  می  همراهان  به  اسب
  کراهت  به  جاميش .کند می  متوسطی  دهد و حرکت ، رضا می نخواهی خواهی
را   اسب  حرف  نه کند، اما گاو می  بطئی  شنود و حرکت را می  اسب  حرف

 .جنبد می از جا  شنود و نه می

 :نويسد دهد و می می  را توضيح  آن  ، معنای تمثيل  همين  ، در دنبالة آخوندزاده
  اند که اسب  شبيه  در ايران  ايد و ليبراالن سير عرابه  طالبان  خيال  شما ارباب

  کراهت به  و گاوند که  خر و جاميش  شبيه...  شمايند و سايرين  خيال  پيروان
شود؛ بايد   اسب  ايران  اهل  بايد همة. نيستند  ستند و يا هيچشما ه  پيرو خيال

 .خواهد افتاد  راه  به  عرّابه  وقت  در آن. گردد  ليبرال  ايشان  همة
  منوط  هر اصالحی  موفقيت  که و تأکيد او بر اين  آخوندزاده  مخالفت  دربارة

در   اساسی  اما نکتة ، گوييم نمی  جا سخنی ، در اين است  فارسی  تغيير خط به
  ظاهراً قانون«  گويا مستشارالدوله  که  اوست  اشتباه  اين  علی ميرزا فتح  نامة

از   بخشی  ناپلئون  های قانون.  است  کرده می«  ترجمه  فارسی  به... را  ناپاليونی
آغاز  3251  سال  به  مدنی  قانون  با تدوين  بود، که  فرانسه  موضوعة  حقوق
  طبيعی  در حقوق  اصولی  مستشارالدوله  االسالم روح  رسالة  که حالی درشد، 
  باشد و هيچ  داشته  اِشراف  ايران  آيندة  اساسی  بر قانون  بايست می بود و
ميرزا   که  ، زمانی البته. مغاير نباشد  اصول  آن  با روح  ای موضوعه  قانون

او   دست  به  خان ميرزا يوسف  سالة، هنوز ر نوشت را می  نامه  اين  علی فتح
  را خواند، ايرادهای  از آن  ای نسخه  که  از آن  ، پس آخوندزاده بود، اما  نرسيده

  که  ای در نامه. وارد کرد  ديگری  اساسی
،  کرديم  را نقل  از آن  باالتر فقراتی

  اشاره  تری اساسی  نکتة  به  آخوندزاده
  د بر بيسوادیکند و بار ديگر با تأکي می

] او را[  زحمات  جميع» ، ايران  مردم  عامة
در   که  گويد اصولی داند و می می«  باطل
  خياالت  نتيجة» ، آمده  کلمه  يک

  اصل  اين  و او به«  است  يوروپاييان
  ترقی»  که  است  نداده  نشان  توجهی
  و فعلی  صوری  ترقی...  به  و خيالی  معنوی
،  و، بنابراين « است  نجسته  و تقدم  سبقت

  خيال  اساس به  انسان  که  نخواهد بخشيد وقتی  حاصلی  ديگران  اتخاذ تجربة»
  همين  دنبالة ، در آخوندزاده« .باشد  نبرده  پی  تجربه  ارباب  عقول  اندازی و طرح
  به  ايران  مردم  در عقول  يوروپاييان  بايد خياالت«  افزايد که ، می مطلب
مقدَر   پاسخ  ، اما او اين«باشد  داشته  تقدم  يوروپاييان  و مصنوعات  تجارت

داند و  نمی «پذير نيز امکان] او را[  خيال  اين«  آورد که را نيز می  مستشارالدوله
  خيال در  ، حق باری.  است  راست  هم  ، اين الحساب ، علی بلی«  نويسد که می
خواهد  ما بروز  الضمير ما از خيال ما فی  که خواهد رسيد  وقتی.  است  من
،  رسيده ما  دست  به  آخوندزاده  از بايگانی  که  هايی نامه  از مجموعة« .کرد
 حقوقی  نظام  اصالح  مشکل  با عالقه  علی ميرزا فتح  که  دريافت  توان می

 در« 3275نويابر   هشتم»رو، بار ديگر، در  کرد و، از اين می  را دنبال  ايران 
 تبريز بود،  الوزارة  نايب  سرتيپی  با درجة  ، که مستشارالدوله  به  ای نامه

 را کتابی  کلمه  يک،  ، در آغاز نامه آخوندزاده. او را برشمرد  اقدام  ايرادهای
 را  آن  فقرات  نخستين  کند، اما در اين می  توصيف«  و يادگار خوب... نظير بی» 

او، . « است  شده  نوشته  مرده  ملّت«  برای  خواند که می مفيد  ای اندرزنامه
سند   ترين از مهم  کلمه  يک  ، که فرانسه  انقالب  تجربة  به  با توجه ، گاه آن

  خيال  در يوروپا نيز سابقاً چنان  نويسد که بود، می  شده  اقتباس  آن  حقوقی
  بعد ديدند که. شود  ظلم  کتارِ  که  بايد گفت  نصيحت  ظالم  به  کردند که می

  ممانعت  عدم  بواسطة  ، خودش پس . اصالً مؤثر نيست  ظالم  در مزاج  نصيحت
  و يکجهت  فهميد و با يکديگر يکدل را  ، فوايد اتفاق کرده  ترقی  در علوم  دين
  پس "!شو  گم  و حکومت  سلطنت  بساط از":  گفت  نموده  رجوع  ظالم  ، به شده

   ايد، خود ملّت کرده  انـبي  انـخودت  کتاب ما درـش  را که  کونستتسيونی ، از آن

  ناشـــی«  ملّـــت«  توانـــد از ارادة نمـــی  قـــانونی  هـــي  جديـــد،  در حقـــو 

ــده ــن  نشـ ــد و، از ايـ ــومرو، م باشـ ــادين  فهـ ــام  بنيـ ــوقی  نظـ ــد   حقـ جديـ

ــوم ــدگی  مفهـ ــة  نماينـ ــی  در انديشـ ــت  سياسـ ــه  اسـ ــرع  کـ ــل  فـ   براصـ

 . است  مردم  حاکميت
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 .کرد  وضع  عدالت  و اجرای  امور عامه  برای
 درون  طلب اصالح  و ديگر رجال  مستشارالدوله  خالف  ، به که  آخوندزاده

 عملی  انقالب  جديد جز از طريق  نهادهای  کرد ايجاد نظام ، تصور می حکومت 
  به  که  شما نيز قادر است  آيا ملّت»: پرسد می  خان نخواهد شد، از ميرزا يوسف 

 «!هرگز»: افزايد و می« شو؟  گم  و حکومت  سلطنت  بگويد از بساط  ظالم
 های از مغايرت  برخی  از برشمردن  ، پس نامه  همين  ، در پايان آخوندزاده

 خود را تکرار  آغازين  ، بار ديگر، گفتة ايران  قدمايی  و سنت  اروپايی  های قانون 
  که«  پذير است  امکان  در صورتی  ظلم  و رفع  عدالت  اجرای«  کند که می

  زمانه  اوضاع  مطابق«  گاه طرد کنند و آن  و حکومت  را از سلطنت  ظالم  مردم
هر   به. کنند«  عمل  و بر آن»بنويسند «  کونستتسيون»کنند و «  وضع  قانون
، و  قرار داشت  آن  در رأس  آخوندزاده  ، که انقالبی  روشنفکران  ، ميان حال

،  مانند طالبوف  معتدلی  و نيز روشنفکران  حکومت  درون  طلب اصالح  رجال
 . وجود داشت  اساسی  های ، اختالف جديد و شريعت  حقوقی  نظام  نسبت  دربارة

  در سنت  اساسی  نکتة  اين  ، به الدوله نامي  خان ، مانند ميرزا علی مستشارالدوله
  است  پيدا کرده  اهميتی  چنان  آن  حقوقی  نظام  بود که  برده  پی  ايران  قدمايی

  نتيجه  به  آن  حقوقی  نظام«  اصالح«  بدون  سياسی« ِ انقالب«  هيچ  که
  نظام از  متفاوتی  دريافت  آخوندزاده  علی ميرزا فتح. نخواهد رسيد  مطلوب

  که  و بيشتر از آن  ايم کرده  اشاره  آن  به  دوم  در فصل  که  داشت  قدمايی  سنت
  سنت  خود قصد داشت  پروتستانتسيم  نظرية  باشد، بر مبنای  اصالح  اهل

 .کند  نسخ را  قدمايی
 و  فارسی  تغيير خط  وسوسة  آيد که بر می  چنين  علی ميرزا فتح  های از نامه
  بيرون  بود که  کرده  او را مشغول  ذهن  ای گونه  به  الدوله کمال  مکتوبات انتشار

 که  زمانی ' حتی  که  رسيد تا جايی نظر او نمی  به  اصالحی  راه  دو اقدام  آن از
 3202  مه  و هشتم  بيست /3225صفر   سوم  مورخ  ، در نامة مستشارالدوله 

،  برداشت  ، پرده تصريح  ، به کلمه  يک  وينخود در تد  ، از نيّت آخوندزاده به
 :بود  او نوشته  به  خان ميرزا يوسف.  را درنيافت  مطلب  جان  علی فتح ميرزا
 ، الفباست  زيادتر از وضع  آن  و ملّتی  دولتی  منافع  که  کار بزرگی  به  من

 با  ، که من  و همکاران  من  کرد، اهتمامات  ياری  اگر سعادت.  هستم  مشغول
 ما  وطنان ما و هم  قسمت  نعمات  هستند، مؤثر افتاد، بهترين  رأی  يک  من

 بداريد تا ببينم  ؛ امانت شما نوشتم  به  را محرمانه  فقره  يک  اين. خواهد شد
 .اثر خواهد داد  چه 

  مکتوبات  چاپ  به  ای برد اشاره می  گمان  ، که نامه  اين  با خواندن  آخوندزاده
 که  مستشارالدوله  به  ای وجد آمد و، در نامه  ، به است  آمده  در آن  الدوله مالک
 وجد  از فرط»:  ، نوشت فقره  همين  ، با نقل است  ما رسيده  دست  به  آن  مسودة 

  خوشی  گويا خواب  ماند که می  بدان  حالتم...  برقصم  بود که  نزديک  و فرح
  ميان  که  سوءِ تفاهمی. « کنم می  و سعادت  دولت  را به  و تعبيرش  ام ديده

در   خان ميرزا يوسف  بود، از ظاهر اقدام  آمده  پيش  و آخوندزاده  مستشارالدوله
 تنها از  علی ميرزا فتح  سوءِ تفاهم.  رفت فراتر می  کلمه  يک  رسالة  نوشتن
  او جان  د، بلکهش نمی  ناشی  دينی  و اصالح  او در تغيير خط  دائمی  وسوسة

  مشغول«  االسالم روح  کتاب«  تدوين  به  که را در اين  مستشارالدوله  کالم
  از او به  که  هايی در نامه  مستشارالدوله  بيان  در نقص.  يافت ، درنمی است

نيز   نکته  کرد، اما اين  توان نمی  ، ترديدی است  ما رسيده  دست به  آخوندزاده
  های را از کوشش  خان ميرزا يوسف  اقدام  علی ميرزا فتح  که  است  اساسی
  ـ سپهساالر اعظم«  خان پسر ميرزا نبی»و   دفتر قانون  در تدوين  خان ملکم
  بود، قياس«  گذاشته  قوانين  وضع  بنای«  عدليه  وزارت  در مقام  ـ که  بعدی

،  دريافت  توان او می«  ةکلم  يک  دربارة«  از نامة  که چنان ، وانگهی.  گرفت می
  اخالقی  نويسی در سياستنامه  ای رساله  کلمه  يکبرد  می  گمان  آخوندزاده

  ظالم  به  اندرزگويی  زمان  که  نوشت ، می درستی  به و،  متأخر است  های سده
از   که  تأثيرهايی  رغم ، به خان ميرزا يوسف  رسد که می نظر  ، اما به است  گذشته

بود،   پذيرفته  در ايران  قانون  هوادار حکومت  و رجال  روشنفکران  های کوشش
. بود  برده  پی  ايران  تجددخواهی  تاريخ  های نکته  ترين از اساسی  يکی  به

بود،   پيدا کرده  در ايران  قدمايی  سنت  از مفهوم  که  ، با دريافتی مستشارالدوله
  قانونی  های مجموعه  تدوين  که  دانست می،  روشنفکران از  بسياری  خالف  به

خواند و، در  می«  االسالم روح»را   او آن  که  است  ای ويژه  نظری  نيازمند مبانی
با   شود که  جديد تبديل  حقوق  تواند به می  در صورتی تنها  شرع  ، قانون واقع
  نظری  مبانی«  روح»بر   و با تکيه  ايران  جديد تاريخ  دوران  الزامات  به  توجه

  حقوق  اعالمية«  بود که  بر آن  خان ميرزا يوسف .باشد  شده  تدوين  جديدی
اسناد   از نخستين  ، يکی آمده  فرانسه  اساسی  قانون  در مقدمة  ، که«بشر

را   آن  اصول  مطابقت  بتوان  که  و چنان  است جديد  در دوران  قانون  حکومت
 .کرد  را تدوين  جديد ايران  حقوقی  نظام  توان داد می  ننشا«  اسالم  روح»با 

  اعالمية  به  با نظری  کلمه  يک  ، رسالة کرده  اشاره  مستشارالدوله  که  چنان
 رساله  آن  دربارة  از بحث  رو، پيش از اين.  است  شده  تدوين 3723بشر   حقوق

  پيدا کرد تا بتوان  فرانسه  قیحقو  در نظام  آن  از جايگاه  درستی  بايد دريافت 
 از  پيش  اندکی  که  زمانی. برد  پی  در آن  خان اجتهاد ميرزا يوسف  اهميت  به 

  کشور تشکيل  اين  اصناف  ، مجلس3723  ژوئن  ، در پنجم فرانسه  انقالب
  در اين. بود  گذشته  آن  اجالس  از آخرين  سال  داد، صد و هفتاد و پنج  جلسه
ممتاز   طبقات  ، که و روحانيان  از اشراف  بر نمايندگانی  ، افزون مجلس  جلسة
 tiersيا   متوسط  از طبقة  آمدند، نمايندگانی شمار می  به  فرانسه  جامعة

états 3770  ، از سال از آن  پيش  از دو دهه  بيش  اندکی. داشتند نيز حضور 
کشور   اين  از اياالت  هر يک  برای  شمالی  در امريکای « شورشيان»بعد،   به

  متوسط  طبقة  نمايندگان  ، بويژه در فرانسه. بودند  کرده  تنظيم  اساسی  قانون
  قانون  از فقدان  کشور را ناشی  اين  سياسی و  ، اقتصادی اجتماعی  بحران
بود   بر قواعد و اصولی  مبتنی  فرانسه  سلطنتی  نظام  اگرچه. دانستند می  اساسی

و جديد   دقيق  معنای  به  اساسی  قانون کرد، اما می  ها عمل آن  مطابق  هک
و منتسکيو تا روسو و ولتر، در   الک  ، از جان سياسی  فيلسوفان  ، که کلمه

  های در آغاز، اختالف.  بودند، نداشت  کرده  بحث  آن  دربارة  و انگلستان  فرانسه
  نتواند تدوين  مجلس  شد که  موجب  و شاه  متوسط  طبقة  نمايندگان  ميان
  نمايندگان  ژوئن 37دهد، اما در  قرار  را در دستور کار مجلس  اساسی  قانون
و   است  شده  تشکيل«  مؤسسان  ملّی  مجلس»کردند   اعالم  متوسط  طبقة
  قانون  پيشنويس  تهية را مأمور  ای کميته  مؤسسان  مجلس  ژوئيه  ششم

  آن  و نهادهای  سلطنت  نظام  اصالح  کميته  اين  هدف. کرد  فرانسه  اساسی
  سلطنتی  نظام دژ  ّ، که باسْتی  زندان  کميته  از تشکيل  روز پس  بود، اما هشت

  و کميتة کرد  سقوط  آمد، در پاريس شمار می  به  مستقل  و مظهر سلطنت
  زمينداران  عليه  اناندهق  رفت می  احتمال  جا که از آن  شد، ولی  جديد انتخاب

بشر   حقوق  اعالمية«  ، تدوين بزنند، قرار شد، نخست  دست  شورش  به  بزرگ
  ادامه  پاريس  مردم  ، شورش همه  با اين. در دستور کار قرار گيرد« و شهروند

  امتيازات  همة و  فئودالی  نظام  اوت  چهارم  ، ناچار، در شب پيدا کرد و مجلس
  در مقدمة بشر  حقوق  اعالمية  که  گرفت  کرد و تصميم  را نسخ  از آن  ناشی
، از  مؤسسان  ، مجلس اوت  نوزدهم  در تاريخ.  قرار خواهد گرفت  اساسی  قانون
  ششم  ادارة  را که  بود، طرحی  شده  تهيه  که  متعددی  های پيشنويس  ميان

  آن  نهايی  و طرح  گذاشت  ثبح  را به  طرح  کرد، آن  بود، انتخاب  کرده  تدوين
  اگرچه. رسيد و انتشار پيدا کرد  پايان  به  ماه  همان  و ششم  در بيست

و   بيست  بشر و شهروند مورخ  حقوق  ، اعالمية کرديم  اشاره  که  ای گونه به
  امريکای  اياالت  بشر برخی  حقوق  های از اعالميه  فرانسه 3723  اوت  ششم
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 ، اما اعالميه تأثير پذيرفته  ويرجينيا و ماساچوسِتْس  های ايالت  و بويژه  شمالی
 . است  شده  ، روسو و ولتر تدوين الک  های ديدگاه  بيشتر بر پاية  فرانسه 

 ، سخن ملّت  بشر و حقوق  ، حقوق حقوق  بشر از دو نوع  حقوق  در اعالمية
  ، حق قانون  وضع  حق،  از حاکميت  است  عبارت  ملّت  حقوق.  است  رفته 

  حقوق  با بيان  ، اعالميه وانگهی...  از نمايندگان  ، بازخواست نماينده  داشتن
  منظور از آن  که  آمده  نيز در آن  سلبی  دارد، اما وجه  ايجابی  وجهی

  عليه  ای بيانيه  اعالميه. شد می  اِعمال  سابق  در نظام  که  است  تجاوزهايی
  و صاحبان  يد از شاه  خلع  برای  نيز ابزارهايی  آن  های اصل و  ستا  سابق  نظام

  به  امتيازات  کشور و همة.  است  فرانسه  ملّت  به  آن  بازگرداندن و  امتيازات
  اصل. شود می  ناشی  ملّی  از ارادة  ، بلکه از شاه  نه  دارد، هر اقتداری  تعلق  ملّت
فرد   داند و اقتدار هيچ می  از ملّت  را ناشی  يتبشر حاکم  حقوق  اعالمية  سوم

  قانون.  نيست  اِعمال  باشد، قابل  نشده  ناشی  آشکارا از ملّت ، اگر و هيأتی
.  اجراست  قابل  طور برابر در مورد همگان  و به  است « عمومی  ارادة  بيان»

هر »د در بو  گفته  قوا را از منتسکيو، که  تفکيک ، اعالميه  نويسندگان
  نگرفته  صورت  باشد يا قوا تفکيک  اجرايی  ضمانت فاقد  حقوق  که  ای جامعه

. اند آورده  شانزدهم  و در اصل  ، گرفته«ندارد وجود  اساسی  باشد، قانون
و،   شده  نوشته  انقالبی  در شرايط  که  است  سياسی  بشر سندی  حقوق  اعالمية
  در اصل. باشد  اشکالی  از هر گونه  خالی  که  اشتانتظار د  توان رو، نمی از اين

،  مالکيت  ، حق آزادی«  ، يعنی« انسان  نسخ  و غير قابل  طبيعی  حقوق»،  دوم

  نيامده  برابری  به  ای ، اما اشاره شده  تعريف«  در برابر ستم  و مقاومت  امنيت
  آزادی  که  در حالیو   است  ناظر برآزادی  اعالميه  های اصل  بيشترين.  است

  آزادی  ، اما به آمده  تصريح به  مطبوعات  و آزادی  اعتقادات  ، آزادی فردی
  به  نخست  اصل.  است  نشده  ای اشاره  اقامت  و محل  ، آموزش اجتماعات

  و به« آيند دنيا می برابر به  آزاد و با حقوق  افراد انسانی«  گويد که می  تصريح
  برابر قانون را در  نيز همگان  ششم  اصل. کند نمی  اشاره  یاقتصاد  برابری

.  است  آمده مالياتی  برابری  به  ای اشاره  سيزدهم  کند و در اصل می  برابر اعالم
  سيزدهم  و اصل  شده  شمرده  نسخ  و غير قابل  طبيعی  از حقوق  مالکيت  حق

 آن  به  تعرض  حق  سیو ک  است  مقدس  مالکيت«  کند که می  نيز تصريح
و   دولتی  کارمندان  ، مسئوليت ملّی  ارتش  نقش  دربارة  در اعالميه. «ندارد 

، 3723  اوت  و ششم  بيست  اعالمية.  است  ديگر نيز آمده  فرعی  مسائل  برخی
  ، به شد، اما انقالب  آورده  جديد فرانسه  اساسی  ، در قانون تصويب از  پس

و با   داشت  طوالنی  ، روندی پرداخت  آن  به  توان جا نمی ناي  که  داليلی
  که  گفتيم. نرسيد  پايان  به  اساسی  بشر و قانون  حقوق  اعالمية  تصويب
  آزادی  بيشتر ناظر بر تأسيس 3723  اوت  و ششم  بيست بشر  حقوق  اعالمية

پديدار شد، و   ننهمق  و قوة  شاه  قدرت  ميان  که  شکافی  دنبال  بود، اما به
از   ، شاه و اقتدار مجلس  شانزدهم  لوئی  وتوی  حق  آشکار ميان  تعارض
  شد که  تشکيل  کُنْوانْسيون  با عنوان  جديدی  شد و مجلس  خلع  سلطنت

  پيکارهای  ميان  در اين. کرد می  تدوين  جديدی  اساسی  قانون  بايست می
  افراطی  جناح  نظر ميان  يداکرد و اختالفپ  بسطی  ناهمگن  های گروه  سياسی

  و اصالت  تقدم  ها، دربارة ژيرونْدَن ، آنان  ها، و مخالفان ، ژاکوبَن انقالبيان
  هواداران  رسيدن  قدرت  با به  ، آشکارتر شد، اما سرانجام و برابری  آزادی

  تقويم  ستنخ  با سال  مطابق ـ 3731  سال  جديد در ژوئن  روبِسْپيير اعالمية
 .رسيد  تصويب  ـ به  جديد انقالبی

  حکومت»  پيدا کرد و با سقوط  روبِسْپيير نيز زوال  ، قدرت از آن  پس  دو سال
  ژوئن  اعالمية  افراطی  های با جنبه  ، که آنان  ها، مخالفان ژاکوبن«  انقالبی
  اساسی  قانون  را مأمور تدوين  جديدی  ، کميسيوننداشتند  موافقت 3731

  سوم ـ سال 3735  اوت  و دوم  جديد در بيست  اساسی  قانون. جديد کردند
 اعالمية«  با عنوان  جديدی  اعالمية  رسيد که  تصويب  ـ به  انقالبی  تقويم

 از  پس  ای سده نيم. بود  آمده  آن  در مقدمة« بشر و شهروند  و تکاليف  حقوق 
  کودتای  دنبال  ، به3723  اوت  و ششم  بشر بيست  حقوق  اعالمية  تصويب

 در قصر امپراتور و زير نظر او کار  که  دستور امپراتور، گروهی  ، به بناپارت لوئی
  ـ قانون  و چهار ساعت  تر از بيست کم  در مدتی  است  شده  کردند ـ گفته می

  توشيح  به 3252  ژانوية  در چهاردهم  کردند که  تدوين  جديدی  اساسی
  نخستين»از   نخست  جديد در اصل  اساسی  قانون  اين. رسيد  بناپارت لوئی

  را به 3723  اوت  و ششم  بشر بيست  حقوق  اعالمية  کرد که  اعالم « عنوان
در   مستشارالدوله  که  زمانی. پذيرد می  فرانسويان  عمومی  حقوق  اساس  عنوان
،  خان شد و ميرزا يوسف اجراء می  سیاسا  قانون  کرد، همين می  خدمت  فرانسه

  آمده  آن  در مقدمة  را که  بشری  حقوق  ، اعالمية کلمه  يک  رسالة  تدوين در
  عامة  در حقوق  فصل»، در  کلمه  يک  او، در رسالة. کار قرار داد  مبنای بود،

  ونکنستيتوسي  اين»:  است  کرده  قرار زير ترجمه  را به  اصل  اين ،« فرانسه
  هزار و هفت  در سال  را که  کبيره  اصول  کرد آن  و تکفل  تصديق و  شناخت

  عامة  حقوق  اساس  را که  اصولی  بود، آن  شده  اعالن  نه صد و هشتاد و
(droit public) نخستين  ، مستشارالدوله سان  بدين. « است فرانسه  

  بناپارت  لوئی  زمان  اساسی  در قانون  که حيث  بشر را از اين  حقوق  اعالمية
  کبيره  اصول  در آن  با تفحص»کار قرارداد، اما   بود، مبنای  شده  معتبر شمرده

در »و «  يافت  مندرج  فقره  نوزده» را در  اعالميه  آن  اصل  ، هفده« و اساسيه

 عباس ميرزا نايب السلطنه
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 آورد،  را خواهيم  اصول  آن  توضيح و  تر، تفصيل پايين. «کرد  خود ثبت  رسالة
  يک  در مقدمة  خان ميرزا يوسف  که  کنيم  اشاره  مطلبی  بايد به  اما نخست

با ديدار   مستشارالدوله  که  گفتيم . است  آورده  رساله  تدوين  در سبب  کلمه
ها  در آن  که  و سامانی  آن  شهرهای از  در برخی  و اقامت  اروپايی  کشورهای

  يک  از مقدمة  که  ای گونه  و، به  برده  پی  نايرا  اسفناک  وضع  برقرار بود، به
  کشورهای  ترقی  عامل  ترين عمده  بود که  رسيده  نتيجه  اين  ، به آورديم  کلمه

  که اين  در اعتقاد خود به  مستشارالدوله . هاست در آن  وجود قانون  اروپايی
در   که  دانست یبود و م  ، راسخ« است  و انصاف  بر عدل  اسالم  دين  بنيان»

  و حکام  و سالطين  را ستوده  عدل' تعالی  خدای«  مسلمانان  آسمانی  کتاب
چرا ما «  که  دانست اما او نمی ،«اند نبوده  منکر عدل  وقت  نيز هيچ  اسالم
  که  روزی. « ايم را دورتر داشته خود  ترقی  طور از عالم و اين  مانده عقب  چنين

  هاتف«  او را ربود و ندای  خواب ور بود، غوطه  خياالت  يندر ا  مستشارالدوله
  مملکت  سوی  ، به و آسمان  زمين  ، بين مغرب  از سمت«  را شنيد که«  غيبی
 : گفت و می«  شده  متوجه  اسالم

 را  کوهستان  شما وحشيان  همساية...  سيدِ اَنام  شريعت  سبيل  سالکان  ای"
 در. هستيد  فرنگستان  و هنوز شما منکر ترقيات  هکرد  مدنيت  دايرة  داخل

  برای  منتظم  هايی خانه ها و معلم مجاور شما مريضخانه  بلدهای  ترين کوچک
و   مريضخانه  شهر شما يک  ترين اند و هنوز در معظم بنا کرده  ذکور و اُثاث

  راه  به هنوز شما سازند و می  آهن  شما راه  در همجواری...  نيست  خانه معلم
در   اهالی  امورات کارها و  شما جميع  در همسايگی. ايد نپرداخته  عرّاده

يابد، در  می  فيصل  حقانيت  بر وفق  قانون  از روی  منتظمه  های محکمه
  تکليف  عرف  حکام  که  نيست  قانون  کتاب  شما هنوز يک  های خانه ديوان

خود را   بدهی  شما هر کس  در همسايگی. بدانند  آن  خود را از روی
  به را مجبور  شما حکومت  دهد، در ملک می  ديوان  به  آورده  محصل بی

 ."کنند می  تحصيلداران  گماشتن
  دنبال  ، اما به داشت  آگاهی«  غيبی  هاتف  مقاالت«  از اين  ، که مستشارالدوله

  اسالم  و احاديث  ريخاز توا  که«  رفت  ديدار دوستی  ، به گشت می  ای چاره  راه
  و سبب«  ساير ملل  عظيمة  ترقيات  سرِّ معنی»و از او «  داشت  کامل  اطالع

  که  ، گفت تصريح  ، به دوست  ما را جويا شد و آن«  نظمی و بی  کسالت حالت»
و   ترقّيات  و هرگونه  است " کلمه"  يک  فرنگستان  نظم  اصول و  بنيان»

، در « است " کلمه"  يک  همان  شود، نتيجة می  ا ديدهج آن در  ها که خوبی
بتواند از   که اين  و برای  افتاده« دور  مطلب  اصول از»کشور شما   که حالی
  نظم«  را دريابد که  اساسی  نکتة  نماند، بايد اين  عقب  از اين  بيش  تمدن  قافلة

از »برند،  می  گمان  ياناز شرق  بسياری  چه آن  خالف  ، به« فرنگستان  و ترقی
.  است«  واحده  کلمة  تعيين«  آمدهای پی از  ، بلکه نيست« غير  فروعات
بخار و   های ها و عراده ، کشتی تلگراف جديد، مانند  صنعتی  های فرآورده

  است  شده  ناشی  کلمه  يک  از آن  که  است  وضعی  جديد، نتايج  افزارهای جنگ
.  دانست  جديد فرنگستان  وضع « مقدمات»شمار ها را از  و نبايد آن

  خطا، به  نويسند، به می« مواد  در اين  تأليفی«  که  گاه ، آن« اسالم  دانشمندان»
  و اصول  بنيان«  و به کنند می  بسنده«  فرنگستان  و صنايع  تاريخ«  وصف
  دول  ارگزارانک  کودهای  که  است  اين». کنند نمی«  ای ها اشاره آن  ادارة  عمل

  نيز پيوسته  مسلمانان  در ميان  که  نيست  ترديدی. ماند می« ثمر بی  اسالم
  يک»  اند، اما آن کرده می  عمل  آن  به  که  است  وجود داشته«  شرع  کتاب»

  امّت» و  ، و دولت« است  مندرج  در آن  فرنگستان  انتظامات  جميع  که  کلمه
 در. دارد«  شرع  کتاب»با   هايی هستند، تفاوت  نآ«  بقای  مَعَاً کفيل
  ، که است  آمده  فراهم  ـ از چند کتاب  فرانسه  به loiـ يا   ، قانون فرنگستان

  قبول  به»،  مستشارالدوله  گفتة  نامند، و، به می "کود"ها را  از آن  يک هر

با «  قانون  ابکت»،  وانگهی. «واحد  رأی  به  نه  شده  نوشته  ملّت و  دولت
  قوانين»جز   نخست  در کتاب  را دارد که  عمده  فرق  اين « شرع  کتاب»

ٌ  و مختلف  ضعيف  و آرای  غير معموله  اقوال«  به  اشاره و از  نيامده« ٌ بها معمول
را نيز   ضعيف  اقوال«  شرع  های کتاب»،  بر عکس . است  احتراز شده« فيها

  ممکن  آسانی  ، به مجتهدان  ، جز برای ضعيف از  يحشود و تميز صح می  شامل
،  ، بنابراين شده  نوشته  مردم  عامة  زبان به  قانون  کتاب  که ديگر اين.  نيست
 .«ندارد  احتياج  و حاشيه  شرح»  و به  نيست  مشکل  آن  مطالب  درک
دنيا را   الحمص  کود فقط  که  است  ، آن ّ است و اَهَم  عمده  ، که چهارم  فرق

دارد،   باشد، موافقت  که  ، از هر مذهب هر کس  حالت  به  که ، چنان است  شامل
 مسلمانان  شرعی  ، اما در کتاب ديگر هست  مخصوص  را کتاب  امور دينيه و
 ذا، برای'فله.  است  شده  و ممزوج  مخلوط...  امور اخرويه  دنيا به  مصالح 
 ممالک  ، از ساکنان غير مُسْلِمه  ملل  رد، چرا کهدا  ضرر عظيم  عامه  سياست 
  که  احکامی  که آن  سبب  کنند، به نمی  رغبت...  قانون  کتاب  خواندن  ، به اسالم 

،  نيست  موافق  غير مسلمه  ملل  با مذهب  است...  و حج  و صلوة  صوم  از قبيل
  مذاهب از  که  رعايايی  ليفدارد، تک  امور دنيا تعلق  به  که  اما در ساير احکام

 . است  السويه هستند، علی  واحده  اختيار دولت  تحت  مختلفه
  قوانين "کودْ"«  که  است  اين  و شرع  قانون  کتاب  ديگر در تمايز ميان  نکتة

...  عرف...  مسائل«  مسلمانان  ، اما در ميان« است  را نيز جامع  و عاديه  عرفيه
  بسياری  مظالم«  و عادت  عرف  اسم  به«  که  است  بديهی و«  هاست سينه در

  در عرف  چه آن«  که بر اين  مبنی  شريعت  صاحب  با بيان  افتد که می  اتفاق
، « است  شده  شرط  در شرع  که  است  مشهور باشد، مانند امری و  معروف
  عنوان  ، به رفع  اهميت  دربارة  توضيح  از اين  مستشارالدوله .دارد  مغايرت

  قوانين  قيد و تسجيل«  قانون  کتاب  در تدوين  گيرد که می  نتيجه ، حقوق  منبع
  که  هايی تفاوت  اجمالی  ، با بيان خان ميرزا يوسف. شود  لحاظ بايد« نيز  عرفيه
  از تواريخ  که«  دوستی  آن  وجود دارد، از قول  شرع  و کتاب  قانون کتاب  ميان

  پيشنهاد خالصه  را در اين  چاره  ، راه« داشت  کامل  اطالع  اسالم  و احاديث
  فرموده  را معين  شريعت  قوانين»کنند و   انجمن  در جايی علما  کند که می

  و وکالی  دولت  اوليای«  تصويب  به  قانون  کتاب  و آن کنند« بنويسند و مُهر
  های نسخه  آن  شود و از روی»  ضبط  در خزانه«  آن  نيز برسد، نسخة«  ملّت

بدانند « ' و ادنی ' ، از اعلی ديوان  و صاحبان  حکام  تمام»کنند تا   بسيار تهيه
نيز «  شريف  حديث»با   اقدام  اين.  است«  شريعت  مردم  عامة  عمل  بنای«  که
دارد و،   ، مطابقت«دانيد خود را بهتر می  شما کار دنيای»گويد  می  که

  های را در کتاب  اسالم  های قانون«  متقدمين  مانند علمای«  ، هرگاه ينبنابرا
جدا قرار دهند،   نيز کتابی«  و معاش  سياست«  بنويسند و برای  متفاوت

را   قانون  کتاب  پيشنهاد تدوين  اين. « نخواهد داشت  شريعت  به  ضرری»
  آورد و آن می  آن  شرعی  انیمب و  اسالم  از تاريخ  آگاه  از دوست  مستشارالدوله

  هايی کتاب  تدوين  صرف داند، اما او پا را از نمی  اسالم  را مغاير با اصول
  شيوة  به  ای با اشاره گذارد و علما فراتر می  توسط  حقوقی  مباحث  دربارة
  اروپايی  کشورهای  از تجربة  مطلب  همين  در دنبالة  که  قانون  کتاب  تدوين

در . کند وارد می جديد را  حقوق  و فلسفة  حقوق  از مفاهيم  رد، برخیآو می
  از اين  ، بسياری نوشت را می  کلمه  يک  رسالة  مستشارالدوله  که  زمانی

  ناآشنا بود و بديهی  زبان  فارسی  خوانندة  ، برای بحث  اين  ، و اصل مفاهيم
  که  حيث  از اين  هر حال  اما به او وجود دارد،  در نوشتة  هايی ابهام  که  است

  اين.  است  توجه  ، شايان است  آمده  در آن  مفاهيم  اين  ها به اشاره  نخستين
  های در رساله  خان از او ملکم  پيش  ای دهه  که  بگوييم  اشاره  را بايد به  نکته

  تنظيمات دفتر  و در رسالة  کرده  اشاره  جديد حقوقی  از مفاهيم  برخی خود به
  پيشنهادی  در طرح. بود  و اجراء وارد کرده  تنظيم  دو دستگاه  ميان  تمايزی
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  قانون«  بود که  آمده«  دويم  از قانون  دويم  شرط»، در  رساله  همان ، در ملکم
، اما «باشد  شده  نوشته  مجلس  ِّ اجزای کل  اتفاق  به  تنظيمات  مجلس بايد در

  را به  تنظيمات  مجلس  رساله  همان«  چهارم  وناز قان  اول  فقرة»
نفر   نفر مشير و هشت  و پانزده  نفر شاهزاده  و سه  شاهنشاهی  حضرت' اعلی»

  مجلس  خان ملکم  پيشنهادی  ، در طرح در واقع. کرد می محدود« وزير
کرد و  می  انتخاب  بايست می  شاه  بود که  از افرادی  مرکب  مجلسی  تنظيمات

 .« ملّت«  نمايندة  بودند و نه  شاه  منسوب  شده  افراد انتخاب
 او دو  آورد، بلکه نمی  ميان  به  تنظيمات  از مجلس  سخنی  خان ميرزا يوسف

 .کند جديد وارد می  قانونگذاری  اساس  عنوان  را به  و نمايندگی  مجلس  مفهوم
«  قانون  کتاب«  به«  شرع  کتاب«  تبديل  ضرورت  در توجيه  مستشارالدوله

  عرفيات  شرعی  احکام  اسالم  علمای  ندارد که  اشکالی  از نظر شرعی  که  گفت
  اجمال  او به  در نوشتة  نکته  کنند، اما اين  تدوين  قانون  کتاب  صورت را به

  ديوان»تواند با  می  نسبتی  چه  قانونی  کتاب  چنين  که  است  شده برگزار
  زمان  در آن  مطلب  اين  رسد که نظر می  به. باشد  داشته « تملّ  وکالی
  اشاره  آن  وجوه  همة  بتواند به  ميرزا يوسف  که  است  بوده  تر از آن حساس

باشد   نشده  ناشی«  ملّت«  تواند از ارادة نمی  قانونی  هيچ جديد،  در حقوق. کند
  در انديشة  نمايندگی  جديد مفهوم  حقوقی  نظام  بنيادين  رو، مفهوم و، از اين

  آشنايی  مستشارالدوله.  است  مردم  حاکميت  براصل  فرع  که  است  سياسی
  برای  کوششی  کلمه  يک  بود و رسالة  رسانده  هم به  مباحث  با اين  اجمالی
نظر   به  که  گفت  توان می  اجمال  به. بود  ايرانی  خوانندة  به  مباحث  اين  انتقال

  نظام  او از بررسی  که  ای گونه  ، به قانون  کتاب  در تدوين  ، اصل مستشارالدوله
  از طريق  که  است«  ملّت«  رضايت بود،  کرده  استنباط  فرانسه  حقوقی

  ديوان»، در " بينهم ' شوری وَ امرهُم"  آية  مدلول  خود، و طبق  نمايندگان
...  ای قضيه»، در هر "االبصار فاعتبروا يااولی"  آية  ، برابر مدلول« ملّت  وکالی
  تصويب  به  چه کنند و آن می« وگفتگو  مباحثه  و ناحق  حق«  و دربارة«  تدقيق

  خود بر خود حکم»خواهد بود، زيرا  « محال  مطاوعت  عدم»برسد،   آنان
 روسو در  سياسی  فلسفة  شورايی  اصل  ، با رعايت سان  بدين. «اند کرده

  شده  ناشی  ملّت  از ارادة  که  از قانونی  اطاعت  که بر اين  ، مبنی قانونگذاری
  به»،  خواهد رفت  از ميان  و محکوم  حاکم  ، تمايز ميان است  آزادی  باشد، عين

ها تواند شد،  شکايت  موجب  در اکثر احوال  را که  امور و مصالحی  که آن  سبب
کردند،   را استحصال  عامه  و آرای  اعالم  ملّت  وکالی  ديوان  به  که بعد از آن

،  مستشارالدوله  مخاطب« شد؟ خواهد  و هايله  غايله  چه  و امت  ديگر بر دولت
آورد و  می«  قانون  کلمة  يک»  آن  را در اهميت  ، شرحی مطلب  اين  در دنبالة

  شخصی»کنند و  می  تبعيت  از قانون  همه  فرنگستان  گويد که می
  و امّت  دولت  در زير کفالت«  قانون  جا که و از آن  نيست«  التصرف مطلق

  اين با. « است  جماعت  و مال  جان  بقای  عين«  قانون  ، بقای« است
  شرط  ، به قانون  ، يعنی«الذکر سابق " کلمة  يک"«  معنای  مقدماتی  توضيحات

 عرف  و قانون  شرع  قانون  ميان  پنجگانة  های مقاصد تفاوت  در نظر داشتن
 ، خاستگاه« عدالت»ها  قانون  همة  مقصد اصلی.  است  شده  روشن  کمابيش 
  پيامبر اسالم  وصی  در کالم  که چنان ، هم ، است« و راحت  و ثروت  عمارت» 

ميرزا   در نوشتة  نکته  اين. « ُ العمران ُ اساس العدل«  که  است  آمده نيز
از   ِ برخی ِ قديم از مضمون  در موارد بسياری  که  است  توجه  جالب  خان يوسف
  نقل  که  ای در آغاز فقره  که کند، چنان پيدا می  جديد انتقال  مضمون به  مفاهيم
  معنای  ، به فرانسه  در زبان justice  معادل  عنوان  را به  عدالت ، کرديم

  به  است«  عمران  اساس  که  عدلی«  که آورد، در حالی می ، قانون  حکومت
 .دارد  اشاره«  ء درموضعش شی  وضع»

 « عام  از مبادی  خاص  های اجتهاد قانون»ناظر بر   مستشارالدوله  اصلی  بحث
از   نکته  همين  تبيين  و برای  هاست آن

از   کودها چگونه«  پرسد که خود می  دوست
  حق  ؟ جامع است  شده  اجتهاد کرده  مبادی
  اگر واپسين  که  است  بديهی« ؟ يا باطل  است
  قانون  وحدت  کلمه  يک  رسالة  نويسندة  کالم
  را عين  شرع  او قانون بود و می  و عرف  شرع

  ، از نظر تاريخ ، امروزه دانست می  عرف  حقوق
.  داشت نمی  او اهميتی  ، نوشتة ايران در  حقوق
 اين  خان وسفميرزا ي  در بحث  اساسی  نکتة

يا ساير   کود فرانسه  استنساخ»او   که  است 
  بلکه داند، نمی  و مطلوب  را ممکن«  دول

  قانون  ميان  مشترک  مبادی  او توضيح  هدف
ها  آن  عام  را از مبادی  خاص  های قانون  بتوان تا  است  عرف  و حقوق  شرع

  کتابی  مراد من»: نويسد میخود   دوست  زبان از  مستشارالدوله. اجتهاد کرد
  ملّت  و مقبول  الفهم و سريع  العباره سهل و  الزمه  قوانين  جامع  که  است
  است  عرف  قانون  کتاب  تدوين  صوری  های ناظر بر جنبه  توضيح  اين« .باشد

و   حکمت  و ارباب  و معرفت  دانش  رجال از  آن  اجزای«  که  بايد در ديوانی  که
  های قانون  و مجموعة«  اسالم  معتبرة  کتب«  همة  ، بر پاية«باشند  سياست

کنند و   باشد، تدوين«  ملّت  عقالی  مقبول«  ، که جامع  ، کتابی« متمدنه  دول»
  اسالم  در تاريخ  هايی مجموعه  چنين  تدوين. برسانند  همايونی  توشيح  به
و   ديوانی  های پيامبر قانون  صحابنيز ا  ، زيرا در صدر اسالم نيست  سابقه بی

  چنين  تدوين. «کردند  اقتباس  قديم  فُرس  قانون»را از « تَنْجيد لشکر«  قانون
  امم  تداول»، زيرا  نخواهد داشت  اسالم  قانون  با روح  تعارضی  هايی مجموعه
«  متمدنه  دول«  های قانون « مشتمالت«  به  با توجه«  عالم  اقوام  و تجارب

  خوب  قانون  چه آن«  اسالم پيامبر.  است  و مؤيد آن  اسالم  قانون  ناظر بر روح
  ها خود را به آن  به  کردن عمل  جا بواسطة آن  ، و ملل هست  در فرنگستان

برقرار و   اسالم  ملّت»  ، برای ها پيش ، سده«اند رسانده  ترقی  درجة ' اعلی
  سئوال  رغم ، به کلمه يک  رسالة  مقدماتی  حاتصف  در اين. بود«  فرموده  معين

  های اجتهاد قانون»  بر چگونگی  خود مبنی  از دوست  آن  نويسندة  صريح
و «  اسالم روح«  ماند که می  ناگفته  نکته  ، اين« عام  از مبادی  خاص

از   دوست  آن. با يکديگر دارند  نسبتی  چه  فرنگستان  های قانون«  مشتمالت»
و   اسالم  های قانون  اگر روح  رود که می  تر نيز طفره اساسی  نکتة  اين  به  اسخپ

در  با يکديگر ندارند، چرا بايد  مغايرتی  فرنگستان  های قانون  مشتمالت
 بشر  حقوق  را از اعالمية  عام  مبادی  جديد در ايران  عرفی  های قانون  تدوين
را «  متمدنه  دول«  های قانون  مجموعةو «  اسالم  معتبرة  کتب»و   گرفت

ــالة ــارالدوله  االســـالم روح  رسـ ــولی  مستشـ ــو   اصـ ــی  در حقـ   طبيعـ

  اِشــراف  ايــران  ةآينــد  اساســی  بــر قــانون   بايســت مــی بــود و

ــته ــي   داشـ ــد و هـ ــانون  باشـ ــوعه  قـ ــا روح  ای موضـ ــول  آن  بـ   اصـ

 . مغاير نباشد
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با   از مذاکره  پس  نويسد که می  تفسير کرد؟ مستشارالدوله  مبادی  آن  بارعايت
  و، به  کرده  فرانسه  قوانين  در اصول  تحقيق  را صرف  زمانی  دوست  آن

مجيد   ها را با قرآن آن  ، همة مبين کتابِ  فی َ االّ َ و ال يابِس الرَطب  مصداق
  را عين  شريعت  قانون  روح  ، مستشارالدوله ، در واقع اگرچه.  است  يافته  مطابق

  است  او اين  در استدالل  اساسی  داند، اما نکتة می  فرنگستان  قانون  مشتمالت
  داده  عام  مبادی  به  بشر، بسطی  حقوق  اعالمية  ، با تدوين فرانسه  حقوق  که

  های و اجتهاد قانون  از عام  خاص  در استنباط  حقوقی  منظا  هيچ  که  است
  به  اگر ملّتی ' ، حتی بنابراين. نکند  را لحاظ  مبادی  تواند آن جديد نمی

جديد،   حقوق  نياز از مبادی باشد، بی  داشته  دسترسی ها نيز قانون  ترين کامل
ها، بار ديگر، در  پرسش  اين  به. ، نخواهد بود است  قانون  روح  منزلة  به  که

، باز  کلمه  يک  رسالة  بخش  تفسير آخرين  ضمن ، فصل  اين  صفحات  واپسين
  خان تفسير ميرزا يوسف  دربارة  بايد توضيحاتی  از آن  ، اما پيش گشت  خواهيم

 . بياوريم  شرع  بشر با حقوق  حقوق  از نسبت
  که  است  دريافتی  مستشارالدوله  لاستدال  ، مبنای کرديم  اشاره  که  ای گونه  به
.  قرار داشت  فرانسه  اساسی  قانون  در مقدمة  بشر دارد که  حقوق  از اعالمية او
  های قانون«  در اجزای  و تفحص  تجسس»،  درستی  ، او، به حيث  اين از

  نزما  روح  تابع«  دنيوی«  هر قانون. داند می  وقت  مورد و اتالف بی را  فرانسه
تغيير پيدا   زمان  های نيز برابر دگرگونی  آن  و فروع  است  آن  و مقتضيات

  ، اما اعالمية مستثناء نيست  قاعده  نيز از اين  فرانسه  های قانون. کند می
  ها و جان قانون  همة«  دائمی  روح«  ، بلکه نيست  خاص  بشر قانون  حقوق

  اِشراف  خاص  دنيوی  های قانون  همة نيز بر  آن در  مندرج  و اصول  هاست آن
،  خان ميرزا يوسف  گفتة  ، به اساسی  قانون  از متن  اصل  در نخستين. دارد

  اين  ، به«دارد  نام constitution  ، که حکومت  نامة از نظام  اول  فقرة»
  را نقل  از آن  مستشارالدوله  پيشتر ترجمة  که  است  شده  تصريح  مطلب
  گانة هفده«  و اساسية  کبيره اصول»، با اجتهاد در  خان ميرزا يوسف.  يما کرده

و در آغاز   يافته«  مندرج  فقره«  را در نوزده  اصول  بشر، آن  حقوق  اعالمية
  شرعی  کلّی  از احکام  را با برخی  اصول  ، آن گاه و، آن  آورده  کلمه  يک  رسالة

افراد «  بود که  آمده بشر  حقوق  اعالمية  نخست  در اصل.  است  کرده  تطبيق
  مانند و تمايزهای می آيند و آزاد و برابر دنيا می  برابر به  آزاد و با حقوق  انسانی

  در اصل« .باشد  داشته تواند نمی  عمومی  جز سودمندی  نيز مبنايی  اجتماعی
  حقوق  حفظ  سیسيا  هر اجتماع  هدف«  که  است  نيز آمده  اعالميه  همان  دوم

  ، حق از آزادی اند عبارت  حقوق  اين.  است  انسان  نسخ  و غير قابل  طبيعی
  که  شرحی از  اصل  در نخستين« . در برابر ستم  ، و مقاومت ، امنيت مالکيت

«  آزادی»  به  ای کند، اشاره می  بشر عرضه  حقوق  از اعالمية  مستشارالدوله
«  قانون  در اجرای  در محاکمات  مساوات»از   او ذکری  ، اما در توضيح نيامده
 ميرزا.  است  در اعالميه  مندرج«  در حقوق  برابری«  جانشين  که  آمده

 اشاره«  شخصيه  حُرّيت«  به  کلمه  يک  از رسالة«  سيم  فقرة»، در  خان يوسف
  تعرض  مجالرا   و کسی  است  حُرّ و آزاده  هر کس«  معنا که  اين  کند به می 

 نخست  اصل. باشد  شده  تصريح  آن  به  در قانون  که  حقوقی  ، مگر به« نيست
  به  و سرواژ بود و با توجه  فئودالی  نظام  ناظر بر نسخ بشر  حقوق  اعالمية 

  متأخر، ذکر صريح  های در سده  اسالم  در حقوق  بردگی  اهميت کم  جايگاه
  ، اما تصريح نداشت  آيند، ضرورتی دنيا می  آزاد به  افراد انسانی  که  اصل  اين
  رسميت  افراد را به«  حقوقی  برابری«  که  نخست  اصل از  جزءِ دوم  به

  از طبقات  برخی  ميان  اسالمی  در حقوق  که  تمايزهايی به  ، با توجه شناخت می
در   مساوات«  حيث  از اين  مستشارالدوله. نبود  مصلحت  افراد وجود دارد، قرين

  در اسالم  قضاوت  با اصول  آورد که را می«  قانون  در اجرای  محاکمات
کند  می  تصريح«  اول  فقرة«  اين  در توضيح  خان يوسف ميرزا.  نداشت  تعارضی

  در حق  شده  نوشته  در قانون  که  احکامی  اجراء شدن  يعنی»،  مساوات  اين  که
  باشد و به  مساوات  طريق  ، به و ضعيف  ، قوی شريف و  ع، وضي' و ادنی ' اعلی
امپراتور باشد،   ذات  عليه  و مدعی  مدعی  اگرچه. باشد  امتياز نداشته  وجه  هيچ
 «. بر او نافد است  ديگران  چون  قانون  حکم

 ، و روايات  آيات  برخی  ، با استناد به« مساوات«  دربارة  در بحث  مستشارالدوله
،  است  شده  افراد توصيه  ميان  در حکميت  را که«  قسطی»و «  عدل«  ايترع
  از تاريخ  هايی کند و نمونه ها تفسير می آن  ميان«  مساوات«  برقراری  به

  با خصم...  مآب  واليت  جناب»،  مثال  عنوان  ، به آورد که می  در اسالم  دادرسی
  به»الرشيد را  هارون  قاضی  ابويوسفحاضر شد و «  قاضی  نزد شُرَيح خود در
  او برای. «کرد  و مرافعه  برده  شرع  محکمة  به  يهودی]  فردی[  ادعای  جهت
  معنای  را به  عدل  گيرد که می  نيز ياری  عرب  تفسير از لغت  اين  درستی  اثبات
  به  ه، ک«گويند  الميزان اعتدل  که چنان»کند،  می  استعمال  تساوی و  تسويه
  ، به خان بسيار، ميرزا يوسف  احتمال  به.  ترازوست  های کفه  کردن برابر  معنای
  بودن égaux en droits  ـ يعنی« برابر  حقوق«  بود که  دريافته ، فراست

  توان را نمی  دو بحث  و اين  ها نيست دادگاه  قانون  اجرای در  افراد ـ برابری
،  آمده  کلمه  يک  در رسالة  که  قانون  در اجرای  مساوات  اصل.  انگاشت  يکی

  چنين  بودن  و بديهی  تواند ضرورت نمی  عاقلی  هيچ و  است  عُقَاليی  اصلی
در برابر   ، برابری« در حقوق  و برابری  آزادی»  را انکار کند، اما اين  اصلی
  در هامش  که  ی، در يادداشت مستشارالدوله.  است  شرعی  و امری  نيست  قانون
  شعوری هر ذی  به«  که  است  داده  ، توضيح افزوده  مطلب  خود بر اين  نوشتة
خدا و   غضب  و سبب  مملکت  و مخرب  ، قبيح ظلم  که  است  معلوم  دليل  بدون

کند  می  اشاره«  اسالم  حالية  حُکّام«  ، به گاه او، آن «. هاست ذلت  انواع  موجب
ِ  و منزلت  خود و مرتبه  و احوال  اوضاع  به  را باتوجه  واحدی  شرعی  حکم  که

،  اوقات  اغلب«  که کنند، چنان اجراء می  متفاوت  های شيوه  به  و محکوم  متهم
 :افزايد و می»  است  حاکم  قلب  تشقی  به  موقوف مقصر  خوردن  چوب  اندازة

 ، جرايم  هر گونه  تنبيه  د کهکن می  تصديق  و هر انصافی  و هر قانون  هر عقل
! کمتر زيادتر نه  قدرت  نه  اندازه  را از آن  حکام  باشد که  بايد معين  از وقت  قبل

  که هذا چيزی ، مع تأکيد شده  در حدود، نهايت...  مقدس  در شرع  که با اين
  ميل به  خدا محول  بندگان  و تأديب  است  مسئله  ، اين اعنتاء نيست  اصالً محل

چقدر  گردد می  بشود، معلوم  تأمل  اندک  فقره  در همين] اگر... [ شده  حکام
  نيست  ممکن  چون و هم  است  و انصاف  عقل  از طريق  و خارج  ، فاحش ظلم

  آن  قباحت و  از مضرت. باشد  ايمن  بيگانه  و استيالی  و بال و غضب  از خرابی
 .نخواهد بود  یشود، کاف  داده  ها شرح اگر کتاب

 قانونی  برابر حکم  اجرای  شود که نمی  مسئله  اين  متعرض  خان ميرزا يوسف
 او.  است  بشر آمده  حقوق  در اعالمية  که  است  در حقوق  بر برابری  فرع 

  متفاوت  افراد مختلف  دربارة  شرعی  احکام  شود که امر نيز نمی  اين  متعرض
 برابری  معنای  به  ضرورت  نابرابر به  حکم  مساوی  ، اجرای و، در واقع  است

  نابرابر وجود داشته  شرعی  حکم  جا که برابر، آن  اجرای  ، بلکه نيست  حقوق 
 در آيين  اصل  اين. نابرابر خواهد بود  برابر حکم  اجرای  معنای  باشد، به

ـ   اخالقی  نديشةدر ا«  عدالت«  مفهوم  به  را بايد با توجه  اسالمی  دادرسی 
در «  عدالت«  مفهوم  از اين  اجمالی  دريافتی. فهميد  باستان  دنيای  سياسی

در   ، ارسطو، بويژه ، اما نخست وجود داشت  قديم  دوران  های سياستنامه  همة
  دورة  داد و فيلسوفان  را توضيح  آن  نظری  ، مبنای نيکوماخسی  اخالق  رسالة

بشر با   حقوق  اعالمية  نظری  مبنای. دادند  آن  به  دوباره  بسطی نيز  اسالمی
  مستشارالدوله  که  است  بود و بديهی  شده  تدوين  ارسطويی  ديدگاه  اين  نقادی

  ، در آن گفت  ، شايد بتوان دهد و، البته  را توضيح  ظريف  نکتة  اين  توانست نمی
  بر انديشة  بشر با تکيه  حقوق  يةاعالم. نبود  مترتب  بر آن نيز  ، نفعی زمان
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، «بشر  حقو   اعالمية«  بود که  بر آن  خان ميرزا يوسف

از   ، يکی آمده  فرانسه  اساسی  قانون  در مقدمة  که

و   است جديد  در دوران  قانون  اسناد حکومت  نخستين

«  اسالم  روح»را با   آن  اصول  مطابقت  انبتو  که  چنان

  را تدوين  جديد ايران  حقوقی  نظام  توان داد می  نشان

 .کرد

 

  های ديدگاه  جديد، بويژه  سياسی
،  قانون  مبنای  روسو دربارة  ژاک  ژان

 در  معادلی  ـ که  ششم  در اصل
وجود   آن  برای  کلمه  يک  رسالة

  نظری  از مبنای  ندارد ـ با اِعراض
  بود که  کرده  تصريح ، شرع  حقوق

و «  است  مومیع  ارادة  بيان  قانون»
  از طريق ، خود يا هر شهروندی

در   تواند سهمی خود، می  نمايندگان
 برای  باشد که  داشته  قانون  تدوين

  ، به يا مجازات  ، در حمايت همگان 
تا   بحث  اين. کند می  عمل  تساوی
در   مشروطيت  اساسی  قانون  تدوين

  های ماند و با کوشش  اجمال  بوتة
  علی ميرزا فضل ندمان  کسانی
. پيدا شد  آن  برای  حلی  راه  تبريزی

  فراهم  خان ميرزا يوسف  هدف
  تبديل  برای  مساعدی  زمينة  آوردن
 جديد و  حقوق  نظام  به  شرع  قانون
  کتاب«  تدوين  برای  مبنايی  طرح

 .بود«  قانون
  آزادی  دربارة  مستشارالدوله  بحث

  اعالمية.  است  اجمال  نيز در نهايت
،  اصل  بشر، در نخستين  حقوق

  ترين اساسی  عنوان  را به«  آزادی»
  اصول  بود و همة  کرده  مطرح  اصل

  مفهوم. شد می  ناشی  ديگر از آن
liberté زمانی ، فرانسه  در زبان  

  يک  رسالة  خان ميرزا يوسف  که
 در  ، هنوز معادلی نوشت را می  کلمه
مانند   هايی واژه.  نداشت  فارسی  زبان

  فهميده  با بردگی  آن  گيرد، در تعارض می کار  به  مستشارالدوله  ، که« حُرّيت»
  به  و ربطی  رفت کار می  به« ...از  آزادی»  معنای  ، به«آزاد«  شد و واژة می

  هايی و از قانون  اوست  ارادة  بيان  قانون  که  انسانی«  آزادی»مجرد   مفهوم
ميرزا   چه ، آن سان  بدين.  نداشت ، است  خود او گذاشته  کند که می  بعتت

  در اعالمية  آورد، معادلی می  کلمه يک  از رسالة«  سيم  فقرة»در   خان يوسف
«  شخصيه  حريت»،  از اعالميه  چند اصل  او، با تلفيق  بشر ندارد، بلکه  حقوق

  ، در رسالة« شخصی  حريت» .آورد د میواح  اصلی  عنوان  را به  فردی  و امنيت
  سيلی  نيست  را قدرت  احدی و  آزاد است  هر کس  بدن  يعنی»،  مستشارالدوله

  حقوق  اعالمية  چهارم  اصل .«بدهد  و فحش  بزند يا دشنام  کسی  به  يا مشت
  از آن  بود که  کرده  تعريف«  هر کاری  انجام  توانايی»را «  آزادی»بشر 
هر   طبيعی  حقوق»  ، دامنة ، برابر اعالميه سان  بدين. نرسد  ديگری  به  یضرر

کرد،  محدود می  جامعه  ديگر اعضای  طبيعی  حقوق  را تنها گسترة«  فردی
. کرد می  معلوم را  آن  و مرزهای  شناخت می  رسميت  را به  حقوق  آن  اعالميه

  به  بنيادين  مفهوم«  آزادی«  مبشر، مفهو  حقوق  اعالمية  سياسی  در فلسفة
تنها   نه  خان ميرزا يوسف.  داشت  ديگر اِشراف  اصول  آمد و بر همة شمار می

در   را نيز که  ديگری  اصول  همة  کند، بلکه نمی  ای اشاره  آزادی  اصل  به

بشر   حقوق  اعالمية  سياسی  فلسفة
 ، از رسالة داشت  مفهوم  با آن  پيوندی

  مستشارالدوله. کند می  فخود حذ 
با   را در پيوند آن«  شخصيه  حريت»

او   و امنيت  انسان  جسم  کرامت
  حريت  اين  نويسد که آورد و می می

دارد از   بسياری  های تالی  شخصيه
  خانة  را درون  احدی«  که اين  جمله
و   نيست  و تجسس  دخول  حق  کسی
  وبتعق  ديگری  گناه  را به  کسی  هيچ
مجرد  ِّ را با ظن  کرد و کسی  توان نمی
  بيان  و از اين« ... گرفت  توان نمی

  نيز کَأنّه  اين«  گيرد که می  نتيجه
  همين  در دنبالة. « است  اسالم  قانون
  حجرات  از سورة  ششم  ، او آية مطلب
  يعنی...  يا ايها الذين«  که آورد را می

اگر ! ايد هآورد  ايمان  که  کسانی  ای
،  بياورد، پس  خبری شما  به  فاسقی
  آن  و کذب  در صدق  کامل  تفحص

  مبادا از راه  که اين  جهت  بکنيد به
کار در   حقيقت  به  و نادانی  علم  عدم
برسانيد   مکروهی  فعل  قومی  حق

  آيه  اين  که  است  بديهی« !(...کذا)
 ، و ديگر« شخصيه  حريت«  به  ربطی
،  آمده«  سيم  فقرة»در   که  ثیمباح

  ديگری  های آيه  که چنان ندارد، هم
  اثبات  برای  مستشارالدوله  نيز که
کند تنها ناظر بر  می  خود نقل  ادعای
  عدم  اين. اند حريت  از آن  وجهی
«  آزادی»مجرد   مفهوم  به  تصريح

  رسالة  نويسندة  که  نيست  از آن  مانع
و   فردی  های آزادی از  ديگری  وجوه  ، به ديگری  های مناسبت  ، به کلمه  يک

  ، در ذيل« پنجم فقرة»او، بار ديگر، در . دهد  باز گردد و توضيح  اجتماعی
  وجوه  به«  هشتم فقرة»و «  ششم  فقرة»و نيز در «  ظلم  مدافعة«  دربارة  بحث

 .کند می  اشاره  از آزادی  ديگری
  واجب  هر کس»بر   را که«  ظلم  مدافعة«  خان يرزا يوسف، م« پنجم  فقرة»در 

  اغلب«  نويسد که داند و می می  فرنگستان  های قانون  اساسی  ، اصل« است
، « است  قانون  از وجود اين  فرنگستان  و امنيت  و آبادی  ها و آسايش خوبی

  بسياری  های هو خداوند نيز در آي  است«  و انصاف  عدل«  آن  اصلی  علّت زيرا
  اين  را از نتايج  و بيان  قلم  او آزادی. « است  فرموده  امر و ترغيب»  آن  به

داند و  از منکر می  و نهی  معروف  امر به  حکم  در تحت  مندرج و  اصل
 :نويسد می

 ، از ، هر کس شده  شايع  و قلم  زبان  ، اختيار و آزادی قانون  اين  حسنة  از نتايج
  به  و ملّت  مملکت  و رفاه  در خير و صالح  که  ، هر چيزی' و ادنی ' اعلی

و   اگر خيال. کند نويسد و منتشر می می  آزادی  برسد، با کمال  خيالش
  و تقبيح  ، منع عکس  ، و در صورت باشد تحسين  امّت  مقبول او  تصورات

 .خواهند کرد
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  االحکام نهايةاز   عبارتی  ارالدوله، مستش و در تأييد آن  مطلب  همين  در دنبالة
 در  آورد که از منکر می  و نهی  معروف  امر به  وجوب  را دربارة  طوسی  شيخ

باشد، امر   را داشته  آن  اجرای  توانايی  که  مکلفی  هر شخص  ، برای آن
 ، در خان ميرزا يوسف.  است  شده  تلقّی  عينی  از منکر واجب  و نهی  معروف به
 آزادی  مورد خاص  را به  قلم  زبان  آزادی  دربارة  کلّی  حکم  ، اين« ششم  قرةف»
  را آزادی« ها مطبعه  آزادی»از   نخست  دهد و گروه می  تعميم  مطبوعات 

  بسياری  های ها و روايت آيه  آن  در شَرَف  داند که می  علمی  های کتاب انتشار
  امر به  حکم  در ذيل  مندرج  چاپی  از مطالب  ديگری  ، اما گروه است  وارد شده

  از موارد آزادی  برخی  نويسد که ميرزا می.  است  مظالم  مدافعة  حق و  معروف
از منکر   و نهی  معروف  در امر به  داخل»،  و روزنامه  مانند کتاب ها، مطبعه
  حق  به  آن  از احکام  ای ها باشد، پاره بر اين  متعلق  شده  اگرچيز چاپ.  است

کرد، مگر در   ها جلوگيری از انتشار آن  توان و نمی«  است  راجع  مظالم  مدافعة
يا   داشته«  عامه  اخالق  و يا به  دين  به  ضرری«  شده  چاپ  مطلب  که  مواردی
و در   است  ضرر واجب  آن  ازالة«  صورت  در اين  باشد که  ِّ قانون نص  مخالف
  نويسد که می  خان ميرزا يوسف. « وارد است " لضرر يزالا"  شريف  حديث

  ، بلژيک ، سويس ، فرانسه امريکا، انگلستان  متحدة  در اياالت«  مَطابع  حريت»
  کشورها از چنان  در اين  آزادی  و اين  است«  کمال  مرتبة  به«  يونان ' و حتی
  و ششصد مغازة  پخانهصد چا  تنها در شهر پاريس  که  برخوردار است  اهميتی

 هايی ، از آزادی« مجامع  آزادی»، در « هفتم  فقرة». وجود دارد  کتابفروشی
 موارد ديگر  را به  آن  و مستشارالدوله  بشر نيامده  حقوق  در اعالمية  که  است 

 کند، در محلی  اراده  که  ، هر زمان آزاد است  و جماعتی  هر فرقه.  است  افزوده
 و افعال  يا سياست  علوم  از مسائل  ای در مسئله»و   ردآمدهگ  مخصوص 
  انجمن. «کنند  ، گفتگو و مباحثه موانع  خود، بدون  و يا در امر معاش  حکومت 

 از اين  هايی نمونه  مسلح  و افراد نيروهای  ، کشاورزان صنعت  ، ارباب اعيان
 و  در دوام»دارند، اما »  مختلفه  در افکار طرق  اگرچه«  ها هستند که انجمن 

 مجامع  آزادی  خان ميرزا يوسف. نظر دارند« مقصد واحد  به  همه  دولت  ترقی
  گيرد و آن می  قياس  در مسجد نبوی  جماعت«  فرقة ْ فرقه«  را نيز از اجتماع 

 .داند می  پيامبر اسالم  سنت  عين را
  مستشارالدوله.  است«  مطلق  حُرّيت«  های از مصداق  شده ياد  های آزادی

 در  از آزادی  است  عبارت  کند که می  نيز اشاره«  آزادی»مورد ديگرِ   يک به
 .آيد می  دست  به  از آن  که  منافعی  از همة  مندی و بهره  و حرفه  شغل  انتخاب

  آزادگی«  اقتصادی  و ترقی  صنايع  پيشرفت  عمدة  ، عامل در فرنگستان
بخواهد   که  صنعتی  هر قسم  و به  سبک  هر گونه«  به  هر کس  که « هاست آن

و   هر شغل  به  اشتغال  ، بلکه«نخواهد ديد  از کسی  و مالمتی  کند، مانع  اقدام
  کسی  که و چنان  است  کرده  معين  قانون  که  است  قواعدی  تابع  ای حرفه

را از   ، امتياز آن قانونی  راتتواند، برابر مقر کند، می«  اختراع  و عملی  صنعتی»
از   معين  مدتی  کند و برای  کسب«  متمدنه  ساير دول»خود يا   متبوع  دولت

  در اختراعات  هر کس  گردد که می  باعث  اين». شود مند بهره  آن  منافع
و انتشار   ترقی  و صنايع  حِرَف  وسيله  اين  به افکار کند، و  صرف  جديده

بشر   حقوق  از اعالمية  خان ميرزا يوسف  که  از اصولی«  ثانيه  قرةف». «يابد می
  است«  امتياز فضلی»دارد،   و حرفه  کسب  آزادی با  ، و پيوندی کرده  استخراج

  اهميت  ، مستشارالدوله فقره  در اين. ندارد  اعالميه  در متن  معادلی  البته  که
ها  و بر آن  را برجسته  حکومتی  اتو مقام  مناصب به  در نيل  تخصص  داشتن

  مهارت  او، يعنی  زمان  در ايران  رايج  معنای  به « فضل«  که  است  تأکيد کرده
نفر   يک«  که  است  مقصود اين  ، بلکه نيست ،« انشاء و ادبيات  علوم»در 

و   کرده  را تحصيل  و لشکرکشی  نظام  به  متعلقه  ، علوم سردار، در بدو طفوليت
و   مدارج  از طی  ، پس گاه و، آن« نيز ببيند را  آن  عمل  نظاميه  در مدرسة

  او دربارة  توضيح. برسد  سپهساالری يا  سرداری  مقام  به  تجربه  کسب
  در ايران  فرمانروايی  های از شيوه آشکار  و انتقادی  توجه  نيز جالب«  حاکم»

ميرزا . شد می  گذاشته  مزايده به  اياالت  های حکومت  برابر آن  که  است
«  حقوق  و علم  اداره  درس بايد، از بَدْو،  حاکم«  نويسد که می  خان يوسف

  از طی  آغاز کند و پس  باشد و بايد کار خود را با کدخدايی  کرده  تحصيل
را نيز   تخصص  داشتن ِ صِرف  مستشارالدوله. برسد«  فرمانروايی«  به  مراحل
طرز »بايد   حاکم  داند، بلکه نمی  و مقامات  مناصب  به  نيل  یبرا  کافی

ميرزا . بداند را«  و عدالت  نَصَفَت  از روی»و رفتار «  با زيردستان...  سلوک
امتياز » بر  اسالم  که بر اين  دليلی  عنوان  را به  چندی  های آيه  خان يوسف
  سورة31  ها، مانند آية آن از  برخی  آورد که ، می است  تأکيد کرده«  فضلی

  نيل  برای  تخصص  داشتن  معنای  ، به« امتياز فضلی«  به  ، ربطی حجرات
  های نمونه  ، از بارزترين کلمه  يک  ، در رسالة« ثانيه  فقرة». ، ندارد مناصب به

  معنای.  جديد است  مقوالت  به  قدمايی  سنت  از مفاهيم  و لغزش  مباحث  خلط
  که بر اين  مبنی«  ْپناه واليت  حضرت  نظام معجزْ  کالم»، در  ضلف  واژة

  تحصيل  بر ضرورت  دليلی«  و النسب  و ال باالصل  و االدب  بالفضل  الشرف»
  فاضل  ترجيح  ، بحث البته.  نيست«  حکومت«  منصب  برای  و حقوق  اداره  علم

نيز از   خان خود ميرزا يوسفو   آمده  اسالمی  های نوشته  در برخی  بر مفضول
  علی  الفاضل  ترجيح  يجب«  کند که می  نقل  حلّی  عالمة  صالح  کتاب

الخبير و   الحکيم  من  الفاضل  علی  المفضول تقديم  عقالً لقبح  المفضول
و   جايز نيست  عقل  بر حسب  بر فاضل  مفضول  نظر ترجيح  برابر اين. «سمعاً

  و الزامات  داده  نشان  توجهی  ديدگاه  اين  آمدهای پی  به  هک چنان  مستشارالدوله
در   مهمی  های نکته  به  توانست بود، می  کرده را باز  آن  ـ سياسی  اجتماعی
  که  ای گونه  ، به خان ميرزا يوسف. کند  اشاره  خودکامه  های نظام  های ناکارايی
  عنوان  ، به تخصص  از مفهوم  نیروش  دريافت آيد، بر می  کلمه  يک  از رسالة

بر   مفضول  ترجيح  عدم  بحث  موضوع  که « فضلی»، و  مناصب  به  نيل  شرط
  مرزهای  ميان  خلط  مبين«  دوم  فقرة»  عبارت  واپسين.  ، نداشت است  فاضل
و   فضل»: نويسد او می.  جديد است  های و بحث  قدمايی  سنت  مفاهيم  برخی

امر نيز   اين  متعرض او.  است  بشر آمده  حقو   در اعالمية  که  است  در حقو   بر برابری  فرع  قانونی  برابر حکم  اجرای

  معنای  به  ضرورت  نابرابر به  حکم  مساوی  ، اجرای و، در واقع  است  متفاوت  افراد مختلف  دربارة  شرعی  احکام  شود که نمی

نابرابر   برابر حکم  اجرای  معنای  باشد، به  نابرابر وجود داشته  شرعی  حکم  جا که برابر، آن  اجرای  ، بلکه نيست  حقو   برابری

 .خواهد بود
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  علوم  داند که می  بصيرت با  ، هرعاقل عصر است  اين  حالت  قتضیم  که  ادبی
، در صد  فرنگستان  تربيت بی  ملل ، آن  بواسطة  که  است  حاليه  حاضرة  و صنايع

  را محتاج  زمين  ِّ مشرق و کل  نموده  عروج  و ترقی  اوج  درجة  چنان آن  به  سال
 «.اند خود کرده  به

  از رسالة«  چهارم  فقرة»در   آن  توضيح  ، که و مال  ضو عِر  جان  امنيت
  از اعالمية  اصل  در چندين  که  است  حقوقی  ترين از مهم  ، يکی آمده  کلمه يک

بشر   حقوق  اعالمية  نهم  در اصل.  است  آمده  آن  به  هايی بشر اشاره  حقوق
  اتهامی  که  تا زمانی  یهر فرد.  است  شده  بيان  تصريح  به  شخص  برائت  اصل
بايد جلو هر   شود، اما قانون می  شمرده  گناه باشد، بی  نداشته او وجود  عليه
هر   اعالميه  هفتم  برابر اصل. بگيرد  شدت  مورد را به بی  سختگيری  گونه
  هايی و شيوه  قانون  او، بايد مطابق  يا حبس  بازداشت ، يا فردی  به  اتهام  گونه

صادر   قانون  خالف  دستوری  که  هر کسی.  است  شده  معين  در آن  کهباشد 
  شود، اما اگر شهروندی  کند، بايد مجازات  تبعيت  قانون  خالف  يا از دستوری

در برابر   مقاومت. کند  شود، بايد اطاعت  بازداشت احضار يا  قانون  حکم  به
  که  است  نيز آمده  هاعالمي  هشتم  اصل در.  است  جرم  قانون  حکم

  مجازات  توان را نمی  باشد و کسی  داشته  بايد ضرورت  قانونی  های مجازات
طور   و به  شده  و تصويب  تدوين  جرم  از وقوع  پيش  قانونی  که کرد، مگر اين

، در  مستشارالدوله  رسد که نظر می به. باشد  شده  مورد اجراء گذاشته  به  قانونی
  از اين  برخی  مطابقت  است  کرده  ، کوشش کلمه  يک  از رسالة«  ارمچه  فقرة»

، در  کوشش  اين. دهد  را نشان  اسالمی  جزای  جديد با اصول  حقوق  اصول
  تا جايی  شده  انسانی  برکرامت  در قرآن  که  تأکيدی  به  ، با توجه کليات  سطح

  قتلی  مرتکب  شخص  که اين  دونرا، ب  نفس  قتل  مائده  از سورة 12  آية  که
  افراد انسانی  همة  قتل  باشد، در حکم  کرده  زمين  بر روی  يا فسادی  شده

  ، به شده ياد  بر آية  ، افزون خان ميرزا يوسف. نبود  مشکل  ، کاری است  دانسته
د ـ ندار  ربطی او  ها با بحث آن  همة  ـ اگرچه  کرده  نيز اشاره  ديگری  های آيه

  اسالم  اصول نيز از...  و مال  و عرض  جان  امنيت«  که  است  داده  و توضيح
در   که  است  کرده  نيز اشاره  هايی آيه  به  بحث  ، در ادامة مستشارالدوله. « است
  اين  و به  شده  ، نازل اسالمی  جزای  حقوق  اصل  عنوان  ، به قصاص  اصل  باب
  اصل  بشر درباره  حقوق  از اعالمية  هايی اصل  که  تاس  نکرده  توجهی  نکته

  ، مبتنی کرديم  ها اشاره آن  پيشتر به  ، که مجازات  بودن  و قانونی  برائت
  فرانسه  انقالب  سياسی  فلسفة  و البته  اعالميه  از همان  ديگری  های براصل

  با قصاص  که  جزاست  حقوق  در فلسفة  جديدی  ، تأسيس و، در واقع  است
و   آن  تنها در کليات  مستشارالدوله  بحث. باشد  داشته  توانست نمی  نسبتی
  ظاهر، درست  ، به حقوقی  دو نظام  نظری  مبانی  در توضيح  شدن وارد  بدون

و دو   بحث  کند، دو سطح می  اشاره  موارد خاص  او به  جا که آن نمايد، اما می
 12  آية  به  خان ، ميرزا يوسف مال  امنيت  دربارة. کند می  خلط را  نظری  مبنای

او، در   هم.  دزد است  دست  ناظر بر بريدن  کند که می  اشاره  مائده  از سورة
استناد   بر قصاص  مبنی  ديگری  های آيه  ، به و جان  عِرض  از امنيت  بحث

  و مال  و عِرض  جان  در امنيت  باهره  آيات  اين»  نويسد که کند و می می
  به  مقدمات  از اين  مستشارالدوله  جا که آن ، اما« است  و محکم  متين  قانون

  بشر حکم  حقوق  اعالمية  حقوق  فلسفة و  قصاص  نظری  مبنای  وحدت
  متفاوت  منطق  به  خود فراتر رود و راهی  های تواند از ظاهر ديده کند، نمی می

  مقدمات  ، از اين خان ميرزا يوسف. بگشايد  گستانو فرن  ايران  های دگرگونی
  گانة نوزده  قوانين  از اصول  قانون  اين  که شد  ، معلوم پس«  گيرد که می  نتيجه

  فرنگستان  اهالی. [ اسالم  و قانون  خدای  با احکام  است  نيز مطابق  فرانسه
کرور   ، سی سال  چهل  اند، در مدت کرده  را رعايت  شريفه  قوانين  اين]  که

  ها به سال  ما از چندين  اما در مملکت ، هشتاد کرور رسيده  به  فرانسه  نفوس
  کرور برآورد کرده  بر هجده  زياده  که  ايم را نشنيده  ايران  نفوس  طرف  اين

  دانسته  پيشرفت  را عامل  قانون  اجرای  کلمه  يک  رسالة  اگر نويسندة« .باشند
  که  نداريم  باشد، اما دليلی  داشته  محملی  توانست او می  ارزيابی  بود، اين

ما اجراء   باشند که  گذاشته اجراء  موقع  را به  هايی قانون  فرنگستان  اهالی
  مهمی  نکتة  قانون  حکومت  آمدهای تأکيد بر پی  که  است  بديهی.  ايم نکرده

  ميان  که  اساسی  مبنايی  تمايزهای  به، اما او  است  مستشارالدوله  در توضيحات
او،   رسالة  حيث  نداد و از اين  نشان  ، توجهی وجود داشت  حقوقی  دو نظام

  گامی  توانست دارد، نمی  ايرانيان  خواهی قانون  در تاريخ  که  اهميتی  رغم به
 .باشد  در ايران  حقوق  در تاريخ  اساسی
  فلسفة  بنيادين  مفهوم  عنوان  را به  راد انسانیاف  بشر آزادی  حقوق  اعالمية
 از عنوان  که  ای گونه  به. کند می  استنتاج  را از آن  وارد و ديگر مفاهيم  سياسی

  ، اعالميه شده  نيز گفته  آن  ، و در مقدمة دريافت  توان بشر می  حقوق  اعالمية 
 و  است« بشر  حقوق  نتقالا  و غير قابل  ، مقدس طبيعی  حقوق  رسمی«  بيانية

  های بدبختی«  همة  نيز خاستگاه«  آن  کردن  يا فراموش  آن  به  جهل»
  انسان  با تأکيد بر آزادی  رو، اعالميه از اين. « هاست حکومت  تباهی ، عمومی

  از همين  را منبعث  شمارد و هر حاکميتی او را بر می  طبيعی  حقوق  همة
و   انسان  تأکيد بر آزادی  اين  که  نيست  ترديدی. داند او می  آزادی و  حقوق

  به( souveraineté)  هر حاکميتی  اصل»،  اعالميه  سوم  اصل ، برابر که اين
سازگار نبود و در   مستشارالدوله  نظری  ، با مبانی است « ملّت  طور اساسی

بسيار،   احتمال  به . است  نيامده  اصل  اين  به  ای اشاره نيز  کلمه  يک  رسالة
  اعالمية  سياسی  فلسفة  دو مبنای  های از مغايرت  با برخی  خان ميرزا يوسف

  بود، آشنايی  او پذيرفته  ، که ـ سلطنتی  شرعی نظری  بشر و مقدمات  حقوق
  اصل  به  که آن  ، بی« هشتم  فقرة»رو، او، در  اين از. بود  رسانده  هم  به  اجمالی

  همة  اساس»را «  ملّت  اختيار و قبول»باشد،   کرده  ای اشاره  تمنشأ حاکمي
در «  آن  صحّت  مرتبة  داند که می«  الکلم جوامع از»را   و آن«  تدابير حکومت

 

  استنتاج  را از آن  وارد و ديگر مفاهيم  سياسی  فلسفة  بنيادين  مفهوم  عنوان  را به  افراد انسانی  بشر آزادی  حقو   ةاعالمي

  بيانية  ، اعالميه شده  نيز گفته  آن  ، و در مقدمة دريافت  توان بشر می  حقو   اعالمية  از عنوان  که  ای گونه  به. کند می

  نيز خاستگاه«  آن  کردن  يا فراموش  آن  به  جهل» و  است« بشر  حقو   انتقال  و غير قابل  ، مقدس طبيعی  حقو   رسمی»

 .« هاست حکومت  تباهی ، عمومی  های بدبختی«  همة
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نيز   و شرع  در نقل  که چنان ندارد، هم  تعريف به  نيازی«  عقول  نزد صاحبان
  آن  و احکام  از بيعت  ر موسّعیبا تفسي  توانست می  مستشارالدوله.  است  چنين

  و جماعت  سنت  اهل  شرعی  سياست  های در رساله  ، که انعقاد امامت  در باب
او، با   رسد که نظر می  کند، اما به  اشاره  حاکميت از منشأ  وجهی  ، به آمده

را   اصلی  چنين  به  ، اشارة داشت  در ايران  خودکامگی  از سرشت  که  شناختی
ميرزا   که  است  نشده  از آن  امر مانع  اين  ولی ، يافته  پرمخاطره  ریام

  فقرة»در . کند  اشاره  اصل  اين  فرعی  از مباحث  يکی  به  خان يوسف
هر «  نويسد که بکند، می  ای اشاره  شاه  مسئوليت  به  که آن ، او، بی« دوازدهم

«  بودن  مسئول  سبب»و   است « مسئول خود  در مأموريت  وزير و امير و حاکم
او، . « قانون  احکام  متابعت  به  است  هر مأمور مکلّف«  که  نيست  نيز جز اين

امر   اين  و دليل«  است  اسالم  شريعت نيز از  قاعده«  اين  نويسد که ، می گاه آن
؛  آمده  جمع  صيغة  به  هرتکليفی  عظيم  در قرآن«  که  نيست  نيز جز اين

را ... پيغمبر  ذات«  افزايد که می و«  کرده  عام  و خطاب  فرموده "يعوا و آتوااط"
  است  عبارتی  ترين پرمخاطره اخير  فقرة  اين.  است«  استثناء ننموده  از تکليف

  ای جمله  گفتن  به  خان يوسف ، ميرزا و، در واقع  آمده  کلمه  يک  در رسالة  که
.  خواهد داشت  دنبال را به  شاه  اصرالدينن  خشم  که  است  خطر کرده

  ميان  به  سخن  حکومتی  مقامات  از مسئوليت  جا که ، آن مستشارالدوله
  بحث  را به خود  کند، اما بحث می  وزير و امير اشاره  مسئوليت  آورد، به می

 .داند می « مسئول»را   پيامبر اسالم ' دهد و حتی می  تعميم  در اسالم  حکومت
  هيچ انبياء و اولياء معتقدند،  بودن  بر مکلّف  ، که مسلمانان«  افزايد که او می
  ٌ وکلکم راع  کُلّکُم"  حديث. توانند شمرد آزاد نمی  را از تکليف  و اميری  حاکم

 «. است  قول  مؤيد اين " رعيته  ٌ عن مسئول
  مقامات  های افراد و مسئوليت  های آزادی  از بيان  ، پس مستشارالدوله

جديد   سياسی  های در نظام  نمايندگی  مسئلة  به«  نهم  فقرة»، در  حکومتی
  منشأ حاکميت  بارة در  از بحث  خان ميرزا يوسف  که  گفتيم. کند می  اشاره
از   برخی  او به  اگرچه.  است  نشده  آن  متعرض  تصريح  و به  رفته  طفره

  رسد که نظر می  ، اما به آورده  هايی اشاره  ملّت  حاکميت منشأ  آمدهای پی
.  است  يافته می  از حد پرمخاطره  بيش  شاه  مسئوليت را مانند  بحثی  چنين

  فرعی  جديد و مباحث  سياسی  انديشة  بنيادين  مفاهيم از«  نمايندگی«  مفهوم
را در   مر اهالی... وکالء  انتخاب  حق«  خان ميرزا يوسف . است  ملّت  حاکميت

  را از مجاری  و آن  فرانسه«  عامة  حقوق«  اساسی  اصول از«  دولت  مقابل
  در تداول«  مشارکت«  ، يعنی« حکومت  افعال»در   مردم«  عظيم  مداخلة»

  ناميده député  فرانسه  او در زبان  گفتة  به  ، که وکيل. داند جديد، می
و   ، منتخب اهالی  از جانب  قانون  کتاب در  و معينه  معلومه  با شروط»شود،  می

. «شوند می  قانونگذار مجتمع  مجلس  يعنی corps législatifِ  در مجلس
در   نمايندگی  مفهوم  تطبيق  ، از باب مطلب  همين  ، در ادامة مستشارالدوله

  آل  از سورة 353  آية  به ، شورا در اسالم  به  جديد با تکليف  سياسی  های نظام
  اسالميه  مطهرة  شريعت در  قاعده  اين«  نويسد که کند و می می  اشاره  عمران

  که ، چنان است  اسالم  اعظم  از قوانين  و مشورت  است  راجع  مشورت  باب  به
« ."االمر فی  وشاورهم"... فرمايد خود امر می  رسول  به ' تعالی  خدای

  مهاجر و انصار در باب پيغمبر با اکابر  بجنا»: افزايد ، می گاه ، آن مستشارالدوله
  نيز نقل  صحيح  حديث و از« فرمودند ' شوری  اِخبار نماز جماعت  برای  اذان
  به  و عمره  حج  قصدخروج  به  از مدينه«  پيامبر اسالم  که  وقتی  کند که می

  مشورت  خود مجلس  با اصحاب  از منازل  بردند، در يکی می  تشريف  مکّه
از موارد   بسياری ، مانند مورد نيز مستشارالدوله  در اين. «منعقد فرمودند

  عرضه  قدمايی  سنت  جديد از مفاهيم  کند تفسيری می  کوشش  که  ديگری
  اجمال  به.  است  کرده  را با يکديگر خلط  متفاوت  با دو مبنای  کند، دو بحث

  عُقَاليی  مبنايی ، ست«شورا«  تحتدر   مندرج  که  مشورتی  که  کنيم می  اشاره
  که اين. آمد می شمار  به  نويسی سياستنامه  اساسی  از مفاهيم  دارد و کمابيش

ال «  آورد که می « ْمآب واليت  حضرت  بيان معجزْ  کالم»از   خان ميرزا يوسف
ـ رسيد   درست  انتخاب  به  توان نمی  رايزنی  ـ بدون«  المشورة  ترک  مع  صواب

.  است  عقاليی  انتخابی  به  رسيدن  برای  رايزنی  ناظر بر تأکيد بر اهميت
و   دين  اصول از...  اصلی  مشورت«  نويسد که ، می درستی  ، به مستشارالدوله

...  از رسول اهلل، خلق  بر عامة  است  حقی  ، و آن بر عالميان  خداوند است  سنت
  محض  رسول  جناب»و   است  رايزنی  همان  اصل  اين« ! خلق ' تا ادنی  گرفته

خود شور   با اصحاب  در هر کاری  امّت  در ميان  مشورت  سنت  وضع  جهت  به
 .«فرمود می

 جديد  سياسی  در انديشة«  نمايندگی»و   مردم  نمايندگان  های مجلس  تشکيل
 در.  است  ادهند  نشان  آن  به  توجهی  مستشارالدوله  دارد که  متفاوتی  مبنای
  و حاکميت  انسان  آزادی  اساسی  بشر دو مفهوم  حقوق  اعالمية  سياسی  فلسفة
 قدرتی  هيچ  که  است  طبيعی  حقوقی  آزاد دارای  فرد انسانی. بود  اساسی  ملّت

 فرد و  آزادی  سياسی«  حاکميت»را از او جدا کند؛ منشأ   حقوق  تواند آن نمی 
  در قرارداد اجتماعی  طبيعی  و حقوق  آزادی  و افراد با اين  اوست  طبيعی  حقوق

 .کنند  اطاعت  خود بايد از آن  کنند که می  را وضع  هايی شوند و قانون وارد می
 و  را تدوين  هايی قانون  قانونگذاری  های جديد، مجلس  سياسی  در انديشة

 در  جا که ، اما از آن د استافرا  آزاد همة  ها ارادة منشأ آن  کنند که می  تصويب
 شهرهای  شورايی  های يا حکومت  دموکراسی  خالف  جديد، به  های جامعه

  ، شهروندان پذير نيست افراد امکان  همة  مستقيم  ، شرکت يونانی 
  از طرف«  نمايندگی«  فرستند تا به می  مجلس  و به  را انتخاب « نمايندگانی»

  شهروندان  همة  ها برای از آن  اطاعت  کنند که  بتصوي را  هايی قانون  آنان
مجرد   و مفهوم«  نمايندگان  مجلس«  مفهوم  اين .آور خواهد بود الزام

دو را   و آن  جديد است  دوران  انديشة  اساسی  دو مفهوم«  نمايندگی»
  خصوصی  در حقوق«  وکالت»و  ها در سياستنامه«  مشورت»از   توان نمی

  و ارزيابی  عقاليی  رايزنی  مشورت ، کرديم  اشاره  که  ای گونه  به.  گرفت  قياس
  های شورا مجلس  های مجلس  که حالی ، در است  در موارد خاص  و قبح  حسن

،  است  آزاد افراد جامعه  ارادة ها منشأ آن  هستند که  هايی قانون  تأسيس
با   و نسبتی  است  خصوصی  در حقوق  ای مقوله«  وکالت«  که چنان هم
  از مفاهيم  برخی  جاکه آن ' جديد، حتی  سياسی  انديشة. ندارد«  نمايندگی»

ها را در  آن گيرد، می  وام  اروپايی  و عمومی  خصوصی  خود را از حقوق
  در جهان .کند وارد می  متفاوت  جديد با مبنايی  سياسی  از انديشة  دستگاهی

  قدمايی  سنت  در مبنای  ، تحولی ايم شتر نيز گفتهپي  که  ای گونه  ، به اسالم
  و انديشة  قدمايی  سنت  مبنای  به  اعتنايی در بی  ايجاد نشد و روشنفکری

 و  قدمايی  سنت  رو، طرفداران از اين. پيدا کرد  تکوين  جديد اروپايی
 جديد در  با آغاز دوران  که  مبنايی  تحول  از اين  يکسان  به  ايران  روشنفکری

 رغم  ، به مستشارالدوله. ماندند  در اروپا ايجاد شد، بيگانه  انديشه  تاريخ
  ريگ خود را از مرده  نو، نتوانست  راهی  هموار کردن  خود برای  های کوشش 

  به  که  است  توجه  جالب. جديد رها کند  انديشة  الزامات  به  اعتنايی بی  اين
 جديد  ، مفاهيم کلمه  يک  از رسالة  ، در فقراتی خان ميرزا يوسف  که  مقياسی
 .دارد  کمتری  او دقت  کند، بحث بشر را وارد می  حقوق  اعالمية

در  بشر،  حقوق  جديد اعالمية  مفاهيم  از برخی  بحث  ، در ادامة مستشارالدوله
 يقتفر»را   او آن  قوا، که  تفکيک  اصل  به  مبهم  ای ، اشاره« سيزدهم  فقرة»
  در اهميت  خان ميرزا يوسف. آورد نامد، می می« تنفيذ  از قدرت  تشريع  قدرت 

اگر در «  نويسد که ، می درستی  جديد، به  سياسی  های قوا در نظام  تفکيک
  صد کتاب«  آن  و اجرای  قانون  تدوين« دو اختيارِ  تفريق  و محسنات فوايد
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، «بشر  حقو   اعالمية«  بود که  بر آن  خان ميرزا يوسف

از   ، يکی آمده  سهفران  اساسی  قانون  در مقدمة  که

  است جديد  در دوران  قانون  اسناد حکومت  نخستين

  روح»را با   آن  اصول  مطابقت  بتوان  که  و چنان

  جديد ايران  حقوقی  نظام  توان داد می  نشان«  اسالم

 .کرد  را تدوين

  افزايد که و می« داد  توان نمی  ا شرحر  فوايد آن  شود، باز هزارْ يک  نوشته
در ]  که[  و تجارت  و معموريت  و ثروت  و قوّت  و قدرت  ترقی  هرگونه  ناال

، بر  که ، در حالی است  دو قوه  اين«  جدايی  شود، از نتايج می  ديده  فرنگستان
و   در صنايع  و نُکْث  قدرت  و عدم  پولی و بی  نظمی بی  هر قسم»،  عکس
دو   و امتزاج  شود، از اختالط می  مشاهده  زمين  مشرق در  و زراعت  تجارت

در   آن  اهميت  قوا، اگرچه  تفکيک  دربارة  مستشارالدوله .« اختيار است
  اشاره  مهمی  مطلب  کند، اما به می  جديد را برجسته  سياسی  های نظام
،  تعريف  ، بر حسب شاه  که  قوا، در کشوری  تفکيک  نظرية  بسط. کند نمی
  خان ميرزا يوسف  بود که  تر از آن بود، خطرناک  قانون  ُّاهلل و خود عين ظل

  تفکيک  برابر نظرية  کند که می  قدر اشاره  همين او. در دهد  تن  آن  بتواند به
و   وضع«  به  موظف  باشد تا مجلسی  وجود داشته در کشور  قوا بايد دو مجلس

کند و « تنفيذ و اجراء»ها را  قانون  آن  ديگری  باشد و مجلس«  نينقوا  تنظيم
خود   وديعة»باشد تا هر دو   نداشته  ديگری از  ها نيز ترسی مجلس  از آن  يکی

  از اين  ، پس خان ميرزا يوسف. «توانند کرد  حفظ  تمام  و آزادی  را با استقالل
  کند که می  نقل«  زمين  روی  یعقال»قوا، از   تفکيک  تأکيد مجدد بر اهميت

  هم  دو اختيار مخلوط  که  در دولتی«  که اند گفته«  و تحقيق  تجربه  از روی»
  سبب  بالمآل  و بلکه  و خرابی  ضعف  باعث  که  نيست  بشود، ممکن  استعمال
بشر ـ   حقوق  اعالمية  سياسی  فلسفة از  اصل  اين. «نشود  دولت  آن  انقراض

از   ديگر آن  از اصول  مانند بسياری ـ نيز«  فرنگستان  مستحسنة  قانون  اين»
مجتهد و   وظيفة  اسالمی  دورة  تاريخ ، زيرا در است«  اسالميه  قديمة  قوانين»

  حکم  ، که و محتسب  والی  منصب کردند، از را صادر می  حکمی  ، که مفتی
  ، به درستی  ، به خان ميرزا يوسف .کردند، جدا بود و مجتهد را اجراء می  مفتی

  ميان  تمايزی  اسالمی  دورة  قضای  در آداب  که  است  کرده  اشاره  نکته  اين
  همان  خود او، در ادامة  که  ای گونه  ، اما، به وجود داشته  و محتسب  مفتی

صادر « واحد  مرجع» از« و تنفيذ  قانون  تنظيم»شود،  يادآور می  مطلب
ها  در شريعتنامه  که  معنايی  ـ به«  امامت  وحدت»ناظر بر   ، يعنیشوند می

.  است  شده  واجب دو اختيار«  ، تفريق ترتيب«  لحاظ  و تنها به  ـ است  آمده
  به  توان را می قوا  تفکيک  نوعی  وجود قرينة  به  مستشارالدوله  اشارة  اين

  شرحدر   کَرَکی  علی  از شيخ  مطلب  او در دنبالة  چه ، اما آن پذيرفت  مسامحه
و   اسالمی  در فقه  ای او از قاعده  نادرست  فهم  آورد، مبين می  االسالم شرايع
  به امر  در باب  شيخ  او، از بيان.  جديد است  سياسی  در فلسفة  مهم  اصلی

 زيرا، «و فتواء  حکم  ميان  است  فرق«  کند که می  از منکر، نقل  و نهی  معروف
  ِ دين ، مانند بيان است  شخصی  ای در مورد واقعه  شرعی  ِ دستوری بيان  حکم
  و به  است  شرعی  ای مسئله  حکم  فتواء بيان  که زيد، در حالی  و بر ذمة ِعَمْر

  شيخ  بيان  به  اجمالی  با نظری  که چنان. شود نمی  مربوط  خاصی  شخص
نيز   در ظاهر آن ' و فتواء حتی  حکم  يز ميان، تما دريافت  توان می  کرکی علی
  با نوعی  مستشارالدوله  رسد که نظر می  قوا ندارد و به  تفکيک  به  ربطی  هيچ

جديد پيدا   بحثی  برای  اسالمی  دورة  در تاريخ  ای قرينه  است  خواسته  تکلّف
 .کند

 از  برخی  نيز که  ديگری  اصول  ، به کلمه  يک  ، در رسالة خان ميرزا يوسف
 های ضابطه  دربارة  بحث.  است  کرده  ، اشاره بشر آمده  حقوق  ها در اعالمية آن

 حضور  کشور، ضرورت  يا بودجة«  و خرج  دخل  تحرير اصول»،  اخذ ماليات 
ها  خانه معلم ها و خانه مکتب  بنای»، « جنايات  تحقيق  در حين«  منصفه  هيأت
.  است  جمله  از آن«  و تعذيب  شکنجه  عدم«  و بويژه« فقرا  اطفال  تربيت  برای

  مباحثی  خلط  همان  نيز مرتکب  فقرات  اين  همة  در بيان  مستشارالدوله
 موارد  و تکرار آن  کرديم  اشاره  از آن  هايی نمونه  پيشتر به  شود که می

 ، بار کلمه  يک  ةرسال  صفحات  ، در واپسين خان  ميرزا يوسف. ندارد  ضرورتی
  نخستين. کند می  اشاره«  فرنگستان  سياست  اصول»در   مباحثی  ديگر، به

  انسان  برابر آن  که  بشر است  حقوق  اعالمية  نخست  بر اصل  تأکيدی ، اصل
و گدا و   ، از شاه از آفريدگان  فردی»رو،  آيد و، از اين دنيا می  برابر به آزاد و
  سياسی  فلسفة  مبنای  اگر مستشارالدوله. «ندارد  حُکْم  حق. .. لشکری و  رعيت

  اين  بايست بود، می  قرار داده  اصل  اين  فهم  بشر را مالک  حقوق  اعالمية
  تبعيت  هايی و تنها از قانون  آزاد است  انسان  که  گرفت می را  اساسی  نتيجة

از   خان ، اما ميرزا يوسف تاس  کرده  ها شرکت آن  وضع خود او در  کند که می
  جهت  در خالف  ای نتيجه  ، به«ندارد  حکم  حق  فردی»  هيچ  که  بيان  اين
  ندارد، به  حکم  حق  فردی  هيچ  که نويسد اين می رسد و می  اعالميه  روح
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. « است  و مکلّف  محکوم  ، بلکه نيست حاکم«  کسی  که  است  اين  معنای
  حضرت«  ، زيرا مبدأ حکم مجاز است  افراد بر سبيل  برخی  به«  حاکم«  اطالق
  اروپا در اين  علمای  و نظريات  اسالم  شريعت«  های و ديدگاه«  است  يزدان

  معلوم  درستی  به« اروپا  علمای»از   منظور مستشارالدوله. « است  متفق  باب
  توان می  آن  سياسی  ةبشر و فلسف  حقوق  اعالمية  متن  به  ، اما با توجه نيست
  شده  گفته  اعالميه  در مقدمة  که و اين  مطلب  اين  معنای  او متوجه  که  گفت
  حضور وجود متعالی»در   اعالميه در  بشر و شهروند مندرج  حقوق  که  است

(Etre suprême) است  شود، نشده می  اعالم «او  توجهات  و تحت  .
  بودن  مکلف  بيان  نه  است  بشر و شهروندان  حقوق  بشر بيانية  حقوق  اعالمية

  را از حاکمان«  حکم حق«  نبود که  بشر بر آن  حقوق  سياسی  فلسفة. او
را   شهروندان  داشت قصد  بر عکس  دهد، بلکه  انتقال  حقيقی  حاکم  به  مجازی

وجود » مجرد  مفهوم را در برابر  رو، انسان بداند و، از اين  منشأ هر حکمی
،  خود انسان  ارادة  بيان ، جز دهد تا او را از هر قيدی روبِسْپيير قرار می«  متعالی

از هابز   در انگلستان و  روشنگری  با فيلسوفان  در فرانسه  که  انقالبی. آزاد کند
، با  نخست ، حقوق  در فلسفة  که  ، و با تحولی سياسی  در فلسفة  تا الک
  بود، راهی  گرفته  صورت  شخصی  حقوق  ، با مکتب گاه و، آن  تسميه  اصحاب

  توانست نمی  مستشارالدوله  هموار شد که  و تکليف  حقوق  از نسبت  نو در تلقّی
اگر  ـ  به  اعتنايی بی  اين  که  گفت  توان پيدا کند و می  از آن  تصور روشنی

  روح نتواند  خان سفميرزا يو  شد که  موجب  از ـ مبانی  اطالعی ، بی نگوييم
  اين  کند با استناد به می  کوشش  مستشارالدوله. بشر را دريابد  حقوق  اعالمية

 ،«کند می  نيز حکم  کند، عقل  حکم  آن  به  عقل  چه آن«  که  اصولی  قاعدة
 .کند  را اثبات  شرع  بشر و قانون  حقوق  اعالمية  سياسی  فلسفة  مبنای  وحدت

  اين  و شرع  عقل  حکم  از وحدت  ، مستشارالدوله کلمه  يک  سالةر«  خاتمة»در 
،  است « فرانسه  عامة  حقوق»بشر   حقوق  اعالمية  اگرچه  گيرد که را می  نتيجه

  احکام ،« مؤيَد آمده  قرآنيه  و آيات  با احکام«  حقوق  آن  همة  جا که اما از آن
«  متمدنه ِّ جماعت کُل  ، بل مسلمانان  امةع  حقوق»، در معنا،  و، بنابراين  الهی

بود   کرده  کوشش  خان ، ميرزا يوسف کلمه  يک  رسالة  در متن.  نيز هست
 نامد، می«  االسالم روح»او   چه بشر را با آن  حقوق  اعالمية  اصول  مطابقت

 ، است  نيامده  موضوعه  حقوق  دربارة  بحثی  اعتبار، در رساله  اين  به. دهد  نشان
 « مدنيت  قوانين»در «  جزئيات  بعضی«  به  خان ميرزا يوسف«  خاتمه»اما در 
 از ميان.  نيز سازگار است  وجود دارد و با شرع  در فرنگستان  کند که می  اشاره

 ، غريق  نجات  گروه  ، تشکيل بيمارستان  بنای  به  ها مستشارالدوله قانون  اين 
 از  برداری ، بهره« و مسکوکات  و مقياس  اوزان  یدرست»ها،  شهرداری  خدمات
 و«  مخصوص  در ديوان  نامجات  و شرط  اسناد و قبالجات  ثبت»ها،  معدن
 يا  آيه  ها به از آن  هر يک  اهميت  کند و دربارة می  اشاره  امور ارتش  ترتيب
،  خاص  های نقانو  تدوين  ها برای توصيه  بر اين  افزون. کند استناد می  روايتی

ميرزا   که اين  از جمله  است  نيز آمده  تری کلی  های ، اشاره« خاتمه»در
  اهل  از سهوهای«  نويسد که داند و می می  دنيا هم  را دين  اسالم  خان يوسف
  اين  هم  اند، يکی دورتر مانده  ترقی  از عالم  جهت  آن  به  ، که زمين  مشرق
،  گاه و، آن« "ما  برای  ، آخرت است  ديگران  جهت  ا بهدني" :گويند می  که  است

  خود شايان  در جای  آورد که امور دنيا می  به  توجه  اهميت در  و اخباری  آيه
  توجه  جالب  کلمه  يک  رسالة  صفحات  نيز در واپسين  نکته  اين.  است  توجه
  فرنگستان  اهالی  چه آن اعتقاد دارد  که اين  رغم  ، به مستشارالدوله  که  است

سفر   رنج«  اکابر قوم»از   بايد برخی  که  است  ، اما بر آن ايم داشته دارند، ما نيز
 :نويسد می  خان ميرزا يوسف. خود هموار کنند  ديگر را به  کشورهای  به

 نباشد،  و معاشرت  تا مراوده  مختلفه  ملل  ما بين  فی  که  است  امر بديهی  اين
 که  و مادامی. کرد  توانند حاصل همديگر نمی  و اوضاع  احوال  به  تمعرف

توانند  نمی  همديگر منفعت  و امتعة  و صنايع  ، از حِرَف نگشته  حاصل  معرفت 
  بصيرت  و صاحبان  اگر از اکابر قوم  که  نيست  شبهه  هيچ  جای.  برداشت

  بروند و وضع  فرنگستان  به...  البط  ابی  بن  علی  چند نفر، امتثاالً لقول  اسالم
،  ايران  به  بعد از مراجعت. نمايند  مشاهده  العين رأی  ها را به آن  مدنيت

 .خواهند آورد  را فراهم  ترقی  هزار قسم  بالترديد، اسباب
  را خداوند خلق  و هر خوبی  نيست  بيش  ها يکی خوبی  منشأ همة  جاکه از آن
 از  بسياری  اسالمی  های ملّت  بيند که نمی  مانعی  لدوله، مستشارا است  کرده

ها را  از آن  ای پيشتر سياهه  ، که برقرار است  در فرنگستان  را که  اصولی
  با عنوان  رساله  های عبارت  او در واپسين. اخذ کنند  ، از آنان کرديم  عرضه

  اصل  گردد و به ز میبا  آغازين  و اصولی  کلی  بحث  بار ديگر، به ،« تحقيق»
،  بقره  سورة  و هفت  و سی  چهارده  های ، برابر آيه فرنگستان  در اخذ مدنيت

  جهت  دنيا را و به  آخرت  جهت  به  که  نيست  شما آن  نيک»  کند که می  اشاره
  و هم  اين  هم  که  است  کسی  شما آن  خوب  کنيبکنيد و ل  ترک را  دنيا آخرت

  اهالی  اخالق  های از نيکی  با شرحی  خان ميرزا يوسف« .بکند  يلرا تحص  آن
  اند، دشنام خارج  آنان  از دين  که  افرادی  به  که اين  جمله ، از فرنگستان

خداوند را زيادتر از   و آيات  ها قدر نعمات فرنگی»  افزايد که دهند، می نمی
  که  است  خداوندی  نعمات  یقدرشناس  جهت  به... دانند می  زمين  مشرق  اهل

ياد   مختلف  ْ چهار زبان ، اقالً سه ذکور و اناث ، از اکثر اهالی  در فرنگستان
او   کند، هزار ايراد به  تکلم  خارجه  زبان  کسی اگر  زمين  در مشرق. گيرند می

  ابکت  لسان  از پنجاه  بيش]  به[  و لندن  پاريس  های در کتابخانه. آورند وارد می
 «. ام ديده

 مستشارالدوله  کلمة  يک  رسالة  های نکته  ترين اساسی  ، به گذشت  چه در آن
را   و مطلبی  برگرديم  فصل  اين  صفحات  نخستين  بايد به  اينک.  کرديم  اشاره 

از   خان ميرزا يوسف  بشر و اقتباس  حقوق  اعالمية  نسبت  دربارة  اشاره  به  که
  موضوعه  در حقوق  ای رساله  کلمه  يک  که  گفتيم.  ، باز کنيم مبودي  گفته  آن

  بود، قياس  نوشته  خان پيشتر ملکم  که  هايی را از رساله  نبايد آن و  نيست
  ای گونه  نبود و به  جز قانون«  کلمه  يک»از   مراد مستشارالدوله  اگرچه.  گرفت

  تدوين  ضرورت  خود نيز به  ةرسال  صفحات  ، در واپسين کرديم  اشاره  که
  التفات  عمده  نکتة  اين  ، اما او، به است  کرده  اشاره  خاص  های قانون  برخی

و   خاص  های قانون  تدوين  برای  هر کوششی  در ايران  بود که  پيدا کرده
  حقوق  فلسفة  بر نوعی  ، بايد مبتنی ، الجرم موضوعه  حقوق از  ايجاد نظامی

و   داشت  در سنت  پايی  تجددخواه  رجلی  عنوان  به  که ، ميرزا يوسف. باشد
  رسانده  هم  به  در ايران  سنت  از الزامات  بسياری با  ژرفی  کمابيش  آشنايی

  سنت  از نظام  مهمی  بخش  شرع  حقوق  که  درکشورهايی  که  دانست بود، می
  اعتنايی ، در بی بير مستشارالدولهتع  ، به توان دهد، نمی می  را تشکيل  قدمايی

، مانند  خان ميرزا يوسف  اگرچه. کرد  تدوين«  قانون  کتاب» « شرع  کتاب«  به
  کشورهای  کرد که خطا، تصور می  ، به عصر ناصری  روشنفکران از  بسياری
نظر   اند، اما به ما گرفته«  شرع  کتاب»خود را از «  قانون  های کتاب»  اروپايی

فاقد   مسيحی  و تمدن  ديانت  که  مسئله  اين  به  او در اشاره  رسد که می
  باشد، از باب  داشته  آن  به  اعتقادی  که ، بيشتر از آن است  بوده«  شرع  کتاب»

.  است  شده  مطلب  متعرض  بدعت  به  خطر اتهام  کاهش  برای  واجب  احتياط
در   که بر اين  مبنی  آنان  نادرست  فتاز دريا  دوره  آن  تصور نويسندگان  اين

  ، که شد، اما آنان می  ، ناشی نيامده  شرعی  احکام  به  صريحی  اشارة  انجيل
  در آن«  سنت«  مقام  و بويژه  مسيحی  الهيات  های پيچيدگی  دربارة  چيزی

  ـ که«  شرع  کتاب«  در مسيحيت  که نبردند  پی  نکته  اين  دانستند، به نمی
  علوم  برخوردار بود که  مقامی  ـ از همان  است  کرده  را تدوين  آن  سنت

  با توجه  که  گفت  توان می ' حتی . يهوديان  و در ميان  اسالمی  در تمدن  شرعی
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متمرکز، در   ـ اداری  سياسی  دستگاه  عنوان  کليسا، به  که  جايگاهی  به
  اجرايی  از ضمانت  کليسايی  شرع  انون، ق داشت  مسيحيت  از تاريخ  هايی دوره

ميرزا   که  است  بديهی.  است  برخوردار بوده  اسالمی  در تمدن  از فقه  بيشتری
  چندانی  اطالع  مسيحی  تمدن و  فرنگستان  تاريخ  ظرايف  از اين  خان  يوسف
تصور   الهر ح  به  که  گفت  او بتوان  های ناگفته  به  ، اما شايد با توجه نداشت

  پيدا کرده«  قانون  کتاب» و«  شرع  کتاب«  پيچيدة  از نسبت  روشنی  کمابيش
،  آخوندزاده  علی فتح ميرزا  نادرست  استنباط  خالف  او، به  که اين. بود

  بر تجربة  با تکيه کرد  نکرد و کوشش  و اقتباس  را ترجمه  ناپلئونی  های قانون
  ماست  حدس  بر اين  ای کند، قرينه  تدوين«  سالماال روح»بشر   حقوق  اعالمية

  کتاب» فاقد  مسيحی  ديانت  که از تکرار اين  با اِعراض  مستشارالدوله  که
  حقوقی  ايجاد نظام  برای  بشر مبنايی  حقوق  اعالمية  ، با اقتباس است«  شرع

  اين  بيان  به  توان باشد، می  داشته  وجهی  حدس  اگر اين. آورد  جديد فراهم
در   ظريف  نکتة  اين  بسيار، به  احتمال  ، به مستشارالدوله  نيز خطر کرد که  نکته

 با  شرع  قانون  های مغايرت  خاستگاه  بود که  پيدا کرده  التفات  حقوق  فلسفة
  شرع  قانون  علم  و با امکانات  هاست آن  متفاوت  جديد مبانی  های قانون
از   شرع  قانون  اساسی  اصول  کرد، اما با جدا کردن  ا را رفعه آن  توان نمی

  بر پاية  شرع  قانون  ، و تفسير مبادی است  پيدا کرده  در ادوار فقه  که  بسطی
 خواند، می  االسالم را روح  آن  خان ميرزا يوسف  جديد، که  حقوق  نظری  مبانی

  اگر به ' جديد، حتی  های قانون  اين. کرد  تدوين  جديدی  های قانون  توان می
 تواند در درون باشد، می  شده  تدوين«  اسالميه  کتب»بر   با تکيه  عمده طور

 در  نکته  اين. پيدا کند  جديد مورد تفسير قرار گيرد و تحول  حقوق  های نظريه 
 که  سخن  اين  روية او از تکرار بی  که  است  اساسی  خان  ميرزا يوسف  اقدام

  تدوين  نو برای  کرد راهی  و کوشش  ، اِعراض است  بوده  فاقد قانون  سيحيتم 
 نويسندگان  بر اقدام  ای قرينه  توانست می  جديد هموار کند که  حقوقی  نظام

  فرانسه  اساسی  قانون  ناظر بر اصول  ای مقدمه  عنوان  بشر، به  حقوق  اعالمية 
 .شمار آيد  به
   حقوق  اعالمية  اند که ردهـتأکيد ک  نکته  بر اين  ز حقوقدانانا  یـ، برخ روزهـام

 در اصول  ای بيانيه  ، بلکه ، نيست آن  دقيق  معنای  ، به در حقوق  ای بشر، رساله
 ای بشر بيانيه  حقوق  ديگر، اعالمية  عبارت  به.  هاست و آزادی  حقوق  اساسی 
 جديد را بيان  دوران  انسان  حقوق  اصول  ، يعنی بشر است  در حقوق  سياسی 
  مردم  ، نمايندگان فرانسه  ، در ديروزِ انقالب گفتيم  که  ای گونه  به.  است  کرده 

کردند و   تدوين  آينده  اساسی  بر قانون  ای مقدمه  عنوان  را به  کشور آن  اين
و « بشر  حقوق  انقالب»، ايجاد  جديد آن  مفسران  تعبير برخی  ، به آن  هدف
  روبسپيير در نطق. بود  در فرانسه  قدمايی  سنت  نهادها و نظام  کامل  نسخ

  سياسی  های با ديگر انقالب  فرانسه  انقالب  مقايسة  ترميدور، ضمن  هشتم
  حقوق  نظرية  بر پاية«  که  است  انقالبی  نخستين  فرانسه  انقالب  بود که  گفته

بسيار   احتمال  ديگر ـ به  های ملّت  انقالب  که ی، در حال شده ايجاد«  بشريت
  اين.  است  نبوده«  تن  چندين  قدرت  به  تن  يک  گذار از قدرت» امريکا ـ جز

  بشر مبتنی  حقوق  اعالمية  که  است  انديشه  تاريخ  بديهيات از  کمابيش  نکته
بود، اما   شده  تدوين  سياسی  در فلسفة  از آن  پيش  ای سده از  بود که  بر اصولی

ديگر   واقعيت  ، اين است  بشر ناشناخته  حقوق  اعالمية  در مورد روح  چه آن
  های سده  تا پايان  چهاردهم  سدة  در فاصلة  که  اروپاست در  انديشه  تاريخ
  الهيات  که  هايی در حوزه  و بيشتر از آن  دينی  اصالح  و در جريان  ميانه

  تحولی  های زمينه  مسيحی  شد، متألهين می  تدوين  دينی  حضد اصال  جنبش
 droitيا   شخصی  حقوق  نظرية  آوردند که  فراهم را  حقوق  در فلسفة  اساسی

subjectif که ويله  ، ميشل فرانسوی  حقوق  فيلسوف .شود می  خوانده ،  
  ، بر آن داده  نجاما  حقوق  فلسفة  از تاريخ  وجه  اين  دربارة  اساسی  های پژوهش

  مبانی  نقادی  ، به تسميه  از اصالت  دفاع ، با اُکامی  ، ويليام ، نخست که  است
را   شخصی  حقوق  نظرية  تدوين  و راه  پرداخت  حقوق  ـ تماسی  ارسطويی

  نظری  مبنای  که  است  گرفته  نتيجه  مقدمات  از اين  ويله  ميشل. هموار کرد
  به  حقوق  توان بشر را نمی  و حقوق  است  شخصی  حقوق  ةبشر نظري  حقوق
از   برخی  اگرچه.  دانست  حقوق  علم  در عرف  اصطالح  اين  دقيق  معنای
  از تاريخ  تفسير ويله از  بر وجوهی  ايرادهايی  حقوقی  انديشة  نويسان تاريخ
هر   به  که  است  توجه  در تفسير او شايان  نکته  اند، اما اين گرفته  حقوق  فلسفة

در   هايی دگرگونی  مسيحيت  علمية  های در حوزه  ميانه  های سده  با پايان  حال
  ها زمينة دگرگونی  و همين  گرفت  صورت  حقوق  و الهياتی  فلسفی  های ديدگاه

،  ويله  نظر ميشل  به. آورد  فراهم  را در حقوق  جديدی  های نظريه  تأسيس
  است  حقوق  علم  نظری  در مبنای  دگرگونی  اين  بشر فرآوردة  قحقو  اعالمية

  های از بيراهه  بسياری  افتاد که  در مسيری  حقوق  علم  اعالميه  روح  و با بسط
 . دانست  آن  آمدهای تجدد را بايد از پی

  اعالمية  و مبادی  با مقدمات  چندانی  آشنايی  مستشارالدوله  که  نيست  ترديدی
  تشکيل را  آن  شالودة  که  و حقوق  سياسی  در فلسفة  بشر و تحولی  حقوق

در  باشد،  کلمه  دقيق  معنای  نظر به  اهل  که او بيشتر از آن.  داد، نداشت می
 های بود و با نظر در ظاهر دگرگونی  روشنفکر عصر ناصری  ِّ رجال زی

  به  ايران  تاريخی  از انحطاط  در وجوهی  و تأمل  و فرنگستان  ايران  متفاوت 
بود، اما   برده  پی  در ايران  حقوق  نظام  تحول  برای  ای نظريه  تدوين  ضرورت

 در ايران  خواهی قانون  در تاريخ  خان ميرزا يوسف  جايگاه  در توضيح  نکته  اين
  سنت  در نظام  شرع  قانون  از جايگاه  که  او با دريافتی  که  است  اساسی 

  حقوق  نظری  در مبنای  تغييری  اهميت  ، به داشت«  شرع  کتاب» و  قدمايی
  که  است  بوده  ، دريافته فراست  ، به شايد، مستشارالدوله. بود  برده  پی  شرع

  و او، که  است  نظری  نيازمند مبنايی«  قانون  کتاب«  به«  شرع کتاب«  تبديل
  با اقتباس  بود که  ، تصور کرده دانست نمی  حقوق  فلسفة  تاريخ  دربارة  چيزی

. کرد  تدوين  شرع  تفسير حقوق  برای  مبنايی  توان بشر می  حقوق  اعالمية
  دربارة  چه بر آن  ، اما با تکيه نيست  از اشکال  خالی  اگرچه  تصوری  چنين
ر د  که  اشکاالتی  رغم به  که  گفت  توان می ، آورديم  کلمه  يک  رسالة

  در تاريخ  توجه  جالب  او اثری  دارد، رسالة وجود  مستشارالدوله  های استنباط
  در تدوين  خان ميرزا يوسف  موفقيت  رسد که می نظر  به.  است  در ايران  حقوق

  باشد، ناشی  حقوق  تاريخ  او به  از علم  برخاسته  که بيشتر از آن  کلمه  يک  اين
  در نظام  شرع  حقوق  از جايگاه  مستشارالدوله  که  است  درستی  از دريافت

ميرزا   بود که  دريافتی  بر چنين  تکيه بود و با  پيدا کرده  قدمايی  سنت
  خود بياورد که  بشر را در رسالة  حقوق  از اعالمية  اصولی  توانست  خان يوسف

با . باشد  مترتب  بر آن  اثری  ايران در  حقوق  آتی  در تحول  توانست می
و انتشار   حقوقی  های رساله  در تدوين  خان ملکم  اقدام  ميان  ای مقايسه
  برای  ای نظريه  کردن  در عرضه  مستشارالدوله  و کوشش  قانون  روزنامة
  خان ميرزا يوسف  که  ِ دريافتی درستی  به  توان جديد می  حقوقی  نظام  تدوين

  را پيشگام  خان ملکم  معمول  بر حسب  اگرچه. برد  بود، پی  پيدا کرده
از نظر   و بويژه  کنيم می  ما دنبال  که  دانند، اما از ديدگاهی می  خواهی قانون

 ايجاد کردند،  مشروطيت  قانونگذاری  های مجلس  نخستين  که  تحولی
 در  قانون  روزنامة  های شماره  مطالب  انتشار برخی  اگرچه  که  گفت  توان می

 ، اما با داشت  نقشی  آنان  خواهی قانون  احساسات  به  زدن  در دامن  مردم  ميان
  کلمه  يک  قانونگذاری  های مجلس  و تشکيل  خواهی مشروطه  جنبش  پيروزی

  ، اهميت در واقع. شد  تبديل  ايران  حقوق  تاريخ  در تحول  مهم  ای رساله  به
با   های و نوشته  خان ملکم  نقش  که شد  معلوم  زمانی  مستشارالدوله  رسالة

  نويسندة  گزارش  به. بود  رسيده  پايان  به  خواهی مشروطه  جنبش  پيروزی
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ی  آخرين کتاب دکتر جواد طباطبايی استاد پيشين دانشکده

ران با عنوان مکتب تبريز و مبانی تجددخواهی حقو  دانشگاه ته

ی  اگر دومين ويراست زوال انديشه. انتشار پيدا کرده است

سياسی در ايران را نيز که خود کتاب جديدی است، به شمار 

آوريم، اين چهارمين کتابی است که از اين نويسنده در نخستين 

از  البته، با صرف نظر. ی هشتاد منتشر شده است ی دهه نيمه

ای از ترکيب نثر  ی سقوط اصفهان، که در نوع خود نمونه رساله

ای  های علمی و انديشگی است، و نيز رساله زيبای فارسی و دقت

های ميانه، که اينک تفصيل  ی مفهوم واليت مطلقه در سده درباره

با انتشار اين اثر . آن در کتاب جدال جديد و قديم آمده است

ی  عنوان انديشمند تجددخواهی دهه طباطبايی مقام خود را به

ای  هشتاد ايران تثبيت کرده و بحث انديشه در ايران را به مرتبه

رسد فراتر رفتن از آن با امکانات  رسانده است که به نظر نمی

 .کنونی ما کار آسانی باشد

 

،  مخفی  انجمن  ، اعضای مشروطيت  پيروزی  ، در آستانة ايرانيان  بيداری  تاريخ
 کند و  را بار ديگر چاپ  گرفتند آن  ، تصميم کلمه  يک  رسالة  اهميت  نظر به

را مدِ   نسخه  آن  اساسی  قانون  در تدوين  ايران  قانونگذاران بسيار  احتمال  به
 .اند نظر داشته

*** 
 ميرزا  الدين جالل  شاهزاده  نواب  به« 3275  اواخر سنطبر سنة»در   آخوندزاده

 کند می  را توصيه  با مستشارالدوله  بود، مراوده  ناليده  در تهران  زبانی از بی  که
  که  بدهم  شما نشان  را به  خاطر شخصی  تسلی  جهت  به«  نويسد که می و

، از  ، در نظر من شخص  اين... باشيد  نموده  اندوه  او رفع  صحبت از  گاه گاه
  به.  است  جهان  عديل بی  منشان فيلسوف  ، بلکه فرزانگان و  موبدان  جملة

  و بدين  و فراست  فهم  بدين  چاکری  اناير  روزگار، پادشاه  ، در اين اعتقاد من
  ، که دوستی و وطن  پرستی ، ملّت و دولتخواهی  نيت  بدين و  و ارادت  اخالص

ميرزا   به« 3203  آغوست«  او در نامة  هم« .، ندارد است  خان ميرزا يوسف
  التفات کم  ، اگر شما هزار بار از من در هر صورت»: نويسد می  خان يوسف
  نقصان  ای قدر ذره  شما به  به  خود نسبت  و محبت  ارادت به  ، منبشويد

و   و فرزانه  الخلق نجيب  شخص  که  ام شما را شناخته  که چون رساند،  نخواهم
  انسانی  مستشارالدوله« !هستيد  و تعظيم  محبت  مستوجب وفادار و  دوست
و   داشت می  را محترمخود   وطن  مصالح  بود، پيوسته  بزرگ  و رجلی  شريف

خود   های در نامه  شد که می  گاه. ببيند  را آباد و بسامان  ايران  اميدوار بود که
  پيچيد و با ذکر اين داد، می می  اميد خود را دست  ، که آخوندزاده  در سخنان

  اندک ْ اندک  که  بينم ها را می جوان  را که  پاک  يزدان  دارم  سپاس»  که  نکته
  از ايران  پُر هم«  که  نوشت ، می« ام نشنيده  من  گويند که می  سخنان از  خیبر

از  3273  اوت 3277/25  الثانی جمادی 7  او در نامة  ، اما هم«نباشيد ناميد
شد و ما   دنيا تمام!  کامل  انسان  ای  است  امان»:  نوشت  آخوندزاده  به  تهران

  تمام«  علی ميرزا فتح« . بکنيم  و وطن  ملّت  به  متخد  ای قدر ذرّه  به  نتوانستيم
  نتوانست  ـ يعنی« کار آيد  به  که  نگفت  و آن  را در اختيار داشت  عالم  کلمات

  هوشمند و کارآمد بود و اين  ، رجلی خان کار آيد ـ اما ميرزا يوسف به  که  گفت
را   جديد ايران  حقوق  تاريخ  مهم  رسالة  نخستين  پيدا کرد که را  توفيق

  او به  از معاصرين  برخی  که  هايی بدبينی  رغم  او، به  کلمة  يک  رسالة. بنويسد
  های ماه  در واپسين  که  داشت  اهميت  داشتند، چندان  آن  سودمند بودن

  بينايی  بر سر او بکوبند که  را چندان  آن  دستور شاه  به  مستشارالدوله  زندگی
  او را که  دارايی  شاه  دستور ناصرالدين  به  اند که نوشته .بدهد  ز دستخود را ا

  شد، ضبط می  بالغ  صد هزار تومان  سی  بود و به  برده  ارث  از پدر خود به
  خاک  در نقاب  روی  در تنگدستی  خان ميرزا يوسف او را گرفتند و  کردند، لقب

 «    !کرد بايد کار چو  کنند بزرگان چنين«  مصداق  به. کشيد
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 بهمن اميرحسينی   

 ای ديگر ای از بهاران سده ملکم، نغمه
 
 
 
 

 
 
 

ترينشان  معروف. در روزگار قاجار، کم نبودند زنگيانی که کافور ناميده شدند
ناميد و بر زر  خاقان مغفور بابا خان سلطان دوم قجر که خود را فتحعلی شاه

ضرب کرد و به ريش مبارک هم « فتحعلی شه خسرو کشورستان»و سيم 
نياورد که نخجوان و گنجه و اردوباد را نه به خال هندويی که به وسوسه و 

ماليی از آن قماش که علی . فتوای ماليی نجف ديده از کف نهاده است
بافت که  بست و در مدحشان می ای بعد دل به آيينشان می شريعتی سده

خردی خويش به اين  امضايشان پای هيچ قرارداد استعماری نيست و بی
 !!داشت خيال خام خوش می

الدوله بودن حسن  های آخر آن سلسله هفت سلطان هم بايد به وثوق از نمونه
خان صدراعظم دولت عليه اشاره کرد که نه مورد وثوق ملت بود و نه دولت 

ارضی مملکت را به دويست هزار تومان  و آنگاه که دستش رسيد،  تماميت
 . پاداش و حقوق تقاعد بندگان دربار ويندسور فروخت

ها جای ايراد نبود اگر بابا خان قاجار تزار روس بود و هفده شهر  بر اين لقب
قفقاز و آذربايجان را به چنگ آورده بود و حسن خان نه در دارالخالفه دولت 

تفاوت البته . ولت فخيمه تکيه زده بودعليه که در لندن بر کرسی صدرات د
 .گيرد تنها اگری است، از آن اگرها که در تاريخمان يک کرورش جای می

الدوله پسر هاکوب خان ارمنی اما از آن تبار نبود،  ميرزاملکم خان ناظم
خان اميرکبير نبود و انگشت شماری ديگر از هزاران  همانگونه که ميرزا تقی

الدوله براستی که بر آن بود تا  ناظم. گاه ابتياعی ديگر اهدايی و *دارنده لقب
و در اين راه بسيار نوشت و کوشيد و نظم . ناظم کار ملک و دولت باشد

 . افکند
در گزارشی که در . پدرش هاکوب خان در جوانی مترجم سفارت روسيه بود

ميالدی درباره شرايط زندگی ارمنيان ساکن جلفای اصفهان  3255سال 
سر اسقف دو نفر از جوانان جلفا را به کالج نابل »شده، آمده است که نوشته 

تا دانش آموزند و سپس بتوانند به دولت و « انازاريان لرد در مسکو فرستاده
گزارش سپس از هاکوب خان و . شان خدمت کنند به سرزمين آباء و اجدادی

در خدمت  حاال به توفيق الهی»برد که  پسرش ملکوم خان و دو ديگر نام می
 «.دولت هستند

 

هاکوب خان که از مسکو برگشت در سفارتخانه دولت روسيه به مترجمی 
پرداخت و از آن راه با دولتمردان و بزرگان پايتخت آشنايی و نشست و 

. خان اميرکبير و ميرزا آقاخان نوری کسانی چون ميرزا تقی: برخاست يافت
ناميد و گويا که اسالم هم  هاکوب که در اين ميان ديگر خود را يعقوب می

در روزهای »خان بويژه  ميرزا تقی« محرم و هواخواه»آورده بود، خود را 
خيال »شنود که  شمارد و از اميرکبير می او می« پريشانی و اضطرار

گرچه اميرکبير با . «های تو بودند کنسطيطوسيون داشتم مانع بزرگم روس
شمارد، اما برخی از تاريخ نويسان  اين جمله به تلويح يعقوب را روسوفيل می

سرو . اند منجمله خان ملک ساسانی، يعقوب خان را جاسوس انگليس دانسته
ها بود و به پاس  تر از اين سخن صداقت يعقوب اما در چشم دولتمردان سبز

در فرمان اعطای .  آن در زمان صدارت اميرکبير نشان شير و خورشيد گرفت
 :نشان آمده بود

االعيان العيسويه ميرزا يعقوب مترجم سفارت  عمده... ه عاليجاهاز آن جا ک»
دولت بهيه روسيه مراتب صداقت و اخالص کيشی خود را در انجام خدمات 

ی دوم  ظاهر ساخته به اعطای نشان شير و خورشيد مرصع از مرتبه... دولتين
بينيم که در متن فرمان بر مسيحی بودن يعقوب تاکيد  می. «مفتخر گرديد

براين پايه تا زمان صدور فرمان، يعقوب خان بر کيش پدران  .ده استش
 . خود پايدار مانده بود يا دستکم باور حکومت بر اين بود

ـ به خدمتش در  ميالدی 3203 ـ.قمری  3272ميرزا يعقوب تا سال 
سپس مدتی را در سن پترزبورگ در جوار وزيرمختار . سفارت روس ادامه داد

هايش  از آنجا راهی آسيای مرکزی شد و گزارشی از ديده. ايران به سر آورد
افزون بر آن گزارش،  ميرزا يعقوب ـ  که . در باب اسيران ايرانی برکاغذ آورد

ـ دو نوشته ديگر نيز دارد که  اند او را باهوش و آگاه به اوضاع زمانه دانسته
« ش ثروتافزاي»يکی به نام : مهر اذعان هوش و آگاهی او را بر خود دارند

که در توضيح تاثير اقتصاد و سرمايه در پيشرفت سياسی و استحکام 
های اخالقی جامعه است و در آن ضمن انتقاد از رابطه دولت با ملت  پايه

ها و سپردن امالک دولتی و معادن به آنها و جلب  خواستار ايجاد شرکت
 . شود های خارجی به ايران می سرمايه

ناميد  ای ـ و يا آنچنان که عرف زمانه می نامه در نوشته دوم که در واقع
کوشد تا  ای ـ  به سلطان وقت ناصرالدين شاه است، ميرزا يعقوب می عريضه

با ابزار تجربه و آگاهی خاک جهل از ريشه عقب ماندگی ايران کنار زده و 
از اين روست که همراه اشاره به بيگانگی حکومت با . ايراد کار را نشان دهد

ی پنجاه  ايران به فاصله»: سازد های ازدست رفته را مطرح می صتملت، فر
ی اول از وفات مرحوم  دفعه. سال سه دفعه از روش ترقی بازماند

مقام، دفعه  ی مرحوم قائم ، دفعه دويم از قضيه(عباس ميرزا)السلطنه  نايب
ميرزا يعقوب در آن عريضه که . «...خان ی مرحوم ميرزا تقی سوم از قضيه

حال روشنفکران زمانه خود بود به لزوم برقراری نظم و قانون و  زبان
گيرد  های فردی در جامعه و ايجاد صنعت در کشور پرداخته، نتيجه می آزادی

استقرار کنسطيطوسيون است؛ بدون ... اسباب ناگزيری مملکتداری»: که
ی دولت و ملت  چنين اسباب و افزار شايسته، جميع اهتمام و مساعی جميله

از آن روز که ميرزا يعقوب عريضه را مهر کرد تا امروز .  «در خواهد رفته
جميع »گونه جامعه ايرانی صدای هدر رفتن رود  های بسته حاکمان رب گوش

 .  اند مردمان آن ديار را نشنيده« ی اهتمام و مساعی جميله
  ملکم را که. در سايه و محضر چنين پدری، ملکم خان باليد و قد برافراشت
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ـ چشم برجهان گشوده بود پدر در  ميالدی 3211 قمری ـ 3213در 
ملکم نوجوان چند سالی در مدرسه ارمنيان . دهسالگی به فرنگستان فرستاد

پاريس درس خواند، به پلی تکنيک آن شهر راه يافت و پس از پايان آن به 
 .پايتخت ناصری برگشت

قابليت عاليجاه  چون مراتب شايستگی و»در بازگشت و در نوزده سالگی 
ذکاوت و فطانت همراه، ميرزا ملکم مسيحی اصفهانی، رعيت دولت عليه 
ايران به توسط پيشکاران بارگاه خالفت کبرا معروض و مشهود رای 

گشت طی فرمانی به مترجمی وزارت دول « مهرضيای اقدس پادشاهی
م ـ بينيم که در اين فرمان نيز بر مسيحی بودن ملک می. خارجه گمارده شد

 . ـ تاکيد شده است همانند فرمان دريافت نشان مرصع پدرش
تا انجام نخستين ماموريتش در خارج از کشور، ملکم افزون بر کار در 
دستگاه ديپلماسی در دارالفنون نيز به مترجمی استادان فرنگی و آموزش 

او که در . جوانان ايرانی در حساب و هندسه و لگاريتم و جغرافيا پرداخت
ن تحصيل در پاريس با علوم طبيعی آشنايی يافته بود دانش و تجربه جريا

برای نمونه نخستين . خود را در دارالفنون در اختيار نوجوانان ايرانی قرار داد
آزمايش از نحوه کار دستگاه تلگراف در تهران بوسيله ملکم خان و بين 

نام ميرزا  و بدين خاطر. مدرسه دارالفنون و کاخ ناصرالدين شاه انجام شد
 .ملکم خان به عنوان آورنده دستگاه تلگراف به ايران ثبت شده است

ـ روابط تهران و لندن به تيرگی گراييد و  ميالدی 3255 قمری ـ 3272در 
ملکم را به استانبول فرستادند تا با . وزير مختار انگليس تهران را ترک کرد

آن ميان انگليسيان با  در. هيات انگليسی مستقر در آن شهر به گفتگو نشيند
راه انداختن جنگ در خليج فارس و ماجرای بوشهر و خارک و ادعا بر هرات 

ناپلئون سوم ميانجی شد و بساط . تر کردند تر و پيچيده روابط را سخت
ملکم به عنوان مترجم فرخ خان . گفتگوهای صلح را در پاريس گسترد

های بين  نامه. پاريس رفتالدوله رئيس هيات ايرانی از استانبول به  امين
الدوله حاکی از رضايت کامل دو  ميرزا آقاخان نوری صدراعظم وقت و امين

او گرچه مستقيم در موضوع .  طرف از حسن انجام وظيفه ملکم خان است
ها زندگی در پاريس و شناخت  مذاکرات صلح شرکت نداشت اما به دليل سال
ی داشت  و مورد مشورت فرخ روحيه فرنگيان جايی برجسته در هيات ايران

های  نتيجه آن مذاکرات، استثنايی در کارنامه ناتوانايی. خان رئيس هيات بود
جانبه دستگاه سياسی اداری نظامی قاجار در پاسداری از حقوق ملی  همه

ـ همانگونه به انگليس  ميالدی 3252 ـ 3275هرات را در : ايران نبود
و شيروان را به روس، با اين تفاوت که  تقديم کردند که چند دهه پيشتر اران

 . اينبار هرات را در جنگ بازستانده بودند و  آنرا در خفتی به نام صلح باختند
او . دنيای ملکم در پاريس تنها حضور در تاالرهای در بسته مذاکره نبود

افزون بر خدمت دولتی و شرکت در مذاکرات با هيات انگليسی و گفتگو با 
رت خارجه فرانسه، با پژوهش و گشت در کوچه پس کارپردازان وزا

های سياست، به شناخت خود از جامعه فرانسه و مناسبات و روابط پيدا  کوچه
که حاصلش پيوستن او به تشکيالت . و پنهان قشر حاکمه آن نيز افزود

. بود« دوستی حقيقی»فراماسونری فرانسه و عضويت در لژی به نام 
ش در هيات نمايندگی ايران هم به آن لژ همزمان چند تن از همراهان

ای که بزودی گسترش چشمگير يافت و دامنه تداومش را تا  پديده.  پيوستند
 .توان يافت انقالب اسالمی نزد شمار نه چندان اندکی از رجال ايرانی می

از دست دادن هرات که نمونه بارز ناتوانی و فساد فراگير دستگاه قاجار بود، 
به ناچار ناصرالدين شاه ميرزا آقاخان نوری . م و خاص افزودبر نارضايتی عا

صدراعظم را برکنار و وظايف صدارت را بين شش وزارتخانه تقسيم نموده و 
و رياست آنرا به ميرزا جعفرخان مهندس . حکم به تشکيل مجلس وزرا داد

تبريزی مشيرالدوله که در زمان فتحعليشاه در لندن درس خوانده و ساليان 
با توجه به شرايط سياسی و .  د سفير ايران در کشورهای اروپايی بود نهادزيا

هايی در ساختار دستگاه دولتی و  گوشه چشم شاه قاجار به انجام دگرگونی
هايی هر چند کوتاه که در اين راه برداشت، ملکم بر آن شد تا طرحی  گام

آن بود که دربار  اما با هوشتر از. برای بهسازی و اصالح امور کشور ارائه دهد
قاجار را مستقيم مخاطب قرار دهد، پس نوشتار بلند خود را خطاب به 

رييس دارالشورای دولتی يا به  3277تا  3275های  مشيرالدوله که در سال
آنرا »عبارتی نخست وزير بود، نوشت و به قول محمد محيط طباطبايی 

ن رساله ملکم اين متن که نخستي. «.سرمايه شهرت و قابليت خويش ساخت
دفتر »ـ  به  بی آنکه نام خود را بر پای آن نهاده باشد خان است ـ

يا آنچنان که نخست مخالفان همروزگارش از آن ياد کردند « تنظيمات
قمری  3270يا  3275معروف است و تاريخ نگارشش « کتابچه غيبی»
در پيشگفتاری دراز « دفتر تنظيمات». باشد ـ می ميالدی 3253يا  3252 ـ

های ايران  حل نابسامانی آور کشور دارد و سپس به ارائه راه شرح شرايط شرم
 .  پردازد می

در اين پيشگفتار، ميرزای جوان بيست وپنج شش ساله به روشنی و با زبانی 
گويد اما احتماال برای آنکه به  کران ايران سخن می های بی تند از خرابی

ای به تحسين ناصرالدين شاه نوشيدن قهوه قجر دعوت نشود، جای به ج
ها و مشکالت را رجال و وزيران کشور  پرداخته و عامل تمامی دشواری

 :کند قلمداد می
خيلی . دولت ايران بالحرف هرگز بهتر از امروز پادشاهی نداشته است»

نعمت است که در يک ملتی شخص پادشاه هم بر حسب عقل طبيعی، هم 
تعجب .... وليکن.... ای خود برتر باشدبر حسب استحضار خارجی از جميع وزر

در اين است که با وجود چنين پادشاه بصير و باهمت و با وصف اقسام 
 .اسباب ترقی امروز دولت ايران منکوب دول اطراف وگرفتار انواع ذلت است

پنج هزار سرباز . نالند ترين اسيری می صد و پنجاه هزار رعيت ايران در مهيب
دولت فرانسه سالی پانصد کرور . نمايند را زير و زبر میهندی کل بنادر ايران 

در .... شود نمايد و شش کرور ماليات ايران وصول نمی ماليات تحصيل می
ميرند زارعين واليت همجوار  حينی که رعايای يک واليت از قحطی غله می

در ساير دول . اند از وفور غله بواسطه عدم مشتری در اشد فقر مايوس مانده
روند و در ايران  های آتشی روزی سيصد و پنجاه فرسخ راه می هکالسک

مداخل اکثر . کنند چاپارهای دولتی اغلب اوقات نصف منازل را پياده طی می
وقتی . از مداخل تمام دولت ايران بيشتر است( بلژيک)های بلجيک  کمپانی

شود  کند، غريق حيرت می کسی حالت ايران را با اوضاع فرنگ تطبيق می
با اين همه نعمات طبيعی که خداوند عالم به ايران عطا فرموده اوليای  که

اين دولت بايد چقدر تدبير کرده باشند که چنين ملکی را به اين چنين ذلت 
اند يا اصال شعور  ديده يقين وزرای سابق ايران بهيچوجه نمی. رسانيده باشند

ها ميان  شود که سال میاند واال چگونه  اند، يا خائن دين و دولت بوده نداشته
اين همه معايب وزارت کرده باشند و به مقام رفع هيچيک از آنها برنخاسته 

 .باشند
در ايران يک طاعون دولتی هست که تمام واليت را گرفته حاصل ملک را 

کند، شهرها را  زبر می و زند، بنياد جميع بناهای دولت را زير آتش می
اين بالی مهيب را . کند می از همه جا برسازد و ريشه آبادی را  سرنگون می

گويند  می« مداخل»نامند، در ايران  ها می که در ساير دول ارذل و اشد دزدی
هاست که اين مملکت را غريق دريای ذلت دارد و هنوز هيچيک از  و سال

 . وزرا رفع اين بالی ملی را قابل التفات خود نشمرده است
  انی لشگر، چه احتياج به بيانـپريش: گويمران را ـهای اي رابیـکداميک از خ
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دارد؟ اغتشاش استيفا، بيش از اين چه خواهد بود؟  گرسنگی نوکر، تعدی 
حکام، ذلت رعيت، هرج و مرج دستگاه ديوان، افتضاح و خطرات خارجه، 

ها و  همه اين معايب از آفتاب آشکارتر است و چيزی که رفع اين خرابی
قيدی اوليای اين  ال ساخته است، غفلت و بینجات ايران را در نظرها مح

اند، که گويی راه تشويش را تا  چنان آسوده و مطمئن نشسته. دولت است
کنند که استقالل دولت  خيال می. اند هزار سال ديگر بر ايران مسدود ساخته
 «... اند و حال آنکه چنين نيست و نعمات استقالل را تيول ابدی گرفته

 الحال  ای از سياه روزی ايرانيان که با نثری ديگر وصف پس از گزارش سياهه
آورد و  های فرنگيان روی می امروزمان نيز است، ملکم به شرح موفقيت

ضمن آنکه راز موفقيت و اصل ترقی 
داند  آنان را در آئين تمدن ايشان می

شان، تصور درجه  و نه در صنايع
پيشرفت اروپاييان در آيين تمدن را 

رانيان محال و ممتنع برای بيشتر اي
در کوشش برای فهماندن . داند می

 : نويسد اين مهم می
توانم بيان  اين مطلب عمده را نمی»

. کنم مگر به تشبيه مطالب مانوس
: کارخانجات يوروپ بر دو نوع است

يک نوع آنرا از اجسام و فلزات 
نوع  اند و نوع ديگر از افراد بنی ساخته

صول مح... اند انسان ترتيب داده
کارخانجات فلزی کم و بيش در 
ايران معروف است، مثل ساعت و 
تفنگ و تلگراف و کشتی بخار، از 
وضع ترتيب اين قسم کارخانجات 

اما از تدابير و . الجمله اطالع داريم فی
ها در کارخانجات  هنری که فرنگی
اند، اصال اطالعی  انسانی بکار برده

دانيم که االن  مثال هيچ نمی. نداريم
ر لندن يک کارخانه هست که اگر د

از پانصد کرور ماليات ديوانی کسی 
ده تومان بخورد، در آن کارخانه 

شود و نيز در  المحاله معلوم می
پاريس چنان کارخانة هست که اگر 

 .... کند در ميان هفتاد کرور نفس، به يکی ظلم بشود حکما در آنجا بروز می
مثل : کارخانجات انسانی است حال چيزی که در ايران الزم داريم اين

کارخانه ماليات، کارخانه لشگر، کارخانه عدالت، کارخانه علم، کارخانه امنيت، 
در فرنگ ميان اين کارخانجات انسانی يک کارخانه .... کارخانه انتظام و غيره

دارند که در مرکز دولت واقع شده است و محرک جميع ساير کارخانجات 
نظم و آسايش و ... نامند می« دستگاه ديوان»گ را اين دستگاه بزر. باشد می

 «.آبادی و بزرگی و جميع ترقيات يوروپ از حسن ترتيب اين دستگاه است
گيرد اين است  ها می ای که صاحب کتابچه تنظيمات از اين بحث نتيجه    

که بايد با اراده محکم کمر همت به بازسازی دستگاه ديوانی در ايران بست 
کند همانگونه که ما ايرانيان برای نمونه تلگراف را از اروپا وارد  و توصيه می

« اصول نظم»بايد  بريم، می و در کشور نصب نموده و از آن استفاده می
ملکم آنگاه پيش از . درنگ در ايران برقرار نمائيم فرنگ را نيز گرفته و بی

ه ميسر رفع معايب ايران و تنظيم دستگاه ديوان چگون»آنکه نشان دهد که 
شماری از اصطالحات اصول تمدن را که به باور او در ايران « خواهد بود

برای نمونه در تعريف . کند چندان شناخته نيست کوتاه تعريف می
آن را دستگاهی که در ميان يک قوم مستقل منشا امر و نهی « حکومت»

هر حکمی که از »: نويسد داند و در توضيح معنای قانون می شود می می
ومت صادر شود و مبنی بر صالح عامه طايفه باشد و اطاعت آن حک

وی امر «  .گويند می« قانون»بالمساوی بر افراد طايفه الزم بيايد آن حکم را 
يکی وضع قانون و دوم اجرای : داند حکومت را شامل دو نوع اختيار می

 ها را تنها بر پايه آنکه اختيار وضع قانون در دست قانون، و سپس حکومت
ملت و يا پادشاه است به سلطنت 
معتدل مانند انگلستان و فرانسه و يا 
به سلطنت مطلق مانند سلطنت 

و . کند روس و عثمانی بخشبندی می
اوضاع »نويسد  در ادامه می

های معتدل به حالت ايران  سلطنت
و کوشش را « .اصال مناسبتی ندارد

های  بر پايه تحقيق اوضاع سلطنت
را به منظم و  نهد و آنان مطلق می

 . کند غيرمنظم شناسايی می
زيرکی ملکم خان و آگاهی او در 
شناخت دشواری های سرراه، خود را 
تنها در ناشناس گذاشتن نويسنده 
کتابچه، يا تعريف گزاف از قبله عالم، 
يا تاکيد مکررش بر عدم تضاد 
اصالحات مورد نظرش با مبانی دين 

حضور رعايت . نماياند اسالم نمی
ها در سطرهای ديگر هم  اسيتحس

او از توضيح مناسبات . کم نيست
قدرت در انگليس و فرانسه چشم 

پوشد و مقايسه شرايط  می
های آن دو کشور با دربار  حکومت

نهد و  ناصری را به کناری می
دهد  همانگونه که خوانديم نظر می

های معتدل به  اوضاع سلطنت»که 
. «حالت ايران اصال مناسبتی ندارد

توان به قياس و سنجش گذاشت و  داند بستنی را با کشک نمی را که میچ
اش اين نيست  گيری اما نتيجه. سر درگيری با کشک ساب محل را هم ندارد

کوشد تا  ملکم می. که سلطنت معتدل يا مشروطه مناسب ايران نيست
ناصرالدين شاه را ترغيب کند که کوره راه ارابه سرنوشت مملکت را اگر نه 

 . گفرش که دستکم به شيوه عثمانی و اتريشی و حتا روسی تعريض کندسن
و برپايه آن . کند بر اين منظور نخست به تشابه کلی نوع حکومت اشاره می

او وضعيت سلطنت در روسيه و . کوشد ها می ها و افزايش تشابه در رفع تفاوت
گر چه ا»در اين کشورها . نامد عثمانی و اتريش را سلطنت مطلق منظم می

پادشاه هر دو اختيار حکومت را کامال بدست خود دارد و ليکن بجهت نظم 
دولت و حفظ قدرت شخصی خود اين دو اختيار را هرگز مخلوط هم 

به ( اتريشَ)شود که سالطين روس و نمسه  هرگز نمی. کند استعمال نمی
 دو اين . وزرای خود اختيار بدهند که هم وضع قانون کنند و هم اجرای قانون

الدوله ميرزاملکم خان ناظم  
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 «  .اختيار از هم ديگر فرق کلی دارند
هايش را بر  نويسنده هرچند شرايط سلطنت مطلق غيرمنظم و روش

برد و به اشاره کلی  شمارد اما  باز هم از ممالک محروسه نامی نمی می
در عين حال انگشت بر نقطه ضعف مشترک .  نمايد ممالک آسيا بسنده می

يران گذاشته و به ظرافت سلطان قاجار را همه سلطانان يعنی اقتدار بيشتر وز
های مطلق غيرمنظم فرق اين دو اختيار را  در سلطنت»: هراساند می

کنند و در هر سلطنتی که اين  اند و هر دو را مخلوط هم استعمال می نفهميده
اند و در سلطنت  دو اختيار مخلوط بوده وزراء هميشه بر سلطان مسلط بوده

يار جدا بوده قدرت پادشاهی بيشتر و دستگاه مطلق هرقدر اين دو اخت
در ممالک آسيا هميشه اجرای حکم و و عمل ... تر بوده است حکومت منظم

به اينواسطه دراين . تعيين قاعده اجرا هر دو محول به وزراء بوده است
صفحات هرگز دول منظم ديده نشده است، وزراء حکم پادشاه را مجری 

اند و بواسطه اجتماع اين دو عمل  ه خود خواستهاند موافق هر قاعده ک داشته
هم مانع نظم دستگاه بوده و هم اغلب اوقات سالطين را مطيع اراده خود 

اما در فرنگ سالطين مطلق مثل امپراتور روس و غيره بواسطه . اند نموده
تفريق اين دو عمل حکومت چنان اسبابی فراهم آورده که اراده ايشان نقطه 

توانند به قدر ذرة  گردد و وزرای ايشان با کمال تسلط نمی یبه نقطه مجری م
به جهت حصول اين مقصود دو دستگاه . از تکاليف خود تجاوز نمايند

شرح .  يکی دستگاه اجرا و ديگری دستگاه تنظيم: اند عليحده ترتيب داده
ارادة پادشاهی و تعيين شرايط اجرای آن بر عهدة دستگاه تنظيم است و 

 «.ه مزبور موافق شروط معين محول به دستگاه اجراستاجرای اراد
کوشد تا به پادشاه قاجار که هنوز و همواره  با چنين جمالتی ملکم خان می

ای آرامش و اطمينان دهد  خان اميرکبير است، به گونه اسير سايه ميرزا تقی
اهلل نيست   کاستن از قدرت قاهره ظل« کتابچه تنظيمات»که هدف از تهيه 

. تنظيم امور و نظم ديوان و کوتاه کردن دست دراز وزيران خودسر استبلکه 
چرا که در اين طرح هر دو نهاد يعنی دستگاه تنظيم که همان قوه مقننه 

 .  باشد و دستگاه اجرا که همان قوه مجريه باشد زير نگين او قرار دارند
« نظيماتدفتر ت»در پايان پيشگفتاری ايجابی و به ناچار طوالنی، نويسنده 

اما اينجا نيز شرط احتياط را رها نساخته و . کشد پرده از طرح خويش بر می
در دربار ناصری کيست که حمام فين را . پردازد مستقيم به ارائه مطلب نمی

پردازد و آنچه را که در  ملکم بناچار به افسانه سازی می. از ذهن زدوده باشد
ب خواب و خيالی بخاطرمانده بر دل دارد و مايل بر زبان آوردن است در قال

بافد که پانزده نفر بوديم و ناصرالدين شاه ما را احضار  می. افزايد عريضه می
فرمودند  از امروز اختيار حکمرانی را به دو جزو . به حضور رسيديم. نموده بود

اجرای حکم ما بر دوش وزيران است و نگارش . کنم جدا ازهم بخش می
به ديوان تنظيم برويد و به . جرای آن بر عهده شماقانون و تعيين شرايط ا

تدوين قوانين بپردازيد و بدانيد که توجه ملوکانه منتظر نتيجه غيرت و 
در ادامه خواب ملکم، آن پانزده نفر به مجلس قانونگذاری . کفايت شماست

کنند و با گرته  کتب قوانين اساسی همه کشورها را بررسی می. روند می
های آماده  هر روز قانون. نگارند برای ايران قانون اساسی میگيری از آنها 

رسيد و  اگر مورد پسند بود به امضا می. برند شده را به نزد ناصرالدين شاه می
اين گروه . دادند درنگ تغييرش می ای باب ذوق ذات اقدس نبود بی اگر نکته

و اجرای  رساند در يک هفته صد و هشتاد ماده قانون به امضای همايونی می
رساله نويس که ترتيب قوانين را بر دوش داشته . شود آن به سرعت آغاز می

 .پردازد ها در خاطرش مانده می است آنگاه به نقل آنچه از قانون
در حاليکه سپس . گويد ملکم در پيشگفتار از صد و هشتاد قانون سخن می

ی نمونه پس از برا. رود آنهم با جاافتادگی جلو می 71تنها تا قانون شماره 
. پردازد می 15به قانون  23آورد و يا پس از قانون  را می 21، قانون 32قانون 

هر قانون هم چند اصل يا بند . کند قانون را نقل می 25در واقع در کل تنها 
تر بنماياند،  ملکم برای آنکه داستان خواب را واقعی. نامد می« فقره»دارد که 

پس از فقره اول به فقره  53در قانون . آورد م نمیها را ه جايی حتا تمام فقره
 . نويسد بقيه فقرات را فراموش کرده است پرد و می بيستم می

در عالم رويا با اجرای آن صد و هشتاد قانون مجازی و شروع به کار مجلس 
. آيد تنظيم يا قانونگذاری، در طی شش ماه چهارهزار قانون تازه پديد می

و اجرای هر . کند ن کوچکترين سستی و کوتاهی نمیدولت در اجرای قانو
به اين ترتيب پس . گردد قانون سرچشمه هزار فايده ديگر بر ملک و ملت می

از يک سال بکاربستن قانون، تنظيمات جديد با سرعتی بيان نکردنی بر 
آنگونه که گويا به حکم جادوگری . افزايد آبادی کشور و شکوه دولت می

و   به واسطه استقرار ديوانخانه»: شود ستانی بدل میسراسر ايران به گل
مواظبت دستگاه ضبطيه امنيت به جايی رسيد که هميشه پنجاه هزار غربا در 

ها  ترتيب مجالس اداره. کردند ممالک محروسه در کمال آسودگی سياحت می
های ذلت و کثافت که در ايران  و استقرار ماليات شهری، کل آن مقبره

از شدت .  «ند مبدل گرديد به شهرهای عالی و بهشت آيينگفت می« شهر»
پرد و داستان را  شادی داشتن چنين کشوری نويسنده کتابچه از خواب می

آنان نيز . گويد اند بازمی برای سه چهار تن از دوستانش که به ديدن او آمده
دهند که  به اميد گذشتن از سرداب استبداد، قالی تملق گسترده و ندا سر می

ظهور صدق اين رويا در عهد چنين سلطان جوان بخت جای هيچ تعجب »
با اينهمه جای هيچ تعجب نيست «  .قطعا از رويای صادقه است. نخواهد بود

 .که اين رويای صادقه در آن عهد مجال ظهور نيافت
کند با قانون  ی قانون پيشنهاد می شايد مقايسه آنچه دفتر تنظيمات در جامه

جدا از شرايط . و متمم آن پايه درستی نداشته باشد 3350اساسی مشروطيت 
های  تنها بيان آرزوها و انديشه« دفتر تنظيمات»شان،  تاريخی زمان نگارش

جوانی خردمند و نه چندان باتجربة ميهن دوست است، حال آنکه قانون 
اند، حاصل  اساسی مشروطه و بويژه متمم آن که پنج دهه بعد نگاشته شده

ها و نيروها و منافع قشرهای گوناگون و بازده  برآيند خواست ها و کشاکش
اولی محصول تک درخت . کار گروهیِ برگزيدگان جامعه آن روز ايرانی است

 

ترينشان خاقان مغفور بابا خان سلطان دوم قجر که خود را فتحعلی شاه ناميد و  معروف. روزگار قاجار، کم نبودند زنگيانی که کافور ناميده شدند در

ه ضرب کرد و به ريش مبارک هم نياورد که نخجوان و گنجه و اردوباد را نه به خال هندويی که ب« فتحعلی شه خسرو کشورستان »بر زر و سيم 

بست و در مدحشان  ای بعد دل به آيينشان می ماليی از آن قماش که علی شريعتی سده. وسوسه و فتوای ماليی نجف ديده از کف نهاده است

 !!داشت خردی خويش به اين خيال خام خوش می بافت که امضايشان پای هي  قرارداد استعماری نيست و بی می
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سخاوت سياست  فرسايی فردی، و دومی نتيجه بده بستان بازار بی آرزو و قلم
و نيز توان هر دو را صرفنظر از شرايط و نوع تدوين،  با اين حال اما می. است

، به اعتبار محتوايشان که در اصل پيشنهادهايی برای حل  نگارندگان
پذير  های کشوری عقب مانده و رنجور است، سنجش ها و نابسامانی دشواری
را در حاصل ( بگوييم حقوقی)در واقع بايد آن دو مجموعة راه حل .  دانست

صات هر چند که مخت نگاه و برخوردشان به يک موضوع واحد و مشخص ـ
هايی چه جزيی و چه حتا  آن موضوع در يک گذر پنجاه ساله دگرگونی

برای نمونه حقوق ملت، يا اختيارات پادشاه و يا . ـ سنجيد بنيادی کرده باشد
ها دفتر تنظيمات در ترازوی قياس از قانون  با اين وزنه. وظايف وزيران

 . آورد اساسی مشروطه کم نمی
. تر است سلطان در دفتر تنظيمات گستردهروشن است که حقوق و اختيارات 

ناصرالدين شاهی است استوار بر تخت : تر است سلطان زمان هم البته قدر
با وجود اين دفتر . طاووس، نه مظفرالدين شاهی لميده بر کف تابوت

ای ناشی از  تنظيمات برخالف قانون اساسی مشروطه، سلطنت را وديعه
ها در  کند و در آسمان فکر می ملکم زمينی. شمارد موهبت الهی نمی

او آنچه را . زند جستجوی دليل و علت و نوع رابطه قدرت و ملت پرسه نمی
هايش را در  تملق و تعارف. نگارد و تعارف هم با کسی ندارد بيند می می

در فقره اول يا اصل اول قانون اول بر ترکيب . پيشگفتار جا گذاشته است
ترکيب حکومت دولت ايران بر سلطنت »: خوانيم حکومت دولت ايران می

تر در بحث  پيشکش، ملکم يک فقره پايين« موهبت الهی». «مطلق است
و بدنبال آن در فقره يا اصل . راند سخن می« منصب شاهنشاهی»وراثت از 

ملکم هرجا با « .اجرای حکومت ايران بر قانون است»آورد که  چهارم می
دهد،  قی و باجی به سلطان زمان میگشاده دستی و در واقع از سر اضطرار ح

درنگ به ماليمت و آهستگی پس گرفته و حق را به صورت وظيفه بر  بی
اختيار »: گويد در فقره پنجم همان قانون می. نهد دوش مسئوالن مملکت می

قلم را . «.وضع قانون و اختيار اجرای قانون هر دو حق شاهنشاهی است
اعليحضرت شاهنشاهی اين دو اختيار »د گنجان برنداشته اما در فقره ششم می

و به اين نيز بسنده نکرده . «دارند را به توسط دو مجلس عليحده معمول می
اجرای قانون و اداره امور »: کند تر بيان مقصود می و در دو فقرة در پی روشن

وضع قوانين بر عهده مجلس »و « .حکومت بر عهده مجلس وزراست
 «  .تنظيمات است

تنظيمات يا بگوييم نمايندگان پارلمان، همه انتصابی  اجزای مجلس
جدا از : تعداد و ترکيبشان هم مشخص است. اعليحضرت شاهنشاهی هستند

خود شاه سه نفر شاهزاده، هشت نفر وزير يا درواقع همه هيات دولت که 
اينجا هم ملکم حقی را از . البته حضورشان اختياری است، و پانزده نفر مشير

اين سلطان است که دايره عملش . ه و به سلطان نسپرده استملت نستاند
نفر ديگر در مجلس  20آورد و در کنار  تر شده است و ملکم او را می تنگ
ی گذشته، همه کارهای  تا بحال يعنی در بيست و سه چهار سده.  نشاند می

ولی حاال با نظر اجزای . شده است مملکت با فرمان شخص شاه اجرا می
که گرچه منتخب ملت نيستند اما الزاما در همة امور، هم سليقه مجلس است 

مقام نبود،  همانطور که در همين عهد ناصری قائم. و هم ديد شاه نيستند
های  فقره. خان نيست همانطور که اميرکبير نبود و همانطور که ميرزا ملکم

 جميع»: به حد کافی گويا هستند« بر ترتيب مجلس تنظيمات»قانون چهارم 
قوانين دولت بايد در مجلس تنظيمات باتفاق جميع اجزای مجلس نوشته 

جميع قرارهای عمده چه بر امور تجارت چه در ماليات و چه به »، «.شود
جهت آبادی مملکت بايد در مجلس تنظيمات تحقيق شود و به امضای 

و اين . «.حکم مجلس اقال امضای ده مشير را الزم دارد«  ».مجلس برسد

ی يک رايج جهان امروز در تصويب  تر از اکثريت نصف بعالوهحدی فرا
 .قوانين است

با وجود اين تدابير، همت واال و نگاه بلند ملکم خان آنچه را که بدين ترتيب 
ملکم با محتوا . داند شود به صرف نوع ظرف آن هنوز قانون نمی تصويب می
وف به هفت شرط وضع قانون و اعتبار قانون موق»از ديد او . هم کار دارد

که همان شرط اولش برای در پوست گردو گذاشتن دست وپای « .است
قانون بايد بيان ارادة شاهنشاهی و متضمن صالح عامه »: اهلل کافی است ظل

گرچه آن هم بايد از مجرای اجزای مجلس  ارادة شاهنشاهی ـ. «خلق باشد
داشتن صالح شرط اصلی دربر . ـ روش جاری است و تازگی ندارد روان شود

برای . سازد بخشد و قابل اجرايش می عامه است که به آن اراده اعتبار می
درک شجاعت و پيشگامی ملکم کافی است به ياد آوريم حتا اگر و بويژه اگر 

سخن گويد « صالح عامه خلق»امروز در مملکت گل و بلبل کسی از 
ت که پس جای شگفتی نيس. آورند چشمانش را نمايندگان اهلل در می

صدوپنجاه سال پيش صاحب بيدارترين چشم آن فالت، چاره در آن بيند که 
ی عسسان عسل قانون در دهان ملت  دغدغه خود را به خواب زند تا بی

گذارد و به روايت انديشه خود پردازد، و چنين بنماياندکه هفت هشتمش هم 
وختمان عجب که به آن ياد مانده هم که آم و دريغی بی. از ياد رفته است

 . توان صورت تحقق بخشيد هنوز نمی
مهم تر از نوشتن و داشتن قانون، اجرای آنست که در طرح ملکم نيز 
همچون سياق گذشته از اختيارات شخص پادشاه است اما طبق مفاد قانون 

کند و آنرا  پنجم، پادشاه اختيار خود در اجرای قانون را بين وزيران تقسيم می
های پيشنهادی  خانه وزارت. نهد هيات دولت میبر دوش مجلس وزرا يا 

وزارت عدالت، وزارت امورخارجه، وزارت امور داخله، : ملکم بترتيب اينهاست
وزارت جنگ، وزارت علوم، وزارت تجارت و عمارت، وزارت ماليات و وزارت 

در قانون ششم که بر ترتيب و تکاليف عمومی هيات وزيران است در . دربار
وزرا »و « اول تکليف وزرا اجرا قانون است»: آيدکه می فقره دوم و سوم

ای  دامنه« هيچ کاری»اين . «.خارج از قانون به هيچ کاری نبايد اقدام کنند
بسيار فراگير دارد و در معنا چترش را بر امر و فرمان و هوس سلطان ابن 

تکليف وزيری را « قانون دهم بر احيای دولت ايران». گسترد سلطان نيز می
هر وزيری که در امور »: ه سر وفاداری به قانون را ندارد روشن کرده استک

اش را هم ملکم در  و پادافره« حکومت خالف قانون نمايد خائن دولتی است
و بار ديگر در قانون « .جزای خائن دولت قتل است»: همان جا آورده است

ين هر عاملی که خالف ا»سازد که شصت و هشتم به تاکيد خاطرنشان می
 . «قانون نمايد، خائن دولت است؛ يعنی بايد سرش را بريد

های مهم ديگر اين دفتر تقسيم بندی کشور است به سی واليت و  از نکته
ای خواهد داشت مرکب  هر ايالت مجلس اداره. هر واليت به دو يا سه ايالت

فته ناگ. از والی، حاکم عدليه، کالنتر و دوازده نفر از معقولين اهل آن واليت
پيداست که همچون مجلس تنظيمات، اجزای اين مجلس اداره نيز منتخب 

: در شرح وظيفه اين مجلس در قانون پنجاهم می خوانيم. مردم نيستند
تقسيم ماليات بلوک، وضع قواعد ملکی، تدارک آذوقه واليت، مواظبت »

ها، تعيين تسعير اجناس،  ابنيه ملکی، احداث ابنيه ملکی، مواظبت محبس
و برماست که تاريخ « .ها و معابر عامه، مواظبت اجرای قانون تيب کوچهتر

 . نگارش اين دفتر را به ياد داشته باشيم
های ديگر دفتر که همه در شرح وظايف و ساختار سازمانی  در قانون    

رود و برنامه کار هر وزير و  هاست، ملکم با ذکر جزييات پيش می وزارتخانه
سازد تا نه از انجامش طفره رود و نه پای از آن  شن میهر اهل ديوانی را رو

در ترتيب وزارت . گذريم دهيم و می چند نمونه می. گليم درازتر نهد
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های آن وزارتخانه و وظيفه هر يک، حتا تعداد  امورخارجه پس از تعيين دايره
ساختار دايره ترجمه . کند کارمندان هر دايره و کارشان را هم مشخص می

يک مترجم نايب، سه مترجم منشی، چهار مترجم کاتب، پنج : چنين است
وزير ششهزار : مزد و مواجب همه هم دقيق تعيين شده است. مترجم محرر

... منشی هزار تومان، کاتب سيصد تومان،... تومان، نايب هزاروپانصد تومان،
نمونة ديگر برای شرح جزييات، . فراشباشی صد تومان، فراش چهل تومان

است که در آن سه نوع مدرسه پيش بينی شده « وضع تعليم ملی»قانون 
هايی که در مدارس  درس. مدارس تربيه، مدارس فضليه، مدارس عاليه: است

سواد فارسی، »: شوند به انتخاب ملکم اينهايند تربيه يا دبستان آموخته می
و « خط فارسی، حساب، تاريخ، جغرافيا، مقدمات هندسه، مقدمات طبيعی

علوم معانی بيان، حکمت، رياضی، »: ی مدارس فضليه يا دبيرستانها درس
يا در قانون . «علوم طبيعی، علوم تاريخی، نقاشی و خطوط، علوم السنه

پست بايد »: گذارد وچهار حتا برای سرعت ارابه چاپارچی هم قانون می پنجاه
 داند تا چرا که بدرستی می. «رويهم رفته اقال ساعتی دو فرسخ طی نمايد

ها در هر کاروانسرايی لنگر خواهد  چوب تر قانون نباشد آن چاپارچی هفته
 . افکند

با وجود ذکر اين جزييات در دفتر تنظيمات، ملکم در باره دو وزارتخانه مهم 
خانه بسنده نموده و وارد اصل مطلب  تنها به آوردن شماره قانون و نام وزارت

درباره هرکدام اما به . دربار يکی وزارت عدليه و ديگری وزارت: گردد نمی
: نويسد بر قانون وزارت عدليه می. آورد طنز و طعنه در زيرنويس چيزکی می

و در تفسيرش . «.اند گری مشتبه کرده در اين وزارت عدالت را با قاضی»
از آنجاييکه در ايران هيچ چيز را از هيچ »: خوانيم که درباره وزارت دربار می

ها  ال اين وزارت را هم مخلوط عمل ساير وزارتاند اعم چيز جدا نکرده
اند و حال اينکه اول کاری که در سلطنت بايد کرد اين است که  گذاشته

عمل سلطنت را از عمل دولت جدا کنند و تا عمل سلطنت منظم نباشد عمل 
ام وليکن به  دراين باب شرح مفصلی نوشته. دولت هيچ نظم نخواهد گرفت

ميرزا « .کنم ود در اينجا عرض نمیجهت بعضی اغراض شخصی خ
و اگر . در خانه اگر کس بود همان دو جمله بس بود. خان حق داشت ملکم

 .در خانه کس نيست چه نياز به گريستن بر گوری تهی
قانون هفتادوچهارم يا قانون آخر اين کتابچه خواستار تشکيل بانک ملی 

به وزير تجارت يک کرور تومان از حاصل فروش امالک خالصه »: شود می
طبق اصل های بعدی اين « .داده خواهد شد که يک بانک ملی ترتيب بدهد

قانون، کل سرمايه اما بايد دو کرور تومان باشد که به صورت فروش ده هزار 
پول . سهم صدتومانی تهيه و صاحبان سهام صاحبان بانک خواهند بود

در پنج سال با توجه تواند  کاغذی بانک در آغاز پنج کرور خواهد بود که می
بينيم که ملکم بيست و  می. به سرمايه نقدی تا پنجاه کرور هم افزايش يابد

چند ساله به اهميت و ضرورت ايجاد بانک ملی پی برده و با مطالعه جوانب 
شود، اما جای شگفتی است که در  کار و ارائه برنامه خواستار انجام آن می
ه مهمی چون تشکيل بانک ملی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن مسال

/   53 سوی ديگر از تاريخ نگارش اين رساله ـ از. شود ايران مطرح نمی
که رضاشاه بزرگ بانک ملی ايران را تاسيس  3322ـ تا  ميالدی  3252

پرسش اينست که سبب اين ديرکرد . کند نزديک هفتاد سال فاصله است می
آيا قشر و . گازر و گاوچران نيستچيست؟  ايجاد بانک ملی در هيچ کجا کار 

اليه باالی جامعه به فهم نياز ايجاد بانک ملی نرسيده بود؟ يا کشور آنچنان 
درمانده بود که هيچ امکانی در اختيار نداشت؟ پاسخ هرکدام باشد نمايشگر 

چه در سياهی فقدان فکر، . پا تا فروماندگی قيرين جامعه ايرانی است از سر
: درخشند در اين ميانه کيميای دو وجود می. ه قعر فقرو چه در چسبيدگی ب

ی پنجاه سال بعد هم به گرد او نرسيد؛  و رضاشاه  ملکم خان که مشروطه
 های بلندش آرزوهای هفتاد ساله را به منزل  که با گام

 . رساند
ای همه سويه از قوانين برای  ديديم که دفتر تنظيمات در واقع مجموعه

در برابر، اين . عيين وظيفه دولتمردان و ديوانيان استتحديد اختيارات و ت
نه برايشان دين رسمی . شود دفتر هيچ محدوديتی بر حق ملت قائل نمی

کند و نه مناصب ديوانی را در  کند، نه به انس و جن تقسيمشان می تعيين می
تنها خواستش از ملت پرداخت ماليات است آنهم بر . شمارد انحصار ذکور می

آنچه ملکم در اين کتابچه و در . ونی که هرساله بايد بازنگری شودحسب قان
ای هرگز در ايران رعايت نشده  باب حقوق ملت آورده است بی هيچ مبالغه

برای درک ژرفای ديد ملکم و به ياد و ستايش آواهای بگوش . است
ناآشنای آن فاختة بهارانِ هنوز نيامده، متن کامل قانون حقوق ملت را با هم 

 :خوانيم یم
 قانون سيم بر حقوق ملت

فقره اول ـ قانون در کل ممالک ايران در حق جميع افراد رعايای ايران 
 .حکم مساوی دارد

 .فقره دوم ـ هيج شغل و هيچ منصب ديوانی موروثی نيست
 .فقره سوم ـ آحاد رعايای ايران جميعا در مناصب ديوانی حق مساوی دارند

. توان گرفت مگر بحکم قانون ان هيچ چيز نمیفقره چهارم ـ از رعايای اير
هيچ ملکی را : مقايسه کنيد با اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطه)

ازتصرف صاحب ملک نمی توان بيرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نيز 
 .(پس از تعيين و تاديه قيمت عادله است

د مگر بحکم توان حبس کر فقره پنجم ـ هيچيک ار رعايای ايران را نمی
 .قانون

فقره ششم ـ دخول جبری در مسکن هيچ رعيت ايران جايز نخواهد بود مگر 
 .بحکم قانون

 .فقره هفتم ـ عقايد اهل ايران آزاد خواهد بود
 .فقره هشتم ـ ماليات هر ساله بحکم قانون مخصوص گرفته خواهد شد

 
به انجامش  اند که اين دفتر مقبول طبع ناصرالدين شاه افتاد و ميل آورده
اين درباريان بودند که با نظم سر ناسازگاری داشتند و با تنظيمات . داشت

همانگونه که ملکم در ديباچه دفتر، . درافتادند و نظر شاه قاجار رابرگرداندند
در سلطنت مطلق غيرمنظم وزرا هميشه بر سلطان مسلط »: پيشگفته بود

بر فضای دربار ناصری  محيط طباطبايی در تاثير اين رساله. «اند بوده
چون مطالب کتابچه طوری ترتيب يافته بود که به هيچوجه از »: نويسد می

رفت  رعايت آنها در اقتدار مطلق سلطنت احتمال فتور و تنزل نمی
شخصا در صدد اجرا و آزمايش آن اصول برآمد و احتمال ( ناصرالدين شاه)

پيش آيد ولی  رفت که تحول سريع و شديدی در اوضاع ايران قوی می
سال و رجال درباری که منافع و مصالح شخصی ايشان و  وزرای کهن

هايشان همواره در ادامه اين اوضاع و بقای ضعف دولت و تزلزل  خانواده
نگاری و  توانستند با نامه ای که می روحی مقام سلطنت بود به هر وسيله

    «.پردازی شاه را از انجام اين تصميم خير بازداشتند واسطه
نام و نشانی به شاه  ی بی رساله. در واقع بدل کار ملکم را به خودش زدند

اش حمله کردند و نشان دادند  اش به ملکم خان و انديشه نوشتند و در مقدمه
ی تنظيمات کار ملکم است و آن را به مضحکه به عالم  دانند کتابچه که می

که به دفتر « رساله غيبی»عنوان کتابچه غيبی يا . غيب نسبت دادند
ی مخالفت دارد، وگرنه ملکم در  شود ريشه از اين نحوه تنظيمات اطالق می
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خواند و نه نامی از عالم غيب که اعتقادی به  اش نه آنرا غيبی می متن رساله
همانطور که خوانديم تنها از خوابی که ديده است . کشد آن ندارد به ميان می

اران بر اين است که رساله پاسخ به نگ گمان شماری از تاريخ. گويد سخن می
الدوله رييس هيات ايرانی در مذاکرات  دفتر تنظيمات را فرخ خان امين

درهر حال نويسنده برای . اند الملک نوشته پاريس و يا سعيدخان موتمن
خان همانگونه که از آغاز صفويه در ايران رسم شده است  کوبيدن ملکم

ذکری از ... در مجلس انسی» :گذارد انگشت بر دين و مذهب او می
ای شد که از عالم غيب دری بروی شاه گشوده و آن حضرت همی  کتابچه

يکی از آن ميان گفت که من . خواهند در ترويج مضامين آن بکوشند
و به اعتبار ترسايی ... شناسم جوانی است ماليخوليايی ی آن کتاب می نگارنده

نده اين کتاب را درست يکی ديگر گفت من نويس.... همه جا راه رود
ترسم که به تحريک دولتی بدين  ولی می... شناسم جوانی است معقول می

بلی آن جوان زياد معقول است وليکن سرش از : سومی گفت. کار اقدام کرده
خيال خالی نيست بلکه چون ملت مسيح را درغايت اعتبار ديده چنان گمان 

آن وقت . و عقدی بدست آرد تواند رای بکار برد و زمام حل کند که می می
های ملت مسيح  به پشتی فرنگيان فکری برای ارامنه بکند که جميع شعبه

ترسم  من می... دولتی مستقل دارند مگر ارامنه که اکثر سکان ممالک ايرانند
حيله اين مرد بگيرد و فتنه در مملکت حادث شود که فقرا در زير پا فرسوده 

 «  .شوند
ملکم دريافت که به تنهايی از عهده . ر ما روشن استگری ب نتيجه آن فتنه

اند  مشتی کفتارالسلطنه و الشخورالدوله که الشه مملکت را به دندان گرفته
. بود راه چاره ايجاد نوعی حزب سياسی و گردآوری همفکران می. آيد بر نمی

را بکار بست و با « دوستی حقيقی»ملکم تجربه شخصی عضويت در لژ 
اما واژه . خانه را برپا کرد يالت فراماسونری، فراموشسرمشق از تشک

پيش از آن ميرزاصالح شيرازی و . خانه ابداع ملکم خان نبود فراموش
باشی در شرح سفرهای خود به فرنگستان نام  خان آجودان ميرزاحسين

. فراموشخانه را در توضيح تشکيالت فراماسونی ساخته و بکار برده بودند
ه شعبه فراماسونری بود نه حتا ارتباط و وابستگی در فراموشخانه ملکم ن

ی فرمانروايی و تهی  چون بدی شيوه»از ملکم نقل شده که . ميان بود
پس به اروپا رفتم و در . دستی مردمان را ديدم، به فکر اصالح کارها افتادم

های  های دينی و اجتماعی باختر زمين را بررسيدم، جوهر فرقه آنجا نظام
های مخفی و فراماسونری را دريافتم و طرحی  حيت و سازمانمتعدد مسي

 « .درنظر گرفتم که خرد سياسی اروپا را با حکمت دينی آسيا سازش دهم
االسالم کرمانی و ديگری محمد  يکی ناظم طرف و غرض ـ نگار بی دو تاريخ

خان در برپايی فراموشخانه سخن گفته  ـ  از نيت پاک ملکم طباطبايی محيط
االسالم اصوال  ناظم. اند دی بين فراموشخانه و لژهای فرنگی نديدهو پيون

در اوايل سلطنت »: بيند شرايط تشکيل لژ در ايران آن زمان را فراهم نمی
مجلسی در تهران تشکيل داد و نام آن ( ملکم خان)ناصرالدين شاه، مشاراليه 

ارباب حل خواست بتوسط اين مجلس اتحاد کاملی بين . خانه نهاد را فراموش
و عقد اندازد و نفاق را که ميان ملت و دولت و بين درباريان بود رفع سازد 

اگرچه بر بعضی امر مشتبه .... بلکه به اين بهانه شروع در اصالحات نمايد
خان خواست مجمع فراماسون را تشکيل دهد  گويند ميرزا ملکم است که می

خان تشکيل  مقصود ملکمدانند که  بينان بخوبی می لکن دانشمندان و خرده
مجلسی بود موسوم به فراموشخانه نه مجمع فراماسون، چه افتتاح مجلس 

ای از اعضا و  فراماسون در شهری يا مملکتی منوط و بسته به اجتماع عده
صاحبان مناصب عاليه مجلس عالی است و در آن زمان در طهران بلکه در 

حش معدوم و نيز مقصودش ايران آن عده معهود موجود نبود و شرايط افتتا
 «  .خانه فقط اتحاد ايرانيان بلکه درباريان ايران بود از تاسيس فراموش

االسالم در حسن نيت ملکم، حتا از  محيط طباطبايی با تاييد ديدگاه ناظم
در »: گويد خانه نيز سخن می مخالفت فراماسونری جهانی با تشکيل فراموش

بی و ارائه طريق برای بهبود اوضاع اينکه ملکم خان پيش آهنگ اصالح طل
کشور ايران بوده و بسياری از صنايع و بدايع عصر جديد را به اعتراف 
مخالفينش او در سفر اول و دوم خويش از اروپا به ايران ارمغان آورده است، 

اند منظورش از  شکی نيست و به شهادت کسانی که با او ارتباط داشته

يت يک طبقه روشنفکر و اليق انجام خدمات خانه همانا ترب تاسيس فراموش
ولی از لحاظ دستگاه جهانی فراماسون . اجتماعی در دستگاه دولت بوده است

چنانکه بعدها نيز به مرحله ثبوت رسيد او بهيچوجه حق تاسيس محفل و 
رخصت تشکيل مجامع فراماسونی در ايران نداشته و پيش خود بکاری دست 

العقيده خالی از جرم و تقصير  ی اصيل و راسخها زده که در نظر فراماسون
شده است و هرگز تشکيالت مجمع آدميت و  مسلکی محسوب نمی

فراموشخانه او را محافل فراماسونی فرانسه و انگليس برسميت نشناخته و 
 « .اند برای کار او هيچگونه ارزش اجتماعی قايل نشده

نی را که در پی پيشرفت فراموشخانه که راه افتاد همچو کهربايی بلندپايگا
گرچه ملکم و پدرش . کشور و بهبود وضعيت جامعه بودند، به خود کشيد

الدين ميرزا  خانه بودند، اما شاهزاده جالل مدير و ناظم و همه کاره فراموش
ها هم در  نشست. پسر فتحعليشاه را که مردی باشعور بود به رياست برگزيدند

ی درهم دولت  خالف هم به شکرانهجاسوس و م. شد خانه شازده برپا می
در گزارش يکی از اعضا درباره . مدار و از تصدق سر علمای دين فراوان ابد

خانه که به زبان عربی به ناصرالدين شاه تقديم شده است، مرام و  فراموش
مقصود جمعيت تسهيل »: خانه چنين توضيح داده شده است هدف فراموش

اند و نظم در ده جزء  قوف به نظماين دو مو. معاش و تکميل نفس است
برابری در : مصونيت مالی، سوم: مصونيت جانی، دوم: اول: يابد تحقق می

آزادی بيان، : آزادی فردی، ششم: آزادی عقيده و فکر، پنجم: حقوق، چهارم
آزادی اجتماعات و آن : آزادی کسب و کار، نهم: آزادی قلم، هشتم: هفتم

 «.برتری به فضيلت استامتياز و : اُس اساس است، دهم
  آخوندان هم. کوک بودـواص مشـول و بر خـخانه بر عوام مجه سرٍّ فراموش

جدا از . و متمم آن پايه درستی نداشته باشد 1812کند با قانون اساسی مشروطيت  ی قانون پيشنهاد می هشايد مقايسه آنچه دفتر تنظيمات در جام

های جوانی خردمند و نه چندان باتجربة ميهن دوست است، حال  تنها بيان آرزوها و انديشه« دفتر تنظيمات»شان،  شرايط تاريخی زمان نگارش

ها و نيروها و منافع قشرهای  ها و برآيند خواست اند، حاصل کشاکش آن که پنج دهه بعد نگاشته شدهآنکه قانون اساسی مشروطه و بويژه متمم 

فرسايی فردی، و دومی نتيجه بده بستان  اولی محصول تک درخت آرزو و قلم. گوناگون و بازده کار گروهیِ برگزيدگان جامعه آن روز ايرانی است

 .سخاوت سياست است بازار بی
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نگران تکرار ماجرای باب و از دست دادن دين و ديگ و قدرت و منزلت 
در پاسخ به ايرادهای مخالفان، . در نتيجه بازار شايعه و تکفير داغ. بودند

نه را مخالف اسالم دانسته و حکم خا بويژه جماعتی از آخوندان که فراموش
در « خانه فراموش»ای به نام  خان دفاعيه دادند، ميرزا ملکم به تکفير آن می

نوشت که در آن « جناب آقا»ده يازده صفحه به مخاطب مجهولی با عنوان 
توان  از اين نوشتار نمی. موضعی تدافعی و تا حدی سازشکارانه گرفته است

خانه و عقايد اعضايش پی برد، هرچند  ل فراموشبه انديشه و انگيزه تشکي
ملکم ايرادهای گاه ابلهانه آخوندان و . گويد که در مدح و خوبی آن سخن می

از . کند کند و پاسخ کوتاه و بلندی بر آن سرهم بندی می مخالفان را بيان می
بررسی ايرادها تنها شايد بتوان واکنش و حساسيت شماری از افراد در رابطه 

ايرادهای مخالفان که در نوشتار ملکم به . خانه را دريافت شکيل فراموشبا ت
 : آن اشاره می شود از اين قرارند

اول بحثی که دارند، اين است که اوليای ما چرا از اين مقدمه خبر ....»
 ...اند؟ نداده

چون اين دستگاه از فرنگستان آمده است به همين دليل بايد منکر و مخرب 
 ...آن شد

پرسيم به ما  سرّ، کفر محض است؛ به علت اين که هرچه می اين
 ... گويند نمی

گويد، پس چرا جوان است؟ پس چرا ريش  اگر صاحب اين اسرار راست می
 «....ندارد؟ پس چرا در لباس علم نيست؟ پس چرا اسمش معنی ندارد؟

هايی  به ايرادهای ذهن. توان نوعی پلميک خواند های ملکم را می پاسخ
در اين باره که چرا . بايست پرداخت و بها داد ن کور بيشتر هم نمیچني

 : گويد خانه چيزی نگفته اند، می پيامبران و امامان درباره فراموش
شکی تيست که جميع علوم بشری وکل رموز معرفت، در نظر اوليا و ....»

انبيا مشهود بوده است، وليکن اين نکته نيز مبرهن است که به اقتضای 
. اند که جميع معارف مخفيه را در عهد خود بروز بدهند بالغه نخواسته حکمت

چنان چه نه از تلگراف ونه از فونوگراف و نه از تصوير عکس و نه مغناطيس 
«  ....اند حيوانی و نه از ينگی دنيا و نه از هزار حقيقت ديگر، اصال خبر نداده

 . ها بايد هم که چنين چغندرهايی انداخت در آن ديگ
از کجا که اين ....»: پاسخ به ايرادهای ديگر نيز در همان مايه باال است

دستگاه در فرنگستان ابداع شده باشد؟ در صورتی که اين مطلب واقعا از 
فرنگستان آمده باشد، به هيچوجه موجب نقض مطلب نخواهد بود زيرا 
عينک را هم حکيم فرنگی اختراع کرده است و امروز در چشم مقدسين 

 .... م و ايران اسباب قرائت قرآن مجيد شده استاسال
تلگراف را از فرنگستان همين شخص محقر که ريش هم ندارد آورده .... 

است؛ حاال اگر شخص او هزار عيب داشته باشد، از فوايد تلگراف چه کم 
 .... خواهد شد؟

گوييد که اين عمل کفر است به علت اين که مطلب را بروز  می...
شما که اين همه اشخاص محترم را به اين آسانی تکفير . ..دهند نمی
کنيد، اوال بفرماييد تقصير ايشان چه بوده است؟ چه جرم و گناهی از  می

اند و کدام حرام را حالل  ايشان سر زده است؟ کدام حالل را حرام کرده
حرفی که خالف ! اند؟ نه خير اند؟ از اصول شريعت چيزی را منکر شده ساخته

به کسی بد ! ور باشد، از دهن ايشان بيرون آمده است؟ نه خيرشرع ان
اند که به اين اطمينان خاطر از کسی  آخر چه گناهی کرده! اند؟ نه خير کرده

اش تضمين  تمام کوشش ملکم در مقاله. «دهيد؟ فتوای قتل ايشان را می
 .خانه در تضاد با اصول اسالم قرار ندارد اين موضوع است که مجمع فراموش

   تر نيز کوکـد، آنان را مشـده خ نمیـها پاسـکل بزرگ آنان نه تنـاما به مش

 « .توانم رمزی بيان کنم حيف که از حقيقت اين مجمع نمی»: سازد می
های ناصرالدين شاه هم تيز شده  گوش. اما آخوندها تنها طرف دعوی نبودند

ی او هم در پی کشف رمز حقيقت آن مجمع بود و او هم چيز. بود
گذرد  هر بار از نزديکان جويای آنچه در فراموشخانه می. دستگيرش نشد

کشند و  گويند و قليان می گفتند درباره تمدن و آدميت سخن می شد می می
حتا . شنيد خواست بيشتر بداند همان پاسخ را می و چون می. نوشند چای می

. خواستند یها نم الدوله خواست که باور کند، حاجب اگر ناصرالدين شاه می
گذشت، آن کسان که بدان خانه  خانه می افزون بر ناروشنی آنچه در فراموش
ای که بر جای مانده، نام  در سياهه»: راه داشتند خود مايه دلهره بودند

وقتی . «.شود شماری از مردان دانش و ادب و سياست آن روزگار ديده می
از شر حاسدان  کرد که روشن و واضح بيان خواست می« دفتر تنظيمات»

ی رمز و رازش  امان نيابد، سرنوشت تشکيالتی مرموز که امروز هم همه
 . هنوز روشن نيست، از پيش روشن است
ـ که به    3203اکتبر  37  ـ 3272وقايع اتفاقيه روز دوازدهم ربيع الثانی 

خانه  بويند و بايد فراموش ها را می دست مردم رسيد همگان دانستند که دهان
 : فرمان چنين بود. اموش کنندرا فر

 هو»
 ی دولتی نامه اعالن 

گو و  و در اين روزها به عرض رسيد که بعضی از اجامر و اوباش شهر گفت
کنند و به ترتيب آن  صحبت از وضع و ترتيب فراموشخانه های يوروپ می

لهذا صريحِ حکم همان شد که اگر بعد از اين عبارت و . نمايند اظهار ميل می
اموشخانه از دهان کسی بيرون بيايد، تا چه رسد به ترتيب آن، مورد لفظ فر

البته اين لفظ را ترک کرده پيرامون . کمال سياست و غضب دولتی خواهدشد
 «  .ی کلی خواهند ديد اين مزخرفات نروند که يقينا مواخذه

اين بار اما . بگير و ببندی که در جريان باب راه افتاده بود، دوبار تکرار شد
نشين گشتند،  گروهی خود را پنهان ساختند، شماری خانه. خونی ريخته نشد

 . جمعی به بند افتادند و کسانی بدرقه تبعيد شدند، از جمله ملکم و پدرش
نه از دانش و بينش ملکم . ملکم نخست به بغداد و سپس به استانبول رفت

با  سرانجام. شد چشم پوشيد، نه دوستانش دست از پشتش برداشتند می
تالش ميرزاحسين خان مشيرالدوله سفير وقت ايران در عثمانی، تهران برای 

اما تا چاپار برسد چند ماهی به . ملکم خان حکم مستشاری سفارت فرستاد
درازا کشيد و ملکم کم حوصله در اين فاصله مستخدم وزارت خارجه عثمانی 

آمد ملکم  ن میهرجا و هرگاه پای پول به ميا. شد و کارنامه خود ملوث کرد
 . گشت و اين چشم اسفنديار او بود ذليل می

ـ را ملکم در  ميالدی 3202ـ  3273  قمری ـ 3222تا  3273های  سال
پايتخت عثمانی گذراند و با برجستگان ادب و سياست آن کشور نشست و 

های اصالحی آن زمان عثمانی بود که  حاصل، آشنايی با جنبش. برخاست
     قمری ـ 3225در . شان کوشيد و در تقويتملکم به آن پيوست 

. ـ با ميرزا فتحعلی آخوندزاده که به استانبول آمده بود آشنا شد ميالدی
ای  شش سال پيش رساله. آخوندزاده برای قشر روشنفکر آن شهر بيگانه نبود

های اسالمی منجمله ترکی  تر برای نگارش زبان در لزوم داشتن الفبای ساده
ه و آنرا برای بررسی و اظهار نظر به تهران و استانبول و فارسی نوشت

درواقع اصالح يا تغيير خط عربی بخشی از راه حل آخوندزاده . فرستاده بود
به باور او سختی خط، . برای اصالحات سياسی اجتماعی در دنيای اسالم بود

برخالف ايران . شود ساخته و سد گسترش دانش می  يادگيری را سخت
شماری از اصالحگران ترک . نی به آن رساله دلگرم کننده بودواکنش عثما

سفر آخوندزاده به . دنبال قضيه را گرفتند و بر اصالح خط پافشاری کردند
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نها توانست چند کتاب با خط اصالحی خود، از جمله گلستان سعدی، در ملکم خان ت

 .لندن به چاپ برساند

 

استانبول برای ديدار و تبادل 
. نظر با اين گروه بود

ی اصالح خط، دل  انديشه
و به کار در . ملکم را نيز ربود

ديدار . اين زمينه پرداخت
ـ ملکم سنگ  آخوندزاده

ی بنای ارتباط و مبادله  پايه
های آينده بين آن  فکری سال

 . دو اصالحگر گشت
در نوشتاری به زبان فارسی 

قمری  3220که در سال 
ـ در  ميالدی 3203 ـ

روزنامه حريت چاپ استانبول 
های  منتشر شد، ملکم ديدگاه

خود درباره منشا عقب 
ماندگی و استبداد سياسی 

را مطرح  کشورهای اسالمی
اصول تعليم و تربيت »: کرد

. ملل اسالمی خراب است
بدون اصالح خط، تعليم و 

. پذير نيست تربيت ما اصالح
بدون اصالح تعليم و تربيت، 
کسب تمدن و ترقی امکان 

نقص الفبای عربی . ندارد
منشا فقر و ناتوانی و عقب 
ماندگی فکری و استبداد 
سياسی سرزمين اسالم 

از آن ملکم پس «  .است
دست به کار شد و الفبای 

در اين . ای پيشنهاد نمود تازه
ی يک  طرح حروف سازنده

چسبيدند و در  واژه به هم نمی
ها جای  صداها را هم بين حرف. نتيجه هر حرف همواره يک شکل داشت

اين روش، حروف چاپ برای خط فارسی را به حدود يک چهارم کاهش . داد
ه و نيز دشواری بزرگ چند شکلی يک صدا با اين حال مشکل نقط. داد می

 . ـ هنوز پابرجا بود «ظ»، «ض»، «ذ»، «ز»يا « ص»، «س»، «ث»مانند  ـ
 3275قمری ـ  3227که تاريخ نگارش « رساله شيخ و وزير»در     

ای در زمينه اصالح خط  ـ را بر خود دارد، ملکم بحث گسترده ميالدی
ربی، ضرورت اصالح آنرا کند و ضمن اشاره به اشکاالت خط ع می
های ملکم خان در اين رساله به صورت گفتگو بين وزير  ديدگاه.  نماياند می

باشد و شيخی سنتی که بر نگهداری خط  متجددی که خواهان تغيير الفبا می
گفتگو با اين پرسش جالب آغاز . فشارد،  ارائه شده است موجود پای می

دولت اسالمی حمله کنند، آيا بايد های خارجی به يک  شود که اگر دولت می
از دولت اسالم دفاع کرد يا نه؟ و بحث به لزوم استفاده از بهترين ابزار در 

گرچه در دنباله بحث در اين رساله، وزير با نشان دادن . کشد دسترس می
تاثير منفی خط عربی بر روند پيشرفت جامعه سرانجام نظر خود را به شيخ 

گيرد، اما در عالم واقع  د هم به خط فارسی ايراد میمور 21قبوالند و در  می

اعتقاد به لزوم تغيير خط يا 
حتا اصالح آن هرگز در 
ايران گسترش چندانی 

اما تاثير مطالب . نيافت
رساله بر آخوندزاده آنچنان 

ی اصالح  بودکه از انديشه
خط دست شست و بر ابداع 
. خطی تازه همت گماشت

ملکم خان با اختراع خط 
وضع »: موافقت نداشتسر 

خط تازه هيچ اشکالی 
ندارد؛ از روی آن دويست 
قسم الفبا که در دنيا هست 

توان در يک ساعت  می
چنان خطی ترتيب داد که 
. از هر جهت اکمل باشد

. «.حرف در رواج آن است
ملکم معتقد بود که 
مسلمانان خط جديد را 
نخواهند پذيرفت و در 
نتيجه بايد تالش را بر 

خط عربی متمرکز اصالح 
خط پيشنهادی . نمود

ی  آخوندزاده که برپايه
های روسی و التين  حرف

بود همانگونه که ملکم 
پيشگويی کرده بود توجهی 
را برنينگيخت و 

هايش در اين  کوشش
خط . زمينه به جايی نرسيد

اصالح شده ملکم خان نيز 
. سرنوشت بهتری نداشت

خود، از جمله گلستان سعدی، در او تنها توانست چند کتاب با خط اصالحی 
 . لندن به چاپ برساند

ميرزا حسين خان مشيرالدوله که ملکم دهه ای در سفارت استانبول 
ـ به تهران فراخوانده شد و  ميالدی 3273  قمری ـ 3222مشاورش بود در 

مشيرالدوله که ده سال سابقه همکاری و . جبٌه صدارت عظمايی برتن کرد
م و انديشه هايش داشت و خود در همان حال و هوا آشنايی کامل با ملک

« مشاور صدارت عظما»سير می کرد، ملکم را نيز به تهران آورد و حکم 
اندکی نگذشته صدراعظم از ناصرالدين شاه برای ملکم . برايش صادر نمود

يکی از برنامه . خان لقب ناظم الملک و نشان همايون درجه اول هم گرفت
ن ناصرالدين شاه به فرنگ و نشان دادن پيشرفت های های مشيرالدوله برد

آن ديار و نحوه زندگی مردمان اروپا بود تا شايد بتواند نظر مساعد شاه برای 
برای تهيه مقدمات . حمايت از يک سری اصالحات در ايران را بدست آورد

  قمری ـ 3235اولين سفر شاه ايران به فرنگستان، ميرزا ملکم خان در سال 
اما پيش از . ـ با سمت وزيرمختار ايران به لندن فرستاده شد ميالدی 3271

سفر،  قرارداد معروف با جوليوس رويتر انگليسی به امضا رسيد که صدراعظم 
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چه مشيرالدوله و چه . و مشاورش هر دو در تدوين آن نقش اساسی داشتند
ماندگی ملکم خان بر اين باور بودند که برای ساختن کشور و رهايی از عقب 

به سرمايه خارجی نياز است و چاره آن نيز فروش امتياز فعاليت های 
گوناگون اقتصادی به اروپاييان است تا از يک سو آنها سرمايه شان را در 
ايران به کار اندازند و از سوی ديگر از راه فروش امتياز و کسب ماليات به 

ه با دولت ايران بست رويتر در قراردادی ک. خزانه خالی دولت پولی وارد شود
امتياز بهره برداری از همه منابع ايران را برای مدت هفتاد سال بدست آورد 

 . و اين لقمه ای بسيار بزرگتر از حتا دهان امپراتوری انگلستان بود
مردان دولت و دين در . با قرارداد رويتر از درون و بيرون مخالفت شد    

در دوم و صدراعظم روسيه گورجاکوف الکسان. درون و دولت روسيه از بيرون
در ديدار با شاه قاجار که از راه سن پترزبورگ عازم ديدار از انگليس بود، 

دولت انگليس هم که . سخت به امضای قرارداد رويتر اعتراض کردند
سياستش در آن زمان دوستی با روسيه يا دستکم پرهيز از برخورد با آن 

کرد و حتا در پارلمان انگستان از آن انتقاد کشور بود، از قرارداد پشتيبانی ن
و در نتيجه از . چاره ای جز لغو قرارداد برای ناصرالدين شاه باقی نماند. شد

موقعيت سياسی . سفر فرنگ که به تهران برگشت صدراعظم را برکنار کرد
ملکم نيز در اين قضية سخت لطمه ديد، چرا که به هر حال او در بستن اين 

چه بدليل شغلش که مشاورت صدارت . برجسته بازی کرد قرارداد نقشی
عظما سپهساالر بود و چه بدليل پشتيبانی کلی از امر فروش امتيازهای 

با اينحال منصب و عنوان از دست نداد و . اقتصادی به کشورهای اروپايی
 سال ها همچنان عاليجناب ناظم الملک وزير مختار دولت عليه ايران در 

 .لندن باقی ماند
ـ کنگره برلين به منظور  ميالدی 3272ژوئن تا ژوئيه  قمری ـ 3235در 

. رسيدگی به سرنوشت سرزمين های پيشين عثمانی در بالکان برگذارشد
هدف دولت های اروپايی از تشکيل اين کنگره در واقع تقسيم مستعمرات 

دولت ايران نيز که بيش از سی سال بر سر منطقه . عثمانی بين خود بود
زی قطور با دولت عثمانی اختالف داشت و نتوانسته بود آن دولت را وادار مر

به پايان اشغال آن منطقه نمايد، از موقعيت استفاده کرد و توسط ميرزا ملکم 
خان نانماينده اعزامی خود به برلين تقاضايی در باب بازگرداندن قطور به 

ان، پشتيبانی دولت کاردانی و پشتکار فراوان ملکم خ. ايران به کنگره داد
روسيه که در مخالفت با عثمانی طرف ايران را گرفت، و بی طرفی ديگر 
دولت های اروپا سبب شدند که کنگره پس از بررسی موضوع، با درخواست 
ايران موافقت نمود و بر طبق ماده شصت قرارداد برلين، قطور به ايران 

 .برگردانده شد
ا از رخ ملکم زدود و به اعتبار آن معاهده برلين زنگار کارهای گذشته ر

لقب ناظم الدوله، منصب : توانست به مواهبی که در آرزويش بود دست يابد
اينها همه اما .  سفير کبير ايران در لندن، و حق استفاده از عنوان پرنس

. دولت مستعجل بود و ملکم خان اعتبار خود را در قضيه التاری از دست داد
ن شاه به فرنگ، ملکم خان از ناصرالدين شاه امتياز در سومين سفر ناصرالدي

برگزاری التاری در ايران را برای منشی سفارت که يک فرانسوی بود برای 
ماجرای امتياز رويتر دوبار . هفتاد سال خريد و آنرا کمی بعد به خود انتقال داد

فت مخال.  تکرار شد اما با آّبرو ريزی بيشتر چه برای ملکم و چه برای دولت
ملکم سرپيچی و پيشدستی کرد و . ها که باال گرفت شاه امتياز را لغو کرد

دولت ايران امتياز را باطل می دانست، خريداران سهام پول . امتياز را فروخت
خويش می خواستند و ملکم مدعی که پول را به شاه و صدراعظم داده 

اما از آنجا که در عدليه انگليس ملکم محکوم شد . کار به دادگاه کشيد. است
ملکم در ازای . در زمان جرم مصونيت سياسی داشت تعقيب کيفری نشد

چهل هزار ليره ای که از التاری در جيب نهاد، لقب و شغل و عنوان و آبرو 
ملکم کمی بعد به دست و پا افتاد وکوشيد تا با دربار . همگی از دست بداد

چشم اسفنديار . و را نبخشيداما ناصرالدين شاه هرگز ا. ناصری از در صلح آيد
 . ملکم گرچه جانش نگرفت اما به حيات سياسی او پايان داد

با انتشار قانون که بدنبال قضيه التاری آغاز شد ملکم بار ديگر به صحنه 
حمايت از اصالحات اجتماعی در ايران برگشت و به تشويق و تحريک 

قمری  3157رجب  نخستين شماره قانون در اول ماه. مستقيم مردم پرداخت
ـ در لندن منتشر شد و انتشارش هشت سال  ميالدی 3235فوريه  23  ـ

نيازی نيست که در اين مختصر به روزنامه قانون و نقش آن در . دوام يافت
. تحوالت منتهی به انقالب مشروطه بپردازيم که معرف عام و خاص است

وران جنبش در آن روزگار و حتا در د»: تنها به اين بسنده کنيم که
مشروطيت هيچ کتاب يا رساله ارزشمندی در زمينه سياست و اجتماع نوشته 

های ملکم را اقتباس  نشد، مگر آن که نويسنده طرح و انديشة يکی از رساله
بی سبب نيست که بيشترين پژوهش ها « .کرد يا از انديشة او تاثير پذيرفت

از اميرکبير به ملکم  و کتاب های نوشته شده درباره مردان عهد قاجار پس
 . اختصاص دارد

با آغاز پادشاهی مظفرالدين شاه، ملکم که در روزنامه قانون همواره از 
مظفرالدين ميرزای وليعهد به نکويی نام برده بود، بار ديگر از در آشتی با 

فرمان سفيرکبيری ايران در . دربار مظفری هم دستش را فشرد. دربار درآمد
تا  3232 قمری ـ 3120تا  3130از . انتشار قانون را وانهاد ايتاليا را گرفت و

ـ که زندگی اش پايان يافت در رم زيست و ديگر وارد  ميالدی 3352
اما او پيش تر بسيار بيش از سهم همگنان خود در تغيير و . معقوالت نشد

بروز انقالب مشروطه بی نقش ملکم در . بهبود جامعه ايرانی کوشيده بود
االسالم کرمانی می دانست چه  ناظم. ی زمينه آن، در وهم نگنجدآماده ساز

آخر سعادت او بود که نمرد و ديد مقصود خود را »: می گويد آنگاه که نوشت
 .«و درويد کشته خويش را

 
 ـــــــــــــــــــ

 اهلل اصيل ضرورتی بی ترديد های حجت برای درک بهتر و بيشتر ملکم خان و آثارش، خواندن پژوهش
اهلل اصيل که چکيده کار درازمدت و نيز نگارش  های ارزنده حجت در تهيه اين نوشتار از کتاب. است

 : ام روان و دلنشين اوست بهره کالن و بی کران برده
 

 .، نشر نی3170الدوله، تهران  خان ناظم ی ميرزا ملکم ـ زندگی و انديشه
 

 ، انتشارات کوير3121نيته ايرانی، تهران الدوله و نظريه پردازی مدر خان ناظم ـ ميرزا ملکم
 ، نشر نی3123رساله های ميرزا ملکم خان ناظم الدوله، تهران 

 
 : همينطور از مطالب کتاب های زير نقل قول مستقيم و غير مستقيم آورده شده است

 گستره  3102عيسوی، چارلز، تاريخ اقتصادی ايران، ترجمه يعقوب آژند، تهران 
 تاريخ، انتشارات علمی  خان، تهران بی محمد، مجموعه آثار ميرزا ملکم محيط طباطبايی،

 ، انتشارات آگاه ـ نوين3101کرمانی، ناظم االسالم، تاريخ بيداری ايرانيان، تهران 
 ، کتاب های جيبی3152تهران , نورايی، فرشته، تحقيق در افکار ميرزا ملکم خان ناظم الدوله

 ، انتشارات خوارزمی3155ران، تهران آدميت، فريدون، اميرکبير و اي
 

نفر  3213لقب مربوط به  3555،  3173ـ کريم سليمانی در کتاب القاب رجال دوره قاجاريه، تهران * 
اين تعداد به تصور من يک صدم از خرمن »نويسد  ايرج افشار در پيشگفتار آن کتاب می. را آورده است

 . «استالقابی نيست که در عصر قاجاری مرسوم بوده 
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 عدالن پارسا  
 

 ، اصفهان1352متولد 
 الملل از فرانسه دکترای ديپلماسی و روابط بين

 الملل فو  ليسانس حقو  بين
 

 بدور از قاعده                           
 ديپلماسی بريتانيا و روسيه در ايران پيش از مشروطيتسياست خارجی و  نگاهی به

 
 پيشگفتار

خارجی ايران با دول بيگانه به ويژه بريتانيا و روسيه همواره  بررسی روابط
تنها جستجويی گذرا در . موضوع مورد عالقه نويسندگان ايرانی بوده است

ها، جوينده را با  البالی برگهای کتب سياسی و تاريخی يا مندرجات رسانه
ی با نوشتارهاي. سازد های گوناگون در اين زمينه مواجه می انبوهی از نوشته

 . ويژگيهايی کمابيش يکسان چه از منظر ديد، چه از نظر روش مطالعه وقايع
ای در اين زمينه، مرا در  چندی پيش دعوت نشريه تالش برای نگارش مقاله

توان در باب موضوعی به غايت  اين انديشه گرفتار نمود که چگونه می
ده فارسی زبان از سوی ديگر گناه خوانن. ای به زبان آورد تکراری حرف تازه

يا آشنا به زبان فارسی چيست که بايد هر از گاهی فردی سخنان ديگران را 
روی او قرار داده و نهايتا همان نتايج قالبی گذشته را  با ادبيياتی متفاوت پيش

در نتيجه . به ذهن او متبادر نمايد که او به عبارتی با آنها رشد کرده است
طرفانه و آکادميک موضوع تقابل  نگاهی بیاين نوشته سعی بر آن کرد تا با 

سياست خارجی و ديپلماسی بريتانيا و روسيه و رفتارهای سياسی ايران را 
شايان ذکر است که در اين نوشتار احساس و . مورد بررسی قرار دهد

پندارهای قالبی در قبال مسائل سياسی و اجتماعی، گذشته مورد توجه قرار 
سعی نموده است که وفاداری خود به انديشه و  رو اند و بررسی پيش نگرفته

نهايتا اين مهم را خوانندگان گرامی بايد مد نظر داشته . دانش را حفظ نمايد
باشند، که اين مقاله بر اساس مدارک و شواهد تاريخی موجود که در 
دسترس اينجانب قرار داشته است به رشته تحرير درآمده است، لذا اطالعات 

های ديگری را رقم بزنند که يا  ر ممکن است نتيجه گيریآتی و تامل بيشت
های امروز متفاوت خواهند بود يا بر آنان صحه خواهند  با نتيجه گيری

  3.گذاشت، که البته اين خصيصه علم است که سعی به کمال بشر دارد
 

 ساختار نوشته
خچه شود و پس از آن به تاري مقاله حاضر با بيان ترمينولوژی نوشته آغاز می
پس از آشنايی خواننده . پردازد روابط کشورهای بريتانيا و روسيه با ايران می

با موارد فوق، نوشتار سعی به تحليل روابط ايران با اين کشورها نموده و 
 . شود می رنهايتا آثار و نتايج آن در انقالب مشروطيت را متذکّ

 
 
 
 

 

 
 (1.ش )ساختار مقاله 

 ترمينولوژی نوشته 
موانع درک ديدگاه ديگران، عدم برخورداری از ترمينولوژی واحد در يکی از 

شود  مشکل از آنجا آغاز می. های گوناگون به ويژه علوم اجتماعی است زمينه
که هر کس درک و برداشت خود از يک واژه يا اصطالح را به جای تعريف 

ری از عدم برخوردا. بندد آکادميک از آن را در درک ديدگاه ديگران بکار می
ترمينولوژی واحد کار را بدانجا رسانده است که نويسندگان ايرانی در نقد 

های يکديگر، همديگر را به دليل عدم درک مشابه از يک واژه يا  نوشته
گيری از اسناد نادرست  کنند نه به لحاظ روش مطالعه، بهره اصطالح نقد می

بنابراين، به نظر . ستيا موارد ديگر که در ميان اهالی علم در غرب متداول ا
های کليدی هر نوشته برای ايرانيان امری اجتناب  رسد که تعريف واژه می

ها و  رو در ابتدا به تعريف واژه بدين منظور، نوشته پيش. ناپذير است
بديهی است که اين امر بر اساس منابع . پردازد اصطالحات کليدی خود می

 . ذهنی نويسندهموثق انجام خواهد شد نه بر اساس تراوشات 
 

 الف ـ ايران 
رو کشور  همانطور که از نام نوشتار هويدا است، قلمرو سرزمينی مبحث پيش

امروزه نام ايران بطور مشخص بر سرزمينی با مرزها و هويت . باشد ايران می
گردد اما در دوره زمانی مورد بحث  سياسی و اجتماعی مشخص اطالق می

د اين نام بوده است ـ الاقل برای جامعه در اين نوشتار، اين سرزمين فاق
ميالدی بنا به  3325مارس  23بطور مشخص سرزمين فوق در . جهانی

 1.به جامعه جهانی با نام ايران معرفی گشته است 2اعالم رسمی دولت وقت
 

 ب ـ بريتانيا و روسيه 
دو بازيگر ديگر موضوع مورد بحث، کشورهای بريتانيای کبير و روسيه 

المللی، معاهدات و مراودات  امروزه بريتانيای کبير در عرصه بين .باشند می
اما در گفتگوهای سياسی . شود  خوانده می 1رسمی به عنوان پادشاهی متحد

به طور کلی پادشاهی . شود هم نام برده می 5از آن به عنوان بريتانيای کبير
طالق ا 3و ايرلند شمالی 2، اسکاتلند7ز، ويل0متحد به کشورهای انگليس

رو  در نوشتار پيش 35.باشد اما بريتانيا تنها شامل سه کشور اول می. گردد می
روسيه در ظرف زمانی مقاله . اين کشور با نام بريتانيا خوانده خواهد شد

زيرا مقاله به وقايع ايران پيش از انقالب مشروطه . همان روسيه تزاری است
دی، سالهای وقوع انقالب ميال 3333تا  3350پردازد که مابين سالهای  می

 . اند روسيه رخ داده 3337سال پيش از انقالب  0مشروطه، يعنی 
 

 پ ـ سياست خارجی و ديپلماسی
شايد خوانندگان اين مقاله همانند بسياری ديگر، دو اصطالح سياست 

بطور . باشد را هم معنی بدانند که کامال اشتباه می 32و ديپلماسی 33خارجی

24 
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کشور را مورد  ستهای يک کشور که خارج از مرزهای آنکلی به تمامی سيا
سياست خارجی بخشی از . گويند دهند سياست خارجی می توجه قرار می

سياستهای يک دولت است که در آن رئوس و خط مشی خارجی دولت مورد 
در مقابل . گردد تدوين می 31توجه قرار گرفته و توسط سياستگذاران

جرای سياست خارجی دولت که توسط ديپلماسی به روش مذاکرات و ا
گردد که اين امر توسط  سياستگذاران تدوين گشته است، اطالق می

به عبارتی ديگر ممکن است که دولتی  31.گيرد صورت می اه ديپلمات
سياست خارجی مدونی داشته باشد اما دستگاه ديپلماسی آن از کارآمدی 

به هر جهت اين نکته . سالزم برای اجرای آن برخوردار نباشد و يا بالعک
بايد مورد توجه قرار گيرد که دو اصطالح فوق کامال متفاوت بوده و هر کدام 

 .دهند الملل را پوشش می بخشی از معانی در روابط بين
در پايان اين بخش بايد اين نکته را متذکر شد که در مقاله فوق تمامی 

ايجاد شبهه در  نامهای التين را به حروف التين نگاشته شده است تا از
و مطلب آخر آنکه، تمامی تاريخها بر . تلفظ نادرست آنان جلوگيری گردد

اند، زيرا معادل هجری آنها بر اساس تقويم قمری  اساس تاريخ ميالدی آمده
 .کند باشد که خواننده را دچار سردرگمی در تميز آنان می می

  
 تاريخچه حضور بريتانيا در ايران 

ميالدی باز  3235ايران و بريتانيا به سال  ندارا سی زمامسرآغاز مراودات سيا
 R. Sumaدر آن زمان در پاسخ نامه ارغون شاه مغول که توسط . گردد می

پادشاه بريتانيا، و شايد در آن زمان تنها  Edward Iراهب نسطوری به 
و  Geoffery Langleyانگليس، رسيده بود، دو فرستاده به نامهای 

Nicholas Chartres  نفری برای جلب کمک  23در راس يک هيات
نظامی ايران عليه ترکان به ايران آمدند که زمانی به اين ديار رسيدند که 

 Antony ميالدی 3502بعدها در سال . ارغون دار فانی را وداع گفته بود

Jenkinson  به عنوان فرستادهQueen Elizabeth I  به دربار شاه
بريتانيا را هم  Moskovy 35نماينده شرکتوی . طهماسب صفوی راه يافت

ميالدی موفق به  3502تا  3500بر عهده داشت که بعدها مابين سالهای 
بطور کلی به غير از اولين . دريافت معافيت گمرکی از پادشاه صفوی گشت

مکاتبه پادشاه مغول که جنبه سياسی داشت، اين بازرگانان بريتانيايی بودند 
گشت، پا  خود در شرق که شامل حال ايران هم میکه برای توسعه تجارت 

به عنوان سفرای  Sherlyبعدها با برگزيده شدن برادران . به ايران نهادند
مابين اين روابط، کمی  تجاری ـ سياسی فی تشاه عباس صفوی و توافقا

توان اثر آن را در همکاری دو  جنبه سياسی هم به خود گرفت که می
. ها از جنوب ايران مشاهده نمود خروج پرتقالی پادشاهی در فتح گمبرون و

اما در تمامی دوران پس از آن که با گسترش فعاليت شرکت هند شرقی در 
. ها به دنبال توسعه تجارت خويش با شرق بودند ايران همراه بود، بريتانيايی

اين توسعه تجاری بريتانيا را عالقمند به ايجاد روابط کنسولی و ديپلماتيک 
ظ منافع تجار خود در ايران نمود و از آنجاييکه اين روابط تجاری برای حف

ای در آنسوی  عمال يک سويه و از جانب بريتانيا بود و ايران هيچ تجارتخانه
دنيا نداشت، لذا حضور کنسولی و ديپلماتيک بريتانيا در سايه عدم آگاهی و 

بود که البته اين  حضور ايرانيان حتی در زمينه ديپلماسی در بريتانيا به همراه
بود که در سطور آتی  ناشی از ساختار سياسی و اجتماعی آن زمان ايران می

 . بدان پرداخته خواهد شد
در مصر و قوت گرفتن تمايل وی برای  Napoléon Bonaparteفتوحات 

حمله به مستعمره هندوستان از طريق ايران، بريتانيا را بر آن داشت که 
به عبارت ديگر نزديکی دشمن . را گسترش دهدديپلماسی خود در منطقه 

ای را در خاورميانه نياز  اروپايی بريتانيا به متصرّفات آسيايی او سياست تازه

المللی بريتانيا را ترغيب به طراحی  اين سياست و وقايع بين. داشت می
ای برای خاورميانه و نزديک نمود که به دنبال آن حتی  چيدمان تازه

داشتند، همانند ايران، تحت  يت غيرمستقيم برای او میکشورهايی که اهم
 .تاثير قرار گرفتند

بطور کلی قراردادهای مهم مابين ايران و بريتانيا تا قبل از انقالب مشروطه 
 :باشند به قرار زير می

 

 Arthur Edwardsميالدی توسط  3500اخذ معافيت گمرکی در . الف
 .جاریبريتانيا ـ ماهيت ت Moskovyبرای شرکت 

نامه مابين شاه عباس صفوی  معافيت بازرگانان بريتانيايی در توافق. ب
James I  ميالدی ـ ماهيت تجاری 3025در . 

ـ  John Malcolmميالدی مابين فتحعلی شاه قاجار و  3255معاهده . پ
ماهيت سياسی برای جلوگيری از نفوذ فرانسويان در ايران و حمالت افغانها 

قابل حمايت نظامی بريتانيا از ايران در برابر حمله فرانسه به هندوستان در م
 . يا افغانها

ـ ماهيت  Hardford Jonesفتحعلی شاه قاجار و مابين  3253معاهده . ت
سياسی برای جلوگيری از نفوذ ساير دول اروپايی در ايران جهت دستيابی به 

نظامی  هندوستان در قبال پذيرش حاکميت ايران بر خليج فارس و حمايت
 . در برابر ساير کشورها حتی متحدان بريتانيا

ـ ماهيت 3232در  Gore Ouseleyتوسط  Jonesمعاهده تکميلی . ث
سياسی که در آن به ايران پيشنهاد بنای قرارگاه دريايی در دريای خزر و 

اين . خليج فارس و آموزش نظاميان ايرانی توسط افسران بريتانيايی داده شد
ب بريتانيا در زمان جنگ اول ايران و روسيه که منجر به عقد قرارداد از جان

قرارداد  3232عهدنامه گلستان گرديد اجرا نگرديد زيرا بريتانيا در سال 
 .  آمد امضا نموده بود دوستی با روسيه که متحد او در اروپا به شمار می

ميالدی به عنوان قرارداد تکميلی قرارداد  3231در  "پيمان تهران". ج
ـ ماهيت سياسی که شامل  Sir Henry Ellisمابين ايران و  3232

 .گشت تغييراتی در حمايت نظامی بريتانيا از ايران می
ساير قراردادهای تجاری همانند احداث خط تلگراف لندن و هندوستان از . چ

ميالدی و ساير قراردادهای تجاری همانند  3257طريق ايران در سال 
 William 3353و قرارداد نفت  3223نشاهی در قرارداد تاسيس بانک شاه

Knox d’arcy  . 
 

 تاريخچه حضور روسيه در ايران
تزار  Alexei Mikhailovichاولين تماسها مابين ايرانيان و روسها در زمان 

بعدی ابعاد  Peter the Greatروسيه برقرار شد و اين تماسها در زمان 
يکی  Peter the Greatدی ميال 3752در سال . همه جانبه به خود گرفت

را به عنوان سفير رهسپار ايران  Israel Oriاز اتباع ارمنی روسيه به نام 
نمود تا بتواند در مذاکرات خود با دولت وقت از فشار ماموران ايرانی بر 

اين مناسبات بعدها با ارسال . اقليتهای مسيحی نواحی شمالی ايران بکاهد
Artemi P. Volinski  به دنبال . سلطان حسين صفوی ادامه يافتبه دربار

سقوط دربار صفوی به دست افغانها و تصرف رشت توسط آنان، حاکم گيالن 
در بندر انزلی  Shipovروسها را به ياری طلبيد و قوای روس به فرماندهی 

حضور قوای نظامی روسيه در . پياده شده و گيالن را به تصرف درآوردند
افشار ادامه  هو ظهور نادر شا Peter the Greatشمال ايران تا زمان مرگ 

و تالشهای نادر سرانجام Peteداشت و پس از تغيير سياست روسيه پس از 
. ای نواحی شمالی ايران را تخليه کردند ميالدی روسها در معاهده 3712در 

بطور کلی روسيه همواره برای دست يافتن به آبهای آزاد جنوب در انديشه 
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يجی خاک ايران به قلمرو خويش بود که بعدها منافع ضميمه نمودن تدر
رغم نفوذ قوی خود در  بريتانيا در جنوب و جنوب شرقی ايران آنان را علی

دربار قاجار و انضمام بخشهای قابل توجهی از مناطق شمالی ايران به قلمرو 
. خود در طی دو معاهده گلستان و ترکمان چای، از اين انديشه بازداشت

ها که با حضور تجاری آغاز و به حضوری  ا بر خالف بريتانيايیحضور روسه
سياسی بدل شد از بدو امر جنبه سياسی داشت و ايران برای آنها بطور 

 .مستقيم حايز اهميت بود
 

 روسيه و بريتانيا، رقابت يا رفاقت
های ايرانيان در باب سياست خارجی کشورهای روسيه و  تمامی نوشته

اما . کايت از رقابت اين دو کشور در تاراج ايران داردبريتانيا در ايران ح
واقعيت آن است که دو کشور فوق هيچ سياست رقابتی در قبال ايران 

به عبارت ديگر آنان هر يک به دنبال اجرای سياست خارجی خود . اند نداشته
اند نه به دنبال رقابت  المللی و منافع خود در ايران بوده بر اساس شرايط بين

 . اراج ايراندر ت
 

بريتانيا، همانطور که پيشتر گفته شد، به دنبال تثبيت اوضاع سياسی درون 
صورت گرفت و حضور تجار  Queen Elizabeth Iخود که در زمان 

بريتانيايی در اقصی نقاط دنيا، تالش نمود که تسلط خود بر منابع انرژی و 
و صنعتی اين مواد اوليه در جهان را گسترش دهد که با توسعه سياسی 

کشور و افزايش رقابت دول اروپايی در کشورگشايی اين تالش روز به روز 
بدين ترتيب بريتانيا حضور نظامی خود در مناطق اقتصادی . تر گرديد گسترده

بطور کلی کشوری دارای . حايز اهميت همانند هندوستان را تقويت نمود
ونی الزم برخوردار سياست خارجی است که نظام حاکم بر آن از اقتدار در

های داخلی خود اقدام به تدوين سياست خارجی  بوده و عالوه بر برنامه
اين سياست به مدد دستگاه ديپلماسی کارآمد و قوای نظامی . نمايد می

شوند و تنها تامين منافع  توانمند در تمامی مناطق حساس به اجرا گذاشته می
يتانيا با دستيابی به ثروتی بر. نمايند ملی کشور متبوع خود را دنبال می

ها گوی سبقت را  گرانبها به نام هندوستان توانسته بود در بسياری از عرصه
حفظ اين گنجينه او را بر آن داشت تا . از ساير رقبای اروپايی خود بربايد

تمامی راههای ممکن برای فتح هندوستان توسط دشمنان خود را مسدود 
در خاور نزديک با عثمانی و پيدايش نفت از سوی ديگر، منازعات او . سازد

در حوزه خليج فارس گستردگی حضور نظامی و ديپلماتيک او در اين مناطق 
در کنار تمامی موارد فوق، جنگها و منازعات اين کشور در . را در پی داشت

اروپا وی را وادار به عقد قراردادهای مروت با هم پيمانهايی همچون روسيه 
باشند که ايران هيچ اهميت  الذکر مبين اين امر می فوق تمامی موارد. نمود

مستقيمی برای دستگاه ديپلماسی بريتانيا نداشت، اگرچه تجار بريتانيايی به 
يمن قراردادهای انحصاری خود در اين سرزمين منافع قابل توجهی بر هم 

موارد در بسياری از . نمود زده بودند که بريتانيا را وادار به حفظ اين منافع می
امتيازات و قراردادهای تجاری تجار بريتانيايی به دنبال توسعه بازرگانی آنان 

بنابراين اگر به مساله بريتانيا در . گرفت مابين هندوستان و بريتانيا صورت می
يابيم که ايران به خودی خود برای  در می مالمللی نظر بافکني ايران از بُعد بين

الجيشی آن، بريتانيا را  ت، بلکه موقعيت سوقبريتانيا حايز اهميت نبوده اس
ای همانند  مساله. وادار با اتخاذ سياستهای خاص در قبال ايران نموده است

. جدايی افغانستان از ايران دقيقا بر اساس اين سياست صورت گرفته است
بريتانيايی و مسئول مستقيم تدوين  رگذا های سياست اين مطلب در نوشته

در باب سياست خارجی بريتانيا در  Lord Curzonتانيا، سياست خارجی بري
وی افغانستان را کليد هندوستان . خورد خاورميانه به وضوح به چشم می

وی در کتاب خود ايران . داند ناميده و جدايی آن از ايران را يک ضرورت می
درباره باز پس دادن  Benjamin Disraeliو قضيه ايران آشکارا طرح 

ايران و اداره آن توسط ماموری بريتانيايی را به شدت نقد کرده  افغانستان به
البته بيان تمامی موارد فوق بدين . داند و آن را اشتباهی جبران ناپذير می

باشد که نگارنده قصد جانبداری يا تبرئه بريتانيا در انجام سياست  معنی نمی
دليل اصلی اين  خارجی خود در قبال ايران را دارد بلکه تنها به دنبال بيان

 . باشم سياست در ايران می
. در کنار بريتانيا، روسيه در پی منافع مستقيم خود در ايران بوده است

همسايگی اين کشور با ايران و هم بستری ايران با آبهای آزاد در جنوب، از 
اند که ايران را هدفی مشخص برای تسلطی همه جانبه  جمله مواردی بوده

اما حضور منافع بريتانيا در جنوب ايران، خاور . ه استداد بر آن قرار می
نزديک و هندوستان همواره روسيه را از پيشروی بی قيد و شرط در خاک 

درست است که روسيه و بريتانيا به دليل . داشته است ايران باز می
برخورداری از دشمنانی واحد همچون فرانسه و آلمان در اروپا همواره 

بر  ءاند، اما هر زمانی که هر يک قصد استيال ر بودهمتحدان مقطعی يکديگ
پاشيد که به ضرر  نمود اين اتحاد از هم فرو می منافع ديگری در منطقه را می

. بود هر دو به ويژه روسيه محصور در سرزمينهای سرد شمال آسيا و اروپا می
ند، بلکه ا در نتيجه روسيه و بريتانيا در ايران به دنبال چيرگی بر يکديگر نبوده

المللی سعی به تامين منافع  هر کدام با توجه به منافع مشترک در سطح بين
نتيجه اين سياست را . اند مستقيم و غير مستقيم خود در ايران را داشته

 3357توان در انعقاد قراردادهای مودت فی مابين به ويژه قرارداد  می
 . مشاهده نمود

اند بلکه  ر ايران نه تنها رقابتی نداشتهبنا به موارد فوق روسيه و بريتانيا د
المللی و اهميت ايران برای هر يک از منظری متفاوت آنها را به  شرايط بين

 . باشند تبديل نمود دوستانی که هميشه گوش به زنگ رفتار يکديگر می
 

قاجارها و توانايی آنها در تقابل با سياست های بريتانيا و روسيه در 
 ايران

شتر گفته شد، ايران برای هر يک از دول روسيه و بريتانيا همانطور که پي
روسها در صدد بلع تمام و کمال آن بودند و . داشت اهميت خاص می

در کنار اين . ها به دنبال تامين منافع غيرمستقيم خود در آن بريتانيايی
های  سياست خارجی مشخص، هر يک از دو کشور فوق دارای ويژگی

 :مشترکی بودند
 

 .دستگاه حاکم بر آن کشورها از اقتدار درونی الزم برخوردار بودند. الف
 .آنان دارای طرحی مشخص برای سياست خارجی خود بودند ندارا زمام. ب
هر دو کشور از دستگاه ديپلماسی کارآمد و نيروی نظامی توانمندی . پ

 .برخوردار بودند
 .بودند همه جا می خبر از تر از ايران بی هر دو در دنيای آن زمان مدرن. ت

 

در مقابل کشورهايی با اين خصايص، ايران زمان قاجارها دارای ويژگيهای 
 :ذيل می بود

 

بطور کلی پادشاهان قاجار پس از آغا محمدخان قاجار هيچ يک از . الف
اقتدار الزم بر قلمروی تحت سيطره خود برخوردار نبودند و در هر زمان، هر 

توانايی جدايی بخشی از قلمرو آنان را نوع تهديدی به طرفه العينی 
 . داشت می
پرستانه در بُعد ملی چندان  در ايران آن زمان احساسات و تمايالت ميهن. ب

جايگاهی نداشت و به غير از افرادی معدود، مردم غيرت دينی خود را بر 
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به عبارتی ديگر تا زمان پهلوی مساله . دادند هويت ملی خود ترجيح می
پرستان  سطح ملی مطرح نشده بود و حتی تالشهای ميهنهويت ملی در 

. برای ايجاد روحيه ملی در مقابل تمايالت شديد مذهبی راه به جايی نبرد
توان در واکنش مردم به اشغال و جدايی اراضی  فقدان اين روحيه ملی را می

زيرا مردم بنا به فتوی علمای . ايران به دنبال معاهده گلستان مشاهده نمود
مذهبی بر  هبی رهسپار نبرد شدند که نتيجه آن شور و احساس نابخردانمذه

 . همگان واضح است
دولت ايـران در زمـان قاجارهـا تا پيش از انقـالب مشروطه فاقد هر . پ

 نوع 
از جانبی ديگر هيچ دستگاه ديپلماسی . سياست داخلی و خارجی بوده است
دان نيروی نظامی منظم و فق. شده است توانمندی هم در ايران يافت نمی

 .کارآمد مطلب ديگری است که بايد به اين موارد اضافه گردد
 

های ذکر شده در باال  ها، دو کشور با توانايی در مقابل کشوری با اين ويژگی
حال قضاوت بر عهده خواننده است که بداند چگونه کشوری . قرار داشتند

رابر روسيه و بريتانيا را داشته مانند ايران آن زمان توانايی عرض اندام در ب
ناآگاه ايرانی که هيچ از دنيای پيرامون  ندارا به تمامی اين موارد، زمام. است

در چنين شرايطی، کشورهايی با . دانستند را هم بايد اضافه نمود خود نمی
شدند و  برنامه مشخص و افرادی توانمند در اجرای آن رهسپار بارگاه آنان می

به عبارتی . کردند بر را به طمع پشيزی خريد و فروش میخ اين جماعت بی
آن زمان ايران  ندارا های اين دوران بر گردن زمام ديگر بار اعظم نارسايی

ها انتظار داشت که منافع ملی خود را  توان از روسها و بريتانيايی نمی. باشد می
ته فدای منافع مردمی که هنوز عنصر مدرن منافع ملی در آنها شکل نگرف

در مقابل، ساختار به غايت سنتی آن زمان در کنار عدم . است، نمايند
کارآمدی سياستمداران قاجار ايران را به بازيگری به دور از قاعده بازی بدل 

 . نمود
هايی جامعه نوپای نخبه ايرانی را که به مدد حضور همان  چنين فقدان

آشنا گشته بود، بر  های بيگانه و مراودات آنان با مفاهيم مدرن غرب قدرت
ترين اصل يک جامعه يعنی شالوده يک نظام را در  آن داشت که اساسی

نيازی اساسی برای تبديل نمودن . قالب قانون در انقالب مشروطه پی ريزند
ايران سنتی به ايرانی متناسب با استانداردهای دنيای مدرن که به سرعت در 

سر ايران در سالهای پيش از  به عبارتی ديگر هر آنچه بر. حال تکاپو بود
مشروطه آمد ناشی از بی خبری، ناتوانی و متروکه بودن زمام داران آن زمان 

ها جهت آغاز نمودن راه  ايران بود و انقالب مشروطه پاسخی به اين نارسايی
 . مدرنيزاسيون جامعه ايرانی بود

 
 نتيجه گيری

نخبگان ايران برای همان گونه که پيشتر گفته شد، انقالب مشروطه واکنش 
قانون به گمان آنان اولين . سامان بخشيدن به سرزمين سنتی خويش بود

مانده ايران آن  های حاکم بر جامعه عقب هضرورت برای زدودن زنگ بار
قانونی که امکان مشارکت نخبگان در امر حکومت را فراهم . زمان بود

ر مقابل اين د. شد ای برای تحوالت پس از آن می نمود و دستمايه می
 .حرکت، بريتانيا و روسيه دو سياست متفاوت از خود نشان دادند

. کند بطور ذاتی ديپلماسی بريتانيا هر نوع عملکرد عجوالنه را رد می
ها همواره سعی بر آن دارند که در کشاکش تحوالت اجتماعی  بريتانيايی

ه وضعيت کشورها، پيش از آنکه از خود واکنشی صريح نشان دهند، به مطالع
موجود پرداخته و راههای تطابق سياست خارجی خود با تحوالت موجود را 

از سوی ديگر، آنها تا زمانی که منافع خود را در خطر نبينند، . بررسی نمايند

کند، دستمال  به قول عوام به سری که درد نمی. زنند دست به اقدامی نمی
سياست مطالعه و مداخله در در نتيجه همين طرز برخورد، بريتانيا . بندند نمی

به همين دليل است . صورت لزوم را در قبال انقالب مشروطه در پی گرفت
توان مشاهده کرد بعضی از مشروطه خواهان در سفارت بريتانيا  که می

به عبارت ديگر بريتانيا به جای تالش صريح برای شکست . متحصن شدند
داشت، و هر  والت آن میبرداری از تح جنبش مشروطه سعی در رخنه و بهره

زمان که جنبش فوق و عواقب آن تهديدی برای منافع او بودند اقدام 
داد زيرا در زمان وقوع آن، بريتانيا هنوز مطمئن نبود که  مقتضی را انجام می

 . رو چه نوع پيامدی برای منافع وی در منطقه دارد تحوالت پيش
از همان ابتدا سعی بر توقف  در مقابل اين سياست دورانديش بريتانيا، روسيه

دليل آن هم بنا به سياست روسيه مبنی به ضميمه . جنبش فوق داشت
زيرا هر نوع . نمودن تدريجی خاک ايران به قلمرو خويش، کامال واضح بود

گشت، در تضاد با  حرکتی که در نهايت منجر به اقتدار در ايران می
ر ايران صريح، تند و بدور از در نتيجه عملکرد روسها د. بود خواستهای او می

 . دورانديشی بود
در کنار سياستهای خارجی دول فوق در ايران، دستگاه حاکمه قاجار برای 

پادشاهان قاجار بقا و حتی . داشت حفظ مسند خود هر نوع سياستی را روا می
عيش خود در سفر به اروپا را به هر منفعت ديگری که متوجه کل کشور بود 

د، لذا اگر در گذشته به سبب منافع شخصی، عدم درک جهان دادن ترجيح می
شدند، در قبال مشروطه  پيرامون و مسائل ديگر مرتکب اشتباهات مستمر می

 . ميل به بقا را هم بدان افزودند
در يک کالم، مطالعه سياستهای خارجی بريتانيا و روسيه در بُعد کلی 

نطقه و ايران را بيان های آنان در م ها و ديپلماسی های سياست ويژگی
کند که توجه به آن راهگشای خوبی برای مسائل ايران است، اما  می

های غير واقعی در تحليل شرايط، ما  بينی های احساسی و خود بزرگ قضاوت
را همواره از درک شرايط و ارايه راهکارهای مناسب درباره آن عاجز نموده 

نافع خود را قربانی منافع ما پرداختن به اين واقعيت که هيچ کشوری م. است
های آنان در ايران به  کند و شناخت صحيح داليل و اهداف سياست نمی

های قالبی و تکراری گذشته  تر از پافشاری بر قضاوت مراتب ياری دهنده
ايم و راه به جايی  ها پيموده آيا زمان آن نرسيده است، راهی را که دهه. است

که تا  ماشد کمی بر اين واقعيت بيانديشينبرده است وا نهيم؟ شايد بد نب
 .          زمانيکه خود دوست خود نباشيم دشمنان ما هم دوست ما نخواهند شد

 ــــــــــــــ
ها، واژه ناپسند روسپی سياسی يا عقيدتی است که  يکی از اصطالحات رايج در ميان ايرانيان، بويژه برونمرزی 3

اند بکار  ن افرادی که به سببی، مطالعه بيشتر يا تغيير ديدگاه، تغيير عقيده دادههمواره از آن برای خطاب قرار داد
شود، فارغ از توجه به اين امر که غور بيشتر، همواره نتيجه يکسانی به همراه نخواهد داشت، مگر آنکه  برده می

باری به هر . بنگرد آدمی همواره به سبب جمود فکری خود مطالب را از همان دريچه ديد نخ نمای سابق خويش
 . باشند جهت اين الفاظ شايسته دنيای مدرن و انديشه نمی

 در زمان رضا شاه پهلوی  2
 برگرفته از فرهنگنامه بريتانيکا  1

1 United Kingdom 
5 Great Britain  
0 England  
7 Wales 

2 Scotland  

3 North Ireland  

35 Learning Law, Glanville Williams, Published by Thomson 

33 Foreign Policy  
32 Diplomacy  
31 Policy Makers 
31The Penguin Dictionary of International Relations, Graham Evans 

and Jeffrey Newnham, Published by Penguin Books 
 . يل شده بودنمودند تشک اين شرکت توسط جمعی از بازرگانان بريتانيايی که با روسيه تجارت می 35
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های چپ و سوسيال دمکراتيک ايرانی جنبش مشروطه و زادگاه ايده  
 
 

 گفتگو با حشمت رئيسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های چپ و سوسيال دمکراسی در  تالش ـ آقای رئيسی، ظاهراً پيشينه ايده
ريبی زمانی تق از سوی ديگر، هم. گردد ايران به جنبش مشروطه باز می

روسيه که به انقالب بورژوادمکراتيک معروف است با وقوع  3355انقالب 
شود؛  همچنين گفته می. تواند يک امر اتفاقی بوده باشد انقالب مشروطه نمی

خواهان بوده  های مشروطه منطقه قفقاز يکی از مراکز تأثيرگذار بر انديشه
 توان برقرار نمود؟  های فوق را از نظر تاريخی چگونه می رابطه داده. است

 
رئيسی ـ از سالهای نيمه اول قرن نوزده مهاجرت وسيعی در ميان ايرانيان 

تا . اين مهاجرتها بيشتر ريشة اقتصادی ـ اجتماعی داشتند. صورت گرفت
به عنوان نمونه در اثر . پيش از اين مهاجرتها، بيشتر مهاجرتها درونی بودند

به . کردند زده نقل مکان می حطیها مردم از مناطق ق قحطی و خشک سالی
خورشيدی هزاران دهقان از مناطق جنوبی و  31عنوان نمونه در نيمه قرن 

های دريای خزر آمدند و جمعيتی  مرکزی کشور در جستجوی غذا به کناره
 .هزار نفر از آنها  تنها در اطراف شهر رشت اقامت گزيدند 15ـ  25حدود 

ستان و ترکمانچای و پيشروی و حضور از سوی ديگرنتايج شوم قرارداد گل
ها در اقتصاد ايران عمالً تمام صنايع و بازرگانی ايران را به  گستردة انگليسی

يعنی کاالهای ايرانی قدرت رقابت در بازارهای . ورشکستگی کشانده بود
از داليل عمده آن امتيازهای اقتصادئی بود که روسها . داخلی را هم نداشتند

يعنی تجار روس از همه نوع . يران تحميل کرده بودندبه نفع خود به ا
امتيازات و امکانات برخوردار بوده و امنيت کامل داشتند اما تجار ايرانی 

ها  عدالتی اميرکبير درست روی همين بی. برعکس فاقد حمايت دولتی بودند
ها انگشت گذاشت و قصد محدود کردن کاالهای خارجی به ايران  و نارسائی
وقتی . تا سبب احيای صنعت، کشاورزی و بازرگانی در ايران بشود را داشت،

اين سياست با از ميان رفتن وی متوقف شد و به ثمر نرسيد، طبيعتاً صنايع 
داخلی آن زمان، توليدکنندگان و تجار داخلی قدرت رقابتی خود را از دست 

و  داده و بازارهای داخلی از طرف کاالهای خارجی مورد تعرض قرار گرفت
 .های اقتصادی دامن زده شد ناگزير به پديده مهاجرت

توسط  3255دانيد؛ در اين سالها  بنا بر گزارشی در سال  همانگونه که می
رواديد از سوی کنسولگری روسيه  1555کنسول بريتانيا، وی از صدور تعداد 

سال رواديد  1ظرف . کند ماه ابراز شگفتی می 2در تبريز آن هم ظرف 
در . رسد می 1252ای ايرانيانی که مايل به کار در قفقاز بودند به صادره بر

سالهای بعد تمامی گزارشگران از سرشت مهاجر بودن کارگران در قفقاز 
اکثر ايرانيان مقيم تفليس را کارگران ساختمانی تشکيل . گفتند سخن می

ين اينها کسانی بودند که در واقع برای ادامه حيات خود تن به ا. دادند می
ژنرال گوردن وابسته نظامی بريتانيا در خاطرات . دادند گونه مهاجرتها می

 :گويد خود می

23 
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دار،  آنان در همه جا به عنوان مغازه. باکو پر از ايرانيان مهاجر است» 
چی، گاريچی و عمله در تکاپوی کار و تالش  مکانيک، بنا، نجار، درشکه

در اينجا و هر . يار تفاوت دارندآنها با ايرانيان در وطن بس. شوند ديده می
جای ديگری غير از ايران، خود را فعال و پرتحرک و بسيار باهوش نشان 

 «.دهند می
پرست  دهد که محيط استبدادزده و خرافه خود اين گفته و برداشت نشان می

اند، از  داخل که در آن استبداد دينی و سياسی دست به دست هم داده
اما در خارج که فضا . سازند اعتماد به نفس و تنبل میايرانيان موجوداتی فاقد 

.  آيند شود، آنها عناصری فعال و پرتحرک و باهوش از کار در می بازتر می
عالوه بر همة بخشهای . شود هدف جغرافيائی مهاجرت تنها شامل قفقاز نمی

جنوبی امپراتوری روسيه از عشق آباد تا باکو و تفليس، امر مهاجرت ايرانيان 
البته شهرهای قفقاز در . يابد ه شهرهای امپراتوری عثمانی نيز گسترش میب

آمد و يکی از مراکز  آن زمان از مراکز بزرگ کارگری جهان بشمار می
 .شد المللی محسوب می بين

در حقيقت به دنبال اختراع موتورهای بنزينی و ديزلی توسط مخترعين 
در . آيد حمل و نقل بوجود میآلمانی ـ دايملر بنز ـ چرخش بزرگی در صنعت 

چرا که موجب دگرگونی . ساز بود هر صورت اين اختراع بسيار سرنوشت
رانی و در رابطه با پديده سرعت شد که برای  صنعت حمل و نقل، کشتی

در اثر . های بزرگ جهانی و امر تسلط بر درياها اهميت کليدی داشت قدرت
ن ماده سوخت و عنصر اين اختراع و پيامدهای آن نقش نفت به عنوا
با افزايش اهميت نفت، . جايگزين ذغال سنگ، به شدت افزايش يافت

قفقاز با . خيزی چون باکو نيز در مرکز توجه جهانی قرار گرفتند مناطق نفت
اين که يکی از مراکز نفتی روسيه و جهان بود، بدترين وضع ممکن را 

 31ر روزانه در باکو کا. انگيز بود شرايط زندگی در آن ناحيه رقت. داشت
از . ساعت هم بيگاری و کار اجباری برای کارگران 2ساعت و به عالوه 

يکسو موقعيت مهم اين شهر و از سوی ديگر وضع وخيم کارگران، باکو را 
در بخش تاتارنشين آن شهر، يک . به خاستگاه انقالب کرانه خزر بدل نمود

اختمان امتداد پيدا زيرزمين مخفی هم وجود داشت که تا زير چندين س
نام چاپخانه بزرگی بود که در آن « نينا». بود« نينا»آن جا محل . کرد می

از « اخگر»يا « ايسکرا»های سوسيال دمکراتهای روسيه را در روزنامه  نوشته
اروپا و از راه ايران به آنجا برده و پس از چاپ در تيراژ زياد در کشور پخش 

، «نينا»توانست  ت سردرگمی و ناتوانی نمیپليس تزاری در نهاي. کردند می
اتفاقاً خود . ها و ادبيات انقالبی را کشف کند اين مرکز نشر و پخش نوشته

چرا که سيستم توزيع نفت در . کرد صنعت نفت هم به اين کار خدمت می
سراسر امپراتوری روسيه امکان مناسبی بود که از طريق آن يعنی از طريق 

عالوه بر اين باکو و . شد به مناطق ديگر برده می ها آهن اين نوشته راه
تأسيسات نفت آن به مرکز آموزش انقالبی تعداد زيادی از رهبران آينده 

به عنوان نمونه؛ ميخائيل کالنين ـ رئيس جمهور . شوروی بدل شده بود
آينده شوروی ـ  ريشليف مارشال آينده اين کشور يا استالين که در آن زمان 

بعدها به استالين . بود که به ترکی يعنی سرسخت« کوبا»نام مستعارش 
های  او سازمانده اصلی تمام حرکت. معروف شد که به معنای فوالد است

 .کارگری در منطقه قفقاز بود
در هر صورت رژيم تزاری در مواجهه با رشد مبارزات کارگری و به منظور 

انگونه که آن که افکار عمومی را از اين مبارزات منحرف کند ـ هم
کشورهای ديگر هم در چنين مواردی می کنند ـ دست به يک ماجراجوئی 

سر خود متحد نمايد و  زد تا از طريق آن و با اين اميد که ملت را پشت
موقعيت و حيثيت فرمانروايان کشور را که به دليل عملکردهای داخلی به 

. ، بازگرداندشدت آسيب ديده بود، با يک پيروزی نظامی در بيرون از مرزها
کرد  از آنجا که تصور می. اما با تصميمی که گرفت دچار خطای ديگری شد

البته از سالها قبل . ژاپن حريف ضعيفی است، با اين کشور وارد جنگ شد
ميان اين دو کشور اختالفات و رقابت شديدی بر سر تسلط بر منطقه 

همواره « ديالو» و در درّه 3353به ويژه از سال . منچوری و کره وجود داشت
در سفری هم که ده سال قبل تزار به اين کشور .  رفت احتمال جنگ می

کرده و مورد سؤقصد قرار گرفته و زخمی شده بود، کينه اين کشور را به دل 
گرفت و در ادامه روابط خود با اين کشور برای اين ملت هيچ گونه ارزش و 

کرد و در  خطاب می« خر»را  حتا در مذاکرات رسمی آنها. احترامی قائل نبود
. گفت جوئی سخن می برابر نمايندگان رسمی اين کشور دائماً از موضع برتری

اثر  ها در سن پترزبورگ بی جويانه ژاپنی به اين ترتيب هر گونه تالش صلح
ديدند،  ها هم که وقوع جنگ را اجتناب ناپذير می از اين رو ژاپنی.  شد می

جنگ در برابر ژاپن، همانگونه که گفته . نمودندخود را به شدت آماده نبرد 
وزير کشور . شد، تدبير دستگاه حکومتی روسيه در برابر اوضاع داخلی بود

ما . گفت؛ اوضاع داخلی روسيه اقدام قاطعی الزم دارد روسيه در آن زمان می
 . به يک جنگ پيروزمندانه نياز داريم تا بتوانيم موج انقالب را مهار نمائيم

گيرانه ژاپن به ناوگان  با حمله غافل 3351وس و ژاپن در ژانويه جنگ ر
در نبرد . آغاز شد و به شکست روسيه انجاميد« پورت آرتور»روسيه در 

اين شکست انقالب را تسريع . تمام ناوگان روسيه نابود شد« توسوشينا»
کارگران نفت باکو دست به اعتصاب زدند و نخستين  3351در دسامبر . نمود
اما چند روز پس از خاتمه اعتصاب، . ست خود را هم بدست آوردندخوا

با اين مضمون که؛ کارگران قفقاز، ساعت . ای صادر کردند انقالبيون اعالميه
روز ديگر پليس . اين اعالميه را هم استالين نوشته بود! انتقام فرا رسيده است

پراتور به پترزبورگ به روی مردمی که به قصد تسليم عريضه به ام در سن
آن روز را که آغاز انقالب . رفتند، آتش گشود سوی کاخ زمستانی وی می

« تمرين بزرگ»بود، يکشنبه خونين ناميدند و لنين از آن تحت عنوان  3355
خوب در اين تمرين بزرگ، در باکو و شهرهای ديگر کارگران ايرانی . نام برد

سراسر کشور را اعتصابات و شورشهای بزرگ . نيز شرکت فعال داشتند
های کارگری ايرانی نيز در آن ميان شکل گرفتند، از آن  تشکل. فراگرفت

اين را هم بايد اضافه کنم که کارگران . «همت»جمله تشکل کارگری 
ايرانی، به عنوان کارگران خارجی، از کمترين حقوق برخوردار بودند و جزو 

شد از آنها  ی میدر مواقع اعتصاب سع. شدند نيروی ذخيره کار محسوب می
به همين دليل هم انقالبيون . شکن استفاده شود به عنوان کارگران اعتصاب

های  کار بيشتری را روی کارگران ايرانی آغاز نمودند و تالش کردند زمينه
« همت»تشکل . المللی را ميان آنان تقويت کنند همبستگی کارگری و بين

ارگانی نيز با همين نام . گرفتکار تبليغی ميان کارگران ايرانی را برعهده 
اين گروه در ارتباط با سوسيال دمکراتهای کارگری روسيه . ساخت منتشر می

« همت»نشريه . قرار گرفت... و رهبرانی چون استالين، شانيمال، چاپاريزه و
در اين هنگام . شد منتشر می 3355تا فوريه  3351ارگان اين گروه از اکتبر 
بعدها رهبری همت در ارتباط با . انسور تزاری شدبود که قربانی دستگاه س

گروهی از سوسيال دمکراتهای ارمنی قرار گرفت و با ياری کميته باکوی 
، «يولداش»، «کوچ»حزب سوسيال دمکرات روسيه چندين نشريه مانند 

 .کردند را منتشر می« تکامل»و « نبات»
 

ل يافت و چگونه های سوسيال دمکراسی به ايران انتقا تالش ـ چگونه ايده
 ها بازتاب يافت؟  در انقالب مشروطيت اين ايده

 

 ها يا تشکيالت شناخته شده در زمينه جنبش کارگری  رئيسی ـ اولين هسته
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ايرانی، مطابق اسناد منتشر شده مختلف از جمله آرشيوهای روسيه، گروه 
اين گروه بعد از تأسيس به سرعت در بخشهای ديگر قفقاز، . همت بود

کردند، گسترش يافت  س، گنجه و هرجا که گارگران مسلمان زندگی میتفلي
اما با . های نفتی باکو نقشی فعال داشت روسيه و در حوزه 3355و در انقالب 

. جريان سرکوب انقالبيون اين گروه نيز به دست استرلوپين سرکوب شد
وزيری بود که توسط تزار انتخاب شد و  استرلوپين صدراعظم يا نخست

وی تعداد زيادی از . وب سخت انقالبيون را در دستور کار خود قرار دادسرک
انقالبيون را بدار آويخت، تا حدی که در تاريخ از آن به عنوان کراوات 

به هر صورت اين سازمان نيز به دست استرلوپين . کنند استرلوپين ياد می
به ايران  برخی از آنها. گيرند سرکوب شده و رهبران آن تحت پيگرد قرار می

و حتا انقالبيون قفقازی سعی . گردند و ايرانيها به ايران برمی. کنند فرار می
ای  عده. کنند به ايران پناهنده شده و خود را در اين کشور مخفی کنند می

 .شوند نيز بازداشت می
اما از درون همکاری ميان سوسيال دمکراتهای روسيه و ايرانيان قفقاز که 

انقالب روسيه داشتند ـ در تأئيد اين موضوع اسناد  ای در جايگاه ويژه
. شود گذاری می بسياری موجود است ـ فرقه اجتماعيون و عاميون پايه

در هر صورت وی . اند گذاری اين فرقه را به نريمان نريمانف نسبت داده پايه
در تأسيس اين فرقه نقش فعالی داشت و دارای ديد مثبتی هم نسبت به 

اعالم موجوديت « عدالت»اجتماعيون و عاميون نخست به نام . ايرانيان بود
شود  بعضاً گفته می. های گوناگونی در اين زمينه وجود دارد البته روايت. کرد
در کنار همت و در  3351را بلشويکهای قفقازی در پايان سال « عدالت»که 

هم معروف است که فعاالترين افراد آن . ميان کارگران مهاجر بوجود آوردند
اين امر در خاطرات آقازاده و آقايف . اند محمد يارف، چاپاريزه، آخوندف بوده

در هر حال هنوز مدارک به قدر کافی برای اثبات هر يک از . تأئيد شده است
اما آنچه روشن است اين که در سالهای . اين مسائل در دست نيست

تشکيل و در  گيری انقالب مشروطه فرقه اجتماعيون و عاميون در ايران اوج
 . شهرهای مختلف گسترش يافت

محدود شدن : دراساسنامه اين تشکيالت، بر اين نکات تکيه شده بود
نظر از درآمد و  اختيارات پادشاه مستبد، واگذاری حق رأی به کارگران صرف

ثروت آنها، انجام انتخابات مجلس بر اساس رأی همگانی، تقسيم امالک 
ن و حمايت قانونی از مالکيت دهقانان بر بزرگ کشاورزی در ميان دهقانا

زمين، واگذاری حقوق دمکراتيک به کارگران نظير آزادی تشکل يا تجمع يا 

حق اعتصاب، مراقبت دولت از بيوه زنان، تيمار بيماران و سالخوردگان، 
آموزش کودکان فقير، مسکن رايگان برای بينوايان و مبتاليان به 

 .بر کاالهای ضروی و معيشتی های مسری، کاهش ماليات بيماری
کنيد؛ خواستهای سوسياليستی در اين برنامه وجود  همانگونه که مالحظه می

بيان و عقيده تکيه داشتند که  بر امر عدالت اجتماعی و آزادی. نداشت
اين . توانست پايه تساهل دينی در آن زمان جامعه ايران قرار گيرد می

البته بنا . ين تشکل پذيرفته شده بودهای ا مطالبات کم و بيش در همه شاخه
گيری اين تشکل در يک حرکت کارگری و به استناد  های شکل بر ريشه

ها بعدها از آن به  کردند، چپ هائی که اين جريان را هدايت می نامها و چهره
نگار انقالب  احمد کسروی تاريخ. عنوان يک سازمان پرولتری نام بردند

 :کند ام رهبران اين تشکل چنين ياد میگزاران و ن مشروطه از بنيان
زاده  سورچی ميرزا، ميرزاجعفر زنجانی، حيدر عمواغلی، محمدتقی شيرين

همچنين کسروی در مورد ... خان يکانی، اکبر اسکوئی و سلماسی، نصراهلل
اين تشکيالت و انجمن تبريز که در جريان انقالب مشروطه « مرکز غيبی»

يشاه بسيار فعال بود، با شرح و بسط و مبارزه با استبداد محمدعل
: برد نوشته و از نامهای زير به عنوان اعضای اين مرکز غيبی نام می

کربالئی مسيو، حاجی رسول صدقيانی، حاج علی دوافروش، 
اصغر خوئی،  خان تربيت، علی زاده، ميرزا محمدعلی سيدحسن شريف

ی اين تن هيئت اجرائ 32به هر صورت ... ای و محمد صادق خامنه
افرادی از اعضای کميته محلی . تشکيل شد 3220فرقه که اوائل 

اما بعدها يعنی در . مجاهدين، بازرگانان سرشناس در منطقه بودند
ای که  اعالميه. هائی زدنند در داخل خود دست به تسويه 3220پائيز 

آنها در موقع اعطای فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه در 
کنند، بسيار جالب توجه و گويای حمايت  می صادر 3225مرداد 31

آنها . باشد شديد فرقه اجتماعيون و عاميون از انقالب مشروطه می
 :اند در اين اعالميه گفته

 

شما تهيدستان متحد شويد به مناسبت انتشار دستخط مبارک »
مبنی بر اعالن آغاز يک رژيم مشروطه و تأسيس مجلس 

ون مجاهدين اسالم در ايران به ما اجتماعيون و عامي. نمايندگان
رسانيم که در اين  اطالع همه طرفداران آزادی و مدافعان شجاع دين می

بخش و روز فرخنده تبريکات خود را به همه دوستداران آزادی  موقع شادی
در تمام گوشه و کنار دنيا به خصوص به محضر شريف علمای عظام، تجار و 

هران که به منظور دستيابی به اين کسبه اين مبارزان پرشور اسالم در ت
با تقديم سپاس . داريم هدف مقدس جان و مال خود را فدا کردند، تقديم می

 : کنيم صميمانه خود به آنان اعالم می
هم ميهنان، برادران بيائيد خدا را شکر گزار باشيم که بر اساس عدل مطلق، 

داران آزادی به اين خود برما منت گذاشتند و اجازه داده با عزم و تالش دوست
برما ايرانيان است که اين روز را به . اولين مرحله هدفمان دست يابيم

به مناسبت اين روز شاديبخش . بزرگترين جشن تاريخ ملی خود تبديل کنيم
برادران راستين، اکنون . يکديگر را درآغوش گيريد و به هم تبريک بگوئيد

از اين روست . توان رسيد یروشن است که با تفاهم و وحدت به همه چيز م
 :گويد که شاعر می

 مورچگان را چه بود اتفاق    
 شير ژيان را به در آورند

تواند پرچم پرافتخار را  بديهی است که ملت پرشوری چون ژاپن با وحدت می
در نتيجه ما مجاهدين اسالم در راه خدا نبايد . از حريفی چون روسيه بگيرد
. ستيم بدست آورديم، دچار بی تفاوتی شويمخوا با گفتن اين که هرچه می
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مبارزه خود را . برداری کنيم وظيفه ماست که از اين دستخط مبارک بهره
پرچم سرخ آزادی را برافرازيم و از اين که اندک دشمنان . گسترش دهيم

عدالت، سايه منافع شخصی خود را بر انوار درخشان مشروطيت که ما با رنج 
 . ايم بگسترانند، جلوگيری کنيم آورده و قربانيان بسيار بدست

 زنده باد آزادی و مشروطيت، مرگ و نفرين بر بدخواهان
 فرقه مجاهدين اجتماعيون و عاميون

 
خواه در سراسر طول مبارزاتشان  شود که انقالبيون مشروطه تالش ـ گفته می

بر عليه استبداد از حمايت نيروهای سوسيال دمکرات سراسر جهان برخوردار 
 اين گفته چقدر مستند است؟. ودندب
 

های  رئيسی ـ برای روشن شدن اين موضوع البته بايد روی نقش اقليت
 .ها و حتا خود روسها بيشتر تکيه کرد ها، ارمنی سوسيال دمکرات، گرجی

در ايران سخن « حنچاک»مؤلفی ارمنی به نام ترابيان از فعاليتهای حزب 
يعنی از نظر گرايشی، . است« اشناکد»اين حزب جريانی غير از . گويد می

جالب توجه است که اين . طلبانه ملی يا قومی بود های جاه گيری فاقد جهت
مؤلف ارمنی برخالف ديدگاههای قومگرايانه داشناک از وضع مناسب ارامنه 

برخی از افراد اين حزب . گويد و برخورد خوب به اقليتها در ايران سخن می
پس از کودتای تير . کرات در تبريز نقش داشتنددر تشکيل گروه سوسيال دم

ها و  به دست محمدعليشاه و استقرار مجدد استبداد، حنچاکی 3227
هائی تصميم به شرکت در مقاومت تبريز گرفته و به  ها پس از بحث داشناکی

بنا به گزارشات گيدرو؛ در مذاکرات . شوند همکاری با ساير گروهها وارد می
انقالبيون، در مورد ايجاد شورای مخفی نظامی در تبريز ها و  مابين حنچاکی

ستارخان، باقرخان : شود که اين افراد از اعضای اين شورا بودند توافق می
، رافائل موسيان (داشناک)رستم کاراخانيان ( مجاهدين انقالبی تبريز)
نماينده بخش سوسيال دمکرات کارگری )و فدراک بانوريان ( حنچاک)

ای بين حنچاک به  موافقتنامه 3227همين گزارش در آبان  بنا بر(. روسيه
نمايندگی سخنگوی اين حزب يعنی فلووا بارونيان و مجاهدين ايرانی فرقه 

اين پيمان به منظور ايجاد اتحاد ميان . رسد اجتماعيون و عاميون به امضا می
همه نيروهای مربوطه در فداکاری و تالش برای بازگشت مشروطيت بسته 

اين توافقنامه شامل تحويل اسلحه و مشارکت داوطلبان در نبرد با . دشو می
قبضه  25ظاهراً در همان آغاز حدود . شد نيروهای ارتجاع و استبداد می

گيدرو . شود تفنگ از سوی حزب حنچاک به ستارخان تحويل داده می
گويد؛ بر اساس همان توافق گروههای انقالبی قفقازی  همچنين می

نفر به  21سوسيال دمکراتها . کردند ادی داوطلب تأمين میبايست تعد می
، (جالب است که از بلغارستان مشارکت داشت)رياست وياسکف بلغاری 

نفر به رياست پتروس ويليک آندرسيان، سوسيال دمکراتهای  23حنچاک 
نفر به  37استوان، حزب داشناک  خان کی نفر به رياست غالمعلی 55ايران 

نفر و يک  10نفر و گروه برق از انزلی  15گروه ستارخان رياست يپرم خان، 
 . گروه ترک يا تاتارهای قفقازی که تعدادشان مشخص نيست

مطالبی که حکايت از وجود ارتباطات ميان انقالبيون محلی چه ارمنی و چه 
غير با انقالبيون قفقازی داشتند، در گزارشات فرانسوی آن زمان نيز تأئيد 

 27جينيرو به عنوان شاهد عينی در گزارش خود به تاريخ سروان ا. شده است
پرچم سرخی را ديدم که بر آن به ارمنی و فرانسه »: نويسد می 3227مهر 

اين پرچم کار « زنده باد انترناسيوناليست سوسيال دمکرات»: نوشته شده بود
بايد از آن . های وابسته به کميته انقالبی در قفقاز بود ها يا گرجی ارمنی

رسيد که اين مردم تأثير بدی بر ايرانيان بگذارند و آنها را به سوی عقايد ت

و يا گزارش ديگری که توسط کنسول فرانسه در « .افراطی سوق بدهند
حزب انقالبی در حال حاضر »: ارائه داده شده است 3352دسامبر  33تاريخ 

در « اتحاد و ترقی»های  بر آذربايجان مسلط و در تماس دائمی با کميته
ها بيشتر نفوذ  قسطنطنيه و نيز کميته انقالبی تفليس که در آنها ارمنی

يا گزارش ديگری که نقش سوسيال دمکراتهای قفقاز و به ويژه « .دارند
ارمنی و گرجی را در اين مرحله از انقالب و با اشاره به پرچمهای سرخ به 

نه تنها در  پرچم سرخ»: کند عنوان سمبل و نماد جنبش انقالبی، ثابت می
چنين در تهران در آستانه تصرف آن از سوی انقالبيون  جلفا و تبريز بلکه هم

 «.آيد به اهتزاز در می 3222در تير 
توان بازتاب اروپائی انقالب و  در هر صورت اين پديده را در آن زمان می

يعنی حمايت سوسيال . حمايت سوسيال دمکراتهای اروپائی دانست
اروپائی نظير وين، زوريخ، بازل، لوزان، ژنو، پاريس، دمکراتهای شهرهای 

از انقالب ايران و همچنين مسافرت و ... بروکسل، آنتروپ، کاپری و
در « تريا»به عنوان نمونه . مشارکت انقالبيون قفقازی در  اين انقالب

دهد که  ای به انجمن ايالتی گيالن و به رفقای ايرانيش اطالع می روزنامه
و . ئی شرکت کرده و در باره انقالب ايران گزارش داده استوی در گردهما

هائی هم به حمايت از اين جنبش و بر عليه مداخله مسلحانه  قطعنامه
های سوسيال دمکراتهای اروپائی  بيگانگان به ويژه روسيه تزاری، در تشکل

همچنين نامه يکی از ارامنه انقالبی، که از ميدان . به تصويب رسانده است
با پلخانف مکاتبه نموده است، بيانگر حضور و همکاری انترناسيوناليستی نبرد 

 : نويسد خود به پلخانف می 3227آبان  25او درنامه مورخ . انقالبی است
سازمان سوسيال  3227از مرداد همان سال يعنی پس از کودتای تير »

دمکرات  کارگری باکو شروع به تدارک و اعزام داوطلب برای کمک و 
رزمنده در اواخر شهريور از راه رسيده و در  155مت تبريز کرد و حدود مقاو

او در ادامه از « .نفر آنها جان باختند 15مبارزه شرکت کردند که به زودی 
جزئيات اين گزارشات و مطالب از . دهد ورود داوطلبانی از تفليس گزارش می

ن يافت، توا می« سرخ»که در آرشيو « رامينسکی»سوی تاريخدان شوروی 
 .شوند تأئيد می
ها را تأئيد  المللی بودن اين حمايت ها نيز در گزارشات خود امر بين انگليسی

مسائلی  را کاردار روسيه »: نويسد های انگليسی می يکی از ديپلمات. کنند می
فدائی  155گزارش داده که بر اساس آن  3352نوامبر  35در تهران در 

س و ديلمان را گرفتند و بعد از آن به تفنگ شهرهای سلما 355مسلح با 
هزار فشنگ به  155تفنگ و  055مراغه حمل کردند و در آنجا دو توپ و 

نفر اتباع  255فدائی  755طبق گفته کاردار روسيه از حدود « .غنيمت گرفتند
. گفتند ها تاتار می که در آنجا به آذری. روسيه، گرجی و ارمنی و آذری بودند

 3353بريتانيا در تهران در گزارش خود در سال  همچنين وزيرمختار
گويد، جنبش مردمی در رشت حکمران محلی را سرنگون کرد و از طرف  می

رود اجير کميته انقالبی باکو و ديگر مناطق  آشوبگران قفقازی که گمان می
 .خارجی هستند برای کمک به انقالبيون سازماندهی شدند

المللی حمايت از انقالب مشروطه بوده  همه اين گزارشات نشانگر خصلت بين
چنانچه . المللی تنها محدود به قفقاز نبود اين حمايت و همبستگی بين. است

ـ نوة « ژان لونه گِه»به محض وقوع کودتای محمدعليشاه در تهران 
همين روزنامه . مارکس ـ آن را در صفحات اومانيته بازگو و محکوم نمود

از دادن وام به شاه در زمانی که محاصره شکايت ستارخان و باقرخان را 
اين روزنامه سوسياليست فرانسوی . شد، منتشر ساخت تر می تبريز سخت

چنين پيشروی انقالبيون به سوی تهران برای برانداختن شاه را گزارش  هم
 المللی اشتوتگارت، کپنهاگ نيز مورد بحث  مسئله ايران در کنگره بين. داد می
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  .بررسی قرار گرفت و
 به هر حال در نيمــه دوم حکومت جوان مشروطه ايران، هنگامی که مورد  

تهديد قرار گرفت، از سوی سوسيال دمکراتهای جهان مورد حمايت قرار 
گرفت و سوسيال دمکراتهای قفقازی به همراه رفقای ايرانی خود با جان 

 .خود از انقالب مشروطه دفاع کردند
 

آيد؛ اين بخش از  ت شما نيز بر میتالش ـ همانگونه که از توضيحا
انقالبيون که اين چنين پيگير و فداکارانه مورد حمايت سوسيال دمکراتهای 
جهان قرار داشتند، خود از يکدستی در خاستگاه طبقاتی برخوردار نبود يا به 

ترکيب اين نيرو ظاهراً بسيار . قول معروف صرفاً پايه پرولتری نداشتند
 انجام اين گروههای مشروطه خواه به کجا انجاميد؟سر. ناهمگون بوده است

 
رئيسی ـ از دل اين مجموعه و در ادامه منطقی تحوالت، نخستين حزب به 

در تاريخ اين حزب از . سبک اروپائی، در ايران پديد آمد، يعنی حزب دمکرات
های صاحب نام  بنيانگزاران اين حزب نام برده شده است؛ تنی چند از چهره

خان نواب،  زاده، محمدطاهر تنکابنی، حسينقلی سيدحسن تقی: د ازآن عبارتن
الملک، سيدرضا مساوات،  ابراهيم زنجانی، ابراهيم حکيمی يا حکيم شيخ

زاده که  حيدرخان عمواغلی، سليمان ميرزا اسکندری و محمدامين رسول
زاده در  تقی. همگی روشنفکران ايرانی و به جز نفر آخر مسلمان تبار بودند

در همين رابطه نيز وی از تشکيل اين . ن زمينه نقش مهمی داشته استاي
کرد، بر اين واقعيت  حزب بسيار ابراز شادی کرده و بر اهميت آن تکيه می

نفر در زير درفش حزب دمکرات ايران  135که در شهر مترقی مانند تهران 
 .اند گذاری کرده ای مدرن را پايه گرد آمده و برای اولين بار پديده

که « ايران نو»کردند به نام  روزنامه ای را هم اعضای اين حزب منتشر می
. شد در واقع از سوی چند تن از سوسيال دمکراتهای ارمنی حمايت می

پيش . شد نيروها و گرايشات درونی اين حزب از ترکيب متفاوتی تشکيل می
ايران  از آن تحت تأثير انقالب روسيه اين تصور به وجود آمده بود که در

توان انقالب  داری می مانده و با ساختار ماقبل مدرن و ماقبل سرمايه عقب
گويند در تصحيح اين تندروی حيدر عمواغلی بسيار  می. چپ را صورت داد
پس از آن انقالب ايران به دو مرحله با دو برنامه تقسيم . نقش داشته است

ی سوسياليستی ها شود؛ يک برنامه حداکثر که در اصل همان خواسته می
. شود است و برنامه حداقل که در آن خواستهای دمکراتيک عمده می

آزاديهای دمکراتيک، مسئول بودن وزرا در برابر مجلس، : مطالباتی نظير
تفکيک سه قوه، لغو القاب و امتيازات اشرافی، برابری همه ايرانيان در برابر 

قوه روحانی تأکيد   در اين برنامه بر انفکاک قوه سياسی از... قانون و
همين موضع با توجه به حمايت و شرکت گسترده روحانيت از . شود می

در بيانيه پارلمانی که سليمان . آميز بوده است جنبش مشروطه، بسيار جسارت
ميرزا در مجلس اول خواند و در ايران نو ارگان حزب دمکرات به چاپ رسيد، 

اب سياسی که با يکديگر به از تقويت دمکراسی پارلمانی و از ايجاد احز
بطور خالصه حزب . رقابت انتخاباتی برخيزند، سخن گفته شده است

های داخلی خود  دمکرات ايران بر سه مفهوم اساسی به عنوان سياست
گمان . ـ نظام پارلمانی 1ـ دمکراسی  2ـ ايجاد تمرکز  3: گذاشت انگشت می

ست و نبود قدرت متمرکز رفت که ايجاد تمرکز برای منافع کشور حياتی ا می
اما در . بايست برطرف گردد دردسرهای عظيمی ايجاد کرده بود که می

يعنی دولت . شد برد اين سياست بر اهميت نظارت مجلس تکيه می پيش

کردند که از سوی مجلس انتخاب شده و  مرکزی را بايد وزيرانی اداره می
زب تنها در چنين از نظر اين ح. در برابر مجلس مسئول و پاسخگو باشند

حزب . شد نظام پارلمانی منافع طبقات مختلف مردم و ملت حفظ می
دمکرات ايران خود را درخدمت دمکراسی زحمتکشان اعالم کرد و در پی آن 

های اقتصادی کارگران و دهقانان  بود که از راه اصالح نظام مالياتی خواسته
قوانين مترقی  در راستای همين سياست است که به نام. برآورده شود

خواهان نظام مالياتی مستقيم، قانون کار، ممنوعيت کار کودکان، محدوديت 
همچنين در . شود ساعات کار را برای نخستين بار در ايران خواستار می

های  برنامه اين حزب واگذاری اراضی خالصه به دهقانان و تقسيم زمين
در آن زمان از آن به کشاورزی در ميان آنان به ياری بانکهای کشاورزی که 

همچنين برضرورت . ای داشت بردند، جای برجسته بانکهای فالحتی نام می
آموزش رايگان و اجباری برای همه و از جمله زنان و بر نياز کشور در ايجاد 

 . شد يک ارتش مدرن و برپايه خدمت سربازی اجباری مردان بالغ تکيه می
شت که از مشکالت جامعه در آن البته حزب دمکرات نيز مشکالت خود را دا

زمان جدا نبود از جمله سياستهای استعماری روسيه که مغاير استقالل کشور 
ائتالف . آورد بود و از دمکراتيک کردن جامعه جلوگيری به عمل می

کاران داخلی مرکب از نخبگان صاحب امتياز و قشرهای مرفه که  محافظه
همچنين . ند و از نو قدرت گرفتندبرخی از آنها با تأخير به انقالب پيوست

از سوی ديگر . روحانيت سنتی که اساساً با مدرن کردن جامعه مخالف بود
هائی که خود را در رهبری حزب جای دادند و اين پديده همواره در  نوخاسته

های اعالم شده  در هر صورت برنامه. ها نقش داشته است احزاب و تشکل
نيروهای چپ، سوسيال دمکرات و  حزب در آن زمان دمکراتيک بود و

اما متأسفانه به دليل مشکالتی که اشاره شد، . ليبرالها روی آن توافق داشتند
 .موفق به پيشبرد آن نشدند

زاده در اين دوره  ای که به تقی پيلوسيان ـ يکی از مورخين ـ در آخرين نامه
برد،  نام می« حزب ما»نوشته است، و در آن از حزب دمکرات تحت عنوان 

گويد؛ بعد از عزيمت  کند و می در باره کميته مرکزی آن ابراز نارضايتی می
زاده از تهران و زير فشار دولت تزاری روسيه از عهده وظيفه رهبری  رسول

او در اين نامه بر اين نظر است که حزب رهبری خود را از . آيد سياسی برنمی
 .دست داده است و تشکيالت رهبری ندارد

داری در ايران، اتحاد درونی حزب ميان  بعدی و رشد سرمايهدر مراحل 
داری وابسته  ارتباطات تنگاتنگ ميان سرمايه. نيروهای مختلف را برهم ميزند

کند که  های ما ايجاد می ايران با امپرياليسم جهانی اين پرسش را برای چپ
ضوع در که بحث اين مو! داری ملی داريم يا خير آيا اساساً در ايران سرمايه

کند که اين حزب در واقع جبهه  اما اين نکته را آشکار می. گنجد اينجا نمی
مشترکی را ايجاد کرده بود که نيروهای درونی آن با استعمار خارجی و 

در مراحل بعدی نيز تا مادامی که . کردند ارتجاع داخلی مبارزه می
کرد به همين  سعی می, ميرزا اسکندری در رأس حزب توده ايران بود سليمان

روش همکاری را با نيروهای ملی، با بورژوازی ملی که حاال تغييراتی کرده 
به اعتقاد من حزب توده ايران امروز . بودند، ادامه دهد و مناسبات تداوم يابد

کند؛ يعنی با آن بخش از بورژوازی ملی که  هم همين سياست را دنبال می
کند  ياست همکاری را پيشه میطلب و آزاديخواه و دمکرات است س استقالل

 .المللی مرزبندی دارد داری وابسته بين و با سرمايه
 

تالش ـ آقای رئيسی از همکاری صميمانه شما در اين گفتگو چون هميشه 
 .سپاسگزاريم
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 روحانيون سياسی يا اسالم سياسی
 چند نکته پيرامون نقش روحانيون در انقالب مشروطه

 
 

 دکتر جمشيد فاروقی
 
 
 

 پيش درآمد
استثنايی . ای استثنايی است انقالب مشروطه، همچون ساير انقالبها، پديده

بودن يک انقالب برآيند شماری از تحوالت و رويدادهای استثنايی است که 
خواه در  حضور و کنش سياسی روحانيون مشروطه. موجد همان انقالبند

ور روحانيون در حض. کارزار قدرت نمودی از همين پديده استثنايی است
صحنه سياست و حتی بيش از آن تالش برخی از آنان برای مشروعيت 
بخشيدن به اين کنش سياسی حکايت از چرخشی جدی در رويکرد آنان به 

اين چرخش . دارد "غيبت امام معصوم"مساله قدرت سياسی در دوران 
اثر  اهلل ميرزا محمدحسين نائينی با انتشار نظری تا بدان حد است که آيت

گزينه جانبداری از سلطنت  "تنبيه االمه و تنزيه المله"مهم خود يعنی 
مشروطه را در برابر گزينه تمکين کردن به خودکامگی دولتمردان قاجار 
مينهد و به کنش و حضور سياسی روحانيون در کارزار سياست مشروعيت 

 . بخشد می
در شماری از  3البیبه زبان ديگر، انقالب هيچ نيست مگر برآيند تحوالت انق

رويکرد روحانيون . های حيات اجتماعی يک جامعه شئون و عرصه
اکبر . خواه بازتابی از چنين تحولی است در باورهای سياسی شيعه مشروطه

 :نويسد گنجی به اين تحول عظيم در تفکر روحانيون شيعه توجه دارد و می
ر عالم خارج بسيار عبور از نظام سلطنت مطلقه به نظام مشروطه، نه تنها د"

نمود، که در حوزه انديشه، و خصوصا انديشه دينی به تحولی  مشکل می
اين ميهمان خوش ظاهر، در حوزه انديشه دينی برای خود . عظيم نياز داشت

از متوليان دين، گروهی حکم به اخراج او دادند . طلبيد جايگاهی معرفتی می
انسان شناسانه و معرفت و گروهی بدون توجه به مبانی جهان شناسانه، 

شناسانه، او را به درون پذيرفتند و لذا به تعارض و تناقض در معرفت دينی 
".خود مبتال شدند

2 
اما براستی علل اين چرخش در باور و عمل اين دسته از روحانيون کدام 
است؟ آيا حضور برخی از روحانيون در جنبش مشروطه بازتاب فعاليت 

گيری يک نظريه  آن روحانی است و يا ما با شکلسياسی پراکنده اين و يا 
سياسی در تشيع روبرو هستيم؟ يعنی همان قرائت بديعی از تشيع که رابطه 

کند؟ شماری از  دين و سياست را در دوران غيبت امام زمان از نو تعريف می
های نظری حکومت اسالمی در  روشنفکران دينی بر اين باورند که زمينه

در يک کالم،  1.خواه ريشه دارد ظری روحانيون مشروطهرويکرد سياسی و ن
آيا آنچه که به عنوان نيروی محرکه روحانيون در کارزار سياسی نقش ايفا 

نموده، اسالمی سياسی است و يا اين تاثير عنصر سياست در يک دوران 
طوفانزده و پرحادثه است که شماری از روحانيون را به سوی خود کشانده 

در اين مقاله بر آن است تا با پرتوافکنی به چيستان انقالب است؟ نويسنده 
ترديدی نيست که يافتن . مشروطه پاسخی اوليه به اين پرسش کليدی بدهد

تر شدن چيستان مشروطيت  پاسخ برای اين پرسش نه تنها به امر روشن
رساند، بل فراتر از آن در فهم کنش سياسی شماری از روحانيون در  ياری می
 .پيش و پس از انقالب اسالمی نيز موثر است چند دهه

پيش از ورود به بحث، بيان يک نکته از اهميت برخوردار است و آن اينکه 
از سوی برخی از پژوهشگران و بويژه تحت تاثير  "روحانيت"کارگرفت واژه 

تبليغات نظری روشنفکران دينی پس از انقالب اسالمی امری خطاست که 
 "روحانيت"واژه . سازد ری بس بيشتری هموار میراه را برای خطاهای نظ
است و بهره جستن از آن در ادبيات  “clergy„ترجمه واژه انگليسی 

روحانيون شيعه . مشروطه و حتی در عصر پهلوی امری ناصحيح است
برخالف پيروان کليسای کاتوليک، از يک نهاد سازمان يافته برخوردار نبوده 

موعه روحانيت تنها ناشی از يک و گردآوری روحانيون در زيرمج
اين چنين است که . برداری خطا از منابع غيراسالمی است نمونه

برآمده از دو گرايش سياسی متفاوت در  1خواهی خواهی و مشروعه مشروطه
نبوده، بلکه بازتاب دهنده گرايشهای سياسی متفاوت در  "روحانيت"نهاد 

 "روحانيت"ظر نويسنده اين بنابراين به ن. بين روحانيون شيعه بوده است
شيعه نيست که بر بستر تجديد نظر در فقه سياسی تشيع رويکرد سياسی 

جهانی پيشه خود ساخته است، بل اين اوضاع  جديدی نسبت به قدرتهای اين
زده حاکم بر کشور است که شماری از روحانيون را  سياسی پر تنش و آشوب

ارزات سياسی نموده است و در اين نيز در کنار ديگر اقشار اجتماعی درگير مب
 .مبتال کرده است "تعارض و تناقض در معرفت دينی خود"رابطه به 

 
 روحانيون و انقالب مشروطه

نقش روحانيون در جنبش مشروطه يکی از بحث برانگيزترين موضوعات 
مربوط به اين دوره تاريخی است که متاسفانه از سوی پژوهشگران و 

اين چنين است که تحليل . قرار گرفته است توجهی مورخين مورد بی
پيرامون نقش روحانيون در انقالب مشروطه را عمدتا علما و روشنفکران 

اند و همين امر نارسايی و دشواريهايی در پرتوافکنی به  دينی برعهده گرفته
تعبير و تفسير اين  .مسائل و موضوعات انقالب مشروطه در پی داشته است

خواه و  نقش و جايگاه روحانيون، خواه روحانيون مشروطهروشنفکران دينی از 
خواه، تصويری از عملکرد و باورهای روحانيون عصر  خواه روحانيون مشروعه

73 
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های تاريخی آن هنگام همخوانی  کند که با واقعيت مشروطه عرضه می
 .ندارد

در بين روحانيونی که با جنبش مشروطه همراهی کردند و در اين جنبش 
از جايگاهی  عالمه ميرزا محمدحسين نائينی غرویشدند بيگمان  موثر واقع

تنبيه االمه و تنزيه "وی با انتشار کتاب . ويژه و شاخص برخوردار است
نه تنها تالش ورزيد تا تعريفی از جنبش مشروطيت و اهداف آن  "المله

عرضه نمايد بلکه همچنين کوشيد تا به حضور سياسی روحانيون در مبارزه با 
بداد و خودکامگی دولتمردان قاجار و بويژه محمدعلی شاه، مشروعيت است

يکی آن است که اين  "تنبيه االمه و تنزيه المله"ويژگی کتاب . ببخشد
کتاب به قلم يک روحانی است و ديگری آنکه اين کتاب در شمار معدود آثار 
مدونی است که پيرامون انقالب مشروطه و اهداف آن به رشته تحرير 

از اين حيث  "...تنبيه المله و"و شايد بتوان گفت که کتاب . ده استدرآم
  5.همتا و يگانه دارد موقعيتی بی

تا چد حد با الهام  "...تنبيه المله و"پاسخ گفتن به اين پرسش که کتاب 
عبدالرحمان کواکبی نوشته شده است و تا  "طبايع الستبداد"گرفتن از کتاب 

سی خود نائينی بوده است، گرچه در جای خود چه حد برآمده از تامالت سيا
های بسياری  ای برخوردار است و تا کنون به بحث و جدل از اهميت ويژه

پرسش اصلی ما در اين بين . دامن زده است، اما موضوع اين نوشتار نيست
يک اثر سياسی است در پوشش  "...تنبيه المله و"اين است که آيا کتاب 

ر فقهی است پيرامون موضوع سياست؟ تشخيص يک زبان فقهی و يا يک اث
ماهيت اين اثر، يعنی فقهی و يا سياسی بودن آن، در فهم چندی و چونی 

تواند در توضيح  رويکرد روحانيون به انقالب مشروطه کمک کرده و می
 .رابطه دين و سياست در عصر مشروطه موثر واقع شود

ضمن  "وطيت در ايرانتشيع و مشر"عبدالهادی حائری در اثر برجسته خود 
 "...تنبيه المله و"پرداختن به آرا و عقايد نائينی به درستی ميگويد که کتاب 

، يعنی هم استداللهای منطقی و هم احاديث "نقل"و  "عقل"بر دو شالوده 
در اين بين پرسيدنی است که سهم و نقش  0.و روايات اسالمی استوار است

ست؟ آيا عقل در خدمت نقل است و يا در اثر نائينی کدام ا "نقل"و  "عقل"
 دهد؟  اين نقل است که به عقل توجيهی فقهی می

يک درسنامه فقه سياسی شيعه را  "...تنبيه المله و"در نگاه نخست کتاب 
عالمه نائينی که در شمار مهمترين علمای زمان خويش است . ماننده است

بان و منطق مذهبی بر با بهره گرفتن از آيات و احاديث و با به کار بستن ز
آن است تا ضرورت حضور روحانيون در مبارزه عليه حکومت استبدادی 

اما نگاهی تحليلی به اين کتاب حکايت از آن دارد که . حاکم را توجيه کند
به سخن ديگر اين . اين کتاب در مجموع يک اثر سياسی است و نه فقهی
اين عقل و . سياسی کتاب تالشی است برای توضيح و توجيه فقهی يک باور

نائينی نيز . خرد سياسی است که در پوشش نقل مشروعيت يافته است
همچون شيخ اسماعيل محالتی بر اين باور است که در غياب امام معصوم و 
فراهم نبودن شرايط برپايی حکومت امام، دو گزينه سياسی در برابر آدمی 

گاه با برشماردن نائينی آن. سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه: وجود دارد
های يک حکومت مطلقه و خودکامه از يکسو و توضيح  معايب و زيان

محاسن و سودهای يک حکومت مشروطه از دگرسو، گزينه مشروطه را در 
نائينی . دوران غياب امام زمان ارجح بر گزينه حکومت مطلقه معرفی ميکند

وحانيون در با عزيمت از فلسفه پيدايش مذاهب و رسالت پيامبران، حضور ر

عدالتی را نه تنها امری مشروع بلکه واجب شرعی  مبارزه با ستمگری و بی
 .معرفی ميکند

ترجمان عملی پروژه مشروطه، همان گونه که اين جنبش در دوره رشد خود 
شاهد آن بود، بر مسائلی همچون برابری شهروندان در برابر قانون، آزادی و 

وا و در يک کالم نوسازی ساختار دموکراسی، مجلس قانونگذار، تفکيک ق
سنتی دولت استوار بود که با مختصات فقه شيعه همخوانی نداشت و از 

دفاع و . همين رو مخالفت و عناد دسته ديگر روحانيون را برانگيخت
جانبداری از پروژه مشروطه برای روحانيونی همچون نائينی بدون مخالفت 

نائينی با به کار گرفتن واژه شعبه . ورزيدن با اين دسته از علما ممکن نبود
استبداد دينی، همراهی اين دسته از روحانيون با خودکامگان قاجار را در اثر 

 .خود به شدت مورد حمله قرار ميدهد
 "...تنبيه المله و"چنانکه پيش از اين گفتيم، به اين پرسش که آيا کتاب 

روشنفکران . داديک اثر فقهی است و يا يک کتاب سياسی، دو پاسخ ميتوان 
اند که  در اثر نائينی مدعی شده "عدالت"دينی با برجسته کردن مفهوم 

موضوع کتاب نائينی نه تنها فقه سياسی است، بلکه اين کتاب بنياد نظری 
. آن چيزی است که بعدها به نظريه حکومت اسالمی شهرت يافته است

سته کردن شماری از پژوهشگران مسلمان پس از انقالب اسالمی با برج
اند تا از انقالب مشروطه انقالبی  بحث عدالت در برابر بحث استبداد کوشيده

مذهبی بسازند، رهبری اين انقالب را به علمای تهران و نجف واگذارند و 
حتی مدعی شوند که اهداف انقالب مشروطه با اهداف حکومت اسالمی 

حکومت  همخوانی داشته و به نوعی پروژه مشروطيت پروژه ايجاد يک
اند که  ه اين دسته از روشنفکران دينی حتی مدعی شد. اسالمی بوده است

  7.ای از نظريه حکومت اسالمی است نظريه عالمه نائينی گونه
ترديدی نيست که کتاب عالمه نائينی در توجيه مشروعيت مبارزه سياسی 

در باز انتشار اين کتاب . روحانيون و نيروهای مذهبی اثری موثر بوده است
اهلل طالقانی منجر به آن شد که برخی از  توسط آيت 3111تيرماه سال 

ای از  مبارزان مذهبی در دوران حکومت محمدرضاشاه نيز و از جمله پاره
اعضای نهضت آزادی و سازمان مجاهدين خلق برای توضيح مشروعيت 

فتن اما بهره گر. مبارزه خود با استبداد رژيم پهلوی از اين کتاب بهره گيرند
نيروهای مذهبی از اين کتاب لزوما به معنای آن نيست که کتاب نائينی 

 . اثری است فقهی و در برگيرنده فقه سياسی شيعه و يا بازتابی از آن
اين باور که همه حکومتها در دوران غيبت امام زمان به علت فقدان 

ی ای آرمانگرايی سياس معصوميت و عدل نامشروعند عمال باعث ايجاد گونه
دوری جستن از سياست و باور به جدايی . 2در بين روحانيون شيعه شده است

کامل دين از سياست در عصر غيبت امام که ريشه در همين آرمانگرايی 
اهلل حسين طباطبايی بروجردی در سال  شيعه دارد تا زمان درگذشت آيت

باور بخش قابل توجهی  3112خرداد  35خورشيدی و حتی تا پيش از  3115
اين چنين است که باور به مضمون . زده است از روحانيون شيعه را رقم می

از سوی علما و مبارزين مذهبی هيچ نيست مگر  "...تنبيه المله و"کتاب 
ای مشروعيت  افزاری برای فائق آمدن بر آرمانگرايی شيعه و قائل شدن گونه

 . برای قدرت سياسی در دوران غيبت
های بازبينی در تفکر  فت که اثر نائينی زمينهتوان گ تنها از يک منظر می

نائينی در اثر خود برآن است تا به  3.سياسی شيعی را فراهم آورده است
اما . مبارزه روحانيون برای ايجاد يک سلطنت مشروطه مشروعيت بخشد

بسياری از روحانيون هوادار مشروطه آگاهی و تصور روشنی از مختصات يک سلطنت مشروطه و ساختار يک دولت مدرن نداشتند 

و در مجموع خواهان تاسيس مجلسی بودند که در وهله نخست پاسدار اسالم و موازين شرعی باشد و سدی گردد در برابر 

 .اجارخودکامگی دولت ق
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از اين . مشروعيت مبارزه وابسته به مشروعيت هدف و مقصود مبارزه است
يون برای ايجاد يک سلطنت مشروطه به خودی رو مشروعيت مبارزه روحان

خود به هدف مبارزه آنان، يعنی ايجاد همان سلطنت مشروطه نيز مشروعيت 
نتيجه آن که، برخالف آرمانگرايی سياسی شيعی، امکان وجود . بخشد می

های  نظريه. گردد يک دولت کمابيش مشروع در غياب امام زمان مطرح می
نيز با قائل شدن مشروعيت برای قدرت  موجود پيرامون حکومت اسالمی

شوند که در دوران غيبت امام زمان، اداره مملکت و  سياسی مدعی می
در اينجا . حکومت بر امت برعهده نايب امام زمان، يعنی خود ولی فقيه است

ذکر يک نکته از اهميت بسيار برخوردار است و آن اينکه گرچه تفکر سياسی 
برداری قرار گرفته  ومت اسالمی مورد بهرهنائينی در مهندسی نظريه حک

است، اما کتاب نائينی برخالف ادعای برخی از روشنفکران دينی، هدف 
 .کرده است عرضه يک نظريه حکومت اسالمی را دنبال نمی

نويسنده اين مقاله بر اين باور است که کتاب نائينی عليرغم زبان مذهبی 
حکايت از  "...تنبيه المله و"اب بازنگری تحليلی کت. خود، اثری سياسی است

است و نه  "استبداد"آن دارد که واژه کليدی و محوری اين کتاب واژه 
بهره گرفتن از اسالم و فقه شيعه برای مشروعيت بخشيدن به . "عدالت"

حضور و کنش سياسی روحانيون در انقالب مشروطه و ارجح شمردن 
نائينی امری قابل فهم  سلطنت مشروطه بر سلطنت استبدادی قاجار از سوی

ای است  زبان بيان نائينی زبانی فقهی است اما انديشه او انديشه. است
روی  هيچ کند به آنچه نائينی در کتاب خود مطرح می. سياسی و پراگماتيک

مقدمات نظريه سياسی شيعه نيست، بل بازتعريف رويکرد روحانيون است به 
آن گذشته، اين تنها نائينی  از. قدرت سياسی در دوران غيبت امام زمان

ديگر . جويد نيست که از زبان فقهی برای بيان باور سياسی خود سود می
. گرفتند هايی بهره می ه علمای طرفدار مشروطه نيز در بيان خود از چنين شيو

ای از  های پاره به تلگراف "تاريخ مشروطه"به عنوان نمونه احمد کسروی در 
پردازد که در آنها دفاع از مشروطه همچون  میخواه در نجف  علمای مشروطه

جهاد در رکاب امام زمان تلقی شده و مخالفت با مشروطه را محاربه با 
   35.اند حضرت امام زمان اعالم کرده

به بيان ديگر، آنچه نائينی در کتاب خود بدان پرداخته است نه بيان مبانی 
ت غيراستبدادی يک اسالم سياسی است که اساسا ترسيم اصول يک حکوم

نائينی در توجيه مشروع بودن جنبش مشروطيت و حکومت . است
و  "تملکيه"غيراستبدادی دست به مقايسه بين حکومت استبدادی يعنی 

بنيان . زند يعنی حکومت مبتنی بر قانون و گزينش می "واليتيه"حکومت 
ی حکومت، يعنی سلطنت مطلقه و مشروطه نزد  نظری قياس دو گونه

جهانی است و از شريعت برداشت  در فرجامين نگاه بنيانی اين نائينی،
اين که برخی از علمای نجف دفاع از جنبش مشروطه را همراهی . شود نمی

ای  اند، تنها انگيزه با امام زمان و مخالفت با آن را محاربه با وی اعالم کرده
 .اند تبليغی داشته و هيچ يک از آنان قادر به اثبات شرعی آن نبوده

  
 پروژه تاسيس دولت مدرن

اما به گمان . اند پيرامون اهداف و ويژگيهای انقالب مشروطه بسيار نوشته
گستره و . من، اين انقالب در مجموع انقالبی کمابيش نامتعين بود

گونی نيروهای محرکه اين انقالب و اهداف متفاوت نيروهای موافق و  گونه
اما هرگاه . اين انقالب دارد مخالف آن همگی حکايت از نامتعين بودن

ترين خصلت اين انقالب را بيان کنيم، بايد بگوييم که  خواسته باشيم اصلی
خصلت اصلی اين انقالب، خصلتی سياسی است و موضوع محوری انقالب 

 .است "استبداد"مشروطه نيز همانا 
آنکه مشخصا از پروژه تاسيس دولت   عالمه نائينی در اثر اصلی خود بی

سخن رانده باشد، با جانبداری کردن از سلطنت مشروطه عمال مدرن 
خواستار تاسيس چنين دولتی و جايگزينی آن با دولت خودکامه قاجار شده 

دولت مشروطه از نظر نائينی سلطنتی است پارلمانی که در آن قدرت . است
در اين سيستم سياسی سلطان . و اختيارات سلطان مقيد و محدود شده است

در اين بين ذکر يک نکته نيز از . مجلس و مردم پاسخگوست در برابر
اهميت بسيار برخوردار است و آن اينکه همراهی نائينی و ديگر علما در 
عصر مشروطيت به معنای دموکراتيک بودن باورهای آنان نيست و ما 

طلبی تمايز قائل  خواهی و دموکراسی بايست بين دو پديده مشروطه می
 .شويم

خواه در انقالب مشروطه را تنها در سايه  د روحانيون مشروطهنقش و رويکر
رابطه دين و . توان توضيح داد رابطه دين و سياست در عصر مشروطيت می

ای که  رابطه. ای دوگانه بوده است سياست در عصر مشروطيت رابطه
در واقع امر، تعاون و تعارض . همزمان هم خصمانه بوده است و هم دوستانه

. زده است سياست رابطه اين دو را در عصر مشروطيت رقم میبين دين و 
های متفاوت آنان  دوگانگی برخورد روحانيون با دولت وقت و همچنين گزينه

بايست در چند دستگی و افتراق موجود  در ارتباط با جنبش مشروطيت را می
 . در بين روحانيون شيعه جستجو کرد

در  "دوستی و دوری"زدهم سياست دولت قاجار به ويژه در نيمه دوم قرن نو
دولتمردان قاجار برای پيشبرد اهداف خود . برابر روحانيون را در پيش گرفت

از يکسو نيازمند همراهی و پشتيبانی روحانيون بودند، و از سوی ديگر حفظ 
شان را وابسته به استقالل نسبی سياست از دين و  و تقويت اتوريته سياسی
 . دانستند میتحديد اتوريته روحانيون 

روند دور شدن دولت قاجار از روحانيون به ويژه از زمان حکومت مظفرالدين 
روی برتافتن برخی از علما و روحانيون از دولت قاجار اما . شاه شتاب گرفت

همان گونه که پيش از . در دوران حکومت محمدعلی شاه به اوج خود رسيد
ی از روحانيون به جنبش اين نيز بيان شد، علت و انگيزه پيوستن بسيار

مشروطه نه عالقه و تمايل آنان به دموکراسی پارلمانی که نفرت از 
. خودکامگی و استبداد دولت قاجار و حضور قوای بيگانه در کشور بوده است

بر اين نکته بايد افزود که بسياری از روحانيون هوادار مشروطه آگاهی و 
ساختار يک دولت مدرن تصور روشنی از مختصات يک سلطنت مشروطه و 

نداشتند و در مجموع خواهان تاسيس مجلسی بودند که در وهله نخست 
پاسدار اسالم و موازين شرعی باشد و سدی گردد در برابر خودکامگی دولت 

اهلل نوری که نخست  اهلل شيخ فضل ای از روحانيون همچون آيت پاره. قاجار
شدن با ترجمان عملی  با جنبش مشروطيت همراهی داشتند، پس از روبرو

اين جنبش و فهم سمت و سوی سياسی آن، از مشروطه و اهداف آن فاصله 
 .گرفته و حتی به مخالفت با آن پرداختند

نکته حائز اهميت در درک رابطه دين و سياست در عصر قاجار اين است که 
دولت ايل . های پيش از خود، دولتی ايالتی است دولت قاجار همچون دولت

هايی در راستای نوسازی  با آنکه تالش. است در برابر ايالت مغلوب ظفرمند
ساختار سياسی دولت در عصر ناصرالدين شاه صورت پذيرفته بود، اما دولت 

ترين وجوه يک دولت مدرن بدانيم، آنگاه بديهی است که تمرکز قدرت سياسی  هرگاه تمرکز قدرت سياسی را يکی از شاخص

چنين است که افزايش قدرت سياسی دولت مرکزی به خودی خود . بدون مقابله با ديگر انواع اتوريته در ايران ممکن نبوده است

 .وحانيون و ايالت در ايران بودبه معنای کاهش قدرت و اتوريته ر
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يکی از . قاجار تا واپسين روز حيات خود، در مجموع دولتی غيرمدرن بود
 های مهمی که از ديد و توجه بسياری از پژوهشگران به دور مانده پرسش

. است، همانا رابطه بين دو پديده دولت مرکزی و تمرکز قدرت سياسی است
های دولت مدرن  ترين شاخص ترديد تمرکز قدرت سياسی يکی از اصلی بی

ای از  بايست دولت قاجار را عليرغم پاره است و از همين روست که می
 . اصالحات، در مجموع دولتی سنتی و ايالتی به شمار آورد

مرکزی هنوز به معنای وجود تمرکز قدرت و اتوريته سياسی  وجود يک دولت
توان اظهار داشت که وجود دولت مرکزی در عصر  از همين رو می. نيست

قاجار به معنای تمرکز قدرت در ايران نبود و ما در آستانه انقالب مشروطه 
نخست اتوريته . همزمان با چهار منبع اتوريته مستقل در ايران روبرو بوديم

سی دولت ايل پيروز، يعنی اتوريته سياسی شاهان قاجار، دوم اتوريته سيا
ها، سوم اتوريته مذهبی علما و مراجع تقليد و  بيگ محلی ايلخانان و ايل

از آنجا که دولت قاجار در . سرانجام اتوريته و نفوذ نيروهای بيگانه در ايران
ذف کرده و قدرت موقعيتی نبود که ديگر منابع اتوريته داخلی و خارجی را ح

و اتوريته سياسی را به انحصار خود در آورد، ناگزير به دنبال کردن سياست 
تعاون و تعارض با ديگر صاحبان اتوريته در ايران و از جمله با روحانيون بود 

های موجود در ايران بود که به  همين تعاون و تعارض با ديگر اتوريته و
افزايش تنش . داد های خود را می استدولت قاجار امکان پيشبرد اهداف و سي

بين برخی از روحانيون و دولتمردان قاجار عمال هم بر دين تاثير نهاد و هم 
اين امر باعث آن گشت که شماری از روحانيون پا به عرصه . بر سياست

مبارزه سياسی نهند و اين امر باعث آن گشت که دولتمردان قاجار آن بخش 
نمودند، از  تعاون بين دين و سياست تحصيل میاز مشروعيت خود را که از 

 .دست بدهند
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ترين وجوه يک دولت مدرن  هرگاه تمرکز قدرت سياسی را يکی از شاخص
بدانيم، آنگاه بديهی است که تمرکز قدرت سياسی بدون مقابله با ديگر انواع 

چنين است که افزايش قدرت سياسی . ران ممکن نبوده استاتوريته در اي
دولت مرکزی به خودی خود به معنای کاهش قدرت و اتوريته روحانيون و 

يکی از داليل اصلی مخالفت برخی از روحانيون با . ايالت در ايران بود

ترديدی نيست که از . جنبش مشروطيت را نيز بايد در اين رابطه توضيح داد
ای از  ن نوزدهم تا انقالب مشروطه ما شاهد حضور گاه فعال پارهنيمه دوم قر

اما شرکت و حضور برخی . روحانيون در سياست و کنش سياسی آنان هستيم
از روحانيون در انقالب مشروطه و از آن جمله خود نائينی برآمدی از اسالم 

های سياسی شماری از روحانيون  سياسی نيست و تنها حکايت از فعاليت
 . ددار

دهد که رابطه  در واقع امر بررسی نقش روحانيون در عصر قاجار نشان می
تعاون و تعارض بين اسالم و سياست هدف اسالمی کردن سياست را دنبال 

به زبان ديگر علما و روحانيون شيعه تا . کرده و نه سياسی کردن اسالم را می
ی ساختن سياست پيش از روی برتافتن از تعاون با دولت قاجار خواستار شرع

هر تصوير ديگری از نقش . انديشيدند بودند و به سياسی کردن شريعت نمی
های تاريخی دارد و  و رويکرد روحانيون در انقالب مشروطه ريشه در افسانه

 . های جنبش مشروطه نه در واقعيت

 
 ـــــــــ

 .تحولی مثبت نيستـ در اين بين بايد به اين نکته توجه داشت که يک تحول انقالبی لزوما  3
 

 .22. ص. 31، شماره کيان، "مشروعيت، واليت، وکالت"ـ اکبر گنجی،  2
 

بررسی تطبيقی سه نظريه حکومت " آبادی،  غالمحسين نادی نجف: ـ به عنوان نمونه بنگريد به 1
تا بدانجا  "انديشه سياسی ميرزای نائينی"سيد محمد ثقفی در . 2. ، ص0، شماره کيان، "اسالمی

را نخستين کتاب علمی پيرامون حکومت  "تنبيه االمه و تنزيه المله"ميرود که کتاب نائينی  پيش
 .کند اسالمی معرفی می

 

نخست آن که شماری از روحانيون عمال در . نگری روبرو هستيم ای از ساده ـ در اين تقسيم با گونه 1
ن سياسی همچون سيدمحمد دوم آن که شماری از روحانيو. گنجند هيچ يک از اين دو گروه نمی

طباطبايی با آن که مخالف دولت خودکامه قاجار بودند، به داليل متفاوت از ساختار سياسی برآمده از 
و سرانجام آن که بسياری از روحانيون درک روشنی از مشروطه . کردند دولت مشروطه جانبداری نمی

ی مقابله با دولت خودکامه قاجار و يا و مجلس نداشتند و تنها يا به پيروی از علمای نجف و يا برا
تاريخ "احمد کسروی در . حضور نيروهای نظامی بيگانه در کشور به جنبش مشروطه پيوسته بودند

در مجموع به چند دستگی  "تشيع و مشروطيت در ايران"و عبدالهادی حائری در  "مشروطه ايران
 .موجود در بين روحانيون طرفدار مشروطه اشاره دارند

 

هدف من از نوشتن اين مقاله نه مروری است بر زندگی عالمه نائينی و نه بررسی عقايد و آرای  ـ 5
ای شايسته به چنين کاری  چرا که حسين يوسفی اشکوری و عبدالهادی حائری به گونه. ايشان

 هدف و مراد من از نوشتن اين مقاله بازگشودن. اند و تکرار مطالب آنها مفيد فايده نيست پرداخته
 .رابطه بين دين و سياست در جنبش مشروطه است

 

، تهران "عبدالهادی حائری، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق: ـ نگاه کنيد به 0
 .237. ، ص3101

 

غالمحسين نادی نجف آبادی، بررسی تطبيقی سه نظريه حکومت اسالمی، : ـ از جمله نگاه کنيد به 7
 .2. ، ص0کيان شماره 

 

های موجود بين دو رويکرد تشيع  ـ برای مطالعه بيشتر پيرامون آرمانگرايی سياسی در تشيع و تفاوت 2
 :و تسنن به قدرت سياسی نگاه کنيد به

Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, The Response of the Shi’i and Sunni 
Muslims to the Tewentieth Century, London 1986. pp. 27. 

 

ـ البته بايد خاطر نشان ساخت که تجديد نظر در تفکر و رويکرد سياسی روحانيون شيعه نسبت به  3
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های چنين چرخشی را در  نهخواهی زمي سيدعبداهلل بهبهانی و باور به تجانس بين شيعگيری و مشروطه
 :به عنوان نمونه بنگريد. باورهای سياسی علما ايجاد کرده بود

Ali Rahnema and Farhad Nomani, The Secular Miracle, Religion, Politics and 
Economic Policy in Iran, London and New Jersey, 1990. pp. 21.  
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 خواهی روحانيون پارادوکس مشروطه

 حکومت عرفی با اذن فقها     
 
 

 گفتگو با حسن يوسفی اشکوری
 
o خواه بوجود آورده بودند، ضمن اينکه کوشش آنها برای تقويت حکومت عرفی پرارج  هايی را که علمای مشروطه رسد که آن زمينه ه نظر میب

 .بينيم يعنی همانی که ما امروز در جمهوری اسالمی می. راه حکومت شرعی فقها را در زمان غيبت باز کرد بوده اما در عين حال در نهايت
 

o اهلل نوری بر مبانی اصولی نائينی و ديگر علمای مشروطه خواه استوار شده است رسد در جمهوری اسالمی شريعتمداری شيخ فضلبه نظر می

 ها استو اين از شگفتی
 

o دعوای شرع و عرف در قانون اساسی مشروطه حل نشد و بعدها هم که اساسا فراموش شد. 
 
 

ت پذيرش صميمانه تالش ـ جناب آقای اشکوری با سپاس از شما باب
دانيم؛ به واسطه جلسات متعدد سخنرانی  می. درخواست ما برای اين گفتگو

هم در کشورهای مختلف، وقتتان در اين سفر بسيار اندک است و همين  آن
همانگونه که خدمتتان گفته شد؛ .  موجب سپاس بيش از پيش ما از شماست

دانيم که اين  لبته میا. موضوع اين گفتگو انقالب مشروطه و روحانيت است
توان در يک گفتگو و با طرح چند پرسش  موضوع بسيار گسترده است ونمی

اما ما اميدواريم بتوانيم به کمک شما نگاهی بياندازيم . محدود بدان پرداخت
خواهی از ديدگاه روحانيت  به مضمون برخی از مفردات انديشه مشروطه

 .خواه و روحانيت مخالف آن مشروطه

خواهی  جازه دهيد با يک پرسش کلی از ماهيت اصلی انديشه مشروطهابتدا ا
 :اگر اين گفته صحيح باشد که.  آغاز کنيم

های مردمی را نه نفس شوريدن بلکه گفتمان جامعه تعيين  کاراکتر شورش»
 «.کند می

لطفاً بفرمائيد؛ از نظر شما گفتمان اصلی جامعه که بر بستر آن انقالب 
 ه بود؟مشروطه صورت گرفت چ

 
کنم به دليل اينکه امکان اين  اشکوری ـ من هم از شما سپاسگزاری می

گفتکو را فراهم کرديد و اين فرصت را در اختيار من گذاشتيد تا در مورد 
يکی از موضوعات مهم روزگار معاصر يعنی رخداد مشروطيت سخنانی تقديم 

 .شما کنم
آيد و  مقدمات بوجود نمیها و  دانيم که هيچ حادثه تاريخی بدون زمينه می

اگر آن حادثه در حد يک انقالب و يا حتی جنبش اجتماعی باشد، اين قاعده 
ترديدی نيست که جنبش و يا انقالب مشروطه . تر است دربارة آن صادق

ايران که اوايل قرن بيستم ميالدی در ايران به وقوع پيوست، مبتنی بر يک 
ده که مجموعه آنها سبب شد ها و مقدمات بو سلسله رخدادها و زمينه

خواهی در ايران پديد آيد و سرانجام به پيروزی برسد و به استقرار  مشروطه
 . نظام مشروطه در ايران بيانجامد

در ارتباط با پرسش شما، يعنی آن گفتمان اصلی که زمينه پيدايش جنبش 
بود که « تغيير»توانم بگويم که انديشه  خواهی شد، به اجمال می مشروطه

 با اين توضيح که پس از. خواهی شکل بگيرد موجب شد در ايران مشروطه

فروپاشی سلطنت صفوی، ايران دچار هرج و مرج و ناامنی اوضاع شد هر 
چند اين انحطاط و اين ضعف و سستی از نيمه دوم عهد صفوی آغاز شده 
، بود، اما هجوم افاغنه به ايران و روی کار آمدن دو سلسله افشاريه و زنديه

سبب شد که اوضاع ايران بطور کلی از هم بپاشد و حتی در معرض تجزيه 
هرچند نادرشاه توانست با اقتدار تا حدودی از اين فاجعه . قرار بگيرد

جلوگيری نمايد، اما اوضاع مملکت به سرانجام کامل نرسيد و در دوره زنديه 
ه سلسله با به قدرت رسيدن آغامحمدخان ک. همين آشفتگی ادامه پيدا کرد

ارضی تا  قاجار را پديد آورد، اوضاع ايران از نظر سياسی و از نظر تماميت
بخصوص . اما آشفتگی عمومی کم و بيش ادامه پيدا کرد. حدودی تامين شد

در دوره فتحعلی شاه و در اثرجنگهای طوالنی ايران و روس که ، باز هم 
. خارج گرديد اوضاع ايران ناامن شد و روال عمومی کشور از مسير خود

ولی آنچه که جامعه . ها وحدت سياسی ايران حفظ شد عليرغم اين آشفتگی
ماندگی از نظر فرهنگی،  داد انحطاط و عقب ايران و مردم ايران را رنج می

جالب است که بدانيد . اجتماعی، اقتصادی و سياسی و بطور کلی تمدنی بود
دوره صفويه تا اواسط دوره در همين دوره حساس تاريخ ايران، يعنی از اواخر 

قاجار و بطور کلی تا زمان انقالب مشروطه، دنيای غرب با شتاب بسياری 
بسوی تعالی و پيشرفت، فرهنگ و تمدن علم و تکنولوژی و بطور کلی 

رفت، ولی در همين دوره  ها می توسعه اجتماعی و فرهنگی در تمام عرصه
ه توسعه برسد، دچار آشفتگی جامعه ايران بجای اينکه بسوی تعالی برود و ب

در اين دوره . شد و هرج و مرج بود و هيچگونه نقطه اميدی در افق ديده نمی
توان بصورت يک برهوتی تصور کرد که هيچ  تقريبا طوالنی، ايران را می

البته .  ماندگی و انحطاط شد جز ياس، دلزدگی و عقب چيزی در آن ديده نمی
ی توسعه ايران صورت گرفت؛ از جمله هايی هم برا در همين دوره کوشش

 توان به اقدامات شاهزاده عباس ميرزا و اصالحات او اشاره کرد و يا  قائم می
خان سپهساالر و  مقام دوم و ميرزاتقی خان اميرکبير يا بعدها هم ميرزاحسين

الدوله در عصر مظفرالدين  خان امين بعد در دوره حکومت يکساله ميرزاعلی
طلب قاجار صورت گرفت، اما در  توسط اين رجال اصالحهائی  شاه تالش

ماندگی بود و بعبارت ديگر جامعه ايران دنبال  مجموع جامعه ايران دچار عقب
طور در عرصه جامعه و  يک تغيير اساسی در ساختار قدرت سياسی و همين

در چنين شرايط . سياست و علم، فرهنگ، تمدن، دانش و تکنولوژی بود
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های  شد، انديشه در شرايطی که اميدی در افق ديده نمیصعب و دشوار و 
های تازه  محور اين انديشه. تازه از غرب وارد حوزه جامعه ايران گرديد

های مختلف بود که خاستگاه آن نيز عصر مدرن در  خواست تغيير در عرصه
اين گفتمان تغييرخواهی که از همان اوايل دوره قاجار و . جامعه غرب بود

ميرزا به  بعد از ورود اولين گروه دانشجويان ايرانی در زمان عباسبطور خاص 
اروپا و بازگشت آنها به درون ايران انتقال داده شد، در قالب روزنامه ، 

ها و تاسيس مدارس جديد و آموختن فنون و  نشريات مختلف و ترجمه کتاب
ين شاه در عصر ناصرالد. علوم غربی و امثال اينها اشاعه و ادامه پيدا کرد

. خواهی منجرگرديد گسترده شد و سرانجام در اوايل قرن بيستم به مشروطه
بندی و در يک گزاره کلی بگوئيم که  توانيم در يک جمع بدين ترتيب می

خواهی در ايران بود و موجب شد  گفتمان اصلی که بستر انديشه مشروطه
بود و اين  کسانی در فکر تغيير و دگرگونی اوضاع بيافتند، گفتمان تغيير

گفتمان همان طور که اشاره کردم از غرب وارد جهان اسالم  از جمله ايران 
البته اين انديشه محدود به يک حوزه خاص نبود، بلکه بسيار . شده بود

از تغيير در نحوه حکومت کردن و رابطه دولت ملت . گسترده و وسيع بود
ون و منابع دينی در گرفته تا دانش و فنون و علوم جديد در عرصه تفسير مت

های زندگی را در  حوزه تکنولوژی و صنعت و اقتصاد و بطور کلی تمام عرصه
 توانيم در انديشه اين فکر و ، يا به تعبير شما گفتمان، را می. گرفت بر می

های سخنگويان اين دوره يعنی نويسندگان، شاعران و يا بطور کلی در 
به هر حال عطش و آرمان بلند . اند، مشاهده کنيم عرصه سياسی فعال بوده

تغيير در اوضاع عمومی ايران بود که جنبش اعتراضی مشروطه خواهی را 
 .ايران پديد آورد

 
های اخير جامعه روشنفکری و سياسی  تالش ـ در رويکرد گسترده سال

های تاريخی محققين اين دوره، به دو  ايرانی به انقالب مشروطه و در بررسی
های فکری و انديشگی جنبش  زمينه پيش( 3شود،   یعرصه توجه اساسی م

های اجتماعی و مبارزات مردمی که مقدمه انقالب  جنبش( 2مشروطه   
ها و مبارزات مردمی دوران  حضور روحانيت در جنبش.سراسری شدند

آورترين اين  به عنوان نمونه بزرگترين و نام. مشروطيت بسيار بارز بود
ا پيشقراول انقالب مشروطه، جنبش تحريم مبارزات، و به روايتهائی حت

ميرزا  تنباکو بود که به رهبری و با حضور مؤثر آقاميرزاحسن آشتيانی و حاج
 .حسن شيرازی که از علمای صاحب نام آن روزگار بودند، صورت گرفت

های اجتماعی و فکری روحانيونی چون آشتيانی و شيرازی در اين  انگيزه
 نهضت اجتماعی چه بود؟

 
کوری ـ اگر قبول کنيم که گفتمان تغيير و محورهای مربوط به آن مانند اش

 گفتمان آزاديخواهی به مفهوم جديد و غربی آن که بعدها تبديل به مشروطه
خواهی شد و يا عدالت به مفهوم جديد آن و توسعه، علم، دانش، تمدن، 

 انديشه فرهنگ همه اينها در آن زمان مطرح بوده است، بايد بپذيريم که اين
ها را تا آن مقطع  ما اين انديشه. ها از خارج از مرزهای ايران وارد شدند

اين . از جمله در دين اسالم و تشيع هم نداشتيم. تاريخی در ايران نداشتيم
ها از  اما وقتی که اين انديشه. ها در آن زمان برای ما ناشناخته بود انديشه

هر . ياری را تحت تاثير قرار دادغرب وارد حوزه ايران شد طبيعی است که بس
ها عمدتا توسط روشنفکران، نوگرايان غير دينی يا بعبارت  چند اين انديشه

ديگر غير روحانی وارد ايران شد، ولی بعدها روحانيان تحت تأثير اين حرکت 
تا دوران مشروطه اکثريت روحانيت از اين حوزه برکنار، يا . تازه قرار گرفتند
 بسياری از علما در دوران قبل. اوت و يا حتی مخالف بودندتف نسبت به آن بی

خواهی و بطور کلی با افکار جديد و نو که از جهان  از مشروطه با مشروطه
. کردند غرب، يا به تعبير آن روزگار از فرنگ، وارد ايران شده بود مخالفت می

و ای تحت تاثير قرار گرفتند و مروج همين افکار  اما خوب سرانجام عده
در عين حال يک عامل مهم هم سبب شد که . های جديد شدند انديشه

و آن هم تضادی بود که بين . روحانيت به سوی اين تفکر گرايش پيدا کند
دانيم که نهاد  می. نهاد علما و نهاد سلطنت از عصر صفوی بوجود آمده بود

در اما . علمای شيعه از قرن چهارم و پنجم بوجود آمده و شکل گرفته بود
عين حال تا زمان صفويه نهاد علمی شيعه در بطن تمدن و فرهنگ اسالمی 

پس از تاسيس سلطنت . قرار داشت و چندان از هويت مستقلی برخوردار نبود
شيعی صفوی در ايران، نهاد علما هم تقويت شد و عمال به صورت يک نهاد 

قش آفرين بعد از آن است که نهاد علمای شيعه در ايران ن.  مستقل در آمد
اين نهاد با وجود اين که از زمان . گيرد شده و در کنار نهاد سلطنت قرار می

صفويه تا مشروطه و حتی بعد از آن همواره در کنار نهاد سلطنت قرار دارد، 
اما در عين حال به لحاظی که االن جای شرح آن نيست، يک تعارض 

د در مقاطع مختلف عميق و در نتيجه يک رقابت پنهانی هم بين اين دو نها
 گذشته و به تقابل هم می اين تعارض گاهی از رقابت می. شود ديده می

به عنوان نمونه در دوره قاجار و در دوره جنگهای طوالنی ايران . رسيده است
بينيم با وجود همکاری در مقاطعی، اما در مقاطع ديگر تقابل  و روس باز می

اين رقابت، تضاد يا تقابل . ر استطو در دوره ناصرالدين شاه هم همين. است
پنهانی سبب شد در اواخر دوره قاجار و در آستانه مشروطيت روحانيت شيعه 
ايران، الاقل بخشی از روحانيت شيعه، به تقابل با حکومت و سلطنت کشيده 

مهری ديد ـ  شايد روحانيت به دليل آن که از سوی حکومت بی. شود
ين شاه ـ و در نتيجه به ضديت با بخصوص در نيمه دوم سلطنت ناصرالد

در اين زمان هم که افکار جديد وارد ايران شد، . نهاد سلطنت کشيده شد
با وجود اين که در اين دوره بطور . بخشی از علما را تحت تاثير قرار داد

بنيادی حرف اساسی از آن روحانيت نبود، اما کار مهمی که کرد، اين بود که 
جديد را تا حدود زيادی بومی نمود و توانست با  های همان افکار و انديشه

به عبارت ديگر، . توجيهات اسالمی راه خيزش مردمی را هموار سازد
همانطور که اشاره فرموديد، شايد از نظر فکری علما آغازگر نبودند، اما 

های نو بودند و زمينه جنبش اجتماعی و عمومی  کننده افکار و انديشه تقويت
شمسی در ايران شاهد بوديم و بخش قابل توجهی  3225 / 3221را که در 

ای از تحصيل  از طبقات شهری و طبقات تحصيل کرده و بازاريان و عده
خواهی  های جديد و حتی درباريان را به عرصه کشاکش مشروطه کرده

بخاطر اينکه روشنفکران و نوانديشان .  کشاند، عمدتا روحانيت ايجاد کرد
غيرمذهبی ارتباط مستقيمی با جامعه و توده و  غيرروحانی و بطور کلی

بازاريان و طبقات متدين شهری و روستائی نداشتند اما روحانيت بطور سنتی 
ها پيوند داشت و توانست اين طبقات را به عرصه  با اين طبقات و گروه

بنابراين نقش روحانيت را من . خواهی بکشاند سياسی و اجتماعی و مشروطه
کنم؛ يکی نقش فکری، هرچند خود آغازگر فکر  ه میدر دو محور خالص

های نو وتازه را توانست تا حدود زيادی اسالميزه کند و وارد  نبود، اما انديشه
حوزه تفکر و ذهنيت جامعه نمايد و بعد از همين طريق به جنبش اعتراضی 

های دينی با  های مردم را با مبانی اسالمی و انگيزه مردم کمک کند و توده
 . يهات شيعی بطور خاص به عرصه مبارزات سياسی بکشاندتوج

 

های روسيه،  دانيم که پس از شکستهای پياپی ايران در جنگ تالش ـ می
پيشگامان تجدد در ايران از ميان طبقة حاکم و برخی از ديوانيان دست به 

ابتدا آنها بودند که راه عملی حفظ استقالل و جلوگيری از . اصالحاتی زدند

ايشان معتقد بود که آزادی به مفهوم جديد . گفت در اسالم اساس عبوديت است نه آزادی و عبوديت يعنی بندگی خداوند اهلل می شيخ فضل

 .و خروج از ديانت و خروج از اسالم استغربی خروج از عبوديت الهی است و در نتيجه خروج از دين 
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. دازيهای بيگانگان به کشور را، تقويت بنية اقتصادی و نظامی ديدندان دست
بعد هم محدود کردن قدرت سلطنت مطلقه به امر حفظ استقالل و 

رسيد  تا اينجا به نظر نمی. جلوگيری در دادن امتياز به بيگانگان اضافه شد
که روحانيون با انديشه و اهدافی که به دنبال تقويت سرزمين اسالمی و 

ظ استقالل آن در برابر اجنبی و کاهش قدرت شاه  بود، مخالفتی داشته حف
اما به تدريج در ادامه نهضت مشروطه دو صف بندی در ميان . باشند

شود و در مقطع به ثمر رسيدن انقالب ما با دو نيروی  روحانيت ايجاد می
 میخواه در ميان روحانيون طراز اول کشور روبرو     خواه و مشروعه مشروطه

 .شويم

 اختالف های اساسی اين دو نيرو چه بود؟ 
 

اشکوری ـ اگر ما امروز به آثار و اسناد بجامانده از عصر مشروطه مراجعه 
های دو جناح روحانی را که با هم به تقابل برخاسته بودند،  کنيم و انديشه

همانطوری که . های اختالف روشن خواهد شد بررسی کنيم، محورها و زمينه
خواهی  اشاره فرموديد، در آن مقدمات جنبش تغييرخواهی و تحول شما هم

ايران کم و بيش علما يا بی تفاوت بودند و يا موضع جانبدارانه داشتند اما در 
تفاوت بودند و يا کسانی که موضع حمايتی  نهايت، در ميان آن کسانی که بی

ه مهمی که بويژه در مورد همان نکت. داشتند، اختالفات زيادی وجود نداشت
 اشاره کرديد، يعنی مبارزه با اجنبی و حفظ استقالل ايران و يا بطور مشخص
تر حفظ اسالم از دستبرد اجانب و بيگانگان و حفظ منافع مسلمانان که در 

مخصوصا در ميان . آن دوره بسيار مطرح بود، اتفاق نظر کلی وجود داشت
روس ـ در سالهای  مثالً در مورد حمايت از جنگ با . روحانيون سياسی

حتا بسياری از علما . هجری قمری ـ اختالفی وجود نداشت3222تا   3232
. اسلحه بستند و به ميدان جنگ رفتند و خودشان در جنگ مشارکت کردند

اهلل سيدمحمد طباطبائی اشاره کرد که به  توان به آيت بطور مشخص می
يا تا حدودی  و. دليل شرکت در اين جنگ به سيدمحمد مجاهد مشهور شد

های سياسی،  بر سر محدود کردن اختيارات سلطنت و حتا بر سر پيشرفت
ای که علما در آن زمان  نظامی، اقتصادی در همان چارچوب شناخته شده

تصوری از آن داشتند، اختالف اساسی وجود نداشت اما وقتيکه به مقطع 
که حتی  تفاوت يا روحانيونی رسيم بتدريج آن روحانيون بی مشروطه می

نسبت به تحوالت جديد موضع مخالف داشتند به موافقت با مشروطه 
ها تمايل  ها تمايالت مخفی داشتند و بعضی حاال بعضی. شوند متمايل می

اهلل نوری  توان به شيخ فضل بطور مشخص می. آشکار خود را اعالم کردند
عصر  اشاره کرد که يکی از سه مجتهد نامدار و با نفوذ تهران بود و در

ناصرالدين شاه و بعد در زمان مظفرالدين شاه از نفوذ و اقتدار زيادی هم در 
دهند که ايشان در آغاز  اسناد و مدارک امروز نشان می. تهران برخوردار بود

حتی با تأسيس مدارس جديد و . های تازه مخالف بود بشدت با انديشه
االسالم  ش ناظمگزار. آموختن علوم و فنون غربی بطور کامل مخالف بود

 کرمانی در تاريخ بيداری ايرانيان در موارد متعدد اين واقعيت را نشان می
بينيم  اما می. کنند همينطور اسناد و منابع ديگر اين مطلب را تائيد می. دهد

خواهی يعنی در هجرت علما، که اول قرار بود  که در آن واپسين دم مشروطه
اهلل در آن روزهای  تهی شد، شيخ فضلبه عتبات بروند و سرانجام به قم من

بعد از اينکه مظفرالدين شاه . پيوندند خواهی می آخر به جنبش مشروطه
فرمان مشروطه را صادر کرد و علما به تهران برگشتند و خيلی سريع  يعنی 

اصل نوشتند در اين دوره هم  53در عرض چند ماه اصل قانون اساسی را در 
شود، چه در بين  خواهان ديده نمی مشروطه اصوال اختالف نظری در ميان

. ها يعنی علما با علما خواهان غيرمذهبی با مذهبی و چه بين مذهبی مشروطه
 اصل قانون اساسی بسرعت 53تقريبا يک وحدت نظری وجود دارد و آن 

بعد از چندی مظفرالدين . رسد شود و به تائيد مظفرالدين شاه می نوشته می
در اين دوره مسئله . رسد محمدعلی شاه به قدرت می رود و شاه از دنيا می

در اين مقطع . متمم قانون اساسی مطرح و در دستور است که نوشته شود
بينيم که اختالف عظيم و عميقی بين دو جناح روحانی در ارتباط با متمم  می

در يک طرف کسانی مانند سيدمحمد طباطبائی . آيد قانون اساسی بوجود می
بهبهانی در ايران قرار دارند و در عراق هم آخوندخراسانی، شيخ  و سيدعبداهلل

خواه ديگر  محمدحسين تهرانی، عالمه نائينی و برخی از علمای مشروطه
از مشروطه دفاع ... مانند شيخ اسماعيل محالتی، سيدعبدالحسين الری و

اهلل نوری در ايران و سيدکاظم  فضل و در طرف ديگر هم شيخ. کردند می
در عراق که همراه با برخی از علمای ديگر در ايران و عراق مخالف يزدی 

خواست که کسانی مانند طباطبائی  مشروطه بود، اختالف اصلی از اينجا برمی
و نائينی و علمای ديگر معتقد بودند که حکومت مشروطه يک حکومت 

بلکه يک حکومت عرفی است و اين حکومت . شرعی به معنای فقهی نيست
تنها شرطی که اين علما برای اين . لوازم خاص خود را داردعرفی هم 

حکومت قائل بودند اين بود که اين حکومت خالف شرع مسلم کاری انجام 
ندهد وگرنه خارج از اين در حوزه عرف قرار دارد و در حوزه اختيارات 

کنند و  نشينند و قانون وضع می نمايندگان ملت قرار دارد، که در مجلس می
اين يک کار . گيرند داری تصميم  می داری و شيوه ملک اره مملکتيا در ب

بشری است و اين حکومت هم ماهيت بشری دارد و قوانين و مقرارت آن 
در اين چارچوب مسئله سلطنت مشروطه، تفکيک . هم ماهيت بشری دارد

قوا، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، انتخابات، قانونگذاری و امثال اينها قابل 
اهلل  اما درسوی ديگر شيخ فضل. ل بود و مورد تائيد علما هم قرار گرفتقبو

 های خود بارها اعالم کرد که مشروطه ها و گفته نوری بود که در نوشته
اهلل نوری در طول دوران فعاليت  البته شيخ فضل. خواهی از اساس کفر است

. خلط کرد اش، دو سه تا موضع داشت که نبايد آنها را با هم خواهی مشروطه
ايشان همانطور . چون اگر اينها را با هم خلط کنيم دچار اشتباه خواهيم شد

. که گفتم در آغاز مخالف مشروطه بود، بعد در يک دوره موافق مشروطه شد
خواه  اهلل مانند ديگر علما مشروطه تا مقطع متمم قانون اساسی شيخ فضل

در آغاز اين . عه شداما از آن زمان به بعد طرفدار مشروطه مشرو. بود
ولی سرانجام از اين هم . کرد مخالفتها سخن از مشروطه دينی و شرعی می

توان  بندی می لذا در يک جمع. خواه شد و ضدمشروطه گذشت و مشروعه
اهلل دارای چهار موضع در طول اين دوران تقريبا کوتاه  گفت که شيخ فضل
خواهی، بعد  هيکی ضديت با مشروطه، بعد مشروط. سه چهارساله شد

خواهی و بعد در مرحله آخر خواهان مشروعيت خاص و  مشروعه مشروطه 
اهلل در مرحله  شيخ فضل. مطلق بود و در عين حال مخالف مطلق با مشروطه

شود به دوره  اش که محدود می خواهی سوم يعنی دوران مشروطه مشروعه
 ده است، مینشينی در حضرت عبدالعظيم و لوايحی که در اين دوره دا بست

. اما در عين حال مشروطه بايد در چارچوب شرع باشد! گويد مشروطه قبول
خوب تا اينجا بين ايشان و علمای مشروطه خواه مانند طباطبائی، بهبهانی و 

بخاطر آنکه آن علما هم مدافع مشروطه . علمای نجف کم و بيش تفاهم بود
در تعارض با شرع  گفتند مشروطه نبايد ضد مشروعه نبودند آنها هم می

اهلل پيشنهادهائی داد و اين  شيخ فضل. اين اندازه توافق وجود داشت. باشد
از جمله اينکه در . پيشنهادها هم کم و بيش مورد قبول آنها قرار گرفت

مجلس چند نفر از علما باشند که قوانين را با شرع تطبيق دهند و هرکجا که 
همچنين . ورد تائيد علما قرار گرفتاين هم م. خالف شرع بود آن را رد کنند

در مورد مفاهيمی مانند آزادی، مساوات و حريت، که در آن زمان مطرح بود، 
علما هم کم و بيش سعی کردند با ايشان به . اهلل ايراداتی داشت شيخ فضل

اهلل در اين حد باقی نماند به  اما سرانجام شيخ فضل. تفاهم برسند و رسيدند
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. ق با مشروطيت رسيدمرحله ضديت مطل
مطالبی که ايشان در اين دوره و به ويژه  بعد از 
بمباران مجلس و در دوران استبداد صغير، گفته 
است، در مخالفت مطلق با قانون، تفکيک قوا، 
مساوات، آزادی، عدالت به مفهوم جديد آن 

 های ايشان را می افکار و انديشه. بوده است
غافل و ارشاد تذکرت ال»توان در کتاب معروف 

هرچند اخيرا معلوم . مالحظه نمود« الجاهل
شده که اين کتاب نوشته مستقيم خود شيخ 

اهلل نيست، ولی يکی از شاگردان وی تحت نظارت ايشان و احتماال با  فضل
توان به آن مراجعه  امالی ايشان نوشته و امروز هم در اختيار است و می

گفتند که اساس  خالفان مشروطه میتوانيم بگوئيم که م بنابراين می. کرد
گفتند که  ناميدند و می نامه می مشروطه کفر است و قانون اساسی را ظاللت

بخاطر اينکه به عنوان نمونه بين مرد و زن يا بين . در اسالم مساوات نداريم
بين عالم و جاهل و بين مسلمان و کافر مساوات . آقا و نوکر مساوات نيست

اينها را . ت و حتی بين سيد و غيرسيد مساوات نيستبين شاه و رعي. نيست
ايشان برشمرده و فهرست طوالنی بدست ميدهد  که اساس اسالم تبعيض 

گفت در  اهلل می شيخ فضل. طور در مورد آزادی هم همين. است و نه مساوات
ايشان . اسالم اساس عبوديت است نه آزادی و عبوديت يعنی بندگی خداوند

دی به مفهوم جديد غربی خروج از عبوديت الهی است و در معتقد بود که آزا
اما در مقابل . نتيجه خروج از دين و خروج از ديانت و خروج از اسالم است

اسماعيل  االمه، شيخ مدافعان مشروطه کسانی مثل نائينی در کتاب تنبيه
و سيدعبدالحسين « الئالی المربوطه فی وجوب المشروطه»محالتی در کتاب 

آنها . اند اهلل جواب داده به شيخ فضل« مشروطه مشروعه»کتاب  الری در
معتقد بودند؛ اين اصول و مبانی نه تنها کفر نيست، نه تنها ضداسالم نيست 

آنها نيز توجيهات خاص خودشان . بلکه موافق با اسالم  و عين اسالم است
مهمتر از همه اينها علمای سه گانه نجف يعنی خراسانی، . را داشتند

دادند و مردم را تشويق به  ازندرانی، تهرانی که همواره با هم اعالميه میم
باشد و  کردند، آنها اين جمله معروف را که فتوای آنها می خواهی می مشروطه

در کتاب تاريخ بيداری ايرانيان هم آمده، اعالم کردند که؛ به اجماع مسلمين 
ين فتوا در واقع راه با ا. در عصر غيبت حکومت از آن جمهور مسلمين است

حکومت عرفی در عصر غيبت گشوده شد و حکومت شرعی را گذاشتند برای 
استدالل اين مدافعان مشروطه برای حاکميت مردم در شرايط . امام زمان

. حاليه اينگونه بود که حکومت شرعی آن است که در رأس آن معصوم باشد
ت و مائيم و حکومت منتهی در شرايط غيبت، اين معصوم در اختيار ما نيس

. شناسيم در ميان حکومت بشری هم ما دو نوع حکومت بيشتر نمی. بشری
پرسيدند  آنها سپس می. يکی سلطنت مطلقه و ديگری هم سلطنت مشروطه

. که در ميان اين دو نوع حکومت کدام يک به مصالح مسلمين نزديکتر است
تواند اجرا شود و  ر میها حتی احکام اسالم بهت يا در کداميک از اين دو نظام

کداميک از اين دو مدل حکومت به حکومت پيغمبر در صدر اسالم و 
دادند،  ها جواب می بدنبال اين پرسش. حکومت خلفای راشدين نزديکتر است

دادند، که حکومت مشروطه بهتر است هر چند که  قاطعانه هم جواب می
اين حکومت به . ردهايش را برطرف ک توان عيب هائی هم دارد، اما می عيب

آن فتوای . لحاظ اسالمی هم قابل تائيدتر است تا حکومت سلطنت مطلقه
آوريد که ايشان برای اولين بار در ميان  معروف نائينی را هم البد به ياد می

علمای شيعه فتوا داد که استبداد شرک و کفر است و اعالم کرد که در 
ی فتوا داد؛ هرکسی که راه نائين. شود حکومت استبدادی خدا پرستيده نمی

. گيرد و مستبد شود، او در واقع ادعای الوهيت دارد استبداد را در پيش می

ای که فرعون هم ادعای خدايی کرد،  به گونه. بنابراين او فرعون است
نائينی همچنين فتوا داد و گفت؛ استبداد . کند مستبد هم ادعای خدائی می

ايشان صريحا استدالل کرد که هر . تتر اس دينی از هر استبدادی خطرناک
بخاطر اينکه کسی که . نوع استبدادی قابل عالج است جز استبداد دينی

کند و رفتار و اعمال خود را به خدا  مدعی است از جانب خداوند حکومت می
بدليل اينکه عامه مردم را هم . توان کرد دهد با او کاری نمی نسبت می

در نتيجه استبداد . کند ردم سوءاستفاده میاز جهل م. کشد بدنبال خودش می
خواه يک  خواهم بگويم که علمای مشروطه بنابراين می. کند او دوام پيدا می

چنين استداللهائی برای تبيين مشروطه داشتند و علمای مخالف مشروطه 
در کشمکش . هم چنان استداللهايی، که در منابع و آثارشان موجود است

ش شد که شايد بتوانند به توافق برسند، اما سرانجام اين دو جناح بسيار تال
. بخصوص در يک نکته تاريخی مهم که الزم است به آن اشاره کنم. نشد

متمم قانون اساسی  2در اصل . متمم قانون اساسی 2يعنی در نوشتن اصل 
، . خواستند بنويسند که همه افراد در حقوق انسانی با هم مساوی هستند می

. ی که امروزه تحت عنوان اعالميه جهانی حقوق بشر استيعنی همان اصل
گويد انسان منهای  بشر است که می اصل اول و دوم اعالميه جهانی حقوق

خواستند در آن زمان  اين را می. نه انسان به عالوه عقيده. عقيده حقوق دارد
هم در متمم قانون اساسی بنويسند که در اثر آن کشمکش عظيمی بوجود 

در . اهلل در يک طرف معتقد بود که همه مساوی نيستند فضلشيخ . آمد
حقوق انسانی، بين مسلمان و غير مسلمان، بين ذمی و غيرذمی و بين 

در مقابل . گروههايی که قبالً برشمردم تبعيض وجود دارد و نه مساوات
 اشکالی ندارد ما می! علمايی مانند طباطبائی و ديگران معتقد بودند که خير

. مدتها طول کشيد. گوئيم که همه در حقوق انسانی با هم مساويندتوانيم ب
معروف است که بهبهانی رختخواب خود را به صحن مجلس کشاند و مدتها 

حل  بعد از گفتگوهای طوالنی سرانجام به يک راه. شبها نيز در آنجا خوابيد
همه در برابر »نوشتند  2و آن هم اين بود که در اصل . بينابينی رسيدند

روشن است که اين اصل با آن اصل تفاوت . «قانون دولتی مساوی هستند
 آن اصل اول اگر به آن صورتی که گفتم نوشته می. اساسی و بنيادين دارد

بنابراين بين مسلمان . شد، بدان معنا بود که همه در حقوق انسانی مساويند
و جاهل و غيرمسلمان، ذمی و غيرذمی، مؤمن و غيرمؤمن، شاه و گدا، عالم 

 روح و گوهر و جوهر مشروطه. و زن و مرد بين هيچکدام فرقی نيست
اما اين اصل يک تحول اساسی پيدا کرد و آن را به اين . خواهی، همين بود
چرا گفته . «همه در برابر قوانين دولتی با هم مساويند»صورت نوشتند؛ 

کيک ايجاد بودنند در برابر قوانين دولتی، بخاطر اينکه بين شرع و عرف تف
. کنند و بگويند که دولت در امور شرعی و کارهای شرعی دخالت ندارد

قوانين شرعی بايد دقيقا اجرا شود، اما خارج از حوزه قوانين شرعی دولت حق 
بدين سان همه در برابر قانون . دارد که يکسری قوانينی را هم بگذراند

ين اصل و لوازم آنرا اگر ا. آمدند دولتی ـ و نه شرعی ـ مساوی به حساب می
زيرا درمشروطيت . ايم در نظر بگيريم، در واقع به نفی مشروطيت فتوا داده

ولی اين اصل چنين مساوات حقوقی . همه بايد از نظر حقوق مساوی باشند
عالوه بر اين و در کنار . را نپذيرفت و شکلی کامال تحريف شده را نوشت

در مجلس باشند و قوانين  نفر از علما بايد 5اين اصل تصويب شد که 
با چنين اقدامی معلوم . مجلس را با معيار شرع ارزيابی کنند، تائيد يا رد کنند

به هر . توانست باشد است که سرانجام مشروطه جز همين که ما ديديم نمی
حال دعوای شرع و عرف در قانون اساسی مشروطه حل نشد و بعدها هم که 

 ت که اگر آن قانون اساسی اجرا هم میواقعيت اين اس. اساسا فراموش شد
شديم همانطور که االن هم در  های عجيبی می شد ، باز دچار تناقض

جمهوری اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی اين رابطه شرع و 

 

آن اصل اول اگر به آن صورتی که . روشن است که اين اصل با آن اصل تفاوت اساسی و بنيادين دارد. «همه در برابر قانون دولتی مساوی هستند»نوشتند  3در اصل 

بنابراين بين مسلمان و غيرمسلمان، ذمی و غيرذمی، مؤمن و غيرمؤمن، شاه و گدا، عالم و جاهل . بود که همه در حقو  انسانی مساويندشد، بدان معنا  گفتم نوشته می

 .خواهی، همين بود روح و گوهر و جوهر مشروطه. و زن و مرد بين هيچکدام فرقی نيست
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عرف حل نشده و همان اختالفات عصر مشروطه وجود دارد و تا زمانيکه اين 
توان اميدی به دمکراسی و  ن نمیماجرا و اين اختالف حل نشود، به نظر م

آزادی و جامعه مدنی، جمهوری، تفکيک قوا و تمام اين مفاهيم مدرن 
تر دو فهم از اسالم و تشيع بود به هر حال دو نوع اسالم و يا صحيح. داشت

 کردند که البـته که در مشـروطه اول به تقابل برخاسـته و با هم ستـيزه می
 .هنوز هم ادامه دارد

های شخصی و سنتی و ديرين ن حال نبايد فراموش کرد که انگيزهدر عي
تأثير نبوده است بين برخی از علما نيز در اختالفات عصر مشروطه خواهی بی

سو و  به ويژه رقابت قديمی و شناخته شده بين سيدعبداهلل بهبهانی از يک
اهلل نوری و امام جمعه تهران، داماد شاه از سوی ديگر نقش شيخ فضل

اسناد . زيادی در اختالفات به ظاهر فکری و دينی مورد اشاره داشته است
از جمله نوری . دهندمتواتری بر اين اختالفات شخصی و صنفی گواهی می

خواه، همه برای  در دادگاه خود گفت نه من مستبدم و نه سيدعبداهلل مشروطه
-و از انگيزه نيت و صادقی بود طباطبائی، که عالم پاک. آن بود که من نباشم

های های شخصی برکنار، نيز پس از پايان مشروطه اول به خصومت
شخصی نوری و بهبهانی و نقش اين خصومت در شکست مشروطيت اشاره 

 . کرده است
 

گيری از  تالش ـ اگر اجازه دهيد بعنوان آخرين پرسش برگردم روی نتيجه
 و در يک جمع مطابق آنچه که فرموديد. مجموعه پاسخهايی که شما داديد

های شما، هنوز اختالف ميان اين دو جبهه از روحانيت شيعه  بندی از گفته
حل نشده است و بحث ميان آنان ناظر بر مشروعيت يا عدم مشروعيت 

 .حکومت عرفی همچنان باقی است
آيد اين است که؛ در هر صورت اگر از ديدگاه  ای که پيش می اما نکته

خواستيم به حکومت عرفی برسيم و به  خواه هم می روحانيت مشروطه
 برای اين نتيجه می. تساوی حقوقی انسانها دست يابيم، باز هم ممکن نبود

رسيد و به  رفت و به مبانی فکری اسالمی می بايست دامنه بحث به عمق می
در . اما اين امر انجام نشد. گرفت دست اين علما تحولی در آن جا صورت می

اهلل  ی و روحانيونی همانند وی، هم نظر با شيخ فضلاهلل نائين هر صورت آيت
نوری مسئله حق حکومت امام و غصب آن توسط غيرمعصوم را از دست 

مغايرت آنها با  ننهاده و بر ضرورت وضع قوانين در محدوده شرع و شرط عدم
همچنين اصل تفسير و تعبير قوانين بر . کردند احکام اسالمی را مطرح می

نفره فقها در مجلس نيز  5هيئت . مورد نظر آنها هم بود مبنای منابع شرعی
 . برای تحقق همين مقاصد در نظر گرفته و در قانون اساسی ثبت شد

اهلل در  توان گفت که هرچند  ظاهراً شيخ فضل با توجه به اين نکات آيا نمی
برخوردی حاد با اساس مشروطيت مخالفت آشکار نمود، اما اتفاقاً اين 

دار مشروطيت بود که با صبوری و درايت و با ماندن در روحانيت طرف
سطوحی از برداشتهای دينی عمالً زمينه را برای حکومت اسالمی و واليت 

 فقيه را آماده نمود؟
  

دهم  اما توضيح می. بندی شما موافق بود توان با اين جمع می. اشکوری ـ بله
شما هم اشاره  همانگونه که. که شايد اين بحث مقداری روشنتر شود

اهلل  خواه کوشش زيادی کردند بخصوص آيت فرموديد؛ علمای مشروطه
کوشش بسيار پرارجی در جهت توجيه « ...االمه تنبيه»نائينی در کتاب 

اهلل  اسالمی مشروطه انجام داد و پاسخهای قابل قبولی هم به شيخ فضل
در آن کوششهای اين علمای بزرگ نقش مثبتی . نوری و همفکران او داد

. تغييرات و تحوالت داشت و به تعبير شما با صبوری بيشتری گام برداشتند
تواند برای  تری انجام دادند که امروز می بخصوص کوششهای فکری جدی

اما همانگونه که اشاره کردم و شما هم بدرستی . ما ميراث ارزشمندی باشد

. بيان کرديد، در مبانی اشکاالتی وجود داشت
. د داشت که هرگز حل نشدتناقضهايی وجو

شايد اساس قضيه هم اين بحث مقبوليت و 
نائينی . مشروعيتی بود که نائينی مطرح کرد

در . گويد؛ حکومت شرعی از آن امام است می
اما در ميان دو نوع حکومت . اين بحثی نيست

و دو مدل حکومت بشری،  مشروطه را 
کرد و آن را بر سلطنت مطلقه  انتخاب می
در عين حال خود ايشان هم به . دادترجيح می

چون معتقد بود که حکومت از امور . نوعی به واليت فقيه اعتقاد داشت
اما ايشان معتقد است که . بنابراين علما حق حکومت دارند. حسبيه است

بعد . توانند يا نبايد حکومت کنند هر چند اين حق را دارند علما خودشان نمی
مله اين که اگر علما بخواهند خودشان مستقيما از ج. کند اشکاالتی وارد می

کند اين است سلطان باشند و حکومت کنند، يکی از مشکالتی که ايجاد می
. و اين توهين به علماست. که اين علما بايد تحت نظارات قرار گيرند

گويد اگر ما بخواهيم بر اينها نظار  استدالل ديگر وی اين است که می
کند و اين به تعبير  هم نظار و همين طور ادامه پيدا می بگذاريم باز برآن نظار

. رسد و دور تسلسل هم از نظر عقلی محال است فقهی به دور تسلسل می
. کند که علما خودشان مستقال سلطان نباشند ايشان اين دو استدالل را می

 های نائينی نگاه کنيم به نظر می بينانه به استدالل در حاليکه اگر امروزه واقع
چگونه اين حق را برای علما قائل . آيد که استدالل ايشان بسيار سست است

وانگهی اگر بنا باشد که فقيه . باشيم که سلطان باشند، اما سلطنت نکنند
سلطان باشد چرا نبايد برای آن ناظر گماشت و چرا بايد اين نظارت توهين 

نائينی هر تلقی شود؟ بين فقيه سلطان و سلطان غيرفقيه چه فرقی است؟ 
پس براساس . داند حکومتی  را در زمان غيبت جائر و غاصب حق معصوم می

برای اينکه . آن نائينی بايد فتوا بدهد که حکومت مشروطه هم جائر است
حکومت مشروطه حکومت معصوم نيست و از جانب معصوم هم نمايندگی 

حل  يک راه اما نائينی. گرفت اهلل می يعنی همان ايرادی که شيخ فضل. ندارد
کند  تفکيک می. کند بينابينی يعنی مسئله مشروعيت و مقبوليت را مطرح می

گويد؛ مشروعيت حکومت مشروطه از طريق اذن علما و  بين اين دو و می
به نظر ايشان کافی است که يک مجتهد، يک عالم در . شود فقها حاصل می

معصوم، به  مجلس و عضو پارلمان باشد، يا خارج از مجلس از طرف امام
 حکومت اذن به حکومت دهد، که در اين صورت مشروعيت آن تأمين می

اما به گمان وی مقبوليت اين حکومت از طريق رای و پارلمان و . شود
االمه را خوانده باشند  کسانيکه تنبيه. آيدابزارهای جديد حکومتی به دست می

 گويد، می ب میآورند که وی در آغاز کتاب و هم در پايان کتا به ياد می
خواستم يک فصل راجع به واليت فقيه بنويسم ولی امام زمان را در خواب 

کند که  ديدم و ايشان فرمودند اين فصل را حذف کن و ايشان استنباط می
از اين جهت اين فصل . خواهد واليت فقيه مطرح شود امام زمان اصال نمی

حکومت نکنند فقط  گويد که علما خود کند و در نهايت هم می را حذف می
 از اين جهت به حکومت عرفی فتوا می. کند اذن حکومت بدهند، کفايت می

دهد، اما از آنجائيکه  نائينی هر چند در نهايت به نفع مشروطه فتوا می. دهد
هنوز هم مسئله مشروعيت قدرت را ايشان حل نکرده و معتقد است که 

غيبت هم با فقها و  قدرت از آن خدا، پيغمبر و امام معصوم و در عصر
توانند به ديگری اذن دهند که از طرف آنها  علماست و اين فقها و علما می

اگر چنين باشد . بردحکومت کند، در نهايت طرح ايشان راه به جايی نمی
ا . چون اساس مشروطه بر دو محور است. اساس مشروطه متزلزل خواهد شد

شروعيت قدرت را بوجود ـ حق حاکميت مردم يعنی اين مردم هستند که م
ـ  2. آورند و قدرت متکی بر خواست و رضايت و اراده آزاد مردم است می
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يعنی مردم . اينکه قانونگذاری هم در چارچوب اختيارات نمايندگان ملت است
مردم . دهند هستند که حق قانونگذاری دارند و اين را به نمايندگانش می

توانند حکومت  تک تک نمی چون خودشان. هستند که حق حاکميت دارند
 جمهور يا نخست کنند يا بطور جمعی در نهايت به يک پادشاه يا يک رئيس

اين اساس مشروطه است و . دهند وزير و يا به هر شکلی به آن نمايندگی می
با وجود . اين اساس جمهوری است و اين اساس دولت ـ ملت مدرن است

تالش و کوشش علمی، فقهی کند و  اين که نائينی راه طوالنی را طی می
اما در نهايت . دهد تا سرانجام به حکومت عرفی برسد پرارجی انجام می

ماند، يعنی اين مسئله که آيا اين حاکم،  همچنان استخوان الی زخم می
حاکم اسالمی يا حاکم بر جامعه مسلمان از جانب خداوند ماموريت دارد و 

-جانب مردم، دقيقاً روشن نمی بايد از جانب خدا و دين حکومت کند، يا از

 گويد حاکم از طرف مردم حکومت می اين است که مرحوم نائينی می. شود
همين اجازه . ای هم بايد از خدا و نمايندگانش بگيرد کند اما يک اذن و اجازه

شود که يواش يواش زمينه فراهم  همين اجازه سبب می. کند کار را خراب می
بينيم  می 57و سرانجام در دوره انقالب سال  شود برای گسترش اقتدار علما

ای که نائينی  شود و از آن مرحله اهلل خمينی پيدا می فقيه نامداری چون آيت
شوند و  کند يعنی علما و فقها متصدی امر حکومت می گفته بود عبور می

هايی را  رسد که آن زمينه به نظر می. گيرند خود امر سلطنت را بر عهده می
خواه بوجود آورده بودند، ضمن اينکه کوشش آنها برای  شروطهکه علمای م

تقويت حکومت عرفی پرارج بوده اما در عين حال در نهايت راه حکومت 
يعنی همانی که ما امروز در جمهوری . شرعی فقها را در زمان غيبت باز کرد

شود گفت که کوشش عالمانی چون نائينی و  بنابراين می. بينيم اسالمی می
از يک سو کوشش در . آيد آنها يک مقدار پارادوکسيکال به نظر می امثال

های مهمی هم در اين راه برداشتند، اما  تقويت حکومت عرفی است و گام
سرانجام در يک سير منطقی و تحولی به جائی رسيد که سر از حکومت علما 

ای که االن در حکومت جمهوری  همين نظريه. و فقها در عصر غيبت درآورد
کسانی مثل مصباح يزدی و امثال آنها با استفاده از . المی مطرح استاس

تفکيکی که نائينی در آن زمان کرد، به تائيد حکومت شرعی فقها و علما 
گويد که بين حکومت جمهوری  اينکه آقای مصباح امروز می. دهند فتوا می

به معنای امروزيش و حکومت شرعی به مفهوم اسالمی تضاد وجود دارد 
االن هم يک . ای اين را حل نمايد کرد به گونه نائينی سعی می. ست استدر

اما در مقابل .. کند که اين را حل کند جناحی در جمهوری اسالمی سعی می
کسانی مثل مصباح و همفکرانش هستند که بر آن بُعد اسالميت تکيه دارند 

ه که اگر از همانگون. ای هم از جمهوری باقی خواهد ماند اما در نهايت پوسته
 آن سو بخواهيم به جمهوری تکيه و آن را تقويت کنيم از اسالميت پوسته

بهر حال ما بايد يک روزی اين تناقض بنيادين را در ايران . ماند ای باقی می
حل کنيم و به اين سئوال بطور مشخص پاسخ دهيم که آيا ما حکومت 

رفی و بشری جمهوری مدرن و دمکراسی و حق حاکميت مردم که کامال ع
خواهيم يا حکومت تئوکراتيک و شرعی را هستيم؟  اگر به است را می

جمهوری و دموکراسی با منشأ زمينی قدرت معتقد هستيم بايد به لوازم آنهم 
 .  توان بين اين دو سازگاری ايجاد کرد به نظر من نمی. پايبند باشيم

تمداری شيخ رسد در جمهوری اسالمی شريعسخن آخر اين که به نظر می 
اهلل نوری بر مبانی اصولی نائينی و ديگر علمای مشروطه خواه استوار فضل

 .ها استشده است و اين از شگفتی
  

ما هنوز پرسشهای زيادی داريم که خيلی مايل . تالش ـ بسيار سپاسگزارم
اميدوارم قول . دانم شما عازم مسافرت هستيد بوديم از شما بپرسيم، ولی می

های بعدی مجدداً تقاضای ما را برای طرح پرسشهای  ر فرصتدهيد، که د
در رابطه با . بخصوص در زمينه بحثی که ابتدا مطرح کرديد.  بيشتر بپذيريد

چگونگی برخورد روشنفکران به تناقضی که ميان حکومت و مشروعيت و 
مقبوليت شرعی آن مطرح است، در باره اين پرسش که آيا اصوال اين 

ليان دين حل خواهد شد؟ چه نقشی روشنفکران عرفيگرا تناقض توسط متو
در اين بحث دارند؟ اينها مسايلی هستند که مايل بودم با شما در ميان 

 .بگذارم
 

و زوايای . اشکوری ـ اميدوارم فرصتی پيش آيد باز در خدمت شما باشم
برای اينکه آينده ما در گرو حل اين نوع . ناگفته اين بحث را با هم بشکافيم

معضالت فکری است و واقعيت اين است که تا زمانيکه اين مسايل حل 
توان  نشده، سخن از آزادی، دمکراسی و جامعه مدنی و دولت ـ ملت نمی

اين را هم اضافه کنم که اين کار و اين گره بدست همه متفکران و . گفت
 همه آزاديخواهان و همه کسانيکه به دمکراسی و آزادی اعتقاد دارند، گشوده

در دوره مشروطه و ماقبل مشروطه . اعم از مذهبی و غيرمذهبی. خواهد شد
 هم ديديم که باز روشنفکران غير مذهبی هم بودند که علما را تشويق می

القاعده بايد در شمار  خان که علی کسی مانند ملکم. کردند به حل اين مسائل
بينيد  اما می روشنفکران غيرمذهبی باشد و شايد هم به واقع اين چنين بود،

کند که بيايند در عرصه سياست و به اين  که وی مرتب علما را تشويق می
حتی ايشان . جور مسائل پاسخ دهند و با شاه مبارزه کنند و قانون را بخواهند

کند به تاسيس حکومت اسالمی بنابراين اين  بسياری از علما را تشويق می
محصول علمای مشروطه گوئيم، فقط  حکومت اسالمی که از آن سخن می

خواه نيست، بلکه حتی بعضی از روشنفکران غيرروحانی  خواه يا غيرمشروطه
شايد . را هم ديديم که در اين جهت کوشش کردند و راه را هموار کردند

آنان در اساس خودشان هم متوجه نبودند آينده اين نوع تفکر به کجا خواهد 
خواهم بگويم اين  می سخن آخری که. رسيد و محصولش چه خواهد بود

است که ضمن اينکه همه بايد در اين جهت کوشش کنند چه روشنفکران 
ای  عرفی و چه روشنفکران مذهبی، اما من اعتقاد دارم که در يک جامعه

 مثل جامعه ايران که اکثريت آن را مسلمانان و مسلمانان شيعه تشکيل می
فکری، فرهنگی و  دهند، باور بنده اين است که هر نوع تغيير و تحول

اين هم از باب تبليغ برای . گذرد بدنبالش سياسی و اجتماعی از بستر دين می
بحث اين است که بعنوان يک واقعيت . دين نيست، آن داستان ديگری است

اجتماعی که در برابر ما قرار دارد با توجه به اکثريت مسلمان و اکثريت شيعه 
تواند  ر اين راستا و در اين مورد میبه باور من کوشش نوانديشان  مسلمان د

اين نظری است که بنده دارم و به همين دليل . بيش از ديگران کارساز باشد
کنند و تالش  هم است که امروز کسانی در ايران در اين جهت تالش می

تواند اميدی اين تالش می. تر هم نسبت به گذشته است آنها در سطح عميق
خواهم براين  اما با همه اينها می. ايجاد کند برای حل اين معضل در آينده

نکته تاکيد بگذارم که منظور من مرزبندی فکری و ايدئولوژی بين گروه ها 
هر کسی که به حاکميت . و افراد و جريانهای مذهبی و غيرمذهبی نيست

ملی، آزادی و دمکراسی اعتقاد دارد و هر کسی که معتقد است راه برون 
مشکالت فعلی، اجرای دمکراسی است يا حقوق بشر، رفت جامعه ايران از 

 بايد در اين جهت تالش کند و تالش جمعی همه اين جريانهاست که می
وگرنه حتی اگر اين نوانديشان مذهبی و مسلمان به . تواند مشکل را حل کند

تنهائی هم بخواهند اين کار را انجام دهند، بازهم راه آنها يا به سرانجام 
بهرحال اميدوارم که ما در . ا دير به سرانجام خواهد رسيدنخواهد رسيد ي

 .ای بهتر برای ملت ايران باشيم آينده شاهد حل اين معضالت و آينده
 

تالش ـ خيلی خيلی از شما سپاسگزارم و آرزوی سفر موفقيت آميزی برايتان 
 . دارم
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 ستيز گرايی جهان کشاکش درون

 و
 خ ايرانآميز در تاري گرايی جهان برون

    
 بابک پرهام 

 
o  هجرت از درون به سوی بيرون که مشروط به گشودن روح و پذيرش مهاجر از بيرون است دردناک است

 .ولی رهايی و رشد محتوا در همين است
 

o گرا از متکلمان مذهبی تا متفردان  های درون ی سکوالستيک فرقه يک نگاه باز و صادقانه به شش قرن تجربه
گيری  آميزی و جهان ی جهان گرايی با نتايج گسترده ی برون وکال در شر ، و چهار قرن تجربه صوفی در ايران

 .«تاريخ جهان داوری جهان است»در غرب برای اين نسل کافی بود تا بپذيرند که 
 

آميزی از يک سو، و  گرايی و جهان ی برون در احوال اجتماعی اقوام دو نگره
توانند درشکل و  يز از سوی ديگر، میست گرايیِ خودبين و جهان درون

بدينسان در تاريخ . محتوایِ رفتار فردی و اجتماعی تعيين کننده باشند
: ها، با تقابل دو نيروی متضاد روبرو خواهيم بود گيری و رشد تمدن شکل

ی همين  بر پايه. گرا جو در برابر نيروهای بسته و خود نيروهای باز و آميزش
های مهاجرپذير، از  مانند بسياری ديگر ازسرزمينمنطق در فالت ايران، 

تا ظهور ( هخامنشيان)تشکيل اولين امپراطوری جهانشمولِ باستانی 
ی خودگرایِ شيعيان  گيری سلسله های ايلخانان مغول و سپس شکل حکومت

ی ذهنی در نقش آفرينیِ فرهنگ ايرانيان از  صفوی، کشاکشِ اين دو نگره
 .ستساز بوده ا عوامل سرنوشت

*** 
های کهن در  جوی ايرانيان که ترکيبی بود از ريشه گرا و جهان خصلت جهان

های قومی پس از سقوط  آورد مهاجرت های باستان و ره عصر جهانگيری
دولت ساسانی از قرن يکم تا پنجم خورشيدی، سرانجام در قرن دهم 

 ی صفوی، که خورشيدی پس از نبرد معروف شاه اسماعيل و تاسيس سلسله
ی نوزايش سياسی ـ کشوری ايرانيان بود و از سوی ديگر  از يک سوی شعله

. خاکسترِ يک خاموشیِ فرهنگی ـ تمدنی، در يک خواب تاريخی اندر غلطيد
. ای برافروزانند هايی چون مالصدرا هم نتوانستند از اين خاکستر شعله چهره

ر عصر ی خودگرايی ايرانيان د اين خاموشی و خواب فرهنگی که نتيجه
لياقتی سياسی قاجارها  سپس با بيشتر از يک سده خاموشی و بی. صفوی بود

تکميل شد و شرايط يک بحران کامل تمدنی را در يک دو راهی تاريخی 
. گسيختگی تمدنی نوزايش تمدنی در برابر از هم: برای ايرانيان به وجود آورد

زبان فارسی ايران ذاتا و اصالتا يک سرزمين و تمدن مهاجرپذير است؛ 
زبان فارسی، مانند انگليسی نزد . ی تاريخی است بهترين شاهد اين پديده

ترين واقعيت فرهنگی از ميان  مهاجران اروپايی در آمريکای شمالی، گشوده
ی فردوسی و ديگر آثار ادب  رودان تا ورارود بوده و همچنان هست؛ شاهنامه

نظامی گواهان تاريخی اين های موالنا و  ، مثنوی فارسی مانند ديوان سعدی
ها  اند که روح ايرانی در طول چندين قرن از برخورد ميان انواع تمدن واقعيت

تمدن ايرانی . هم سوخت فرهنگی گرفته و هم انرژی مدنی توليد کرده است

يونان و بندر اسکندريه، درِ گزينش را  تا دجله و فرات و تا از خراسان بزرگ
از کوچه و بازار بلخ و مدارس نيشابور تا بازار و . بر هيچ قوم و آيينی نبست

دربار خالفت در بغداد زبان فارسی جوهر فرهنگی گرفت و متون ادبی و 
و واقعيت تاريخی اين است که هويت يا آنچه ما ( 3. )علمی توليد کرد

دانيم درطول دويست سال در قرن  ی تمدنی ايرانيان و نه پارسيان می جوهره
. ی خود را ساخت رشيدی محتوای بيدار و شکل زندهچهارم و پنجم خو

ايرانی امروز بدون بنيادهای فرهنگی که ميراث اين دو سده هستند نخواهد 
اين . جايگاهی تمدنی ببخشد( دولت ـ ملت)توانست به نوزايش توأمان خود 

های کهن نيست، بلکه مقصود از آن برخورد  به معنای بازگشت به ريشه
های  های اشتراک روحانی است که روش انه با اين ريشهاومانيستی و عالم

بحثی و ذوقِ گفتاری را نزد ايرانی مدرن خواهد کرد و قابليت پذيرش علمی 
به ويژه که از چهار قرن پيش به اين . او را هرچه بيشتر گشوده و وسيع

سوی تسلط سياسی بنيادهای غيرعلمی در فرهنگ ايرانی يک سد تمدنی در 
 .تاريخ در اين سرزمين ايجاد کرده استبرابر حرکت 

تشيع سياسی صفوی مانند تسلط زرتشتيان اواخر عصر ساسانی گشودگی 
فرهنگی را يگان يگان محدود کرد و اعضای روح ايرانی را هر چه بيشتر 

ی آن  در نتيجه از يک سوی تحقق بالنده. نسبت به يکديگر منزوی ساخت
شود به تاخير افتاد، ضمن آن  نده میچيزی که به زبان هگلی روح قومی خوا

که از سوی ديگر، احساس ضرورت چنين تحققی در همان اعضای از هم 
 .منزوی به صورت آرمان بيدار ماند

با ورود حکمت علمی ـ تجربی از غرب و آشنايی و آميزش روانی 
گرايان و حکيمان ايرانی پس از اقدامات  دستاوردهای آن با ميراث عقل

های بنيادين نسل اول و دوم روشنفکران مشروطه  سپس کوششاميرکبير و 
ستيز برخاسته  اندک اندک، شرايطی فراهم شد که آن روح خودگرای جهان

خودگرايان درباری و مذهبی با . از تشيع صفوی تا حدودی پس زده شود
در ميان مردم کوچه و بازار و به رغم تمام اقدامات  شان وجود نفوذ فرهنگی

ی  ن نتوانستند با جريان و جنبشِ اولين رويکردهای مدرنيتهشا ارتجاعی
ی مشروطيت و تشکيل دولت ملی تاريخيت يافت  ها که دراعالميه ايرانی

ی ايرانی مانند فدراليسم آمريکايی، ورای يک بحث  مشروطه. مقابله کنند

33 



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

34 

 

ی قومی در  گرايی قومی، گفتار ناتمام يک ذائقه فکری برای توجيه درون
خواهان، چنانکه بعضی  مشروطه. گرا بود ی برون ال يک روحيهجهت اعم
کنند، مقلد فکریِ ايدئولوژی آتاترکی نبودند؛ بلکه آنها مجريان  گمان می

. يک گشودگی روحی با هدف پاسخگويی به نيازهای تفکر تجربی بودند
 يکبرای آنها مدرنيته چه در غرب و چه در شرق جغرافيايی و اجتماعی 

ی روانشناختی اين نگرش که  زيرا آنها به مقدمه. داشت یفلسف مفهوم
های  دستاورد انسانی محصول تجربهمدرنيته به عنوان يک 

است و در نتيجه هضم قومی و موضعیِ آن نزد  های تاريخ بشر دوران
آميز  گرايی جهان های متفاوت بومیِ غرب يا شرق بدون يک برون فرهنگ

حالی که مشکل امروز ما با روشنفکران يا  در. برده بودند غيرممکن است، پی
ی  گرايانِ همچنان خودگرای، روحيه تر با عقل گرايانه به بيان واقع

رسد  اين طور به نظر می. گری پوپوليستی آنهاست ستيزی يا صوفی مذهب
ستيزی  گرايی دستاوردی است که با مباحث دين که برای آنها گفتار عرفی

شايد به اين دليل که . آيد اعی به دست میستيزی اجتم اجتماعی يا جهان
اند فرديت و جامعيت را به  اين عقل گرايانِ در خود منزوی هنوز نتوانسته

به معنی ساختار قومی در  ی هگلی، يا مفهوم روح قومی در فلسفه
گويی هنوز بخش مهمی از روشنفکران و . های مونتسکيو، دريابند انديشه

ستيز را در  گرايی جهان آميز و درون يی جهانگرا نخبگان سياسی ايران برون
اند و به همين دليل شناخت  فرهنگ و تاريخ انديشه در ايران شناسايی نکرده

های متفکران عصر مدرنيته در غرب  ی کالسيک و انديشه اينان از فلسفه
 .های سطحی است اغلب محدود به برداشت

*** 
آمريکا نظری بيفکنيم، به نتايجی  ی ديد انتقادی به تاريخ اگر از همين زاويه 

داری نزد  مشابه خواهيم رسيد و خواهيم ديد که مدرنيزاسيون سرمايه
ای در  آمريکاييان برخالف مدرنيزاسيون کلنيال در اروپا و مدرنيزاسيون قبيله

آميز نيروهای  گرای شرق و غرب، قابليت جهان شرق، ماورای ميراثِ درون
اين . ها را در نظر دارد ی تمدن تر تحرک سازنده گرا يا به بيان ساده برون

که در باال بدان اشاره کرديم  "روشنفکران"نوعی از  حقيقتی است که برای
بنابراين اينان اين نکته را که امروز امپراطوری آمريکا . قابل تشخيص نيست

داند که در برابر چنين نگرشی قرار  هايی را دشمن اصلی خود می قدرت
پس در چنين . اند نپذيرفته ز به عنوان يک حرکت طبيعی تاريخبگيرند، هنو

بينی خواهد بود که حکومت مغانی به دليل  شرايطی کامال قابل پيش
بکوشد از  های ارزشی و فکری فراوان در برابر امپراطوری آمريکا ضعف

ِ با خويش نا آشنایِ ملی ـ "روشنفکران"ستيز  خصوصيت درون گرايیِ جهان
مند  گرايی ايلی ـ دينی و مقاصد انسان ستيزش بهره ت ياغیدر جه مذهبی

های ميانبرد مجهز  انقالبش را با موشک» "اش معظم"بشود و به زبان رهبر 
گری را هم با همان زبان  و اين ياغی« ای صادر بکند به کالهک هسته

های خودگرايش حق طبيعی مردم  روشنفکری ملی ـ مذهبی در شرق نامه
ن دليل خاص، از ميان انبوه کشورهای اسالمی که تفکر يا به همي. بداند

ای  احساسات آمريکايی ستيزی در آنها جايگاه عمومی، بنيادين و گسترده
شناسان آمريکايی جمهوری اسالمی را دشمن اصلی تشخيص  دارد روان

ای از  که آمريکاستيزی که نمونه و اين به خاطر اين واقعيت است. دادند
است در ايران با آن که هيچ پايگاهی ميان عموم و بويژه  ی خودگرا روحيه
ها و بانوان ندارد، ولی همچنان ميان بخش مهمی از نخبگان و  جوان

نگاران و سياستمداران، يعنی عناصر  بخصوص روشنفکران، اساتيد، روزنامه
گاه  ، يک منبع انديشه و گفتار است؛ پس گه ی ايرانی ظاهرا متجدد جامعه

و اقتصادی ( مطبوعات)با تکيه به امکانات مدرنيزاسيون اجتماعی تواند  می
 گری بکند بخصوص هنگامی که از کمک و حمايت ياغی( درآمدِ نفت)

. هم برخوردار باشد( دول و بازار اروپايی)ساختارهای مدرن جهانی 
مدرنيزاسيونِ حکومت مغانی در ذات خود مهاجر پذيرِ جهانگير و 

زيرا هم . ست نيست بلکه خودگرا و ياغی استدو گرایِ جهان مهاجرت
ی هضم روانی ـ فکری  اراده "روشنفکرش"حکومتش و هم اکثر عناصر 

اند و هنوز هم  مدرنيته در مقياس تجربی ـ تراژيک حرکت تاريخ را نداشته
از  "روشنفکری"اين نوع : سرراست و بدون لکنت زبان بايد گفت. ندارند

اش فرق چندانی با  فرهيختگان دانشگاهی نخبگان مطبوعاتی و سياسی تا
زيرا به دليل خودگرايی و در نتيجه . زهد سياسی و اجتماعی قاجار ندارد

امروز نه به معنای واقعی  انيرانناخويشتنی اين روشنفکری است که در 
اگر نه ديوارهای تشيع علوی و صفوی با آجرِ )کند،  اسالم ديانت می

؛ نه جمهوری واقعيتی است، زيرا (شد جمهوری کاشيکاری حکومتی نمی
جمهوريت متکی به فضيلت انسانی و زمينی است؛ و نه يک پادشاه نماد 

اين معجون (. کرد چون اگر بود مغ شاهنشاهی نمی)حکومت مشروطه است، 
. «نه ملت دارد نه دولت»نافرمانروا و نافرمانبردار به زبان حکيمانه 

ين نيست و يک واقعيت متحرک کشورداری در عين اينکه يک مفهوم نو
تواند با از هم گسستن مرزهای  اش می تاريخ بشر است ذهنيت حرکات

و دست آوردهایِ ( دين، مذهب، آيين)منطقی ميان مقدساتِ ايمان آسمانی 
در همين قرن بيست ( ای و موشکی پول نفت، فنآوری هسته)حکمت زمينی 
همان قرن شانزدهم با پرست، منزوی و ياغی بشود يا از  و يکم، خرافه

رعايت همان خطوط و حدود منطقی و مصلحتی ميان ايمان آسمانی و 
تا به امروز، مشوق علوم معرفتی و صنايع روی زمين باقی  حکمتِ تجربی،

ی خاکی، با عقل سرخش  يکی، با نيت تخريبِ همين کره. بماند
ن اش آن سوی مدار زمي کند و ديگری با عقل تاريخی ستيزی می جهان

 .جهانگيری
روی صفحات تاريخ و برداشت عقالنی از آن،  ی ساده براساس همين مشاهده

های بسته و ياغی  های باز و مهاجرپذير با تمدن کشاکش و آميزش تمدن
ای فقط خاص عصر  تر چنين پديده به بيان ساده. يک واقعيت نوين نيست

و خشايارشاه  های مهاجرپذير در دوران داريوش حمالت ايرانی. مدرن نيست
زيرا رهبران بسته و . گنجد به شمال يونان نيز در قالب ديدگاهی مشابه می

خودگرای يونانی با اينکه از لحاظ قدرت سياسی ـ نظامی هم رديف با 
های آنها به آشوب در  آنها در جنوب يونان و کمک ايرانيان نبودند ولی نفوذ

مپراطوری ايران، آنها را اين منطقه و حمايت آنها از قبايل وحشی شمال ا
تا به امروز برداشت . برای هخامنشيان تبديل به يک دشمنِ ياغی کرده بود

از تاريخ هردوت يک طرفه و ناقص بوده است و بسياری از مورخان 
ی باز ارائه بدهند و ايرانيان  اند مجموع قبايل يونانی را يک مجموعه کوشيده

ند هرودوت شواهدی آشکار هست در حالی که در خود س. را مهاجمِ ياغی
ی هخامنشيان وراسویِ  ی آنها بايد حمله کند و برپايه که اين نظريه را رد می

مرزهای طبيعی امپراطوری به شمال يونان را نه برای تهاجم به 
های دور از امپراطوری که برای امنيت بخشيدن به مرزهای شمالی  سرزمين

از ( نشين نه دوران)اريخ ساز ت های دوران ارزش( 2. )تشخيص داد
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های نيروهای  های فرهنگی و آميزش آنها با خاک تجربه اندازی تخم پوست
ها در  آيند و نه از انبار کردن اين نطفه گرا در روح قومی به وجود می برون

ی  و از آنجايی که تاريخ يک مجموعه. ستيزِ روح قومی عزلت و تکبر جهان
ها نيز محصول طبيعیِ قابليت پس ثبات اجتماعی ارزش متحرک است

آنها است همانطور که استعداد تاريخ آفرينیِ يک قوم را بايد در  جهانشمول
زيرا اين . اش با اقوام ديگر جست و جو کرد قابليت آميزش پذيری

های  اش مهاجرت و درپی( با جنگ يا بدون جنگ)های جغرافيايی  مهاجرت
های اجتماعی نوين در جهت  گزينشمدنی هستند که باز توليدِ ارزشها را در 
  .سازند ممکن می پاسخ به نيازهای مادی و معنوی جوامع

*** 
پس از چند ( ها کنفدره)هنگامی که رابرت يی لی افسر کل نيروهای جنوب 

و با در محاصره قرار گرفتن از دو سوی به  3205نتيجه در آوريل  نبرد بی
باخته است عاقبت پيشنهاد  ی نيروهای شمال متوجه شد که جنگ را وسيله

ی کوتاه قرارداد  مذاکره از سوی ژنرال گرانت را پذيرفت و طی يک مذاکره
روايت است که سربازان دلير و وفادار لی هنگام بازگشت . تسليم را امضا کرد

شما آنچه را »: او از مذاکره مضطربانه به سويش شتافتند و لی در پاسخ گفت
هاتان عشق  هاتان باز گرديد و به همسر و بچه خانهکه بايدتان بود کرديد؛ به 

ها  و فدراليست( درونگرايان آمريکايی)ها  درگيری ميان کنفدراليست. «ورزيد
ها يک  ماورای يک اختالف فکری بر سر مسئله برده( گرايان آمريکايی برون)

بست روانی ـ فرهنگی بود که بدون يک درگيری فيزيکی شکسته  بن
کش و اصول  وحی ـ روانی ميان اصول يک کشاورزی بردهتضاد ر. شد نمی

به آشتی ملی ( کانگرس)داری آزاد با بحث و مناظره در مجلس  سرمايه
اش شرطِ يک جهش از روی اين  جنگ و آن هم از نوع داخلی. رسيد نمی
لينکلن اين شهامت، فضيلت و اراده را داشت که هر چه . بست بود بن

را تاريخيت بدهد و موقعيت و مقامِ آمريکاييان را  تر و زودتر اين نبرد سريع
بردند، حتی به قيمت برادرکشی،  که نيمشان در خودگرايیِ روانی به سر می

ی  اينکه ژنرال لی، اين فرمانده. های جهانشمول مدرنيته برساند به دروازه
گرا که از مرگ هراسی نداشت، ناگهان  دلير و رهبر ايلی، متکبر و سنت

تواند و نبايد با  د اصول اخالقیِ اردوگاه خود گرفت، فقط نمیتصميمی ض
لی نه تنها به ضعف تکنيکی ـ . دالئل نظامی و جنگی توضيح داده شود

نظامی اردوگاه خود آگاه گشته بود بلکه به حماقت پوچ و زندگی ستيزِ روح و 
روان سربازان خود که حاضر بودند، به هر قيمتی، کورکورانه برای حفظ 

 .فشانی بکنند پی برده بود داری بجنگند و جان دهبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به جوهر روانشناختی معرفت انسانی  "سياست"ی  ارسطو درهمان آغاز رساله
 :گويد کند؛ او می اشاره می

 
روان آدمی دو بخش دارد که يکی به خودی خود دارای خرد است، و »  

انسانی را خوب . ز آن پيروی کندتواند ا ای ندارد، اما می ديگری از خرد بهره
 (1. )«ناميم که فضائل اين هر دو بخش را دارا باشد می

 
ی  گيری روانشناختی مقدمه ارسطو در کتاب هفتمِ سياست با يک نتيجه

 :کند ی فلسفی ـ سياسی خود را چنين تکميل می نظريه
 
گان اند، و خداي کند که طبعا آزاده سياستمدار فقط برکسانی حکومت می»  

 (1. )«اند برکسانی که طبعا بنده
 

امثال ژنرال رابرت لی برای درک و دريافت اين معرفت سياسی که اصولش 
ی روانی و  ی استقالل آمريکا تدوين شده بود به يک تجربه در اعالميه

به بيان ديگر ضعف افتخار و . برخاسته از واقعيت تراژيک نيازمند بودند
تجربگی و در عين حال در  ستقالل نبود؛ در بیی ا کمبود فضيلت در اعالميه

 . بود نخوت کودکانه و خودگرايی روستايی امثال لی
*** 

گرايی در ترکيب فرهنگ اقوام  گرايی و برون نسبت کيفی و کمی درون
شکی نيست که اين نسبت . ها داشته است نقشی اساسی در سرنوشت تمدن

( ن نهم خورشيدی تا سيزدهماز قر)ی اسالمی  نزد ايرانيان در عصر ميانه
بيشتر و شايد هم کامال در جهت خودگرايی فرهنگی و قومی موزون بود، 

. گرايیِ ايرانيان نبود های جهان همانطور که پايان عصر ساسانی دوران ارزش
اسناد تاريخی از عصر نوزايش سامانی و گوهرهای همچنان فعال تمدن 

اند که شکوفايی عصر اسالمی  واقعيتنمودار اين ( مانند زبان فارسی)ايرانی 
هايی بود که تا  ی فضای کشاکش تمدن ماورای داليل دين شناختی نتيجه

با . پايان عصر ساسانی امکان آشنايی و آميزشِ باز با يکديگر را نداشتند
ای از پيوند ميان  ی ابريشم خود به رشته سقوط دولت ساسانی و روم، جاده

بلخ، بخارا و نيشابور تبديل  مدنی چونی ت مراکز منسجم و پيشرفته
( بغداد)اش  و در ميان رودان نيز نوزايش بابل به شکل اسالمی( 5)شود می

بار ديگر پس  امکان يک آميزش هندواروپايی ـ سامی ديگر را در تاريخ، يک
ها  سقوط دولت ساسانی برخالف آنچه بعضی. سازد از هخامنشيان، ممکن می

ی دراماتيک قومی جلوه  را فقط مانند يک حادثهکوشند آن  در ايران می
های تمدن ايرانی از انبارهای  ها و فضيلت بدهند رهايی منطقیِ ارزش

رشد و حرکت صعودی ادبيات فارسی در . احتکارقدرتِ مغان زرتشتی بود
ها در منطقه، بهترين سند و شاهد تاريخی در  عصر اوج قدرت سياسیِ عرب

ها است و اين در حالی است  ش و آميزش تمدنی کشاک اثبات نقش سازنده
که زبان فارسی در عصر صعود کشورداری صفويان و پس از آن تا دوران 

ی فرهنگی با جهان غرب  ناصرالدين شاه، اميرکبير و اولين ارتباطات گسترده
بايد گفت که روح ايرانی در طول . برد در يک حرکت سقوطی به سر می

ای که بلعمی،  با واژگان عربی و ايرانی شده تاريخ اسالمی بيش از آنکه
رازی، ابن سينا، بيرونی، فارابی و شاگردان مترجمشان وارد زبان فارسی 

مشکل داشته باشد، از حديث سرايان درباریِ مغول و صفوی که گويا  کردند
شد دلگير بوده  نه از عربی علمی و نه از فارسی ادبی چيزی سرشان می

ی پزشکی ابن سينا، تاريخ  ی عاليی و رساله شنامهمتونی نظير دان. است
هايی از نثر علمیِ  ی خيام هر يک به عنوان مثال نمونه بيهقی و نوروزنامه
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تر  خورشيدی هستند که بسيار بازتر، با اصول فارسی دری قرن پنجم و ششم
گراتر از متون عصر  تر و هم در محتوا برون و باالخره هم در صورت ايرانی

به اين . سازمند فرهنگِ انسانيت بودند "استقالل سياسی"دوران صفوی و 
اندازی تمدنی  ی تاريخی و پوست ترتيب اگر بپذيريم که جهش از يک مرحله

در جهت يک نوزايش کامل، محصولِ تطابق تاريخیِ توافق مصلحتی و 
ی  ی روی دررويی ميان اراده جويیِ معرفتیِ برخاسته از تجربه آشتی

ی فرهنگ انسانگرايی است، در نتيجه، عصر سامانی و  زائقهکشورداری و 
توان يک نوزايش تمدنی قلمداد کرد و بايد تا پايان قاجار  صفوی را نمی

ی کشورداری ايرانيان و  انتظار کشيد تا شرايط يک تطابق تاريخی ميان اراده
 .شان فراهم آيد ی فرهنگ انسانگرايی ذائقه

*** 
های عظيم مهاجرتی  ی مصادف است با اولين موجاواخر قرن چهارم خورشيد

اقوام ترک از آسيای ميانه به ايران و باال گرفتن نفوذ سياسی و نظامی آنها 
گيری دولت غزنوی و سقوط  در گرماگرم شکل. در قلمرو دولت سامانی

دولت سامانی امنيت اجتماعی و اقتصادی شهرهای شرق ايران در حالت 
نو پا و برخاسته  يک دولت اصيل ايرانی به يک دولت آويزانی انتقال قدرت از

در اين ميان مغزهای علمی و ادبی نظير ابن . گيرد از موج مهاجران قرار می
مهاجرت مصلحتی به غرب ايران در : سينا و فردوسی دو انتخاب داشتند

ی غزنوی با ادامه  بويه يا مهاجرت مصلحتی به نظم نوپا گرفته قلمرو آل
زيبايی تاريخ در . شان در همان خراسان بزرگ جغرافيايیدادن سکونت 

ترين اثر حکمت پارسی و ادبِ دری  ی ايرانی همين است که نويسنده
مهاجرت مصلحتی با ماندن ميان ترکان را به مهاجرت مصلحتی ـ 
جغرافيايی ترجيح داد در حاليکه خالق و پدر حکمت اشراقين راه سياحت 

هر دو دانشمند کوشيدند با حکمت ادبی خويش به . جغرافيايی را انتخاب کرد
حاکمان روزگار خويش بفهمانند که آفرينش اليتناهی است و انسان به 

تواند، حتی در فضای معرفت ملکوتی،  عنوان نيرومندترين مخلوق هم نمی
مرز منطقی و واقعی ميان  بدينسان. ی حقيقت آفرينش بداند خود را نماينده

کوشش . ن دو متفکر معيار فراست انديشی قرار دادنداي مصلحت و معرفت را
اين دو حکيم در آن زمان، در شرق و غرب ايران، شايد جز گرفتاری برای 

ولی عمال هزار سال پس از ويرايش . ای ديگر نداشت خودشان نتيجه
توان يافت که به  ی بيدار کمتر اثری را در ادب پارسی می شاهنامه و زنده

گرای يک تمدن را در قلمرو  وانسته باشند بنيادهای برونی اين دو ت اندازه
شاهنامه با اين که نظم است و اسطوره . فکر و معرفت نمايندگی کرده باشند

و نه فلسفه مهمترين منبع معرفت بومی انديشمندان جهان دوستِ ايرانی از 
بوعلی با وجود  ابن يقظان ی حی همينطور ترجمه. خيام تا هدايت بوده است

تصری و فشردگی اثر هزار سال است که از قلمرو منطق فلسفی تا مخ
الدين  حتی اشراق شهاب. معرفت ادبی منبع نقد و تحرک فکری بوده است

اش نتوانست مهرِ معرفتی که ابن  يحيای سهروردی با تمام نخوت عارفانه
ی شرق و غرب به جای گذاشتند را از خود  تاريخ انديشه سينا و فردوسی در

ابهام يا به زبان فلسفی ضعفِ معرفتی اشراقِ . يران بوجود آورددر ا
سهروردی را بايد دقيقا در همين نخوت عارفانه جست و جو کرد که هدفش 

گسيختن منطق فلسفی برای هر چه بيشتر عرفانی جلوه دادن  از هم
سهروردی به عنوان يک متفکرِ نويسنده، بدون . های قومی است اسطوره

کوشد، با نيروی گريز از  تحمل منطقی دريافت در زبان، میرعايت حدود و 
ی تراژيک انسانی يا به  های فکر و روان را ازانديشه مرکز خيال، هسته

های زمينی  بيرون بکشد و در ماورای جاذبه« زندان»ی غربت الغربيه از  گفته
هايش سعی دارد با يک گسست  سهروردی به عنوان مثال در قصه. رها بکند

ی فردوسی از هر  ای در منطق اشراقِ بوعلی و بنيادهای ادبی شاهنامه هسته
دوی آنها فراتر برود و آنسویِ معرفت و حتی عشق در فضای بی جاذبگی به 

سهروردی وراسویِ مهاجرت مصلحتی و . قول خودش به عقل سرخ برسد
تناقض ( 0.)های فلسفی و فکری است معرفتی به دنبال شکست جاذبه

ها مانند فلسفه و  گرايی چون او در استفاده از خود جاذبه صوفینويسندگان 
نزد آنها خدمتِ . ها نمايان و پنهان است اسطوره برای شکستن خود جاذبه

عقل زمينی به عقل ملکوتی يعنی حل شدن عقل زمينی در حرارت عقل 
نظم ِ مکانيکی و اصول  ای و به هم ريخته شدن تمام حدود مادی، هسته

الدين در دربار  سرنوشت آشکار شهاب. ن هيچ جايگزينیتجربی بدو
های  ی ايوبی و امروز سرنوشت نامعلوم سرزمين ايران که در شهاب شاهزاده

ميانبرد جمهوری مغانی نهفته است، بهترين شاهد و سند تاريخی در اثبات 
سينا و فردوسی نه قصد داشتند دربار و مرکز  در حاليکه ابن. اين نظريه است

زيرا ( )7)ی معرفت شکنی تبديل کنند  تی قدرت را به خانهمصلح
های منطقی مصلحت و معرفت برای آنها فقط در دنيای درونی فرد  مرزبندی

و نه اصال از ديد آنها در قلمرو گيتی و زندگی و مرگ به ( قابل شکستن بود
باری مهاجرت معرفتی و . هم زدن چنين مرزبندی به نفع انسانيت بود

های زمينی و اومانيستی  سينا متکی به جاذبه زد فردوسی و ابنمصلحتی ن
توان با خود  گاه می های عزلت است که گه است و آنچه عرفانی است لحظه

و برای خود داشت در حاليکه نزد سهروردی مهاجرت به سوی حقيقت ورای 
ای است که حرمان و اتالف  هدف فلسفی و تجربی نيتِ جاذبه شکن هسته

تفاوت بنيادينی که ميان تصوف . ی در آن تقريبا صفر استنيروی اله
به عنوان نمونه منطق )ی اين رشته  سهروردی با ديگر آثار برجسته

توان تشخيص داد صورت آشکارِ نخوت عارفانه است که، در  می( الطيرعطار
ابتکارات فکری و ذوقی سهروردی، يک نيت پنهانِ قومی را دنبال  کل
بر خالف شاهنامه که در آن صورتِ نخوتِ انديشه در  و اين درست. کند می

اش درسرنوشتِ تراژيک انسان آشکار  ی قومی پنهان و نيت رازِ اسطوره
های سهروردی يک  تر اگر قصه به بيان واضح. کند است، تجلی می

. ی ادبی است اند شاهنامه اما يک سياست نامه ی عرفان سياسی مجموعه
های  رن ششم به اين سوی، زير فشار بحرانجريان معرفت در ايران از ق

سينايی را  و روش پرورِ ابن ای پی، اومانيسمِ گفتارساز شاهنامه در اجتماعیِ پی
دانست،  وجوی حقيقت می که نيازهای زمينی و تجربی را شرط اول جست

پس از . ستيز را الگو قرار داد ای و جهان گرايی هسته کنار گذاشت و درون
گرای ايرانی مانند  و ستايشگر خيام، آخرين قدمایِ نسبتا برونزن  عقلِ آفرين

سعدی و حافظ در قرن هفتم و هشتم خورشيدی درد آشامانی بودند هنرمند 
های  ستيز و دراماتيکِ انديشه که، برای آرامش بخشيدن به عصبيتِ جهان
الگویِ گفتار ادبی خود قرار  سهروردی و کال تصوف، تراژدیِ عرفانی را

 :ددادن
چون نديدند حقيقت ره افسانه / ملت همه را عذر بنه  دو جنگ هفتاد و»

 .«زدند
*** 

شش قرن پس از ويرايش گلستان و بوستان که آخرين تالش روانشناختیِ 
گرا و اومانيستی  ادبيات کهن ايرانيان برای بازتاب بخشيدن به معرفت برون

ر مقام اولين اساس ی مشروطيت د قدمای قرن چهارم و پنجم بود، اعالميه

 

اندازی تمدنی در جهت يک نوزايش کامل، محصولِ تطابق تاريخیِ توافق مصلحتی و  ی تاريخی و پوست اگر بپذيريم که جهش از يک مرحله

ی فرهنگ انسانگرايی است، در نتيجه، عصر سامانی و  اری و زائقهی کشورد ی روی دررويی ميان اراده جويیِ معرفتیِ برخاسته از تجربه آشتی

ی کشورداری ايرانيان  توان يک نوزايش تمدنی قلمداد کرد و بايد تا پايان قاجار انتظار کشيد تا شرايط يک تطابق تاريخی ميان اراده صفوی را نمی

 .شان فراهم آيد ی فرهنگ انسانگرايی و ذائقه

 



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

37 

 

تر در مقام يک  آميز و سازمندِ مدرنيته در ايران يا به بيان زنده ی جهان نامه
دوست در جهت تحکيم اعتماد به نفس روح ايرانی  ی جهان ايرانوند نامه

برای گذار از فرهنگ قرون وسطايی به فرهنگ مدرن نه از ايرانيت 
. چيزی کم( برونگرايی)گرايی چيزی زياد داشت و نه از انسان( گرايی درون)

ی مشروطيت مانند يک بيداری روانی و در عين حال يک زندگیِ  اعالميه
فکری برای ورود به گلستانی ديگر و تنفس در بوستانی ديگر، چه در شکل 
و چه در محتوا، از يک سو نمود بيداری ايرانی بود و از سوی ديگر تولد فکر 

ر پس از اين نوزايش در دوران قاجار و هر آنچه در عص. مدرنيته در ايران
برداری از اين  هايی موفق و ناموفق برای بهره پهلوی اتفاق افتاد تالش

های موقت  شکست يا پيروزی. روحيه برای پرورش افکار و کردار جامعه بود
از تشکيل )های مختلف عصر مشروطيت  ها در دوران و موضعیِ ايدئولوژی

تر و  دراماتيک( اهلل خمينی های مغانی آيت اولين دولت مشروطه تا دولت
اند که بتوان از آنها به طور منفرد در نفی يا تصويب نمود  تر از آن پلميک

چرا که زايش اين گفتارِ . های اين جنبش استفاده کرد ی ارزش شناسانه
های  نفی اجتماعی ارزش: بخش خود يک تصويب و يک نفی بود روحيه

و از آنجايی که . های عصر مدرن اجتماعی ارزشعصر کهن در برابر تصويب 
کوشش در جهت درک وقايع دراماتيک و مراحل تراژيک هر عصری بدون 

بخش آن عصر تلف کردن وقت و نيرو است در نتيجه  شناسايی گفتارِ روحيه
نمايی و جذابيت عاطفی هيچ جواب  ی هيچ سوال پرسش منطق پيچيده

توانند  ی بيرونی نمی يربنا از جنسِ تجربهنمايی به تنهايی و بدون يک ز پاسخ
سينا به پيروی و  ابن. ی سازمند برسانند کوشش روانی و فکری را به نتيجه

. داند ی ارسطو، فراست را پل ارتباطی ميان روان و فکر می در تکميل نظريه
گيری  شناسی اعصار درک وقايع و نتيجه در علم تاريخ نيز بدون فراست

همانطور که در علم فيزيک بدون . ز آنها غيرممکن استتجربی ـ تراژيک ا
 .دريافت هندسی شناخت چيزها غيرممکن است

ی مشروطه بوسيله مظفرالدين شاه قاجار و صدور آن چون  امضای اعالميه
يک فرمان ساختارشکن برای برقراری يک نظم نوين سياسی بسيار فراتر از 

هم تجربی دو عنصر از روح ی کشاکش و تفا ی دراماتيک نتيجه يک حادثه
توان آن دو را يکی فضيلت اهل مصلحت  قومی بود که به زبان سعديانه می

اين که چرا شش قرن از . و ديگری را فضيلت اهل معرفت عنوان کرد
ساز  روزگار سعدی تا به اين سوی طول کشيد تا اين دو عنصر سرنوشت

سانگرايی يکديگر را بيابند ای در فضای بازِ ان های ايلی و قبيله برون از قفس
ی موضوع و  آيند تحقيقی است تاريخی ـ آکادميک که در حيطه و به هم

فقط اين را گفته باشيم که نسل اول . گنجد توانايی اين مقاله نمی
سينائی و  روشنفکران در عصر مشروطه با يک فراست احتياج بين ابن

سلولی مصلحت  ی اين کشاکش و تفاهمِ ای الزمه ضرورت شناس شاهنامه
ی فکری ـ فرهنگی و  ی تصفيه اجتماعی و معرفت فردی را در يک پروسه

جاذبه دوستِ اومانيستی در جهت تشکيل يک نظم سياسی نوين و سکوالر 
ذات واقعی و اصيلِ قاجار همانطور که محققين با سند و مدرک . دريافته بود

هب را معيار اعتبار خود اند از هر جنبه که بنگريم سنت و مذ به اثبات رسانده
ی  ی پيکره های نوين و تصفيه دانست و هيچگاه پذيرش کلی از فرهنگ می

قومی از اجزای پوسيده را در جهت استقرار يک نظم نوين و غيرسنتی و 
به همين دليل صدور فرمان مشروطيت . پذيرفت ی گفتار سکوالر نمی برپايه

و شايد باز به . اريخی قاجارهاسرآغازی شد برای پايان بخشيدن به واقعيت ت
ترين  ی تاريخی ايرانيان مظفرالدين شاه به عنوان ملی همين دليل در خاطره

ی ايرانيان و  اين وجدان بازساخته شده. پادشاه عصر قاجار شناخته شده است
هايی بود که  ی علمی ـ عملی چهره شان مديون شامه روح بيدار شده قومی

. شاهی در درون و در افيون فرو رفته را بيدار کنندتوانستند شهريارمنشیِ پاد
های سياسی خواجه نصيرالدين طوسی را بايد در  ای معادل بدون هيچ مبالغه

عمال ... ترين وکيل تبريز جوان». زاده يافت هايی چون تقی آن نسل نزد چهره
امروز اعتبار تاريخی آن ( 2)« بود( وکالی تبريز)رهبر و مغز متفکر آنها 

ها برای ما يک حقيقت آشکار و در عين حال رمز نهان است زيرا  هچهر
؛ شايد به (3)«زاده نپروراند ها گذشت و خاک تبريز فرزندی مانند تقی سال»

اين دليل که هر نسلی که قصد داشته باشد يک پرورشگاه برای انسانيت 
بشود بايد قبل از هر ادعای مکتبی و سياهی لشکری از يک خروش معرفتی 

های برگزيده و با فضيلت خود  در عين حال زالل مصلحتیِ اندکی از چهره و
ی درمان مصلحتی  برخوردار باشد و چنين ترکيبی تحملِ درد معرفتی و اراده

ی  ی پوسيده ها سالکان کاروان هجرت از درون يک پيکره زاده تقی. طلبد می
ها با آنها. فرهنگی و نمودپروران يک بلوغ و درمان تراژيک بودند

رفت معرفتی از خنزرپنزر و شکسته چنگِ  انديشی مدرن خود برون مصلحت
ها و حتی تا به امروز برای  ها و اخوان شيعه را برای هدايت "پرس"قانونِ  بی

ی  يک نگاه باز و صادقانه به شش قرن تجربه( 35.)ما ممکن ساختند
صوفی در  گرا از متکلمان مذهبی تا متفردان های درون سکوالستيک فرقه

ی  گرايی با نتايج گسترده ی برون ايران وکال در شرق، و چهار قرن تجربه
گيری در غرب برای اين نسل کافی بود تا بپذيرند که  آميزی و جهان جهان

 (33.)«تاريخ جهان داوری جهان است»
*** 

ی بشری، از انقالب کبير فرانسه و انقالب  دردناک و آموزنده های تجربه
يکا تا همين انقالب اسالمی در ايران، نشان دادند که اين استقالل آمر

هستند که ...( زبان، دين، هنر، ادبيات، اسطوره،)های قابل حلِ قومی  ارزش
انسانيت  محللِ، با حمل کمی و تحمل کيفیِ اصولِ محلولبه عنوان 

. دهند يابند و روح قومی را شکل و محتوا می ، يکديگر را درمی(حقوق بشر)
ی  مشروطه. در جهانبينی مدرن، انسانيت محلل است و قوميت محلول زيرا،

بايست با تغييرات سلولی در  ايرانی برای تبديل شدن به يک مشروطيت می
ای و ايلی را يک  های فرهنگی ايرانيان، فضوالتِ الينحل قبيله جوهر ارزش

آورد و از  های جهانشمول فرهنگ ايرانی بيرون می به يک از جام محلل
های قابل  گرايیِ اومانيستی با محلول ی برون های تصفيه شده آميزش محلل

گرايیِ قومی محصولی نوين که همانا شهرياری مدرن دولت ـ  حلِ درون
اين روند نزديک به صد سال است که در حرکت . داد ملت باشد ارائه می

با نسل اول و  کشوریاست و بخش اول و دوم آن در دوران تشکيل دولتِ 
بخش سوم اين روند . مداران و روشنفکران ايرانی واقعيت يافت وم سياستد

نمود در تالش است  ی يک که ورای واقعيت دولت ـ کشور هنوز در مرحله
مداران و  و در اين باب دو نسل از سياست. است روحِ حاکميت ملی

های خيزشی، جنبشی و انقالبی ايفای نقش  روشنفکران ايرانی در حرکت
ی دلخواه خود رسيده است و نه  د ولی نه اين حرکت هنوز به نتيجهان کرده

دولت ـ ملت هنوز در ايران يک . اند اين دو نسل حرف آخرشان را کامال زده
يابی عقالنی از کل وقايع  نمود آرمانی است و تا اين نمود يک جهت

تواند با شکل و محتوای يک روحِ قومی در  دراماتيک روان قومی نگيرد نمی
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 تاريخیجامعه حضور فکری و جايگاه واقعی بيابد و در تقدير تراژيک نقش 
؛ و شايد در اين راستا و در برابر حکومت مغان، (32)خويش را ايفا بکند

سکوالرمنش از درون اردوگاه گنجی و جنبشِ طرفدار  فرهنگخيزش 
پادشاهی يا جمهوری، برخاسته از درون اردوگاه روشنفکران و نخبگان به 

برای يک اتحاد ( 31)ت سکوالر، راهی جز يک مدارای اصولی با يکديگر،سن
با حضور دين در حکومت و تميز کردن ساختار حکومتی  جنگملی، و 

ی  ی اعالميه ايرانيان از اين غده، و باالخره تکميل تفکر جمهوريت بر پايه
زيرا به هر . جهانی حقوق بشر در روحِ پادشاهی مشروطه نداشته باشند

رت هجرت از درون به سوی بيرون که مشروط به گشودن روح و صو
پذيرش مهاجر از بيرون است دردناک است ولی رهايی و رشد محتوا در 

 .همين است
 
 

 زيرنويس
 

عرب نويسان ايرانیِ عصر طاهری با نثر روان و دقيق خود در آثارشان روح ايرانی را با امکانات  -3
ی سوم هجری به  گسترش نثرِ ادب عربی در اواخر سده. ميختندزبانی و منطقی يک زبان سامی درآ

عالوه بر پهلوی و يونانی آثاری از سانسکريت و سريانی نيز . دست ايرانيان به جنبش ترجمه ختم شد
ها ميان دو قطب هندواروپايی و سامی فارسی نوين  در قرن چهارم از ارتباط اين فرهنگ. ترجمه شد

ی نبض،  رساله)سينا اولين آثار دقيق علمی را  د و عالمانی چون ابنشو معروف به دری زاده می
 .دهند در فارسی دری ارائه می(  ی عالئی دانشنامه

 

ترين سند تاريخی عالوه برخود اثر هرودوت که درون مرزهای امپراطوری ايران تدوين  محکم -2
. ن در ايران هخامنشيان استشا شده است حضور هنرمندان و مهندسان يونانی و آثار به جای مانده

گرا و بسته بودند مورخان و هنرمندان يونانی و بابلی يا پزشکان و  ای درون اگر هخامنشيان مجموعه
 دانشمندان مصری در ايران چه کاره بودند؟

 

 انتشارات سهامی. ی حميد عنايت ترجمه. 33ارسطو، سياست، کتاب نخست، ص -1
    

 .13کتاب هفتم ص. همان  -1
 

ی ملی که محصول يک جريان  به وجود آمدن مراکز سراسری و مستقل شهروندی در يک پيکره -5
گرای سياسی ـ فرهنگی باشد يک  مهاجرتی ـ تاريخی و رهايی از چنگال قبايل و ايالت درون

ی شهروندی در آمريکای عصر  تشکيل مراکز مختلف و مستقل توسعه. ی کهن نيست پديده
اين مراکز که هر يک . ی مدرن آن است دهم و هجدهم بهترين نمونهی هف استعماری در سده

سال با تجاربی مشترک که مهمترين آنها  355های بومی خودشان را داشتند در طول بيش از  ارزش
 : رجوع شود به. های مشترکِ ملی رسيدند جنگ استقالل و جنگ داخلی  بود به ارزش

 

The Americans: The colonial Experience/The national 
Experience/The democratic Experience/ Daniel j. Boorstin/ Vintage 
Books. 

 

ی  ی زنده ای قصه های اسطوره از داده( ی غربت الغربيه ترجمه)ی غربت غربی  سهروردی در قصه -0
ار برده است با الرئيس را هم به ک سينا استفاده کرده است و مهمتر از همه منطق اشراق شيخ بيدار ابن

ستيز و  الدين مرزِ ميان مصلحت و معرفت را با يک داوری جهان اين تفاوت اساسی که شيخ شهاب
هستند، در پايان قصه ( دنيا)های به سوی بيرون  آرمان صوفيانه، با همان زبان و فکرِ خيال که دريچه

 :ريزد به هم می
يکی آن که : دهم به دو چيز تو را بشارت می و ليکن. اين بار تو را بازگشتن به دنيا ضرورت است»

. بازگردی، ممکن باشد که ديگر بار به ما بازرسی و به بهشت ما بازگردی[ دنيا]چون اکنون به زندان 
 . را جمله رها کنی[ شهرهای دنيا]يابی و آن شهرهای غريب  دوم آن که به آخر بازگردی و خالص

کوشد به برداشت صوفيانه خود از مطلق نوعی  ين میالد شود شيخ شهاب همانطور که مالحظه می
الرئيس در  کند در حاليکه شيخ اعتبار عقالنی بدهد و عزلت عرفانی را با فکرِ خيال و زبان تبليغ می

پنداری که نيکويی وی »: کند ی بيدار برسر مرزِ خيالِ عرفانی عقل را متوقف می ی زنده پايان قصه
د آمدنِ وی سببِ ناپديدی وی است و آشکارا شدنِ وی سببِ پنهان ی نيکويیِ وی است و پدي پرده

تر  سينای زبان شناس و پزشک عمال از سهروردی هم عارف بينيم که ابن پس می. «شدن وی است
الرئيس مرز ميان عقل و خيال را در منطق گفتارش  تر؛ فقط به اين دليل که شيخ بود و هم فيلسوف

 .کرد رعايت می
 

ی وی به نقد است و منفعت وی اندر وقت است ـ   علم فراست آن علم است که فايده» گفت که... -7
که اين علم تو را پديد کند از هر کسی آن چه وی پنهان دارد از خوی خويش، تا گستاخی کردنِ تو با 

خوش  کند بر و علم فراست دليل می. وی و دور شدنِ تو از وی بر اندازه بوَد و اندر خورِ اين حال باشد
با ويرايش جعفر مدرس /  72سينا، ص حی ابن يقظانِ ابوعلی. «....خويیِ تو و علم پذيرندگیِ تو

 .3125انتشارات مرکز، چاپ سوم / صادقی

 

. مينورسکی. «زاده نخواهد پرورد ها خواهد گذشت و خاک تبريز فرزندی مانند تقی سال» -2
 . 3172انتشارات فرهنگ معاصر: ان، هوشنگ اتحاد ـ تهر321پژوهشگران معاصر ايران، ص

 

از زمان خواجه نصيرالدين طوسی، يا به تحقيق در اين دو سه قرن اخير، به وسعت معلومات » -3
 / غالمحسين صديقی. «ی وجود نيامده است زاده کسی در ايران به عرصه مرحوم تقی

 .3171،  ، محمود طلوعی ـ نشر علم332بازيگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، ص
 

بار برون از مرزهای ايران سياحت  اش فقط يک مرحوم مهدی اخوان ثالث شايد در طول زندگی -35
او مانند فردوسی يک . معلومات فلسفی او در حد تحصيالت و مطالعاتش در ايران بود. کرده بود

ارش را به ی ايران دوستی معرفت او محتوای اشع همين جوهره. دوست بود انديشمند بومی و ايران
ی  اش نماينده ای رساند که او را بهتر از بسياری از نويسندگان و شاعران اروپايی مسلک هم دوره درجه

دوستی آن مرحوم خلقی و پوپوليستی  جهان. فرهنگ جهان دوستی بومی در زبان فارسی عصر ما کرد
نبود بلکه مصلحتی بود ستيزی او معرفتی و فردی  نبود بلکه فردی و معرفتی بود همانطور که جهان

من با زبان عربی مشکلی »: چنانکه وقتی از او پرسش شد که مشکلش با زبان عربی چيست پاسخ داد
جالب است که امروز بسياری از اهل قلم ما که در نثر يا نظمشان . «هاست ندارم، مشکل من با عرب

اخوان، به عنوان يک . دانند می زند خود را مدافع حقوق مردم فلسطين وپر می ستيزی فرهنگی بال عرب
ی  تر آخر شاهنامه، خوان هشتم، قصه به بيان روشن. ، مکمل منطقی هدايت در نظم بود انديشمند ادبی

اندازی معرفتی  هدايت و اخوان پوست. کور در نظم هستند شهر سنگستان بازتاب و انعکاس روانی بوف
اندازی  اين پوست. ای دارد نی جايگاه ويژهيک فرهنگ بودند به همين دليل در آثارشان درد روا

. ی درمان مصلحتی نزد اولين نسل از روشنفکران مشروطه بود ی منطقی يک اراده معرفتی نتيجه
زاده، دهخدا، پورداوود، بهار و ديگران شرايط اين  هايی چون فروغی، تقی های آکادميک چهره کوشش
آخرين زور و تالش جريان  57انقالب . هم کردهای بعد  فرا اندازی فرهنگی را برای نسل پوست
امروز مدافعان مکتبی و فکری اين انقالب، . گرا بود که از همان آغاز به شکست کامل انجاميد سنت

ی اداری  ها، درحاشيه يا حتی بيرون از پيکره های اسالمی در دانشگاه مانند خاتمی، سروش و انجمن
ی  اندازی معرفتی ولی با در تن کردن جامه پوست کوشند بدون يک حکومت جمهوری اسالمی می

های  اينها حتی حاضر نيستند از کوشش. ی اين انقالب را زنده جلوه دهند های مرده مصلحت ارزش
رفت از  مند شوند تا با يک برون آکادميک که از انقالب به اين سوی انجام گرفته است از ريشه بهره

به همين دليل گذار از اين نظام بدون يک درگيری ملی و حتی . خود به جايگاه معرفتی نوينی برسند
در چاه ( نماد نيروی برونگرايیِ شهرياری در شاهنامه)افتادن رستم . المللی ممکن نخواهد شد بين

بود؛ پس رهايی روح رستمين ( گرايیِ شهرياری نماد نيروی درون)ی نبرد با اسفنديار  نابرادر نتيجه
ای که در مبارزه عليه اين نظام  و آن عده. مغان نيز نتيجه يک نبرد خواهد بود مردم ايران از اين چاهِ

کنند بهتر است آن را به عنوان يک اصل اخالقی و حقوق بشری مطرح کنند  عدم خشونت را تبليغ می
 .شرط مطلق تاريخی و نه يک پيش

 

، با گفتار مدرن نه تنها های قومی ايرانيان، به عنوان مثال در ادبيات هايی از ارزش بخش  -33
تناقضی ندارند که به عنوان مشوق روانشناختی برای آموزش گفتار مدرن بسيار مناسب و الزم هستند، 

 :به عنوان مثال
 رود سعدی چو فرهاد از جهان بيرون بتلخی می

 .و ليکن شور شيرينش بماند تا جهان باشد
 

روانی از اين بيت سعدی برای تدريس فکر  ی تواند به عنوان يک مقدمه هر دبير کالس فلسفه می
تواند از اين بيت الهام بگيرد يا  ی فکر مدرنش می يا هر نقاشی برای ارائه. تاريخی هگل استفاده بکند

فکر مدرن . حتی آن را نقش و تصوير بکند، و حتما هم اجباری نيست که از اين بيت ستايش بشود
مجبور نيستند ره ( حقيقت)و شيرين ( جهان بيرون)خسرو  ،(جهان درون)انتقادی است و در آن فرهاد 

چنانکه نظامی گنجوی و فردوسی هم چنين . افسانه و درام بزنند و با وجدان تراژيک قهر بکنند
حقيقت اين است که در غرب نيز متفکران رنسانس با نمايش . اند و بيشتر روی به تراژدی دارند نکرده

گرايی قومی به عنوان شاهد  های درون ای مناسب از ميراث ارزشه ی يک سری  تکه به جا و گزيده
های مدرن را برای اقوام  فهم و هضم ارزش( هنر پالستيک)گرا  های علمی و برون معرفتی، در روش

 . اروپايی ممکن ساختند
 

ی دوم قرن بيستم در تفسير فلسفی خود  ی فرانسوی در نيمه ژان هيپوليت هگل شناس برجسته -32
دهد که نزد هگل آشتی قومی نتيجه جنگ  ای نشان می نطق تاريخی هگل با زيبايی حکيمانهاز م

 :است( فرهنگ، اراده)ميان اعضای منزوی قومی 
ی تاريخ هگل  مقدمه بر فلسفه. «روح قوم همان است که بايست بودن و وجود را با هم آشتی بدهد» 

 .3105چاپ اول / گهانتشارات آ/ ی باقر پرهام  ترجمه/ ژان هيپوليت / 
 

حقيقت اين است که هماهنگیِ ميان گروهی، با وجود اختالفات، اگر در جهت منفعت عمومیِ » -31
 .«ی سياسی ختم خواهد شد جامعه عمل بکند به اتحاد در قالب يک بدنه

 :عظمت و انحطاط روم، مونتسکيو

 Grandeur et décadence des Romains , Montesqieu . page 72 / Gf-
Flammarion1968. 
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 مشروطيت ايران، جنبش
 يختارها و  در تکاپوی انديشه آن يستی چ ويت واقع

 
  

 اصغر حقدار گفتگو با علی         
 

   
o خواهان و مخالفان مشروطيت برای حفظ اخال   مشروعه رساالتهايی که در  امروزه آن ايده

ها در  ملموستر به تجربه درآمده و با عملی شدن آن ايده و رسماشد،  تجويز می... و ديانت و
ی سنت در معنای عام و کامل آن  های معطل مانده توان از قوه ين نمیاامروز ايران، پس از 

 . يل مشروطيت بر فرهنگ و اجتماع ايرانی مويه کردتحمسخن گفت و بر 
 

o اين جدال  واقعدارد که در  اگر از دوران مشروطيت جدالی ميان سنتگرايان و مدرنها جريان
 چهبا شدت و حدت هرچه تمامتر در جريان است، پس سخن از شکست مشروطيت ديگر 

 تواند داشته باشد؟ جايگاهی می
 

 
صحبت اين بار ما انقالب مشروطيت،  موضوعـ آقای حقدار، تالش 

! انقالب پس از يک سده ايننگاهی به . ها و پيامدهای آن است زمينه پيش
از بند توجه  ميهنمانهيچ بررسی و نگاهی به اين رويداد بزرگ تاريخ  امروز

رساند،  ثمرو گفتمانی که آن را به  3157به حادثه بزرگ ديگر يعنی رويداد 
ات حاکم در شرايط حاضر، آيا اقرار به شکست ببا توجه به مناس. رها نيست

 ؟نه نيستگرايا های آن اجتناب ناپذير و واقع مشروطيت و آرمان انقالب

  
شما و تبريک يکصدمين سالگرد جنبش مشروطيت  ازـ با تشکر  حقدار

ی فعلی ايران از  که در جامعه عينیهای  ايران، با صراحت و به استناد داده
جنبش مشروطيت شاهدش هستيم، از همين آغاز گفتگويمان  وقوع زمان
ه نه خير؛ جنبش مشروطيت ن: به سؤال شما جواب بدهم که توانم می

اند؛ برای اين که بهتر  های آن از بين رفته آرمانشکست خورده است و نه 
بازخوانی آن جنبش و تحليل عقالنی  کرد،بتوان به اين مسئله شناخت پيدا 

 .گذارد آرمانهايش بهترين راه را پيش روی ما می
توان به اهميت جنبش مشروطيت و الزاماتی  اين منظر می ازنظر من تنها  به

ساخت، آگاه شد و سپس به جای  پديداری ايران  رهنگ و جامعهکه در ف
سخن گفت؛ ـ  ايراندر « ی ناتمام مشروطيت پروژه»شکست مشروطيت، از 

و در  دارممن به تفصيل اين مسئله را در کتابی با همين نام در دست انتشار 

ای ناتمام در سير تاريخی خود  ام که چرا مشروطيت، پروژه آنجا توضيح داده
ی اول اين تبيين، درک و دريافت گفتمان مشروطه و  ـ بنابراين سويه است
آن است، يعنی طرح پرسش از آن جنبش و اين که  نتايجها و  زمينه پيش

ی دوم اين بحث کاوش از دستاوردهايی است  يهسو« مشروطيت چيست؟»
های مختلف زندگی ايرانيان است،  ی مشروطيت در اليه يجه و ثمرهنتکه 

 «مشروطيت چه دستاوردهايی داشت؟»که  مسئلهپرسش از اين  يعنی
ی اول ـ اگرچه به اجمال ـ شرايط درونی  از سويه سخنکنم در  سعی می من

های  را برای فهم بهتر آرمان مشروطهالمللی ايران عصر  و موقعيت بين
دانيد که  ترسيم کنم؛ می رامان  خواهان و علل استقرار آن در جامعه مشروطه

که از  داشتالساعه نبوده و ريشه در تحوالتی  ی خلق وطيت پديدهمشر
هايی از زندگی و سياست و  نزديک به يکصد سال پيش از آن، در اليه

ی ايران و روسيه که منجر جنگها باپيوسته بودند؛ در واقع  وقوعفرهنگ به 
در  پاريس را قراردادبه قرارداد ترکمنچای شد و جنگ در هرات با بريتانيا که 

ی سنتزمين وارد معادالت نوين جهانی شد که با امکانات  پی داشت، ايران
 .توانست در آن دوام بياورد نمی

به قيمت از دست رفتن بخشهايی از ايران  کهين قراردادها گذشته از اين ا
از نظر سياسی هم . بودند گذارمنعقد شدند، در مبادالت تجاری نيز تاثير

ی ديپلماتيک و  تازههای  ی را نداشت که در عرصهحکومت قاجاريه آن تواناي

38 
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های  ينهزماين مسائل . مند شود  های مدرن بهره در سياست داخلی از اهرم
تجار . های فرهنگی را از تحوالت جهانی فراهم ساختند بروز نخستين آگاهی

ی ورشکستگی قرار گرفته  از انعقاد قراردادهای پيش گفته در آستانه کههم 
های جدی در  يگر ارتباطات با کشورهای پيشرفته هم رخنهدز طرف بودند و ا

های اجتماعی خود را در جنبش  ين تکانهاولذهنيت سنتی پديدار ساخته بود، 
ين شاه هم صالبت ناصرالددر چنين شرايطی، ترور . ضد تنباکو نشان داد

 .ظاهری قاجاريان را به زير سئوال برد
 مفلوک عهديول آن کهيی ها ضعف و یتخت شاه به شاه نيمظفرالد جلوس
ی حکومت دستگاه قبل دری ها دهه از که را نوگرا رجال ازی برخ داشت،
و  حوادث سلسله کي دنبال به و واداشت تکاپو به بودند افتهي حضور

 ـی وقف نيزم دری استقراض بانک ساخت به اعتراضات  رينظيی دادهايرو
 سيانگل سفارت دری نينش ستب و قم به مهاجرت ـ ميعبدالعظ به مهاجرت

 قانون نياول و جاديا رانيا پارلمان نينخست و صادر تيفرمان مشروط... و
ی  زمره در رانيا» متجددان ريتعب به د ويرس بيتصو بهی رسمی اساس

 شروع رانيا دری که نهادساز بود پس آن از. درآمد «ونيتوس یکنست ممالک
 خود گر بهيدی رنگی اسيس و یاجتماع معادالت و بيتصوی عرف نيقوان و

به ی تيرع و ارباب گانيپاـ  رييتغ قوا کيتفک به مطلقه نظام آن در که گرفت
 شکوفا رانيا در تهيمدرنی ايدنی ها جوانه نينخست و ليتبدی شهروند حقوق
  .شدند

پژوهی يعنی پرسش از دستاوردهای  مشروطهی ديگر  سخن از سويه در
ی نيست که ايران شک: کنم ای می رهمشروطيت به اهم مسائل آن اشا

الطوايفی به صورت  حکومت آن نظام ملوک پيشامشروطه، کشوری بود که در
ای قاجاريه، توانسته بود نيروهای گريز از مرکز را با زور و  يت قبيلهحاکم

العنان بود  دارد؛ در نظام حکومتی قاجار، شاه حاکم مطلق باز تحرکارعاب از 
درباريان نوعا از افراد قبيله . ياشی و خوشگذارانیعو دربار محلی برای 

از هيچ نظم و انضباطی برخوردار  کهشدند و نيروهای نظامی  انتخاب می
 .داشتندنبودند، برای بقای شاه و دربار حضور 

کردند،  حکومتی قاجار انجام وظيفه می نظامی از مردان سياست که در برخ
کشورهايی چون روسيه و  درسياست به دنبال آشنايی که با تحوالت دنيای 

ی غربيان به کشوردارعثمانی به هم رسانده بودند و با آگاهی که از سيستم 
 عنوانی آن  دست آورده بودند، طرح دولت منتظم را برای ايران و اداره

مقام و اميرکبير دو تن از کنشگران سياسی ايران بودند که برای  کردند؛ قائم
جرايی، سخن از انتظام امور کشورداری به ميان بار در مقامات ا يننخست

به سوی تغيير رويه کشورداری و محدود و مقيد کردن  راآوردند و اذهان 
آنان به درستی دريافته . يان متوجه کردنددربارمباالتی  اقتدار فردی شاه و بی

منتظم است که در آن  حکومتبودند که بقای کشور و دوام رعيت به 
گذاری و  قانونی مملکت منوط به  گرفته از قانون و ادارهسيستم قضاء نشات 

قبول مسئوليت وابسته به پاسخگويی مجريان است؛ اين مسائل در ظرف 
يک به پنجاه سال پيش از مشروطيت، با صدور فرمان مشروطيت نزدزمانی 

ساخته شدند، به بار نشست و نخستين  آنو نهادهايی که به دنبال 
 .ياسی انجام گرفتسر ايران از کانال نوسازی دستاوردهای مدرنيته د

ياستمداران به کار ساخت و سازهای حکومت منتظم سهمان دورانی که  در
دگرگونی در فرهنگ سنتی و  ازمشغول بودند، نخبگان فرهنگی نيز سخن 

ی نوسازی  کنندهسنت فکری پيشينيان به ميان آوردند که در واقع تکميل 
 محورای قاجاريه را به چالش کشيده بود؛  بيلهبود که حاکميت و دستگاه ق

نوسازی فرهنگی، انتقاد از باورهايی بود که در بيگانگی از فرديت انسان و 
زمين شکل گرفته و در  طبيعی او در طول تاريخ ايران حقوقرعايت 

ی  های تازه بخشی از آن نوسازی، شيوه. بودگفتمانهای سنتی مأوا گزيده 
ی سنتی يعنی شعر  ين رسانهتر رانی تزريق کرد و اصلیادبی را به فرهنگ اي

های جديد  سبکاز سويی . فارسی را در محتوا و قالب به همآوردی فراخواند
سر گذاشت و نخستين رمانها در زبان  سرايی سنتی را پشت نوشتاری، قصه

ی به وجود آمدند و راه برای تحوالت کسانی چون صادق هدايت در فارس
 .يمايوشيج در شعر فارسی هموار نمودندنو  ادبيات داستانی

نگاری به بار نشاند  خود را از دل وقايع نخستهای  نگاری مدرن، جوانه يختار
و بازخوانی عقالنی گذاشته  سنجشهای اخالق و دين نيز به مسلخ  و حوزه

ی ذهنی ها های سنتی به سياست نيز بتبع دگرگونی رهيافت. شدند
مشروطيت، به چالش کشيده شده و الزامات  منورالفکران عصر ناصری و

های خود را  اولين متن« امر سياسی»در توجه خردمندانه به  جامعهواقعی 
زمين شرايط مدرن زندگی و  ها، ايران ين عرصهابا گسترش . شکل دادند

ديار به  يگر در سير تاريخی اين کهندای  سياست را به تجربه گذاشت و دوره
 . شخيص بودتيشين قابل پهای مشروطيت از دوران  نوجود آمد، که با آرما

هايی که اين جنبش ملی به فرهنگ و  وآرمان مشروطيتجنبش  بنابراين
ها در  تجربه نکرد، اگر چه آن آرمان رای ايرانی ارزانی داشت، شکستی  جامعه

بلکه مشروطيت  نشدند؛طول يکصد سال گذشته، به شکل کامل هم تثبيت 
 سخناين . م در فرهنگ و اجتماع ايرانی تبديل شدای ناتما به پروژه

طلبد که من از آن، در کتاب در  همانطور که اشاره کردم جايگاه مستقلی می
به تفصيل سخن « ی ناتمام مشروطيت پروژه»يعنی  انتشارمی  آستانه
 .ام گفته
که دو گروه بيش از همه بر شکست  هستماز گفتن اين مسئله هم  ناچار

بتوانند بر عقيم بودن افکار خويش  تايت تاکيد دارند، مشروط  خوردن جنبش
های به  بست يشه بنهمگرايان هستند که  از يک سو چپ: سرپوش بگذارند

ی فرافکنوجود آمده برايشان در ايران را به مشروطيت و آرمانهای آن 
ها، با تحريف تاريخ  رسای فريدون آدميت چيزنويسی به تعبير و کنند؛ می

پردازی راجع به سير سياست و  يت علمی در نظريهصالحو بدون مشروطيت 
از شکست و ناکامی مشروطيت به  سخنی معاصر،  فرهنگ ايرانی در دوره

نظرانی مثل آدميت،  صاحبی غيرمتعارف از تحقيقات  با استفاده ميان آورده و
يت مشروطی دوران چپگرايی خويش را به قالب تحليل  های فروخورده عقده
ست و به پيروی از غلط مشهوری که از سوی سنتگرايان و اتحاد زده ا
های گذشته ساز شده است،  از مدرن شدن ايران در دهه ناکامانها و  شازده

و مشروطيت را شکست خورده  روشنفکرانماندگی ايران را  علت عقب
 .اند خوانده

 که به خاطر از دست دادن فضايی که از هستندگرايان  سوی ديگر سنت از
اند، تا هم بر  يت سخن گفتهمشروطکردند، از شکست خوردن  آن ارتزاق می

برای وجود  همی نوگرايی که محصول مشروطيت است، فائق شوند و  روحيه
خويش در دوران پسامشروطه و تثبيت نهادهايی که حصول مشروطيت در 

ين هستند، محملی ارزشی و غيرواقعی دست و پا کنند؛ در اين سرزماين 
های  ای رسمی و غيرروشمند اشاره کرد که در دههه توان به نوشته یمه رابط

ی ـ حزبی و ارزشی، بدون اينکه به اصول اوليه و دستورگذشته به صورت 
يا از اسناد و متون دوران مشروطيت  باشندداشته  ینگاری آگاه اساسی تاريخ

شمار  زمين بی يفات تاريخ ايرانتحراند و بر  شناختی داشته باشند، منتشر شده
 .اند افزوده

های چپ که سخن از  نباشد که گروه مورد يد طرح اين مسئله هم بیشا
. برند يت میمشروطگويند، تبار به نيروهای تندرو  شکست مشروطيت می
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رنجک انداختند، به ترور ی محمدعلی شاه نا آرايی بودند و بر کالسکه
اهلل نوری را به نام مشروطيت که جنبشی  زدند، شيخ فضل دستبهبهانی 

های سنتی هم که برای  گروه. به دار آويختند بود،آور صلح و همبستگی  پيام
غرقاب مشروطيت افتاده بودند،  درحفظ سيادت سنتی خويش و از بد حادثه 

 داستانی گذشته،  سده با به دست آوردن فرصت مناسب در طول يک
سرايی رسمی و حزبی ساز کردند، تا انتقام  شکست مشروطيت را در تاريخ

و اشراقی باستانی خويش را از متجددان و  نامتعارفامتيازات 
ای نادانسته و  ين تحريفات بود که عدهاخواهان بگيرند؛ به دنبال  مشروطه

ه تکرار ترهات دو ب وناخواسته در گرداب توهم شکست مشروطيت افتادند 
 .گروه گفته شده، پرداختند

 شکستنظرم کسانی که سخن از  به
ی  رانند، اگر سوادی در مطالعه مشروطيت می

خود  چشمانتاريخ معاصر ايران ندارند، حداقل 
را باز نموده و از موسساتی که در اين مملکت 

اند و قبل از  شدهبعد از دوران مشروطيت ساخته 
ای  زمين سابقه ی ايرانآن در تاريخ طوالن

منظور همين  باشند؛نداشتند، ديداری داشته 
بند به حيات  نهادهای قانونگذاری است که نيمه

ی گذشته  يک سده دردهند و  خود ادامه می
: هيچ ارگان يا فردی نتوانسته آنها را از بين ببرد

ينی که در موضوعات عرفی، قوان ـپارلمان 
نهادهای  ـند ا به تصويب رسيده... قضايی و

يراث اصلی مشروطيت و مآموزشی که از 
 ـآشنايی با مدرنيته در اين مرز و بوم هستند 

ای از نتايج مشروطيت  نمونه... وانضباط عمومی 
هستند که ما در شرايط کنونی شاهد وجود آنها 

های زندگی  و حضورشان در اليه جامعهدر 
ايرانيان هستيم؛ بگذريم از اين سخن که تا چه 

اند؟  اين نهادها در کارکرد خود موفق بوده اندازه
شان  يتماهمکانيسم وجودشان تا چه اندازه با 

هماهنگی دارد؟ چه موانعی از گسترش و تثبيت 
که اين همه را تحقيقات روشمند تاريخی ... و اند؟ تمام و کامل آنها موثر بوده

تا بخش  بايد روشن کند مستقلپژوهی در مجالی جداگانه و  و مشروطه
 . افزاری اين پژوهش را ارتقا دهد نرم

  
ای و توسط چه جرياناتی ندای  نظر از آنکه با چه انگيزه صرفـ تالش 

ها و بسياری  شود، اما از ميان همان شکست انقالب مشروطه سر داده می
ديگر حتی اگر پذيرفته باشند که پيروزی انقالب اسالمی و استقرار حکومت 

مشروطيت و نافرجام ماندن  انقالبشدن شکست  آشکارشرعی نقطه نهائی 
آنها هم اين حکم  بارسد  انديشه تجدد و آزاديخواهی ماست، اما به نظر نمی

 اتفاقا. گذارد خاطره آن مطالبات و آن جنبش ما را آرام نمی. يندکنار آ بتوانند
امروز در اوج اين شکست، توجه و رويکرد به تاريخ و جنبش و انقالب 

به نظر شما علت اين رويکرد گسترده . وسيعی پيدا کرده است دامنهطه مشرو
آرامش دوستدار در خصلت و خوی ما ايرانيان در  کهچيست؟ آيا ـ آن گونه 

داده است ـ اين توجه و  تشخيصبرخورد به گذشته و تاريخ و فرهنگمان 
خ نس»و برای تهيه  نمايشی بازخوانی وسيع، باز هم به منظور تصويرسازی 

 نيست؟و غنودن در توهم آن « زربفت

شرعی با سپری شدن حدود هفتاد سال  حکومتـ ببينيد اوال استقرار حقدار  
و « مشروطيت انقالبآشکار شدن شکست »از مشروطيت، اصال به معنای 

نظر  بهدر ايران نيست؛ « نافرجام ماندن انديشه تجددخواهی و آزاديخواهی»
جمهوری اسالمی را هم بايد در راستای  و تشکيل 3157من رويداد سال 

هايی بود  گذاشت که برآمده از جنبش مشروطيت و ايده نظارهای به  پروسه
توانيد  يش، به اين کشور آورد؛ مگر شما میها که آن جنبش و پيش زمينه

يراث سنتی سياست و شريعت مرا در « جمهوريت»يا « انقالب»مفهوم 
در پارلمان به  خواهانه ز نظر باورهای شريعتشود ا ايرانی پيدا کنيد؟ مگر می

های  پايه ازاز ياد نبريم که يکی )وضع و تدوين قوانين عرفی مبادرت کرد؟ 
اهلل نوری با نظام مشروطيت، وضع همين قوانين  اصلی مخالفت شيخ فضل

در سنت دينی و شريعت اسالمی،  مگر.( بود
ارگانهايی چون ارتش و نهادهايی چون دانشگاه 

نظامی و فرهنگی يک دولت  ارکانت که اس
برآمده از تفکيک قوای اجرايی ـ قضايی و 

يل دهند؟ يا مگر جز اين بود که تشکمقننه را 
ی  حتی در دوران مشروطيت، با سيطره

ی کردن حقوق زنان به محاق قانونسنتگرايان 
 به  ای بعد، آن حقوق تعليق رفت، تا چند دهه

فعلی جامعه ـ رسميت شناخته شد و در شرايط 
حضوری  حداقلاگر چه به صورت ناقص ـ زنان 

ظاهری در جامعه دارند و در مشاغل اجرايی 
مقايسه کنيد  رااند؛ شما اين وضعيت  مستقر شده

با برخوردی که از سوی مجلسيان با درخواست 
 ی تعليم و تربيتها زنان برای حضور در صحنه

 .شد
که  يگر مسائلیدتوان اين مسائل و  يا میآ

نيازی به گفتن آنها در اين جا نيست، را ديد و 
شکست »ی را به معنای فعل باز هم شرايط 

ی  خواند؟ به نظرم پديده« انقالب مشروطيت
ی  ی اسالمی به نوعی تکميل کنندهجمهور

ای است که در يکصد  خواهانه های مشروطه ايده
زه آن گذشته فرصت آزمون و خطای آنها فراهم نشده بود و امرو سال
خواهان و مخالفان مشروطيت برای حفظ  مشروعه رساالتهايی که در  ايده

و ملموستر به تجربه درآمده و با  رسماشد،  تجويز می... اخالق و ديانت و
های معطل  توان از قوه ين نمیاها در امروز ايران، پس از  عملی شدن آن ايده

يل مشروطيت تحم ی سنت در معنای عام و کامل آن سخن گفت و بر مانده
 . بر فرهنگ و اجتماع ايرانی مويه کرد

که ناظر به رويکرد گسترده به مشروطيت  شمادر رابطه با ذيل سؤال  اما
ی انديشه تجددخواهی نافرجاماست و به نظر من همين مسئله ناظر به عدم 

يابی آن، دو ارزرويداد مشروطيت با تحليل و : و آزاديخواهی است، بايد گفت
يران اای در تاريخ  خواهيم بگوييم واقعه جا می يک. ی متفاوت است  مقوله

اتفاق افتاده است ـ گذشته از اين که آيا به شکست انجاميده است يا به نحو 
ای است که در  بوده است ـ جايی ديگر سخن از تحليل حادثه موفقکامل 

در بحث و بررسی مشروطيت هم درست است . استزمانی معين رخ داده 
هايی که  استناد کتابشناسی بهن آن رويداد تحقيقاتی نشده است و أدر ش که

و  محققاناند در يکصد سال گذشته  راجع به مشروطيت منتشر شده
بدهکار تاريخ هستند، اما حکم کلی اين نيست که هر آنچه که ! انديشمندان

ی  مشروطيت، يک پروژه جنبش: ام من که به دفعات گفته

ناتمام در سير تاريخی ايران است و برای تکميل و پرداخت 

در نهادسازی و چه در تحقيقات ـ کامال باز و قابل  چهـ 

 .تامل است
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اند حکايت توهمی است که در  ی مشروطيت گفته شده يا نوشته شده درباره
 . به کار رفته است «زربفتنسخ »هيه ت
کنيد که  يکرد گسترده به مشروطيت، فکر نمیروطرفی به قول شما همين  از

ی گذشته به تالطم  يدادهای سدهروای از ذهنيت ايرانيان را بعد از  گوشه
ين نهاده است، در زم ای را که بر تاريخ ايران واداشته و آن جنبش و خاطره

 فکرن و زنده بودنش در شرايط کنونی دارد؟ من واقع حکايت از حضور آ
کنم جدا از کسانی که در همان مدار ايدئولوژيک و دستوری به  می

خواهی و  های مشروطه امروزه تامل در ايده کنند، مشروطيت نگاه می
واقعی بينی به ما داده است؛ چرا  نوعبازنگری آن در شرايطی که داريم، يک 

ايم؛  آزمون گذاشته محکی ضدمشروطيت را به  که ما در حال حاضر تجربه
بودند،  آنخواهان خواستار  هايی که در آن دوران مشروعه يعنی همان آموزه

يازهای ن  ها را به مواجهه با امروزه در جامعه رسميت يافته و آن خواسته
 .استعينی و ملموس جامعه ـ سياست ـ فرهنگ و اقتصاد برده 

غنودن »مشروطيت و « يرسازی نمايشیتصو»توان از  نمی همين خاطر به
 که بازنگری در استآن سخن گفت؛ البته الزم به يادآوری « در توهم

ی ديگر تاريخی از ديدگاه دکتر دوستدار،  مشروطيت همانند هر حادثه
ی شناخت  است و براساس مبانی فلسفی و معرفتی شناختی و روش بالموضوع

پديداری دنيای جديد در ايران دارای يشان، به تعبيری مشروطيت توهمی از ا
ينخو بوده و در شرايط امتناع تفکری که از نظرگاه ايشان د سراسرفرهنگ 

توان دست به تجدد و توابع  و دارد، نمی داشتهبر فرهنگ ايرانی سيطره 
چون تحول ذهنيت و ديگر  اش سياسی آن مثل مشروطيت يا لوازم فرهنگی

 .ها زد عرصه
همه جانبه  اقتدارجنبش مشروطيت،  با يد که اگرپرسدار دوست يد از دکتربا

واقعيات  ازشد و در گذار  گرفتهفرهنگ دينی و دينخويی به سنجش 
تاريخی، پايان و اختتام خود را به محک آزمون عملی گذاشت، با توجه به 

زمين که آن را از آغاز تا امروز،  فکری شما در قرائت تاريخ ايران پروژه
کنيد، تحوالت دوران مشروطيت را در چه  تاويل می انهدينخويسراسر 

دهيد؟ آيا به واقع آن رويداد حامل  می قرارای با سنت دينخويی  رابطه
ينکه رويداد مشروطه هم بخشی اگسست از سنت پيشينيان نبوده است؟ يا 

استمرار امتناع تفکری قرار  در ساخت و  از دينخويی ايرانيان را ظاهر می
ايد؟ ترديدی  شناسايی کرده ايرانيانشما آن را در فرهنگ دينی گيرد که  می

يای جديد بود و دننيست که مشروطيت حاصل و محصول رويارويی ايران با 
ير ايشان تعبتوان آن پديده را برآمده از فرهنگ سنتی و به  به اين خاطر نمی
ت بخش سن يت پايانمشروطهای بنيادين  ين ايدهبنابرا .دينخويانه دانست

در  الاقلگذاشت که  روی فرهنگ ايران می ای پيش پيشين بود و راه تازه
بخشهای وسيعی از آن، عاری از دينخويی سنت و خارج از امتناعی بود که 

 . بر تفکر ايرانی تحميل کرده بود فرهنگآن 
هايی اشاره کرد که در گسست از  يات و انديشهادبتوان به  عنوان مثال می به

که منورالفکران اوليه به فرهنگ  مفاهيمیاز جمله . جود آمدسنت دينی به و
آن دوران که علل و عوامل  شرايطو انديشه ايرانی ارزانی داشتند، به واسطه 

 ستند،دان می استبدادماندگی ايران و زوال تفکر را در دو شاخه جهل و  عقب
 رزاميخان و  مفهوم قانون و آزادی بود که کسانی چون آخوندزاده ـ ملکم

کردگان آن دوره با آگاهی از  آقاخان کرمانی و تنی چند از ديگر تحصيل
دوستدار،  بايد ببينيم به نظر دکتر. کردند دنيای مدرن مطرح می های انديشه

های اجرايی سياست  مفاهيم داشتند؟ و مکانيسم اينآنان چه تعبيری از 
د که خارج از دانن تحوالتی می چهمدرن در جامعه ايران را ايشان دارای 

 گرفتند؟معيارهای دينخويی پيشين شکل 

توان ملتی دينی و  واقعا ملت ايران را می کهحاال بگذريم از اين مسئله 
يد؟ در مقام طرح تئوريک مسئله، نامفرهنگ آن را به معنای واقعی دينخو 

... شناختی و شناختی ـ روانشناختی ـ پديده اگر به تعاريف وجودی ـ جامعه
ينخويی دی  دين هم نظر کنيم، خواهيم ديد که در اين مقوله نسبت به

 چون ديدگاه دکتر. سراسری ايرانيان به ديده ترديد بايد نگريسته شود
توان به تبيين فلسفی از دين نظر کرد و آن را بر  ی است، میفلسفدوستدار 

ی  های گذشته تطبيق نمود؛ دين از نگره سده دررفتار و کنش ايرانيان 
شود که به  قدسی اطالق می امربه ارتباط شخصی با امر متعالی يا  فلسفی

است؛ در  شدهتناسب هر زمان و فرهنگی، آن امر قدسی به نامی خوانده 
شناسی فلسفی سخن از اين مسائل است که اين جوهره در نمادها و  دين

شود؟ و در اخالقيات فردی و اجتماعی از چه  چه صورت ظاهر می بهشعاير 
تواند برخوردار باشد؟ اگر اين مسائل و ديگر  یمه کنشی و ارتباطی جايگا

ی فردی و اجتماعی ايرانيان در طول رفتارهاشناسی فلسفی را بر  مسائل دين
ی ظاهر خواهد شد اعتقادهای گذشته محک بزنيم، به تحقيق کنش و  سده

ی قدسی دينی که در کيفيت ارتباط شخص متدين با امر  که از آن جوهره
ست، به غايت دور و سر در گرو خرافات و باورهای غيرمقدسانه دارد؛ از نظر ا

های عينی چيزی خالف اين را  رسد که داده ی تاريخی هم به نظر میکنشها
! بازی ايرانيان بيشتر داللت دارد، تا دينداری آنها دين برکنند و  ثابت می

ق سنت است؛ يا گرفته از همان دستورات اخال نشاترياکاری ايرانيان که 
چندگانه و هر از گاهی با  اعتقاداتباورهای خرافی و دمدمی بودن ميان 

توانند  معنايی می چههجوم اقوام و ملل بيگانه، تغيير دين و مذهب دادن، 
ينه آثار و زمدينی و ادای دينداری را درآوردن؟ در اين  داشته باشند، جز بی

« يگبسياحتنامه ابراهيم »وان به ت تاليفات چندی نوشته شده که از جمله می
از  کهکرد  اشاره ی صادق هدايت «حاجی آقا»ای و  العابدين مراغه از زين
های عالی بازخوانی روانشناسی اجتماعی ايرانيان در دوران معاصر و با  نمونه

ی دينداری  توانيم قصه اين بحث را خالصه کنم؛ می. يان مدرن هستندب
و اهتمام به کار و فعاليت مردمان اين سرزمين تالش  همانندايرانيان را 

در توهم پيشرفت و « ی از زربفت غنودنتوهم»بدانيم که بيشتر شبيه به 
ی  آلودگی مردمان اين خطه خوابهمتی و بيکاری و  ترقی است تا واقعيت بی

ميان آورد و  بهتوان سخن از پشتکار ايرانی  در اين مورد هم نمی. جهان
 .دازی را بر روی آن بنا کردپر ساختمان تئوری

هستی  دوستدار طرح پرسش در دکتردر جواب شما که از ديدگاه  پس
از خود بر جای  کهاثراتی  به واقعيت جنبش و دوماً مشروطيت است، بايد اوالً

توان با هيچ ديدگاهی  ت؛ اصل مسئله را که نمیشگذاشته است توجه دا
تا آنجا که من . معتقد باشيدآليسم  اينکه به ايده مگر  يده گرفت،ناد
مجله و تحقيقات فرهنگی تالش  نه دکتر دوستدار و نه شما که در فهمم، می

ی واقعيات  کنيد از دريچه فلسفی باور نداريد و سعی می مکتبداريد، به اين 
ی از پس يک سده به مشروطيت که آن هم نگاهماند  می. به مسائل بنگريد

به تجربيات گذشته در  توجها حدودی ـ با بحث ديگری است و شايد بتوان ت
گذاشته و دنبال  کنارايرانی که اکثرا انديشيدن را  نخبگان  ميان

يز دستاودوستدار و  سازی بودند ـ از احتياط دکتر بازی و حزب ايدئولوژی
 .ساختن مشروطيت اظهار نگرانی کرد

به خود  يت همچنان ذهن و زبان ما رامشروطين اگر از پس يک سده، بنابرا
ی تاريخی  ی را به اين واقعها مشغول داشته و به تعبير شما رويکرد گسترده

تالطم ذهنی  نشانگرای واقعی است و  شاهديم، در واقع حکايتگر وجود پديده
که در برخی از اذهان شروع به فعاليت نموده است؛ بگذريم از اين که 

 صد درازای يک های مشروطيت در ی سنتگرايان با اصول و آموزهچالشها
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و پی در پی را شکل داده، دليلی ديگر بر  مداومسال گذشته که جدالی 
ی بودن مشروطيت و رويکرد به عارواقعی بودن آن جنبش و اين جدالها و 

يه ـته»و « م آنـوهـغنودن در ت»و « یـازی نمايشـوير سـتص»آن از 
 خ ـنس

 . آن است« زربفت
   

بر مطالباتی نظير تاسيس عدالتخانه، مشروطه  دورانـ در سراسر تالش 
جديد اداره کشور، ضرورت آموزش  نهادهایاستقرار حکومت قانون، ايجاد 

غرب بود که از مجرای  جديداينها در اصل مظاهر تمدن . شد تکيه می... و
عصر  روشنفکرانبرخورد و آشنايی ايرانيان با اين تمدن به انديشه 

ماندگی ايران شناخته  حل مشکل عقب مشروطيت راه يافت و به عنوان راه
 در هر حال اين مطالبات در اعتراضات مردم و در انقالب مشروطه پی. شد

به بعضی از آنها فرمان مشروطيت صادر و اولين  پاسخگويیگرفته شد و در  
قوانين عرفی تدوين و پايه . شد تاسيسگذاری رسمی ايران  مجلس قانون

قدرت و اختيار شرع و  حيطهی گذاشته و از استقالل دادگستری و نظام قضائ
چگونه بايد  رالطفا بفرمائيد جايگاه اين تحوالت . متوليان دين خارج گرديد

 وتوان جنبش مشروطه را حامل عناصر  ارزيابی نمود؟ آيا به اعتبار آنها می
 اساسا کليد رمز گسست از سنت، مناسبات و روابط سنتی در ايران دانست؟

  
های آن دوران  های معرفتی و کنش داده. استترديد همين طور ـ بی  حقدار

ی که اشاره کرديد، سنت موارددر ارزيابی . هم ناظر به اين گسست است
يی چون نهادهاشد از دل آن سنت به پايان رسيده،  ايرانی عقيم بود و نمی

يا سيستم اجرايی قضايی را که . پارلمان و قوای قانونگذار به وجود آورد
ی انسانی است،  از قوانين موضوعه و ناظر به حقوق تازه شناخته شده دهبرآم

 ازدانيد که پيش از مشروطيت، قضاوت به معنای واقعی  می ساخت؛پديدار 
های آن  نوشته يسمی عقالنی برخوردار نبود و همانطور که درمکانسيستم و 

سخ و آمده است، قضا منسوب به نا... و« ياحس خاطرات حاج»دوران نظير 
 .بودمنسوخ شرع و معطوف به تکاليف آسمانی 

های  اکبر داور و پيشينه راجع به اقدامات علی شمادر گفتگويی که با  من
  ی نوين داشتم، بهدادگسترسنتی قضاوت در ايران و تحول آن به 

ام و در  پرداخته عدالتهای قضايی و  هايی از اين گسست در حوزه بخش
يت يا مشروطاما در رابطه با مفاهيمی که . نيست آن اينجا نيازی به تکرار

ين ايا  ،آنها را از ميان برداشت، مثل اتکا به آرای ناسخ و منسوخ در قضاوت
ی اعتقادی و  ای داد مثل عدالت که از حوزه که به آن مفاهيم، تعاريف تازه

های اجتماعی و سياسی وارد کرد و در واقع به فرايند  عرصهدينی به 
از مصدايق سنتی، آن را در حقوق و  گسسترسميت داده و با  سکوالريسم

همين فرايند را در  داشت؛قانونگذاری به فرهنگ و اجتماع ايرانی ارزانی 
 .يددتوان  بازخوانی و تجددخواهی مفاهيم ديگر هم می

  
شود که  آن گفته می پيامدهایـ درباره علل شکست اين انقالب و تالش 

 سياسیاهی هرگز نه تنها به صورت يک نظريه خو مبانی فکری مشروطه
کس بر  اين هيچ ودبا وج. تدوين نشد، بلکه اين مبانی حتا فهميده نشد

جدال و چالشی که از آغاز جنبش بيداری ايرانيان ميان  وجودیواقعيت 
شد، چشم نپوشيده و اثرات آن را نفی  درگيرطرفداران سنت و روشنفکران 

ما، آرامش دوستدار و از نگاه  گرامیگرش انديشمند تنها از زاويه ن. کند نمی
به ويژه امروزش ) تاکنونشکلی که به سراسر تاريخ ايران از دوران باستان 

 دينخويیدارند و آن را سراسر زير سلطه ( که حقا شاهدی است از غيب
فرهنگی و الجرم مسدود بودن راه تفکر و استمرار امتناع ايرانيان از تفکر 

تواند محور توجه  نين چالشی اساسا جز نمايشی بيش نيست و نمیچ بيند، می
های  خاص از تاريخ ايران و ماهيتا متفاوت از ساير دوره ای برای بررسی دوره

در اينجا نخستين . فرهنگ دينخوئی قرار گيرد وآن و بيرون از انديشه سنتی 
را  جدال اين « بود»توان  میآيد، اين است که آيا  پرسشی که پيش می

به فهم آن و الجرم  مشروطموکول به نتايجش و موجوديت و وقوع آن را 
 های بعدی نمود؟ تداوم آن از سوی نسل

  
يت و جايگاه آن در سير تاريخ سياسی و مشروطـ ببينيد وقتی بحث  حقدار

شود که هر کدام از  می شروعآيد، جدالهايی  فرهنگی ايران به ميان می
تاليفات دکتر  درزنند؛ به نظرم  جنبش ملی دست میطرفين، به روايتی از آن 
. نگرند ی ترديد می به ديده« خواهی مبانی مشروطه»طباطبايی است که در 

در حالی که اگر جنبشی از مبانی برنيامده بود و يا به آن مبانی آگاهی 
توانست نهادهايی را از خود به يادگار گذارد که در مقاطعی  می چطورنداشت، 
ای به  ی تازه خود موفق بودند و توانستند چهره کارکردواقعا در  از تاريخ

هايی که از  طرفی، رساالت و نوشته ازسياست و اجتماع ايرانی بدهند؟ 
يلی روشن و متقن بر دلخواهان بر جای مانده است،  متجددان و مشروطه

ای سياسی از سوی متجددان است و مدعای فهميده نشدن  تدوين نظريه
دهد؛ مگر اينکه انتظار داشته باشيم که تدوين  ادعا جلوه می بی ی رامبان

آمد که اين  يد در سياست، بايستی از سنت سياسی برمیجدای  نظريه
چرا که به سخن خود دکتر طباطبايی  است؛انتظاری بی وجه و ادعايی خام 

ی بود که سنت فکری و مدتدر جايی ديگر از آثارشان، در دوران مشروطيت 
يشه سياسی اندايران توان خود را برای ارزيابی عقالنی و بازسازی  فرهنگی

از دست داده بود؛ بنابراين متجددان آن دوران به درستی فهميده بودند که 
ای در سياست و نوسازی در فکر و فرهنگ، از مدخل آشنايی و  ين نظريهتدو

گذاری  هگذرد و همين کار را هم در حد توان خود پاي می مدرنشناخت دنيای 
ها را در به بار نشستن مشروطيت و ايجاد  يشهاندای از آن  کرده و ثمره

 .هستيم شاهدپارلمان و تدوين قانون اساسی به عينه 
اصطالح انديشمند استفاده کرد،  ازتوان  سويه ديگری که نمی در

اطالعی از سير انديشه  سوادی و بی سر بی ازکارانی قرار دارند که  سياسی
گشايی  يت و از سر عقدهمشروطعلل و عوامل تحول آن در دوران سياسی و 
ی گذشته وارد  های پی در پی که بر ايدئولوژيشان در چندين دهه از شکست

يانه جو کنند و مداخله ای قرائت می آمده است، مشروطيت را به روايت وارونه
نظر شوند که نه معلومات آن را دارند و نه توان اظهار در مباحثی وارد می

دهند که در همسويی با  در آن را؛ اينان گروهی را تشکيل می روشمند
گويند و به تقليد از  شکست مشروطيت سخن می ازهای روز،  ايدئولوژی

و موانع آن را در ناآگاهی  متجددانسنتگرايان، عوامل آن را در طرز فکر 
اکنش و»شبيه  افرادوضع و حال اين . دانند روشنفکران از سنت و تجدد می

ی «های وبا عشق سال»است که در رمان « های موجود در انبار کاهی اردک
گابريل گارسيا مارکز، بوق اتومبيل دکتر آريليو دازا و همسرش را که صدايی 

ی مرغابی داشت، اشتباه گرفته بودند و از خود در مقابل آن صداشبيه 
ی بايد به ين گروه را بيش و پيش از هر اقدامادادند؛  واکنش نشان می

يت دعوت کرد؛ خواندنی که از مشروطهای متجددان دوران  مطالعه نوشته
های مختلف  در دوره کههايی  های ايدئولوژی روی تامل باشد و بدور از آفت
 .اند زندگی خويش با آنها بسر برده

 
o  چندگانه و هر از  اعتقاداتگرفته از همان دستورات اخال  سنت است؛ يا باورهای خرافی و دمدمی بودن ميان  نشاتايرانيان که رياکاری

 دينی و ادای دينداری را درآوردن؟ توانند داشته باشند، جز بی معنايی می چهگاهی با هجوم اقوام و ملل بيگانه، تغيير دين و مذهب دادن، 
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تعبير شما، بر اساس دريافت فلسفی که از  بهانديشمندانی هم هستند که  اما
اينان با اينکه . برند ير سوال میزان دارند، اصل مشروطيت را سير تاريخ اير

رسد که گرفتار  می نظراند، اما به  در طرح مسئله انديشمندانه وارد شده
در  کهپردازی خويش هستند و به همين خاطر رويدادی را  های تئوری قالب

ند توان ای خويش نمی تاريخ خاصی اتفاق افتاده است، چون با آن تئوری پايه
شوند؛ در اين زمينه هم راه عقالنی اين  بگذارند، از اساس منکر می تاملبه 

نظر شود، تا اينکه واقعيتی ناديده گرفته شود؛ به  ی تجديدتئوراست که در 
: به درستی گفته است که« فلسفه حق اصول»ياد بياوريم که هگل در 

با لحاظ اين . دآي حوادث می ازانديشه به مانند جغد مينروايی است که بعد 
ببينيد اگر  دارد؛کنم که پاسخ شما در همان سئوال جای  مسائل، من فکر می

 واقعاز دوران مشروطيت جدالی ميان سنتگرايان و مدرنها جريان دارد که در 
اين جدال با شدت و حدت هرچه تمامتر در جريان است، پس سخن از 

 شد؟تواند داشته با جايگاهی می چهشکست مشروطيت ديگر 
گفتم، ديدگاه دکتر دوستدار با سواالت  دومطور که در جواب سوال  همان

با ديدگاه ايشان به  توان جدی معرفتی و تاريخی مواجه است و اصال نمی
. زدشناسی مشروطيت و پرسش از آن جنبش اتفاق افتاده دست  پديده

بنابراين برای اينکه بتوان از مشروطيت بحث کرد و آن را به محک 
تاريخی گذاشت، بايد از توهم شکست آن دست کشيد  وهای معرفتی  ونآزم

های  زمينه از چيستی و ثمرات و پيش وو واقعيت رويداد را به نظاره گذاشت 
مدرنيته که با  وچالش سنت : گويم آن پرسيد؛ در واقع به تکرار می

مشروطيت در اين مرزوبوم آغاز شده و تاکنون هم ادامه دارد، نه اينکه 
ترين بحرانهايی است که  ترين و واقعی يشی نيست، بلکه يکی از بنيانیمان

 .زمين را دربرگرفته است ی زيستی و فرهنگی ايرانها تمامی اليه
يت جدال سنت و مدرنيته را که در گفتگوی ما موجودی اينکه  درباره اما

يی بايد باشد، منوط کنيم به سنتگراتعبير درستتر آن، چالش مشروطيت و 
پيش از اين گفتم،  کهطور  هم آن از سوی نسلهای بعدی؟ به نظر من همانف

آن « فهم»کند و  مشروطيت حکايت از رويدادی می« بود»به قول شما 
دهد که برآمده از آن واقعيت و ناظر به بررسی و  ی ديگر را تشکيل میساحت

 .يابی رويدادی است که يکصد سال پيش به وقوع پيوسته استارزتحليل و 
يجه رسيد که مثال چون فهمی درست از نتتوان به اين  بنابراين نمی

برخی از اهداف،  کردنمشروطيت انجام نگرفته يا اينکه در نهادينه 
 درمشروطيت با موانعی برخورد کرده است، پس اصل قضيه و رويدادی که 

 . زمانی خاص اتفاق افتاده است نيز بالموضوع و از واقعيت عاری باشد
   
که امروزه گروه قابل  استـ پرسش بعد اينکه، اساسا چگونه ممکن ش تال

در  دوستدارتوجهی از انديشمندان ما از جمله شما و همچنين آرامش 
ايران از مجرای يک نگاه « ماندگی عقب»جستجوی پاسخ به پرسش از علل 

سراسر تاريخ ـ به ويژه با نگاه به امروز و تحوالتی که به وقوع  بهکلی 
از تفکر و زوال انديشه ـ صرف نظر از نقطه آغاز اين  ناتوانیته ـ بر پيوس

العلل توافق داريد، اما در برخورد و ارزيابی از  علتزوال يابندگی ـ به عنوان 
نگريد و آن را  آن يکسان نمی پيامدهایانقالب مشروطيت و پيشدرآمدها و 

 کنيد؟ از بقيه تاريخ ايران استثناء می
  

ها، مربوط به اختالف مبانی و ديدگاههايی است  يافتدرتفاوت ـ اين  حقدار
آن به بازخوانی مشروطيت و کال سنت  اساسکه هر کدام از پژوهندگان بر 

ها  و ورود به اين گونه بحث سنتاند؛ آن چيزی که من در برخورد با  پرداخته
از مراحل و  گذرسير تمدنی تاريخ انسان با : مد نظر دارم اين است که

ی تمدنهای  های مختلف، در دوران رنسانس سر از ايتاليا درآورد و بنيان کانم
را گذاشت که در مراحل بعدی تکامل خود، اصالح دينی ـ انقالب صنعتی ـ 

در ديگر مکانهای جغرافيايی را بر اساس ... های دموکراتيک و نظامايجاد 
د انسانی و يشگی آدمی بر آگاهی از حدود شناخت خرانددگرديسی در نظام 

ی  روشنگری و حامل انديشه دورانی روشنفکری که محصول  ظهور پديده
که تاکنون  دندآور ارمغانای را برای دنيای انسانها به  مدرنيته بودند، منظومه

هايش بر سراسرزندگی انسانی سايه افکنده  يزها و شدت و ضعفخبا افت و 
گرش تاريخی خويش را ی معرفتی و ن پايه اگرو پاسخگوی نيازهای اوست؛ 

های  تماميت آن و با اليه دربر اين نگاه تمدنی بگذاريم و مدرنيته را 
ورود  حالت،فرهنگی ـ اقتصادی ـ سياسی و اجتماعی آن ببينيم، در اين 

ی تمدن مدرن و راهسپاری برخی از نخبگان فرهنگی  زمين به گردونه ايران
مدرنيته در فرهنگ و های  ياسی آن به سوی نهادينه کردن مولفهسو 

کند و بالتبع اين نوع نگاه، لوازم و   يگر پيدا میدی ايران، صورتی  جامعه
فهمد که  يت را غير از آنی میمشروطالزاماتی دارد که پديده تاريخی 

اند؛ اين  را فهميده آنمعتقدان به مشروطيت بر اساس نگاه معرفتی ديگری، 
طرف  ازملگرايی استوار شده و ديدگاه از يک طرف بر واقعيات عينی و ع

ای بودن تمدن  های معرفتی خود را در نگاه تمدنی و منظومه ديگر، بنيان
ها، چونان ورود به  های بعضی گويی  که بر خالف آشفته فهمد مدرن می

توان با مدرنيته برخورد کرد؛ به  نياز، نمی موردسوپرمارکت و انتخاب کاالی 
ی مختلف آن همديگر را تکميل ها يهنظرم مدرنيته، تمدنی است که ال

ين تمدن اکنون ا. فشارد ی انسانی پای می کنند و بر نيازهای نوشونده می
 راای انسانها تبديل شده و کارکردهای تاريخی خود  ديگر به سرنوشت سياره

ی همگانی  های زيستی و فرهنگی آدميان به آزمون و تجربه در زمينه
 .استگذاشته 

و تمدن سنتی ايران در دوران مشروطه  فرهنگه در برابر ين تمدن بود کهم
های زيستی و فرهنگی  يهالو يکصد سال پيش از آن قرار گرفت و تمامی 

يته داشته مدرنپس اگر نگاه تمدنی را به . زمين را به چالش گرفت ايران
خواهان را در راستای نوسازی و طی کردن فرايند  های مشروطه باشيم، کنش

ها  ی مدرنيته خواهيم ديد که با تعليقی در ايده ن و ورود به پروسهيزاسيومدرن
ای است که از حرکت ايستاده و بر تکميل خود اصرار  يش چند دههکنشهاو 

که گفتم در شرايطی که مدرنيته دوران جهانی شدن  همانطوردارد؛ چرا که 
ی  سهی مشروطيت را که در واقع پرو پروژه توان کند، نمی خود را سپری می

طرحی ديگر در اجتماع و  ومدرنيته در ايران است، به کناری گذاشت 
يت بخشی شفاففرهنگ اين مرز و بوم درانداخت؛ اين ديدگاه ما را به سوی 

ماندگی ايران و ترقی و پيشرفت جهان ديگران راهبر  به دوگانگی عقب
خن بر خالف انديشمندانی که از تمام شدن ايران و فرهنگ آن س وشود  می
های مدرنيته، به  توان با آگاهی و شناخت مؤلفه می نظرگاه،گويند، از اين  می

های  انديشه»ی مدرنيته در  يران و پروسهانوسازی در فرهنگ و اجتماع 
از نافرجامی کنشهای مدرن و  گذاراذعان داشته و به اين ترتيب با « ايرانی

يی از سنتگرايی ها همويه بر حذف فرهنگ ايرانی از جهان که به نظر من رگ
 جهاندر آن نهفته است، چرا که به باوری که مدرنيته را کارکرد واقعی 

ی پرتگاه حذف و  داند، آنچه که از بين رفته و به لبه کنونی انسانها می
يده است، نه فرهنگ ايرانی که اکنون با جغرافيای آن تعريف رسانحطاط 

ائی از موضوعيت برخودار در گفتمانهای قدم کهشود، بلکه سنتی است  می
 .بايد بدهد مدرنها و کنشهای  بود و اکنون جای بر انديشه

همديگر از ضرورتهای سخن از انحطاط  ازنظرم تفکيک اين دو مسئله  به
ماندگی و  و عوامل عقب عللايران و زوال انديشه و امتناع تفکر و پرسش از 
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کنيم  می برخوردنی به آن رود که در کمتر مت نيافتگی ايران بشمار می  توسعه
ير و خو به سبک سنتی باستانی ايرانی، مسئله را سياه و سفيد و آميخته با 

بينيم، که اين شيوه برخورد با مسئله، محور موضوع مدرنيته در ايران  شر می
 . محاق بحثهای ايدئولوژيک و روزمره برده است بهرا 
ايطی و در هر وضعيتی ی است که در هر شرموجودياد نبريم که انسان  از

ی گواهی بر اين مسئله انسانمستعد آموختن و ترقی است و سراسر تاريخ 
توانستند از  ینمهای اوليه و غارنشين  است و اگر جز اين بود به نظرم انسان

 بهآن حالت بيرون آمده و مراحل مختلف رشد تاريخی و سير تمدنی خود را 
بنابراين سخن . ای و فراصنعتی برسانند دوران رسانه

يگاه آن در تاريخ جااز جنبش مشروطيت و تبيين 
ايران هم از قواعد و مبانی معرفتی شناختی ـ روش 

کند که انديشمند و  يروی میپ... شناختی و
ای با تکيه بر آنها به تحليل و بازخوانی  پژوهنده
پردازد و  يت و يا هر رويداد تاريخی ديگر میمشروط

 .يدگو میاز آن در متن خود سخن 
ی که راجع به نگار اتفاقا در فصل اول تک من

های دکتر آرامش دوستدار در دست تهيه  انديشه
ی سخن از  مقولهدارم، در شرايط فعلی 

تر و  ماندگی ايران را از کفر ابليس معروف عقب"
يد بيراه نباشد سخن از شاخوانده ام؛  "تر ملموس

ز ماندگی ايران را در ميان قشر وسيعی ا عقب
يران، نزديک به مد بخوانيم تا اکردگان  تحصيل
کمتر کسی به استناد آثار و ! ی فکری دغدغه
اند مثل  در معرض انتشار قرار گرفته کههايی  نوشته

ی  آرامش دوستدار، از سر تامل فلسفی و بر پايه
اند؛ باقی  معرفتی با اين مقوله برخورد کرده معضل

 کردنهمه فسانه است و افسون، برای رنگ 
جوانان و اظهار لحيه در بديهيات و واقعيات 

نگاری مدرن و  يت با تکيه بر روش تاريخآدمزمين؛ پيش از اين فريدون  ايران
ايران رانده بود؛ در  انحطاطپژوهی، سخن از برخی عوامل  بر بنيان مشروطه

را در اين  اهتمامای که پشت سر گذاشتيم، در داخل ايران بيشترين  دهه
 ازی سياسی و برآمده  دکتر طباطبايی با بازخوانی تاريخ انديشهمسئله، 

را به  "زوال انديشه و انحطاط ايران"نگاهی فلسفی از آن خود کرده است و 
های دکتر کاظم  اش تبديل نموده است؛ در اين رابطه نوشته يقاتتحقمحور 

منتقل  تامالت تاريخی و قابل توجهی را به خواننده ازای  علمداری نيز بهره
يان، درد مزمن انحطاط ايران را از منظری مکند؛ اما دوستدار در اين  می

ينی را عامل امتناع تفکر ـ نه دگذارد و رواج فرهنگ  فلسفی به مداقه می
جای سخن از آن  کههايی دارند  انديشه که ايشان بر به کارگيری آن خرده

و  آراا وارد بحث از شمارد؛ من اين ج اين جا نيست ـ در اين مرز و بوم می
ی  آستانهرا به کتاب در  شما و خوانندگان  مشو های دوستدار نمی انديشه

 . دهم انتشارم راجع به ايشان ارجاع می

   
ماندگی  مشروطيت علت و عوامل اصلی عقب صدرـ منورالفکران تالش 

کردند؛ کسانی چون  جستجو می استبدادجهل و  شاخه ايران را در دو 
و قلمی خود با اين دو  فکریهای  بربستر جدال... ه، کرمانی، ملکم وآخوندزاد

برخی از اين . داشتندعامل، مفاهيمی را به فرهنگ و انديشه ايرانی ارزانی 
اگر اجازه . بودندمفاهيم نو و برخی نيز هر چند نه جديد اما با مضمونی تازه 

نگاهی  دهيد به ياری شما به مضمون برخی از مهمترين اين مفاهيم
به عنوان نمونه عدالت؛ عدالتی که مورد نظر مشروطه خواهان بود، . بياندازيم

به . پوشيد به صورت حکومت قانون جامه عمل به خود می شکلدر معنا و 
اما . شد از مجرای آزادی کسب می عدالتیعبارت ديگر از نظر آنان چنين 

و از راه استقرار  قانون دراين آزادی بايد از راه عينيت يافتن و تثبيت 
با چنين  وبه اين ترتيب . گرديد حکومت چنين قانونی تامين و تضمين می

شود قابل تاسيس و خود بخود  درکی، آزادی در برابر استبداد بوده و امری می
شايد به همين دليل بود که در انديشه . ماهيتی حقوقی و سياسی دارای

انقالب و تاسيس مجلس،  دورهخواهان  مشروطه
آنچه در اولويت قرار گرفت و پررنگتر شد، امر 

قانون و سازماندهی تشکيالت  نهادبنيانگذاری 
اداره کشور بود و افزايش کارآئی آن در تضمين 

 ابرو دفاع از برابری آحاد ملت در بر ملتحقوق 
 شماآيا از نظر . قانون و عدالت در اجرای قانون

اسر چنين درکی از آزادی از مفهوم واقعی آن سر
 بيگانه است؟

  
يد، درخواست کردـ همانطور که شما اشاره  حقدار

خواهان بود  ترين مطالبات مشروطه عدالت از اصلی
ين اعتراضات يعنی پيش اولو اين خواسته حتی در 

از اين که نظام سياسی مشروطيت به صورت 
دانيد که  بود؛ می توجهوسيع مطرح شود، مورد 

دالعظيم متحصن خواهان زمانی در عب مشروطه
مواجهه برخاسته بودند، بند  بهالدوله  و با عين ندبود

ای در تمام شهرهای  بنای عدالتخانه»چهار آن 
بود « ی جلوگيری از ستمگريهای حکامبراايران 

که توسط سفير عثمانی به وزير امور خارجه وقت 
يران تسليم شد تا به حضور مظفرالدين شاه ا

 .رسانده شود
وضع شی فی »ير از آن درک سنتی از عدالت بود که غدرک، واقع اين  در

واقعيات سياسی و اجتماعی نداشت؛  باو نظاير اينها بود و ارتباطی « موضع
خواهان عدالت مورد  مشروطهآيد،  طور که از مضمون اين خواسته برمی همان

ينی و عنظر خود را خارج از باورهای متافيزيکی و در راستای تحقق 
خواستند و اگر آن فرض را بپذيريم که مشروطيت و مفاهيم  ن میاجتماعی آ
های مدرن به ايران بود،  از دگرگونی زمانه و ورود انديشه گرفتهآن نشات 

ماند که گسستی به غايت واقعی از سنت  ی نمیباقپس جای شک و ترديدی 
يجاد شده بود، که راه به اخواهان  فکری و سياسی در ميان مشروطه

ياسی سو تغيير در روش حکومتی و نوسازی آن با تاسيسات  نهادسازی
بندی  توان در پای برد؛ همين درک و دريافت از مفهوم عدالت را می می

ترين  ی آزادی هم ديد؛ مفهومی که يکی از اساسی به مقوله خواهان مشروطه
يان و متجددان به وجود آورده بود و بيشترين حجم سنتگرااختالفات را ميان 

مشروعيت را ورود مفهوم مدرن  مدافعانت مخالفان مشروطيت و رساال
به مدرن بودن  بتوانآزادی به خود اختصاص داده بود؛ برای اينکه بهتر 

 بهتوان  خواهان از آزادی پی برد، از يک طرف می درک و آگاهی مشروطه
خواهان مراجعه کرد و از طرف  اهلل نوری و ديگر مشروعه لوايح شيخ فضل

ی چون ميرزای نائينی را در رابطه با آزادی ديد که نشات کسانتلقی ديگر، 
خواهان  راهی در ميان متجددان و مشروطه وگرفته از سنت قدمائی بود 

اگر جنبشی از مبانی برنيامده بود و يا به آن 

توانست  می چطورمبانی آگاهی نداشت، 

نهادهايی را از خود به يادگار گذارد که در 

خود موفق  کارکردمقاطعی از تريخ واقعا در 

ای به سياست  ی تازه بودند و توانستند چهره

 و اجتماع ايرانی بدهند؟
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. شناختی مواجه شد روش وبستهای جدی معرفتی  نتوانست باز کند و با بن
و  مدرنبنابراين اگر منظور شما از مفهوم واقعی آزادی معطوف به تلقی 

نظر تمايل يافت که  اين توان به يرمتافيزيکی از آن است، به تحقيق میغ
همانطور که . خواهان از آزادی هم واقعی بود و هم مدرن مشروطهدريافت 

ی قانونگذاری و رعايت آزاديهای اجتماعی و نهادهانهادينه کردن عدالت در 
يات هايی ديگر از ح در برهه وسياسی هم که در مجلس اول شورای ملی 

ی نبود، بلکه آزادمشروطيت شاهد آن هستيم، نه تنها بيگانه از مفهوم واقعی 
 . شد با آگاهی واقعی از آن طرح و ارائه می

  
 و حکومت آن، بر پايه  قانونـ درک بيان شده در پرسش پيشين از تالش 

اين يعنی . پندارد نظری است که قانون را يک نهاد مستقل از قانونگذار می
معنا  اينفهمم به  نمی! فهمم اجازه دهيد بگويم من معنی آن را نمی چه؟ اگر

که قانون و نظام حقوقی تدوين شده که خود ساخته و پرداخته دست انسان 
تواند  از شرايط فرهنگی و عرف و عادت روزگار خود است، چگونه می متاثرو 

نی از شود و مکانيزم و حرکت خاص خود را بيابد؛ يع بدلبه نهاد مستقلی 
تاثيرپذير بوده و به موازات اين  جامعهمناسبات اجتماعی و نيازهای 

تاثيرگذار شده و  مناسباتتاثيرپذيری خود تغيير يافته و همچنين بر همان 
 آنها را تغيير دهد؟

  
ی در يک جامعه از مراحل مختلفی عبور قانونگذارـ ببينيد فرايند  حقدار

آن ايده به سنجش و ارزيابی  سپس. شود ای مطرح می کند؛ نخست ايده می
به  گفتگوست،ای که در محاق سنجش و  پس از آن ايده. شود کشيده می

های موضوعه در مراجع تدوين و برای اجرا به  صورت نهادينه در قانون
اگر اين فرايند را به تصويب قوانين مدرن . شود ی کاربردی تبديل میها اليه

خواهی  های قانون شود که ايده وشن میيت تطبيق کنيم، رمشروطدر دوران 
سياسی پيش از مشروطيت از لزوم شناخت و  مدرنکه متجددان و کنشگران 

يقت توجه به نيازهای اجتماعی و حقاند، در  اجرای آنها در ايران سخن گفته
فرايند سير تاريخی دچار  درها متغيراند و  اند؛ همانطور که ايده فرهنگی داشته

دگرديسی  ازه همان صورت نيازها و مناسابت اجتماعی هم شوند، ب تحول می
ی تاريخ جوامع به دفعات شاهد اين  و تغييرات در امان نيستند و در پروسه

ايم و همانطور که در پاسخ سؤالی به اشاره گفتم، اصال  ها بوده یدگرگون
توانست از آن  در انديشه و تغييرات در اجتماع، انسان نمی تحوالتبدون اين 

و بعد از پشت سر گذاشتن تمدنهای مختلف،  آمدهحالت غارنشينی به در 
ی  ين بدون طی کردن پروسهبنابراای جای بگيرد؛  اکنون در وضعيت رسانه

توان  به يقين نمی جامعه،پردازی ـ نهادسازی و پاسخگويی به نيازهای  ايده
 .گفتاز فرايند قانونگذاری و تحول در سياست و فرهنگ اجتماع سخن 

بينيد  اگر شما مجلس اول را می. افتاد اتفاقمشروطيت هم همين فرايند  در
حکومت است، به يقين  کردنکه در آن صحبت از تدوين قانون و منتظم 

در رساالتشان  ها خان ها و افکاری است که ملکم اين مذاکرات برآمده از ايده
دريغ  شان ات زمانهاند و سپهساالرها از اجرای آن در حد امکان از آنها نوشته

دانيد که قانون اساسی مشروطيت در واقع سومين قانونی بود  اند؛ می نداشته
دوران ناصری در ايران تدوين شد و از جهت اجرا و نهادينه شدن  ازکه 

در آن قانونگذاری فرايندی که . رود يران بشمار میااولين قانون اساسی 
ی  های دوره بنابراين قانون و نبودقانون اساسی مشروطيت طی کرد، موفق 

اساسی مشروطيت  قانونولی چون . ناصری در حد حرف و متن باقی ماندند
يازهای ندر پارلمان مطرح و به تعبير شما متاثر از شرايط فرهنگی و عرف و 

پس . های قبلی رها شد جامعه بود، توانست استقرار يابد و از سرنوشت قانون
ار نيست و هر قانونی که در جامعه تصويب و نهاد مستقلی از قانونگذ قانون

شود، برآمده از شرايط فرهنگی و اجتماعی دارند که  می گذاشتهبه مورد اجرا 
 .يت داده استموضوعضرورت تدوين آنها را 

« ساخته و پرداخته دست انسان»يمی نظير اهفماينکه قانون را با  اما
بهتر است که از زبان . دير شوتعب بخوانيم، به نظر من ممکن است باعث سوء

ی اجتماعی سخن قراردادهامدرن در بازگويی اين مقوالت استفاده کنيم و از 
و انتظام  اجتماعبردی کردن حقوق طبيعی انسانها در ربگوييم که در واقع کا

دهنده به زندگی و زيست آدمی در جامعه هستند، در شکل تدوين قوانين 
 .ناسبات اجتماعیو عرفی و تصويب آنها برای م موضوعه

  
 کنم از سخن آرامش  می سعیـ اما در نگاه ديگری به مفهوم آزادی، تالش 

. گيرم ياریدوستدار ـ اگر درست فهميده باشم ـ برای ارائه تعبيری از آن 
در تعريف آزادی در درجه نخست به معنای درونی آن نظر دارند،  نايشا

سنجيدن و گزيدن »دن وی در استقالل انسان و به منزله مختار بو بهيعنی 
با چنين درکی از آزادی طبعا بايد راه تعمق « .خود راهراه شخصی و رفتن به 

آيا اساسا وجود چنين درکی از . شد می گشودهبر سر مفهوم استقالل فرد نيز 
توان در  هائی از آن را می نشانه ياآزادی به معنای انسان مستقل و خودمختار 

 نمود؟خواهان مشاهده  نظام انديشگی مشروطه
  

آزادی ناظر به مفهوم کانتی آن است که  ازـ دريافت دکتر دوستدار  حقدار
های مختلف انديشه و زندگی  يهالرهايی انسان را از قيد و بندهای سنتی در 

ی  از رساله مشهورای  و حتی دينداری در نظر دارد و برگرفته از جمله
کانت در جواب مندلسزون کانت است؛ آنجا که « روشنگری چيست؟»

و . ست از نابالغی به تقصير خويشتن خود روشنگری، خروج آدمی»: يسدنو می
. به کار گرفتن فهم خويشتن است بدون هدايت ديگری درنابالغی، ناتوانی 

ی، وقتی که علت آن نه کمبود فهم، بلکه نابالغبه تقصير خويشتن است اين 
دلير ». باشد بدون هدايت ديگری آنن کمبود اراده و دليری در به کار گرفت
اتفاقا اين « .یروشنگراين است شعار « !باش در به کار گرفتن فهم خويش

درک و دريافت ـ اگرچه با واسطه و به راههای ديگری ـ در ميان 
ی آثار و  شود و از مطالعه ی مدرن در ايران مشاهده می يانگذاران انديشهبن

رک بنيانی از آزادی که از استقالل فردی و توان به اين د می آنانتاليفات 
 .آيد، رسيد ياسی به دست میستشخص اجتماعی و 

کنم که کمتر  مشروطيت جلب می دورانتوجه شما را به سندی از  من
دانيد  است؛ می گرفتهخوانده شده و شايد به داليلی عمدا مورد غفلت قرار 

های  يش زمينهخواهی که در پ که يکی از انجمنهای متجدد و مشروطه
ياسی و فرهنگی مشروطيت از اهميت خاصی برخوردار بوده و توانست تا س

ی سياسی و فرهنگی مدرن را به ايرانيان معرفی کند، ها حد زيادی آموزه
خان آدميت بيست سال پيش از  یعباسقلبود که توسط « جامع آدميت»

ريانات و در ج شدخان تأسيس  صدور فرمان مشروطيت و به تأسی از ملکم
يانگذار بنهايی که  مشروطه و بعد از آن، نقش فعالی داشت؛ در يکی از نامه

خطاب به سيدمحمد طباطبايی نوشته، اصول اساسی « جامع آدميت»
را به زبانی گويا و واضح بيان کرده است؛ در  مدرنسياست و فرهنگ 

ه، يد کرد تا در ايران سلطنت مشروطباجهد » :بخشی از آن نامه آمده است
 «.پا گردد برپارلمان ملی، وزرای مسئول، استقالل ديوان قضا 

اين مفاهيم برآمده از همان آزادی و  کهتحقيق شما هم قبول داريد  به
ايرانی از آن  روشنفکرانفرديتی است که در دنيای مدرن پديد آمده بود و 

ور از صد بعدای ديگر که به مظفرالدين شاه روز  خبر داشتند؛ همو در نامه
منتشر شده « يادآوری خيرخواهانه»فرمان مشروطيت نوشته و تحت عنوان 

مردم اشاره کرده « حق مشروع»جمله مواردی که گوشزد کرده به  ازاست، 
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جلوگيری ... » :نويسد زدايی از آن می يت و آفتمشروطو برای تکميل فرايند 
و ی مملکت و گدائی ملت خراباز خياالت مفسدين که همه وقت مهمد 

ضعف سلطنت و پراکندگی جمعيت و سرگرمی مذموم پادشاه و حجب 
اند از اهم فرائض  يق بشری و سد باب معارف و آزادی افکار بودهحقا

ای نبايد در اين مهم  ين واجبات آدميان است و دقيقهتر خواهان و معظم ترقی
 «.گردداکبر غفلت 

هايی از نخبگان  يم که در همان دوران بود که رسالهنکنطرفی فراموش  از
بشر ـ حقوق اساسی ـ حقوق  حقوقفرهنگی و سياسی در موضوعات 

يخواهی و فردباوری آزادشد که حکايت از روحيه  منتشر می... ديپلماتيک و
توان به تاکيد آخوندزاده بر تقويت  یمديگر موارد  از. متجددانه آنان داشتند

ی در جامعه ـ سياست و که بنياد هر هرگونه تحول کرداشاره « ی خيال قوه»
به درستی تشخيص داده بود تمدن  کهداند؛ آخواندزاده  فرهنگی سنتی می

اين رابطه  درمدرن برآمده از عقالنيت خوداتکاء و علم تجربی است، 
ی ديگران حاصلی نخواهد بخشيد وقتی که  اتخاذ تجربه... » :نويسد می

او « ...به پی نبرده باشداندازی عقول ارباب تجر اساس خيال و طرح بهانسان 
دهد که باسوادی  يت ورود به مدنيت نوين را استمرار میاولوتا جايی اين 

ی  «يک کلمه»و در نقد . شمارد ی آن میاساسهمگانی از شرايط اوليه و 
بايد اين اساس ظاهر »ير او تعبمستشارالدوله تغييرات اساسی را که به 

ی خيال و  در قوه تحولنوط به همان را م« بالکليه از بيخ و بن برکنده شود
ای  يلهقبی مقابل فرهنگ و اعتقادات  دستيابی به آزادی فردی که نقطه

 .خواند سنت است می
 :ی يهپاواقع پروژه آخوندزاده، بر  در

 شده،کسب آگاهی آغاز ( الف
 يده،رستحول در سياست ( ببه 

 کشيده اجتماعتغيير در ( از آن به ج و
 .يابد می دستمدرنيته ( در نهايت به د و

الدوله و ميرزا  خان ناظم های ميرزا ملکم در نوشته توان ين موارد را میهم
يم طالبوف و ديگران هم به دست آورد؛ عبداالرحآقاخان کرمانی ـ ميرزا 

دوران مشروطيت از مفاهيم  روشنفکرانتوان از آگاهی  بنابراين به تحقيق می
آن مفاهيم را در  کردنايند نهادينه مدرن آزادی و فرديت سخن گفت و فر

 .ی استقرار نظام جديد اجرايی به عينه ديد پروسه
  

ربط با مفهوم استقالل  درـ در غرب مفاهيمی چون آزادی و فهم آن تالش 
 مدنیگيری حقوق شهروندی و جامعه  فرد، بنابه تعبير فوق، بستر شکل

اهدش هستيم، مستقل از قدرت سياسی قرار گرفت و با موفقيتی که ش
ترديد دستيابی به  اما بی. و پيشرفته غربی ساخته شد آزادبنيانهای جوامع 

مبتنی بر چنين مفاهيمی در غرب نيز يک  ای انديشه و سپس نظام اجتماعی
اثر دانستن آن  و بی مشروطهآيا باور به شکست انقالب . شبه صورت نگرفت

نگاهی نابگرا  سلطه، بيانگر و نفی يا ناچيز گرفتن دستاوردها و پيامدهای آن
 دادنکنيد تن  خواهی نيست؟ آيا فکر نمی به مفاهيم اساسی انديشه مشروطه

به سلطه چنين نگاهی بار ديگر ما را از درک اهميت نگاه تاريخی به 
مهم ديگر و نشات گرفته از آن يعنی درک مفهوم  امر دور ساخته ورويدادها 

 ؟را نا ممکن سازدتداوم 
  

که قائل به شکست مشروطه  دبايد از کسانی پرسي رااين سئوال  ـ حقدار
ی ناتمام در  مشروطيت، يک پروژه جنبش: ام هستند؛ من که به دفعات گفته

در نهادسازی و چه  چهسير تاريخی ايران است و برای تکميل و پرداخت ـ 

با  مقابلهدر تحقيقات ـ کامال باز و قابل تامل است؛ اتفاقا من هم برای 
داند، بر اساس  ای که حيات خود را در اعالم شکست مشروطيت می پروسه

ی عينی و رويدادهای تاريخی سخن از ناتمام بودن مشروطيت و ها داده
های انسانی و در راستای پاسخگويی  يد انديشهجدتکميل آن با دستاوردهای 

 گويم و در واقع، حکايت يرانی میابه نيازهای جامعه و سياست و فرهنگ 
در محيطی  کهدانم  ی اذهانی می شکست مشروطيت را ساخته و پرداخته

را  خودی فرازمينی  خارج از معيارهای قانونی، سيطره و  غيرمشروط
ی  طور که پيش از اين گفتم، بر امتيازهای از دست رفته خواهند و همان می

 کنند؛ پس برای اينکه بتوان به ناتمام ماندن خود ناله می... ی وشازدگ
های فکری و سياسی آن را دور ساخت و به  و از آفت شدمشروطيت آگاه 

ها و سير تاريخی  ی در آموزهبازنگرتکميل آن کمک کرد، راهی جز 
ی و واقعی با افت و عقالنزمين نيست و همانا برخورد  مشروطيت در ايران

ه خواهانه ب يتتمامتواند هم ما را از زير نگاه  خيزهای مشروطيت است که می
سازی دستاوردها و پيامدهای جنبش  آن نجات دهد و هم به شفاف

 .يت ياری رساندمشروط
  

را رفتن به اعماق  دينخوئیـ آرامش دوستدار راه رهايی از فرهنگ تالش 
يافته  دوامهای  بنيانهای فرهنگی به منظور شناخت و روشن ساختن تاريکی

ان برای رسيدن به اين ايش. داند و سپس نقد و بريدن از آن می« حال»تا 
يعنی رفتن به راه مستقل « سنجيدن و گزيدن راه خود»به هر نسلی  رهائی،

 :کنند و آن را به اجمال چنين تصوير می نمودهخود را توصيه 
 .خود گذشتهاز نو شناختن و برآورد ( 3
 .آن هم با نگاهی پرسنده و بر پايگاه آگاهی کنونی ـ همزمانی ـ خود( 2
عامل به »آن بودن، بلکه « حافظ»نه  يعنیو نقد اين گذشته، با پرسش ( 1

 . آن شدن« تاريخ سپردن
 .برای خود و موجوديت خود استقالل آفريدن رهگذردر اين  و  (1

های پس از مشروطه که از قضا در اوج  نسل ازاگر ما ـ به عنوان يکی  خوب
بخواهيم به  آورده است ـ رویبحران و ناروشنی آينده خود به اين گذشته 

 :بايدراه توصيه شده آرامش دوستدار برويم، 
 کنيم؟انقالب مشروطه چه  با

 چيست؟سپردن آن به تاريخ  راه
بنيانهای پيام آزاديخواهانه و تجددخواهانه  دريافتآن به معنای درک و  نقد

 آن؟آن و تداوم 
 يافته آن و اعراض و های دوام روشن ساختن تاريکی معناینقد آن به  يا

 بريدن از آن؟
  

تاثيراتی که جنبش مشروطيت در ذهن و  بهکنم با توجه  ـ فکر می حقدار
. از اساس منتفی است "آناعراض و بريدن از "ه است تزبان ايرانيان گذاش

دريافت  ونقد آن به معنای درک "هم به نظر من در  "سپردن آن به تاريخ"
است که در واقع  "و تداوم آنواهانه و تجددخواهانه آن خبنيانهای پيام آزادي

 .است "های دوام يافته آن نقد آن به معنای روشن ساختن تاريکی" همان
هايی  زدودن کج راهه. با مشروطيت داريم سدهيعنی کاری که ما از پس يک 

گير فرهنگ و  آن دامن الزاماتاست که در استبداد و جهل به ماهيت و 
که تناسب ميان  نباشداحتياط به دور در حقيقت شايد از . ی ايران است جامعه

ی ـ ناصرايران با مشروطيت را در همان آفاتی بدانيم که منورالفکران عصر 
ماندگی  طور که خودتان در يکی از سئواالت اشاره داشتيد ـ در عقب همان
بالفاصله بايد اشاره کرد که اين بار جهل . جهل و استبداد: دانستند یمايران 
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 اصغر حقدار آثار منتشر شده از علی, انديشه های ايرانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

های سياسی از  يت است و استبداد در کنار نظامشروطممعطوف به ماهيت 
 .يت را دچار وقفه کرده استمشروط  سوی برخی از نخبگان هم

به مشروطيت به گفتگو گذاشتيم، ناچار از  راجعبندی از مطالبی که  جمع در
بينانه با جنبش مشروطيت و  واقعبرخورد معقول و : اين يادآوری هستم که
ايرانی است  فرهنگی آن، تبيين و ارزيابی سياست و تحليل اهداف و آرمانها

ای که از استقرار مشروطيت گذشته، به موانع تکميل و  که در يک سده
ها و  فرانيد مشروطيت تبديل شدند و آن را از ماهيت اصلی ايده گسترش

بی ترديد در اين بحث امروز ايران را به اصطالح اهل  ساختند؛اهدافش دور 
يق درآوريم؛ چرا که شرايط امروز چه از نظر علت  حالتد به پديدارشناسی باي

هم از مشروطيت و هم مدنيت مرخص است  فرهنگ،سياست و چه از نظر 
يی و فکری باشند که در اجراهای ما بايستی معطوف به موانع  و ارزيابی

 .يل شدندتبدای گذشته به عوامل توقف و ناتمام ماندن مشروطيت  سده
سازی برای آن جنبش مربوط  فرهنگ بهتوجهی  به بیين موانع بخشی ا

ترين  که در اصلی گردند اندازيهايی برمی شوند و بخش ديگری به دست می
 ظاهرنتايج مشروطيت يعنی قانون اساسی و پارلمان در حکومتهای وقت 

ی مشروطيت را از واقعيت وجودی و  شدند و آن نهادهای ارمغان داده
ر اين رابطه اولين انحراف به تندرويهايی د ساختند؛ماهوی خود تهی 

محمدعلی شاهی از سوی برخی از  استبدادگردد که در فردای سقوط  برمی
آنارشيستی حوزه قفقاز  افکارخواهانی به ظهور رسيد که تحت تاثير  مشروطه

 .بودند
ای تعبير  ای از پارلمان به طويله که در دهه آمدديگر زمانی به عمل  انحراف

باز انحرافی ديگر زمانی به . اند شدهند راسی گوسفند در آن جمع شده که چ
ی از قانون اساسی، موادمورد و غيرالزم در  وقوع پيوست تجديد نظرهای بی

ی که از معنا و حالهای پادشاه در امور اجرايی هموار کرد، در  راه برای دخالت
در اين . محتوای مشروطيت، مقيد و محدود کردن قدرت پادشاه مراد بود

اسناد مهم کمتر  کنم که مانند ديگر توجه شما را به سندی جلب می رابطه
توجهی شده است؛ در جريان  يقات تاريخی به آن بیتحقخوانده شده و در 

ای به  السلطنه در نامه ی، قواماساسدر قانون  3122تجديد نظر سال 
ای آن از زحماتی بر ومحمدرضا شاه بعد از اشاره به اهميت قانون اساسی 

مشروطيت تا آن دوران کشيده شده و با اشاره به گسترش فرهنگ حقوق 
اينک با صدور منشور ملل متفق و اعالميه ... » :نويسد در جهان، می بشر

از طرف ممالک معظمه منتشر گرديده و دنيا حقوق  کهعمومی حقوق بشر 
و يحضرت همايونی که حفظ اعلبيشتری برای مردم گيتی شناخته است، 

چگونه امر  اند، صيانت قانون اساسی را بر عهده گرفته و سوگند ياد فرموده
فرمايند اين وثيقه محکم را که در دست مردم ايران است، از ريشه و  می

يان برهم زنند و قوانين مصوبه مجلس شورای ملی را که از در بند مجلس بن
و . ا توقيف گردانندمتصوره بگذرد، قابل تعويق يا تعليق ي اشکاالتسنا هم با 

چنين فکر در حکم تعطيل قوانين و محو و الغای  وقوعتوجه نفرمايند که 
سکوت بگذرد و معدودی برای  بهمشروطيت است و بالفرض اگر امروز 

موافقت  آنخوش آمد اعليحضرت يا در نتيجه تهديد و تطميع در پيشرفت 
فقت کرده و نمايند، وای به حال امروز و آتيه آنها که سکوت و موا

متاسفانه حرفهای « .اند به مخاطرات عظيم آن متوجه ننموده رااعليحضرت 
تجديد نظر در قانون اساسی و اعطای  با دربارقوام گوش شنوايی نداشت و 

گذاری کرد که بيش  بدعتی را پايه 12  اصلحق انحالل مجلسين به شاه در 
است که در آن شرايط از عجايب روزگار  شد؛از همه دامنگير محمدرضا شاه 

در مواردی همانطور که  وخواهان هيج اعتراضی به دربار نکردند  مشروطه
الملک  يمحکقوام تشخيص داده بود، به همراهی و همرأيی با شاه کوشيدند؛ 

ای با اشاره به مسئله تجديد  که از فعاالن صدر مشروطيت بود، در مصاحبه
يت ما اين است که نقض بزرگ قانون اساسی و مشروط»: گفت نظر

به نظر من هرگاه . انحالل مجلس نداده است جهتاختيارات الزم را به شاه 
اساسی ما نقض نخواهد  قانوناين ماده بر قانون اساسی اضافه شود، 

 «.داشت
زاده و مستشارالدوله از ياد  نظير تقی خواهان الملک و ديگر مشروطه يمحک

کردن قدرت پادشاه است و  دودمحبرده بودند که مشروطيت برای مقيد و 
تعليق و تعطيل  حکمالسلطنه نوشته بود، در  اين تجديد نظر همانطور که قوام

توان به مسائلی اشاره کرد که کوتاهی در  باز هم می. مشروطيت بود
ی  های آن را سرلوحه سازی برای مشروطيت و اهداف و ايده فرهنگ

مگانی قرار داده بودن و يا به ی آموزش و پرورش هبرابردی رريزی کا برنامه
ساز در تاريخ  ای حساس و سرنوشت برههتعبير درستتر، برای جنبشی که 

ی که اکثر آنها در فرهنگرفت، نخبگان سياسی و  زمين به شمار می ايران
سازی  فرهنگی  جريانات مشروطيت هم نقش فعالی داشتند، نتوانست پروسه

 .را نهادينه کنند
ين مسائل و روشنگری در موانع نهادينه اشمند در نظر من کنکاش رو به

ماندن مشروطيت  ناتمامتواند هم دليلی بر واقعی بودن  شدن مشروطيت می
باشد و هم ذهنيت جستجوگری را که در پی کاوش از علل و عوامل 

ماندگی ايران و پرسش از چرايی ناموفق بودن مدرنيته در ايران را به  عقب
 .العاتی تبديل کرده است، راهگشا باشديقاتی و مطتحقی  پروژه

 
نهايت  تالش ـ آقای حقدار از شما بابت وقتی که در اختيار ما گذاشتيد بی

 .سپاسگزاريم
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 !ايم تاريخ ارتش و کاری که هنوز از عهده آن برنيامده
 

 
و منظمِ تحت  يافته يکی از اندامهای دولتهای مدرن نيروهای نظامی سازمان

های  در جهان کنونی هم هنوز يکی از عرصه. فرمان دولت يکپارچه آن است
های آن، سطح کيفی و کمی و ميزان  سنجش توان ملی کشورها و دولت

 . پيشرفتگی و آمادگی نيروهای نظامی آنهاست
های ايده تشکيل ارتش نوين ـ به عنوان يکی از  بسته شدن نخستين نطفه

گردد که در آغاز آن  ای باز می صالح و ترقی کشور ـ به دورهاجزاء انديشه ا
ای که به گفتة دکتر جواد  های نظامی ايران از روسيه قرار دارد، دوره شکست

ها، مدار کارها بيشتر از آن که بر مذاکره  در مناسبات ميان دولت»طباطبائی 
ای  فهباشد، بردشمنی و جنگ بود و در واقع مذاکره و مصالحه همچنان وق

 «.آمد در فاصلة رخوتناک دو جنگ به شمار می
دولت ايران نه در داخل وضع بسامانی داشت و »در چنين دورة خطيری اما 

والجرم عليرغم اين که « .توانست همه اسباب جنگ را تدارک ببيند نه می
قرار داشت و در « جبهة مقدمِ دارالسلطنة تبريز»فرماندهی آن جنگها، در 

دلير عباس ميرزا و مربی و پيشکار با درايتش ميرزا ابوالقاسم دست شاهزاده 
خان فرهانی بود، اما هربار به سبب دور بودن دربار تهران و درباريان از فهم 

گذاشتن سپاه ايران، آن دولتمردان و « اسباب و ابزار»اهميت امر، و بی 
از آن کاری که »نخستين پيشگامان انديشه اصالح و پيشرفت کشور، 

وقت گذشت و اسباب »: و به گفتة قائم مقام. برنيامدند« خواستند، بشود یم
و نتوانستيم با الاقل قشون و سپاه معقول تا سرحدات خودمان برويم، . نرسيد

و حکم شاهی و خزانه شاهنشاهی و همت ...زور»زيرا جنگ « بنشينيم
ر تهران الزاماتی که شاه و بسياری از کارگزاران دربا« .خواهد سلطانی می

 «.خبر بودند يکسره از آن بی»
های بعدی از جمله اقدامات اصالحی ميرزا  عليرغم تالشهائی در دوره

خان اميرکبير وزير روشن انديش، با فراست و کاردان دورة ناصری، اما  تقی
تحقق ايده تشکيل ارتشی يکپارچه و قدرتمند و مجهز به نظام فکری و 

ر زمان، تا مرحله انقالب مشروطه بدست فرماندهی جديد و منطبق و درخو
چرا که هنوز، همانگونه که ميرزا ابوالقاسم خان تشخيص . تعويق سپرده شد

داده بود؛ نه اراده و حکم شاهی و نه خزانه پُرپول شاهنشاهی و نه همت 

تنها حاصل اين اقدامات حضور و سازماندهی سه نيروی . سلطانی فراهم نبود
زير نفوذ و بعضاً تحت فرماندهی بيگانگان در خاک نظامی رقيب يکديگر و 

های مسلح  دسته. کشور گرديد؛ يعنی نيروی قزاق، ژاندارمری و پليس جنوب
سنتی خانها و ايلخانها، عشاير و حکام محلی نيز که در بده بستانهای 
سياسی فرمانروايان محلی با حکومتگران تهران و شاه مملکت همچون سند 

کردند، تنها  قدرت فرماندهان محلی خود عمل می تضمين و اهرم حفظ
آمدند که از مفهوم ارتش به معنای نوين  نيروهای مسلح ايرانی بحساب می

 . های نجومی داشتند آن فاصله
همپای رشد جنبش مشروطه خواهی، انديشه حفظ استقالل کشور که به 

ل شده مکان و ميدان حضور و نفوذ بيگانگان و تاراج توش و توان ملت بد
طلبان  ای تقويت يافت و  ايده قديمی اصالح بود، به صورت فزاينده

تجددخواه مبنی بر تشکيل ارتش يکپارچه و نيرومند بار ديگر رساتر از 
الزم پيشبرد جنگها با « اسباب»ارتشی که ديگر نه تنها . هميشه طرح گرديد

آمد،  نيروهای دشمنانی که در آن سوی مرزها جای داشتند، به حساب می
شد که تنها به ياری آن دولت تازه  بلکه ابزار و امکان حياتی شمرده می

توانست بر شرايط هرج و مرج و ناامنی درونی که در  تأسيس مشروطه می
بخش بزرگتر خود حاصل حضور و نفوذ پرفتنه همان دشمنان بيگانه ـ اينبار 

سامانبخشی به  ارتشی که بايد در عين. در اين سوی مرزها ـ بود، فائق آيد
ها در کشور، همچنين به مثابه  ها و جداسری اوضاع نابسامان ناشی از شورش

نمادی از يک سرزمين يکپارچه با دولتی قدرتمند و مسلط بر تمامی اوضاع 
دولت تازه تأسيس . شد کشور و مرزهای خود، پايه گذاری و تأسيس می

جددخواهان کشور با مشروطه در تحقق اين ايده پايدار و آرزوی ديرينه ت
های بسيار مواجه گشت و تحقق اين امر  مشکالت بی پايان و فراز و نشيب

 .   و به قدرت رسيدن رضاشاه به تأخير افتاد 3233خطير بار ديگر تا کودتای 
ها و  تا کنون آنچه که در باره سرگذشت ارتش ايران در دست داريم، گفته

و خاطراتی به همت برخی از ها  هائی است که به صورت روايت نوشته
اين گفتارها و . اند افسران عالرتبه ارتش پيش از انقالب اسالمی انتشار يافته

نگاری مستقيم  توانند به عنوان اسنادی در زمينه تاريخ نوشتارها هرچند می

88 
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مورد توجه قرار گيرند، اما هنوز کار جدی، منظم و منسجم، و از سر نقد و 
گيری ايدة تشکيل نيروهای نظامی  بت تاريخ شکلبی طرفانه، در زمينه ث

ايران و فراز و فرودهای آن به عنوان يکی از نهادها و نمودارهای سنجش 
و اين کمبود اساسی، در کنار بسياری . توان دولت ملی، صورت نگرفته است

های ديگر اين ملت ـ ملتی که اينچنين دلبند حفظ آب و  از کم و کاستی
 .ويش است ـ  جای شگفتی بسيار داردخاک و ارض و ارز خ

های تاريخی خود در عرصه تاريخ  چند باری، در چارچوب بررسی« تالش» 
معاصر ايران سعی نموده است، امکانات محدودی را که در اين زمينه در 
دسترس داشته است، بسيج نمايد و کوشش کرده است به اين مهم با اتکا به 

و دست درکاران سابق نيروهای نظامی  های برخی از همين افسران دانسته
منابعی را گرد آورد، اما حاصل کار با توجه به اهميت و بزرگی  پيشين ايران

 موضوع، در مقياس بسيار بسيار 
 . ناچيزی بوده است

ای که به موضوع ارتش  هرچند ما تا کنون، عليرغم توجه خاص و عالقه
ايم، اما  برنيامده« ستيم بشوداز آن کاری که می خوا»ايم، هنوز  ايران داشته

اختصاص دوبارة سرفصلی به موضوع ارتش و تاريخچه آن در اين شماره 
ويژه به مناسبت صدمين سالگرد انقالب مشروطيت، بيانگر انگيزه و عالقه 

در پاسخ به اين انگيزه با سرهنگ سابق . به اين موضوع اساسی است ما 
، تماس گرفته «نيما»دهنده ماهنامه ستاد آقای عيسی پژمان، بانی و انتشار 

و قصد خود را مبنی بر اختصاص فصلی از اين شماره را به تاريخ ارتش 
درميان گذاشتيم و از ايشان تقاضا کرديم که اختيار و ابتکار عمل در اين 

ايشان نيز عليرغم کسالت و گرفتاريهای بسيار با . زمينه را برعهده گيرند
ا، مطالب بسياری را از همکاران سابق و امروز لطف فراوان نسبت به کار م

ما ضمن . خود گردآوری کرده و جهت گزينش و چاپ در اختيار ما قرار دادند
سپاس و قدردانی از ايشان و همچنين از تک تک اين عزيزان، به درج 

ای که شمائی از تاريخ  ايم، به گونه ها مبادرت ورزيده بخشی از اين نوشته
، در اختيار «جنبش بيداری ايرانيان»گيری و آغاز  ارتش از زمان شکل

آن »تا کی رسد آن هنگامی که از عهده . قرار گيرد« تالش»خوانندگان 
 !   برآئيم« خواهيم بشود کاری که می

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بيگانگان و نيروهای نظامی پيش از تشکيل ارتش نوين

 
 سرهنگ محمد جناب 

 
 اننيروی قزا  در اير

 
های قفقازی با  ناصرالدين شاه در سفر دوم خود به اروپا وقتی رژه قزاق

های پر زرق و برق را ديد از امپراتوری روس  پوشش يک شکل و پاگون
های  درخواست کرد چند تن از افسران خود را به ايران بفرستد تا نظامی

هادی تزار نيکالی که گويی منتظر چنين پيشن. ايران را هم آموزش بدهند
بود سرهنگ دومانتوويج را به سرپرستی هيئت اعزامی برگزيد که در سال 

ای کسان معتقد هستند که چون نيکالی خواسته پاره. وارد تهران شد 3252

است در ايران سرپلی داشته باشد، او بود که هيئتی را به شاه عرضه کرده 
ف است، امّا هر چند بريگاد قزاق ضعي»: دومانتويچ بعداً گفته است. است

نفر  055اولين هنگ قزاق با . «برای نفوذ روسيه در سراسر ايران مفيد است
تشکيل شد، بتدريج به تيپ و به لشگر ترقی يافت و تعدادی افسران ايرانی 
مثل جهانبانی، آيرم و شفائی برای تکميل آموزش به مدارس نظامی مسکو 

در انتخاب افسران  نه شاه و نه دولت هيچکدام کنترلی. فرستاده شدند
گزارشات مستقيماً به قفقاز . گزينش آنان در دست مقامات قفقاز بود. نداشتند

به نوشتة استفانی کرونين . رسيد شد و دستورات از آنجا می فرستاده می
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از نظر افسران روسی بريگاد قزاق، منافع )، (مرکز مطالعات شرق در لندن)
داشت، سلطنت شاه هم به وجود اين روس با استبداد قاجار پيوند تنگاتنگ 

چای، امپراتور روس تعهد  دانيم که در معاهده ترکمن می( بريگاد وابسته بود
در سلطنت . کرده بود که از سلطنت اعقاب ذکور شاهان قاجار حمايت کند

ها بودند که ايشان را از تبريز به تهران آوردند و بر  مظفرالدين شاه، قزاق
ها بودند که مجلس  در سلطنت محمدعلی شاه قزاقتخت سلطنت نشاندند و 

بريگاد قزاق در واقع گارد سلطنتی بود و ديديم که در . را به توپ بستند
بمباران مجلس توانست براحتی مجاهدين را در هم بشکند و از منافع شاه 

 .حمايت کند
ها کالً مورد تنفر مردم بودند، زيرا به عنوان نشانة ديگری از تسلط  قزاق

هايی که بيشتر در شهرها از  انضباطی آمدند و از لحاظ بی شمار می ها به وسر
گرفت، برای عمليات نظامی بر عليه  شد، اين تنفر باال می آنان ديده می

عشاير آموزش نديده بودند، اما پيش از تأسيس ژاندارمری دولتی، گاه اين 
 3252در سال  .شدند که البته توفيقی نداشتند دار می وظيفه را هم عهده

 311نفر مشتمل بر سوار اسبی، توپخانه و پياده نظام،  3255تعداد بريگاد به 
بيشتر افسران و کارمندان از مهاجرين قفقاز . افسر روسی 35افسر ايرانی و 

برداری  ها هميشه مراقب بودند تا از هر پيش آمد مناسبی بهره روس. بودند
از سقوط محمدعلی شاه و بحرانی که  پس. کنند و بر تعداد بريگاد بيفزايند

نفر در  3255رخ داده بود، دولت را مجبور کرد با دو برابر کردن نفرات تا 
تبريز موافقت کند، در واقع دولت روسيه جای پای خود را در بخشی از کشور 

دانست، محکم  با انگليس در حيطه نفوذ خود می 3357که به موجب قرارداد 
بر تسلط خود ( S.P.R)طرف با تشکيل پليس جنوب انگليس از آن. کرد می
ها از طريق  شدند، روس ها دچار مشکل مالی می هر وقت قزاق. افزود می

بريگاد قزاق که در . گرديدند دار می بانک روس به حساب دولت ايران عهده
جريان انقالب مشروطيت به علت مشکالت مالی از قدرت آن کاسته شده، 

شک نيست . نوعی همدردی با انقالب مواجه شد در صفوف مختلف خود با
که وجود چند تن از علما در رأس قيام مشروطه بر تمايالت افسران مسلمان 
اثر گذاشته بود تا آنجا که از تيراندازی به سوی جمعيت که همراه روحانيون 

به همين دليل وقتی سرهنگ لياخوف در رأس . ورزيدند بودند، خودداری می
رفت، بسرعت شورايی که افسران مسلمان تشکيل داده بودند بريگاد قرار گ

برکناری اين افسران هم بر . منحل کرد و مخالفين روسيه را اخراج نمود
های داخل بريگاد افزود و هم سبب قهر و غضب علماء گرديد  تعداد ناراضی

لياخوف . کردند از قدرت اين نيرو بکاهند که همراه با بعضی وزراء تالش می
با دفاع و تأييد منافع افراد قسمت امر خود، اعتماد آنان )ين همه توانست با ا

و ( را تا حدودی بدست آورد، انضباط برقرار کند و کارآئی آنرا بهبود بخشد
در مجلس جديد هم که . مأموريت حمله به مجلس را بخوبی انجام بدهد
بودند که  نمايندگان مدعی. تشکيل شد، حمالت بر عليه بريگاد ادامه داشت

ها  پردازد در حاليکه آنها فقط به سود روس هزينه بريگاد را دولت ايران می
اند اطالعات محلی را به ستاد  افراد بريگاد موظف شده. کنندعمل می

کاساکوفسکی فرماندة وقت بيشتر تالش . بفرستند تا به مسکو ارسال شود
: خود گفته بود. کندها استخدام  کرد تعداد بيشتری را از ميان شاهسون می

های رزمنده و مهّم توجه  به گسترش بيشتر نفوذ روسيه در ميان قبيله»
آميز بشدت  سران قبايل به اين گفته اهانت. «بيشتری دارد تا آيندة بريگاد

پرسنل  305افسر و  22اعتراض کردند و فعاليت آنها منجر به استعفای 
 .عادی قزاق شد

خوف فرماندار نظامی تهران شد و با پس از به توپ بستن مجلس، ليا
  اختيارات کامل تا ورود مجاهدين بختياری ديکتاتور مطلق شهر شده بود و از

البته کودتای لياخوف تعدادی از . کرد خواهان جلوگيری می فعاليت مشروطه
ها استعفا کردند و ديگر  نفر از قزاق 155کادر بريگاد را ناراضی کرد و حدود 

پس از آنکه . شدند ن زير دست افسران روسی نمیحاضر به کارکرد
محمدعلی شاه به سفارت روسيه پناه برد، با وساطت سفارت مذاکراتی بين 
لياخوف و سران قيام انجام گرفت و وی پذيرفت زير امر دولت جديد خدمت 

ولی داويوسکی . کند و تحت فرمان مستقيم سپهدار وزير جنگ قرار گرفت
وقتی ساالرالدوله برادر شاه، . ت وزير جنگ سر باز زدفرمانده بعدی از اطاع

ها برخالف دستور دولت به حمايت از او  در غرب کشور قيام کرده بود، قزاق
 . برخاستند

ها در اين دوره افزوده شده بود، امّا پيدايش ژاندارمری  گرچه فشار روس
 توسعة. گشوددولتی در صحنه، صفحه ديگری در تاريخ نظامی کشور می

اين نيروی جديد موجب رقابت شديد بين اين دو تشکيالت گرديد و گاه 
جنگيد،  هنگاميکه ژاندارمری در لرستان می. شد منجر به روياروئی آنها می

واويوسکی . فرمانده قزاق از اعزام افراد خود به کمک آنها خودداری کرد
باشد،  ها نبايد ژاندارم حضور داشته اصرار داشت که در منطقه نفوذ روس

اين سياست روسيه . ها هم بشوند دار امنيت راه توانند عهده ها خود می قزاق
ها نيروی ديگری وجود نداشته  اش غير از قزاق بود که در منطقة نفوذی

ها که آموزش باالتری ديده  ها از نظر نظامی در مقايسه با ژاندارم قزاق. باشد
فرماندهان . گرفتند تری قرار می بودند و روحيه برتری داشتند، در مقام پايين

هم در برابر افسران سوئدی که مربيان ژاندارمری بودند، از موقعيت مناسبی 
نيروی قزاق قدرت رزمندگی در خوری نداشت و بيشتر . برخوردار نبودند

گفتند  افزون بر اين در هر فرصت به مردم زور می. برای تشريفات خوب بود
های مقيم آذربايجان عمالً  قزاق. کردند ت میو اغلب در شهرها توليد مزاحم

 .شدند بخشی از ارتش اشغالگر روس محسوب می
شروع جنگ جهانی اول مشکالت مالی و سازمانی برای هر دو نيرو بوجود 

افسران روس به واحدهای خود در قفقاز فراخوانده شدند و بريگاد . آورد
 ات شمال تأمين میبودجة آن در سالهای گذشته از گمرک. بشدت ضعيف شد

ها  در اين سالهای بحرانی عمالً کاری از قزاق. شد که اکنون کاسته شده بود
نه توانسته بودند بر عليه ساالرالدوله نقشی داشته باشند و نه . ساخته نبود

. ها بود، حمايت بکنند الدوله که آلت دست روس توانستند از صمدخان شجاع
ن قزاق و ژاندارم هميشه تابعی از اوضاع دشمنی بي. کارشان به بدنامی کشيد

در اين ايام که جهان دو قطبی شده بود، اين دو نيرو در برابر . المللی بود بين
در . کفايتی قزاق بود هم ايستاده بودند که نتيجه روحيه قوی ژاندارم و بی

ها  ژاندارمری با يک کودتای سريع همدان را متصرف شد و قزاق 3231پاييز 
ها از دولت ايران  ژنرال باراتف با موافقت روس. ومت تسليم شدندبدون مقا

از اين تاريخ بريگاد قزاق . هزار نفر برساند 35ها را به  خواست تعداد قزاق
شد و مارلينگ سير بريتانيا نيز برای حفظ امنيت ( لشگر)تبديل به ديويزيون 

به اين . درا تشکيل دا( آر. پ. اس)جنوب و نگهداری راه با پليس جنوب 
را به  3357ترتيب روس و انگليس با موافقت سپهدار وزير جنگ، قرارداد 

 .اجرا گذاشتند و هر کدام در منطقة خود فعال مايشاء گرديدند
از . انقالب اکتبر و سقوط رژيم تزاری موقعيت لشگر قزاق را دگرگون کرد

 پيشنهاد شد. افسران روس رسماً خواسته شد به کشور خود برگردند
فرماندهی لشگر به ژاندارمری واگذار شود و چون کمک مالی روسيه قطع 

دار گرديدند، به اين  ها تا خاتمة جنگ پرداخت آنرا عهده گرديده بود انگليسی
 .ها نياز داشتند ها در برابر پيشرفت بلشويک علت که در شمال به وجود قزاق

انده خود سرهنگ استارولسکی عليه سرهنگ کلرژه فرم 3230در زمان 
  اين کودتا با. نازع معرفی نمودـده بالمـانـکودتا کرد و خود را به عنوان فرم
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ای  از افسران ايرانی که چهره( پادشاه بعدی)کمک سرهنگ رضاخان 
در واقع، اين . آمد به شهر رسيد شناخته شده در ديويزيون قزاق به حساب می
: ين کودتا دو اثر جنبی داشتا. رضاخان بود که کلرژه را وادار به استعفا کرد

خواست همة افسران روسی را اخراج کند، رنجاند و اين  دولت ايران را که می
خواسته را که طالب واگذاردن فرماندهی قزاق به افسران ايرانی بود تقويت 
کرد، ديگر آنکه موفقيت در اين کودتا رضاخان را که افکار بلند در سر 

ز طريق کودتای نظامی در تجديد حيات داشت، تشويق نمود تا شخصاً ا
با آنکه جزء ارشدترين افسران نبود، پس از کودتا . ارتش کشورش بکوشد

و فروپاشی قوای  3337در اواخر . نفوذ زيادی در داخل ديويزيون پيدا کرد
روسی در ايران، در مناطقی مثل اصفهان، همدان و تبريز سپاهيان روسی که 

دادند  سالح و مهمات خود را تحويل ديويزيون میدر حال ترک ايران بودند، 
اند، به انگليس  ها پوستين پشت و رو کرده و سال بعد روشن بود که قزاق

مهمترين وظيفه آنها ديگر نظامی . پرداخت شان را می پيوسته بودند که حقوق
های استاروسکی در اين برهه از زمان در  قزاق. نبود، سياسی شده بود

رکت داشتند که مشهورترين آنها سرکوب جنبش محمد عمليات مختلف ش
خيابانی بود که شهر تبريز را به تصرف در آورده بود ولی دائره قدرت او از در 

شهريور  22مخبرالسلطنه والی جديد در . کرد های شهر تجاوز نمی و دروازه
ا را ه ها و سنگر دموکرات ها کاخ وليعهد، قلعه ها را به تبريز فرستاد و آن قزاق

پس از چهار ساعت زد و خورد موفق به يافتن خيابانی شدند . متصرف شدند
السلطنه و در زد و خورد با  در جنگ صمدخان شجاع. و او را به قتل رساندند

اما استارولسکی خود سربازی بود مبارز، بلندپرواز با . سميتقو توفيقی نداشتند
ميان چهار قدرت بزرگ های سياسی که توانسته بود با زرنگی در  برنامه

خود را بر پا نگهدارد، تسليم ( شاه، دولت، سفارت انگليس و سفارت شوروی)
هيچيک آنان نشد، بلکه با اختالف اندازی ميان آنها استقالل خود را حفظ 

. کردالبته طرفدار شاه بود و هر چه بيشتر خود را به او نزديک می. کرد می
داشت  ر امکانات سازمانی بيشتر میاستارولسکی فرمانده قابلی بود اگ

پرست بود و به خانة  های آيرونسايد بر آيد، هم وطن توانست از پس حيله می
ای  دانست که به انجام وظيفه ورزيد و هم خود را متعهد می پدری عشق می

ها و تسلط آنها بر  در اوج اقتدار جنگلی. دار شده است پايدار بماند که عهده
سالها بود برای دولت ايران توليد زحمت کرده بودند،  رشت و مازندران که

هم از طرف شاه به دريافت شمشير مرصع مفتخر . موفق به شکست آنها شد
ها  ها مقام قهرمانی پيدا کرد و حسادت انگليسی گرديد و هم در ميان ايرانی

پس از پيروزی در رشت حاال ديگر قوای استارولسکی به طرف . را برانگيخت
 های روسی که به جنگلی بلشويک. در حال پيشروی بود( پهلوی)زلی بندر ان

ناگزير رشت . ها وارد کردند ها پيوسته بودند اين بار شکست سختی به قزاق
را تخليه کردند و در حقيقت نيروهای انگليسی که تنگة منجيل را در اختيار 

در . بردندتا پس از تجديد قوا دوباره به رشت حمله . داشتند مستقر گرديدند
 . مجدداً وارد رشت گرديدند 3233مهرماه 

امّا در اواسط همان ماه ژنرال آيرونسايد وارد قزوين شد تا واحدهای انگليسی 
ترين شخصيتی بود که علناً تصميم  او مهم. را از فرمانده قبلی تحويل بگيرد
در در اين راه با حيله و نيرنگ و کارشکنی . به برکناری افسران روسی گرفت

ها را  ها موجبات شکست بزرگ قزاقها با بلشويک جريان زد و خورد قزاق
آبرويی استارولسکی و اخراج او از ايران شد و  فراهم آورد که باعث بی

ها در دهکدة آقابابا زير نظارت يک سرهنگ انگليسی به باقيماندة قزاق
ظامی های آقابابا شاخه ن قزاق. فرماندهی سرتيپ رضاخان قرار گرفتند

بندی آنرا بودند و در تشکيل ارتش نوين ايران استخوان 3233کودتای 
 .تشکيل دادند

ها مدت بيست سال در صحنة سياسی ـ نظامی کشور حضور داشته گاه  قزاق
مثل بمباران مجلس خيانت ورزيده و گاه با شرکت در زد و خوردهای داخلی 

 . اند ای از خود نداشته رادهاند و در هر دو حالت ا در حفظ امنيت کشور کوشيده
 

 ژ اندارمری دولتی
 

از سالها پيش از مشروطيت، ضرورت يک ارتش ملی که در برابر دولت 
های متعددی  در دو قرن اخير تالش. شد پاسخگو باشد، به شدت احساس می

دراين راستا به عمل آمده بود ولی به دالئل مختلف گاه داخلی و گاه خارجی 
اولين کسی که عمالً . الابالی قاجار به نتيجه نرسيده بود بويژه وجود شاهان

در راه اصالحات نظام قدم برداشت شاهزاده عباس ميرزا وليعهد فتحعلی شاه 
ها، چيزها آموخته بود که  های خود در جنگ با روسبود، که از شکست

متأسفانه کاری از پيش نبرد و پس از شکست محمدشاه در هرات آنچه 
ديگرانی هم که بعدها از او پيروی کردند يا در قصر . د، پنبه شدرشته شده بو

شاه به طناب کشيده شدند، يا در حمّام فين کاشان رگ او را زدند و يا مثل 
 .خان سپهساالر به اتهام فساد اخالقی از کار برکنار گرديدندحسين

ن انقالب مشروطيت به وجود نيروئی که بتواند اعتبار سياسی دولت را تأمي
نمايد و ارادة مجلس را در کل مملکت نافذ کند، به شدت نياز داشت، اما 

ها  خزانه کشور برای تأمين هزينه اين نيرو نياز به پول داشت، بايد ماليات
 قزاق. آمد شد، از تجارت و کسب و کار مردم حمايت به عمل می وصول می

دولت انقالبی . ها که مجلس را به توپ بسته بودند، مورد پسند مردم نبودند
تنها متکی به نفرات بختياری و مجاهدين قفقازی بود که خود ضد آرامش 

ای به راه افتاده بود و دولت مرکزی تسلّطی بر  زد و خوردهای قبيله. بودند
دولت . شد مالياتی هم به خزانة مقروضی کشور واريز نمی. عشاير نداشت

ای جنوب نيروی قدرتمندی ه ورزيد که برای امنيت راه بريتانيا اصرار می
پرداخت هرگونه وام را در آينده موکول به انجام اين پيشنهاد . تشکيل شود

کرد که در غياب چنان نيروئی خود راساً وارد عمل  کرده بود، تهديد می
 .خواهد شد

ای  کرد تا به بقايای پياده نظام و امنيه روح تازه کابينة سپهدار تالش می
پذير نيست، ناگزير  ه تجديد قشون در آن دوره امکانبدمد، ولی معلوم شد ک

با . در مجلس دوم طرح تشکيل ژاندارمری دولتی پيشنهاد و تصويب شد
سرهنگ يالمارسون سوئدی قراردادی بسته شد که سرپرستی آنرا به عهده 

ها  هدف از تشکيل اين نيرو در ابتدا فقط برقراری امنيت در طول راه. بگيرد
داری کل را به  گر شوستر امريکايی هم که به تازگی خزانهاز طرف دي. بود

ای  ها ژاندارمری ويژه عهده گرفته بود، الزم دانست که برای وصول ماليات
هايی برخورد کرد، در نهايت مورد تصويب  داشته باشد، با آنکه با مخالفت

ل عمدتاً از پرسن. گرفت ژاندارمریِ خزانه رفته رفته قوت می. مجلس واقع شد
قلی پسيان، احمد اخگر، مسعود  اولی تا حيدرقلی و علی ايرانی مثل برادران آق

. شد و افراد آن کالً ايرانی بودند زاده، تشکيل می خان ملک پوالدين و حسن
شوستر در اجرای وظائف خود درگيرِ يک رشته عمليات مثل توقيف امالک 

شد که خشم ( ن قاجارالسلطنه و ساالرالدوله شاهزدادگا عالءالدوله، شجاع)
ها تهديد کردند که  روس. ها را برانگيخت و دچار مشکالت زيادی شد روس

اگر تا مهلت سه روز شوستر را اخراج نکند سربازان خود را وارد تهران خواهد 
السلطنه  از آنجا که مجلس به اين تهديد گردن ننهاد، صمصام. کرد

. لس را هم تعطيل کردوزير سازشکار عذر شوستر را خواست و مج نخست
. ژاندارمریِ خزانه منحل شد و سازمان آن به ژاندارمری دولتی ملحق گرديد

ژاندارمریِ »: نويسدمی( از مرکز مطالعاتی شرقی لندن)استفانی کرونين 
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ها،  نشدنی هواداری از دموکرات خزانه شروع مناسبی را ارائه کرد، مُهر پاک
با انتقال بيشتر از يکهزار نفر . «آن زد دوستی و دشمنی با روسيه را بر وطن

اعضاء آن به ژاندارمری دولتی، پالمارسون کار خود را با جديت هر چه تمامتر 
آغاز کرد و توانست حيطة نفوذش را به خارج از تهران گُسترش بدهد، افراد 

ابتدا دو هنگ در تهران و يک . تن رسيدند 10و افسران به  0555ايرانی به 
هزينه از . هنگ در شهرهای ديگر تشکيل داد 7از و به تدريج هنگ در شير

ها  ها موقوف و امنيت راه شد، باجگيری های انگليس و روسيه تأمين می وام
نگريستند و اميد زيادی  مردم به اين سازمان با نظر احترام می. تأمين گرديد

های  هها عمده فعاليت نيرو توجه به را به کوشش انگليس. بدان بسته بودند
واحدهای دور از مرکز مشکالت خاص خود را داشتند،  .شيراز و کرمان بود

آشکارا مورد مخالفت مقامات محلی که وجود آنها را مخل کار خود 
الملک شيرازی رئيس قبيلة خمسه و کفيل  قوام. دانستند قرار گرفتندمی

واليت فارس با حمايت صمصام بختياری و سردار محتشم وزيرجنگ با 
کرد، البته شرايط خاص جنوب،  سترش ژاندارمری در فارس مخالفت میگ

شد و از  ها، آشنا نبودن به محل موجب رکود کارها می زبان ندانی سوئدی
ها از دولت انقالبی  خان. گرفتند طرف مقامات در مظان اتهام قرار می

حق ها  ها مغايرت داشت، نظارت بر راه توقعاتی داشتند که با حضور ژاندارم
راهداری را که رقم درشتی بود قطع کرده بود، اين عوارض در حقيقت نوعی 

ها اين گنج بادآورده را از چنگ خوانين بيرون  باج بود و حاال ژاندارم
از آنجا که عشاير به خوبی مسلح شده بودند، اغلب زد و . کشيدند می

رگی بر پا يک بار در کازرون شورش بز. آمد ها پيش می خوردهائی با ژاندارم
کرد، امّا آنها به خوبی  ها را برای هميشه تهديد می شد که موجوديت ژاندارم

. شورش را سرکوب کردند و مانع از گسترش آن به نقاط ديگر منطقه شدند
 . استان فارس کالً از آرامش بيشتری برخوردار گرديد

 د میها عالوه بر دشمنی رؤسای عشاير از ناحية دوستان نيز تهدي ژاندارم
ها  ها به ژاندارمهايی که از جانب انگليس ها حمايت مليون و دمکرات. شدند

شد و اينکه هزينه واحدها از طريق بانک شاهنشاهی و از محل وام آنها  می
مخبرالسلطنه . دانستند گرديد، مترادف با توسعة تسلط انگليس می پرداخت می

ها حيطة اقتدار او را  کرد ژاندارم خواه دموکرات که احساس می مشروطه
کرد و روابط آنقدر تيره شده بود که  اند، بی پرده اعتراض میمحدود کرده

. اند کردند ايشان در ماجرای کازرون دست داشته افسران سوئدی تصور می
های بختياری که به مقامی رسيده بودند و در مرکز لنگر  در تهران هم خان

نبودند و سردار محتشم از استخدام افراد ها خوشبين  انداخته بودند به ژاندارم
پس از خارج شدن سران بختياری از کابينه، . کرد اين نيرو جلوگيری می

تعداد زيادی از افراد آنها در پايتخت ماندگار شدند که در گوشه و کنار شهر 
افسران سوئدی تصميم گرفتند به اين . کردند به اموال مردم دست درازی می

السلطنه را محاصره  دو دسته ژاندارم خانه صمصام. بدهند ها خاتمه نظمیبی
بعضی وزراء هم از . ها حمله ببرند کردند و قصد داشتند به محلة بختياری

ترسيدند که به مجلس حمله  کردند و از آنها می ها ابراز نارضايتی می بختياری
ها حاضر شدند بدون  با وساطت سفارت انگليس بود که بختياری. ببرند

به گفتة . ژاندارمری در اين نبرد حساس پيروز شد. احمت از تهران بروندمز
ها تأسيس شد و  ژاندارمری دولتی تا حدودی با فشار انگليس»خانم کرونين 

پيش از . «برد در سالهای اوليه اين نيرو هميشه از حمايت انگليس بهره می
ر جريان ها با عمل مشابهی در خلع سالح مجاهدين که د آن هم ژاندارم

مشروطيت به تهران آمده بودند، بدون اجازه از دولت اقدام کرده بود و 
 .الدوله وزير کشور را بسيار رنجانده بود شاهزاده عين

  کيل شده بود و دولت ايرانـها تش سـها و انگلي ژاندارمری با موافقت روس

ها  روس اميدوار بود بتواند از اين نيرو در تمام خاک کشور استفاده کند ولی
 ها بودند و مايل نبودند که در شمال کشور ژاندارم بيشتر در فکر توسعة قزاق

انديشيدند و بودن  در واقع، به تجزية نهائی ايران می. ها فعاليت داشته باشند
ها  ژاندارمری در منطقه تحت نفوذ خودشان را اِعمال نفوذ انگليس

 .دانستند می
آنهايی که از ( ا: آمد بع بدست میپرسنل افسری ژاندارمری از چهار من

خان پسيان،  اولی، عليقلیژاندارمری خزانه منتقل شده بودند اَمثال برادران آق
خان پسيان، اين گروه که  احمدخان اخگر، مسعود پوالدين و حيدرقلی

تجربياتی کسب کرده بودند، از بهترين افسران ژاندارمری بودند که با تالش 
افسرانی که از درجات ( 2. ان را به حرکت در آوردندهای اين سازم خود چرخ

خان اعتماد مقدم،  تر که از وزارت جنگ آمده بودند، عبدالعلی پايين
اين گروه شامل افرادی ( 1. خان پسيان خان ضرغامی و محمدتقی عزيزاهلل

شد که با خرج خود در ژاندارمری نظامی در اروپا و عثمانی تحصيل کرده می
مثل ساالرنظام کوپال، . يماً به استخدام ژاندارمری در آمدندبودند و مستق

اهلل خان شيبانی و گروه چهارم، افسرانی بودند که  مسعودخان کيهان و حبيب
التحصيل شده بودند مثل محمود امين، محمدعلی از مدارس ژاندارمری فارغ

 بيشتر افسران ژاندارمری از. علومی مقدم، حسن بقائی و محمود پوالدين
شمار زيادی به زبان فرانسه آشنايی داشتند و . طبقات باالی جامعه بودند

رفته افسرانی متشخص و بسيار همه آنها حس وفاداری قوی داشتند و رويهم
 .با انضباط که اکثراً در ارتش رضاشاهی به درجات باال ارتقاء يافتند

حضار کرد، دولت سوئد افسران خود را از ايران ا 3331با شروع جنگ جهانی 
و در نتيجه افسران ارشد ايرانی از قدرت و توانائی بيشتری برخوردار 

های روس و انگليس برای کشور ورشکسته ايران  قطع وام. گرديدند
از نظر دولت، ژاندارمری بسيار پرخرج بود، . ای به بار آورد مشکالت تازه

 ها ماه قوقشروع جنگ بر عوائد گمرک نيز اثر گذاشت و در نتيجه پرداخت ح
پيشنهاد بريتانيا که هزينه ژاندارمری را تا آخر جنگ . افتادها به عقب می

های داخلی پذيرفته نشد، افسران کالً  بندی بپردازد، به دالئل سياسی و دسته
طلب را  افراد مشروطه. مخالف روس و انگليس و طرفدار مشروطيت بودند

. شد خواهی تقويت می ة وطندر مدارس ژاندارمری روحي. کردند استخدام می
آنان اوج »: نويسد شوستر می. ها تمايل بيشتری داشتند به مليون و دمکرات

خواستند واقعاً به مملکت خدمت کنند،  پرست بودند که می جوانان ميهن
نفر از آنها نزد من آمدند و اجازه  15وقتی خبر توپ بستن مجلس را شنيدند، 

يقين داشتم بيشتر اشتياق . برد برخيزندشان به ن خواستند تا برای ميهن
نوعی تمايل طرفداری از آلمان پيدا . «ها وارد جنگ بشوند داشتند با روس

به زعم افق فکری محدود »: يکی از افسران سوئدی نوشته است. شده بود
های معمولی، آنان در مجموع صاحب آگاهی سياسی بيشتری در  ژاندارم

های جنگ از  ژاندارمری در نخستين ماه. «مقايسه با مردم عادی بودند
. ها پيوستها دست کشيد و در کنار حزب دموکرات به آلمان انگليس

انديشيدند و مواقع ضروری به آنها کمک  ها به پيروزی آلمان می دموکرات
ها به تيدر ماير برای رسيدن به افغانستان و  ياری رساندن ژاندارم. رساندند می

هايی از اين  قبائل سواحل خليج فارس نمونهبه واسموس برای تحريک 
ها،  ها در جنگ به نفع آلمان اما پس از شرکت عثمانی. هاست کمک

ها در  ها و دموکرات ای به خود گرفت، ژاندارم سرنوشت مليون شکل پيچيده
هايی که پيش آمد  ترکسيم به خشم آمدند، با سوءتفاهم برابر تبليغات پان

ها  های متقابل شد، تا آنجا که رشتة مودت بينیها تبديل به بد بينی خوش
. ها به تدريج سياسی شده بودند اين وقايع نشانة آن است که ژاندارم. گسست

افسران ايرانی در کل »: سرهنگ اوکانر قنسول بريتانيا در شيراز گفته است
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تن افسران سوئدی پس از خاتمة  3. «طرفدار آلمان و ضد روسيه بودند
افسران ژاندارم در ايران از فرصت »: نيه جنگ نوشتندجنگ در يک بيا

مناسبی برای درک رفتار وحشتناک روس و انگليس که اين ملت بدبخت را 
دهد  لحن بيانيه نشان می« ...اند، برخوردار هستند زير ظلم و ستم قرار داده

با اينکه . اند که فرماندهان سوئدی هميشه متکی به افسران ايرانی بوده
کنسول . اندهای تشريفاتی بيش نبوده دار بودند، چهره ی مهم را عهدهها پُست

ها در همدان،  ترديد ندارم که مغز متفکر کودتای ژاندارم»: نويسد بريتانيا می
محمدتقی خان پسيان است و ماژور کالستروم در دست افسر زيردست خود، 

 .«عروسکی بيش نيست
 

 نة روياروئی مسلحانه با انگليسها و اطراف آن به صح بوشهر 3321در مرداد 
ها خلع سالح شدند و سلطان محمدخان اخگر فرماندة  ژاندارم. در آمد

برازجان پس از چند درگيری ناگزير به فرار شد تا در غرب خود را به مليون 
الممالک  در اين زمان دولت مستوفی. السلطنه مآفی برساند االمر نظام تحت

ارتباط نبود ولی حتی  ها بی د، با فعاليت ژاندارمکر که با متفقين مدارا می
. ها موافق نبودند الدوله بودند که با تسلط ژاندارم وزرائی مثل فرمانفرما يا عين

ها محبوبيت  ها اکثريت پيدا کردند، ژاندارم در دورة سوّم انتخابات دموکرات
 . شدند یاغلب روس و انگليس ناگزير به رعايت حال آنها م. پيدا کرده بودند

تهران را  3231ها در آبان ماه  ها برای جلوگيری از کودتای آلمان روس
مليون تصميم به تخليه پايتخت و انتقال دولت به . تهديد به اشغال کردند

 ها در شکل دادن به اين مهاجرت نقش مهم و ارزنده ژاندارم. اصفهان گرفتند
 السلطنه، عين صمصام احمدشاه هم موافق اين انتقال بود ولی. ای داشتند

. الدوله، طرفداران بريتانيا و سپهدار هواخواه روسيه، شاه را منصرف کردند
در شيراز افسران به طرفداری . ها به مهاجرين پيوستند تعداد زيادی ژاندارم

ها  الملک که با فشار انگليس مهاجرين کميته انقالب تشکيل دادند، قوام
ماژور عليقلی خان . ه مقابله با آنها نبودندکفيل واليت فارس شده بود قادر ب

به دستور او ادارات دولتی، بانک، قنسولگری . پسيان مغز متفکر اين قيام بود
ها کالً دستگير و به جنوب فرستاده شدند،  بريتانيا به تصرف در آمد، انگليس

 ها قرار گرفتند و زندانیها آزاد گرديدند ولی مردها در اختيار تنگستانی زن
در . گرديدند، در اکثر شهرهای ايران افسران ژاندارمری اقدام مشابهی کردند

اغلب مردان اين خانواده ژاندارم و )همدان ماژور محمدتقی خان پسيان 
کنسول انگليس . های محلی را خلع سالح کرد قزاق( پرست بودند ميهن

بسيار  شخصيت واقعی او، از وی يک مرد»: دهد همدان دربارة او گزارش می
سازد، زيرا دارای توانائی برای ايجاد اعتماد در ديگران است که  خطرناک می

... دهد که يک قهرمان ملی باشد همراه با مقام رفيع اين امکان را به او می
ها  بنابراين، هر اقدامی در غرب ايران برای سرکوب جنبش طرفدار آلمان

هرهای غربی کشور يکی ش. «صورت بگيرد بايستی مستقيماً متوجه او باشد
السلطنه رئيس دولت اگر چه نظام. ها شدند بعد از ديگری تسليم ژاندارم

ها نداشت،  موقت که در مهاجرت تشکيل شد در شروع کار مشکلی با عثمانی
های شومی که آنها در سر می  اما از سر حوادث و گذشت زمان و نقشه

ای از اين  سياسی بهرهپروراندند، به زيان مهاجرين تمام شد و از نظر 
 .مهاجرت نبردند

 

های شيراز در شهر باقی ماندند و دنبال مهاجرين نرفتند، ولی  ژاندارم
مشکالت مالی، کاهش حمايت عمومی و از دست دادن روحيه که ناشی از 
جريانات غرب کشور و دولت موقت بود، زمينه را برای يک ضدکودتا به سود 

ها، پس از  الملک دشمن قسم خورده ژاندارممقوا. کرد ها آماده می انگليس
ها شهر الر را از دست  با کمک انگليس. پيروزی آنها از شيراز گريخت

ای فراهم آورد، محرمانه با سلطان با همدستی  ها گرفت، نيروی تازه ژاندارم
ها پيروز شد،  الملک حاکم شهر پس از چند روز زد و خورد، بر ژاندارم فتح

ن پسيان و سلطان غالمرضا خان پسيان تالش کردند تا  خا ماژور عليقی
خود را به دالوران تنگستان برسانند و چون موفق نگرديدند برای آنکه به 
چنگ دشمن نيفتند در راه خودکشی کردند، بقيه افسران را که گرفتار شده 

 .بودند شکنجه دادند، کاپيتان آنگمن سوئدی و تعدادی ديگر را زندانی کردند
ژاندارمری فارس را با پليس جنوب که  3330سی سايکس در اواخر سرپر

تن افسر  2155اين نيروی جديد که شامل . خود تشکيل داده بود، ادغام کرد
به اين . های ژاندارمری را صاحب شد ها و اسلحه دار بود، ساختمان و درجه

وب های افسری پليس جن ترتيب در مراحل اول افسران ژاندارم بودند که رده
را تشکيل دادند اما همين عده که احساسات ملی و ضد انگليسی داشتند، 

تن را در  555شدند تا آنجا که سايکس  عمالً موجب تفرقه در سازمان می
 . های شيراز پيوستند يک نوبت اخراج کرد که بسياری از آنان به دموکرات

ی او بازسازی و ها الدوله کابينة خود را تشکيل داد يکی از برنامه وقتی وثوق
کردند،  ها که از دولت او حمايت می انگليس. مسلح کردن ژاندارمری بود

مقداری اسلحه و مهمات که در جنگ با ترکان غنيمت گرفته بودند، در 
در طول دو سال اين نيرو پيشرفت سريعی کرد و . اختيار ژاندارمری گذاشتند

شده بود که فشار  سقوط رژيم تزاری سبب. در اغلب شهرها مستقر گرديد
اما . ها برداشته شود و در شمال کشور ژاندارمری آزادی عمل پيدا کند روس

بر خالف گذشته اينک پليس جنوب است که در آن مناطق راه بر توسعه 
دانست و  کند، جنوب کشور را ملک طلق خود میژاندارمری مسدود می

های  مسئوليت ژاندارمری بازسازی شده افسران ايرانی نسبت به گذشته
آنانکه در مهاجرت مليون شرکت داشته و اکنون . دار بودندبيشتری عهده

حيثيت ژاندارمری باال . متفرق گرديده بودند دوباره به اين سازمان پيوستند
در آنهنگام استعداد . رفته بود و در ميان مردم از احترام خاصّی برخوردار بودند

در زمان کودتای . پرنسل ايرانی 2352 افسر و 212ژاندارمری عبارت بود از 
 35، اين تعداد به ده هزار نفر رسيده بود، در حاليکه بودجه کشور 3233

هنگ و  31ميليون بود،  1ميليون تومان بود، بودجه ژاندارمری بالغ به 
دانشکده افسری ژاندارمری آموزش بسيار باال داشت و . گُردان مستقل داشت

در . ن در ارتش نوين ايران به مقامات باال رسيدندالتحصيالن آ بسياری فارغ
به صورت ( ژاندارمری کل کشور)ژاندارمری بازسازی شده با نام  3232اواخر 

ايران و انگليس ( 3333قرارداد )کميسيون نظامی . يک نهاد مؤثر درآمده بود
نيروی ژاندارمری تحت سازمان موجود به )به اين نتيجه رسيده بود که 

بل مالحظه دست يافته است و احتماالً کارسازترين نيروی موجود کارائی قا
شود، سازمان آن به  در کشور است که منحصراً بدست دولت ايران اداره می

نحو قابل مالحظه فراتر از چهارچوب سازمانی تشکيالت مربوط به يک 
رود،  پليس راه است که بطور طبيعی از وظائف اوليه ژاندارمری به شمار می

 (.های الزم برای عمليات جدّی است فاقد آموزش ولی
در  33و  32با آنکه فاقد آموزش الزم برای عمليات جدی بود اما در سالهای 

بدترين . ها شرکت داشت های اشرار دوشادوش قزاق بسياری از سرکوبی
شکست او در اين دوره، مقابله با هرج و مرج عشايری بود و ژاندارمری 

در مقابل اسماعيل . شورش کُردها کاری از پيش ببردنتوانست در جنگ با 
آقای سميتقو چندين بار شکست خورد و تلفاتی را گاه سنگين، متحمل 

منشانه  گرايانه و دموکرات سياست ملی»: نويسداستفانی کرونين می. گرديد
های  بسياری از افسران و پرسنل رسمی دولتی، آنان را به طرفداری از جنبش

 ريزی حتی منجر به شرکت افراد مذکور در برنامه... ون واداشتافراطی گوناگ
 .که آن خود داستان ديگری است« گرديد 3233کودتای سوم اسفند 
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 جنوب پليس
 

شان توی هم نرود  دُوَل روس و بريتانيا برای اينکه در ايران کاله 3357در 
بخش . کشور ما را بين خود به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسيم کردند

شمالی زير نفوذ روس و بخش جنوبی زير نفوذ انگليس و در ميان اين دو 
دولت ايران از اين . طرف باقی باشد بخش کوچکی هم معين شد که فعالً بی

برای تشويق  3335در اوائل سال . ها اطالعی نداشت ساخت و پاخت
ها به شرکت در جنگ با آلمان در کنار متفقين، قرارداد ديگری تنظيم  روس

که باز هم در . طرف هم از ميان برداشته شد د که به موجب آن بخش بیش
توافق هم شده بود که هر ( 3335)در اين قرارداد . غياب دولت ايران بود

کدام يک لشگر يازده هزار نفری از سربازان ايرانی تحت فرمان افسران خود 
وافق دولت در منطقة زير نفوذشان تشکيل بدهند ولی الزم بود در اين مورد ت

هنگاميکه مهاجرين ايرانی در غرب کشور تشکيل . ايران را هم کسب کنند
ها دست  جنگيدند و روس ها با روسيه می دولت موقت داده و همراه عثمانی

کار موقع را  های کهنهباال داشتند و ايران دچار ضعف و تفرقه بود انگليس
يرند و افسران سوئدی را مناسب ديدند تا ژاندارمری ايران را در اختيار بگ

در اختيار گرفتن ژاندارمری اولی قدمی بود برای تشکيل . عذر بخواهند
 .3330در سال « پليس جنوب»

ها روس را عقب زدند و آمادة  وقتی ورق در جبهه غرب برگشت و عثمانی
دربارة تشکيل آن دو لشگر با . شدند موقع مناسبی پيش آمد اشغال تهران می

کابينه سپهساالر در مقابل فشار تسليم شد . رد مذاکره گرديدنددولت ايران وا
با پيشنهاد آنها موافقت کرد و تصويب آنرا به عهدة مجلس شورای ملی 

چند روز بعد دولت سپهساالر سقوط . محول کرد که در محاق تعطيل بود
در اين فاصله . نامة او باطل گرديد و لشگرها تشکيل نشدند کرد و توافق

ها تعداد آنرا  ها با داشتن امتياز قزاق روس. کار ننشستند نگليس بیروس و ا
تاحدود يک لشگر شروع کردند يعنی تيپ موجود قزاق را تبديل به لشگر 

ها هم نيروی پليس جنوب را با فرماندهی پرسی  قزاق کردند و انگليس
 .و با شرکت افسران هندی تشکيل دادند S.P.Rسايکس بنام 
وله که در برابر کار انجام شده قرار گرفته بود ناگزير موافقت الد کابينه وثوق

کرد که پليس جنوب تا پايان جنگ فقط در کرمان و فارس وجود داشته 
تشکيل پليس جنوب مورد . اما کابينة بعدی مطلقاً آنرا نپذيرفت. باشد

 اعتراض شديد مردم قرار گرفت و وجود آنرا حمل بر قصد تصرف ايران می
. حتی قضيه در مجلس مبعوثان بريتانيا مورد بحث قرار گرفت .دانستند

نماينده دولت شايعه را تکذيب کرد و ادعا کرد که اين نيرو برای اعادة نظم 
فعالً . باشد و برای مصالح تجاری با ايران بسيار مفيد خواهد بود در ايران می

و ما به . يدآ خزانة دولت ايران از عهدة تأمين هزينه آن به تنهايی بر نمی
هيچوقت دولت بريتانيا مورد . تعهدمان در حفظ استقالل ايران پايبنديم

بار هم رفتار خودشان اين نفرت را قوت  اعتماد مردم ايران نبوده است، اين
با سوءاستفاده . ها دزدکی قرارداد بسته بودند خبر از دولت، با روس بی. بخشيد

متقارن همين احوال نيروی . انداز موقعيت پليس جنوب را تشکيل داده
طبعاً احساسات ملی را بشدت . انگليسی و هندی وارد ايران کرده بودند

بدنباله همين احساسات ناسيوناليستی به سياست انگليس . برانگيخته بودند
گيرند بر عليه آن دولت تا آنجا که تمام احزاب تصميم می. تاختند سخت می

نامه شرکت در تظاهرات اعالم  ر دعوتد. به تظاهرات يکپارچه دست بزنند
بر عليه تجاوزات جابرانه و حق کشانة دولت انگليس که استقالل »: شده بود

وطن و شرافت ملی را دستخوش هوا و هوس قرار داده، يک ميتينگ عالی 
در اين ميتينگ . و با شکوه از طرف عموم و احزاب سياسی داده خواهد شد

مقاومت اخالقی خود را در مقابل اين اقدامات ملت ايران با يک متانت جبلی 
ها  نامه در روزنامه انتشار اين دعوت« .خائنانه ظاهر و آشکار خواهد کرد

سفارت انگليس را واداشت تا يادداشتی به وزارت خارجه ايران بنويسد که 
سياست دولت انگليس نسبت به ايران هميشه . گويا سوءتفاهمی شده است

انگليس حاضر است فوراً راجع به قشون جنوب و  دوستانه است و دولت
 .احضار قشون انگليس از ايران با آن دولت وارد مذاکره بشود

. رأس دواب بود 1571نفر افسر و سرباز و  5231پليس جنوب که شامل 
چون در سال قحطی بوجود آمده بود بر دوش ملت گرسنه و خسته بسيار 

افزود به  شد و بر تنفر ايرانيان می میکرد و سبب کمبود خواروبار  سنگينی می
فروش  ای پيش همين جهت کميتة فرقه دموکرات در شيراز طی اعالميه

معلوم بود که هدف اين اعالميه انگليس . محصول را قدغن و تحريم نمود
به اين جهت خشم قنسول . کرد است زيرا غير از آنها کسی پيش خريد نمی

با صدور اعالمية باالبلندی کميته را تهديد انگليس در شيراز را برانگيخت تا 
اند آنچه را هم  کند و به آنها بگويد که تاکنون هرگز پيش خريد نکرده می

اند با پول نقد پرداخت گرديده است اگر منظور از صدور اعالميه شما  خريده
ما هستيم نياز به پيش خريد نداريم منتها در صورتيکه سر خرمن هرگاه از 

محترم دولت برای ما تهية جنس نشود، از عين خرمن  طرف مأمورين
 .خودمان تهيه خواهيم کرد

پليس جنوب به اين ترتيب تشکيل شد ولی چون موافقت نامة سپهدار لغو 
شده بود و به تصويب مجلس نرسيده بود وجود اين نيرو در ايران امری 

ها شار انگليسغيرقانونی بود مورد تأييد دولت ايران قرار نگرفت و در برابر ف
 های خود برگه داد و با هشياری مواظب بود که با نيرنگ مقاومت به خرج می

يکبار در شيراز به والی آنجا پيشنهاد دادند . ای در تأمين آن بدست نياورند
با . که برای تأمين امنيت در فارس از پليس جنوب استفاده کند که قبول نشد

ندی از دولت ايران بدست بياورند تا کردند س انواع حيله و نيرنگ تالش می
به وجود اين نيرو رسميت بدهند، بلکه هزينة آنرا به گردن دولت نيندازد 

ای به دست ندادند سهل است، پيوسته  خوشبختانه دولتهای وقت ايران برگه
مابين  مکاتبات فی. کردند به وجود اين تشکيالت در خاک کشور اعتراض می

ها را از اين در بيرون کنند، از در ديگر وارد  نگليسهمچنان ادامه داشت اگر ا
الممالک کابينه تشکيل داد  وقتی مستوفی. شوند تا به منظور خود برسند می

در اين اعالميه . به دستور او طی اعالميه مراتب به اطالع عموم رسانده شد
سفارت از دولت ايران خواسته . متن آخرين نامه سفارت نيز آورده شده بود

حسّيات دوستانه خود را نسبت به منافع ما بطوريکه بايد محل توجه )د که بو
و باالخره نظر به مصالح دولت همجوار انگلستان در جنوب به ... قرار دهند

مالحظه هرج و مرج که بواسطة فقدان نيروی منظم ممکن است بظهور 
نگ برسد، دولت ايران قشون جنوب را بطوريکه حال تشکيل يافته تا آخر ج

در مقابل دولت بريتانيا حاضر هستند که مساعدت مالی . رسماً بشناسند
وافری به دولت نموده و برای ايجاد قوای متحدالشکل پس از اتمام جنگ 
برای مملکت که باالخره قشون جنوب هم منظم بدان گردد و تحت نظر 
صاحب منصبان خارجه که در خصوص مليت آنها بعد از اين بايد موافقت 

: دولت ايران در اعالمية ديگری يادآور شد که(. ل شود مساعدت نمايندحاص
اين پيشنهادات هنوز به حال خود باقی است و تاکنون از طرف اولياء دولت 

تا مدتی اين شايعه ادامه داشت که دولت ايران در . عليه پذيرفته نشده است
روی دنبالة  به هر. پرده عبارات پليس جنوب را يک قوة متجاوز شناخته بود

 .مذاکرات قطع نشد و همچنان ادامه داشت
 باالخره جنگ جهانی تمام شد و همين وعده و وعيدهای دولت بريتانيا می

 ها می گرفت اما انگليسبايستی پليس جنوب در اختيار دولت ايران قرار می
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خواستند وقتی آن نيرو را واگذار کنند که دولت ايران تمام مخارجی را که از 
ها که تشکيل  ايرانی. تشکيل اين نيرو متحمل شده بودند پرداخت نمايد بدو

دانستند تن  پليس جنوب را عملی خودسرانه در راستای منافع اين کشور می
بين دو کشور  3333طولی نکشيد که قرارداد معروف . دادند به اين کار نمی

کل بشود به امضاء رسيد و به موجب آن قرار شده بود قشون ايران متحدالش
 البته اگر قرارداد صورت عمل به خود می. و پليس جنوب هم جزء آن باشد

بردند بار سنگين مخارج  ها می گرفت عالوه بر منافع ديگری که انگليس
الدوله موفق به  شد اما چون وثوق پليس جنوب هم از دوش آنها برداشته می

اء آن نداد، تصويب مجلس نشد و کابينه بعدی مشيرالدوله هم تن به اجر
سازمان پليس جنوب همچنان بر گردن انگلستان باقی ماند و خشم 

مأمورين دولت در جنوب هم . نمايندگان مجلس آن کشور را برانگيخت
کامالً مراقب بودند که در ارتباط با پليس جنوب مدرک و سندی دال بر 

دار به اين ترتيب تا خاتمة کابينه سپه. ها ندهند رسميت آن بدست انگليس
اما سيدضياء نخست وزير . رخ داد، رسميت پيدا نکرد 3233هم که کودتای 

 کودتا قسمتی از پليس جنوب را تلگرافی برای حفظ امنيت تهران فراخواند 
 .و از آن پس پليس جنوب جزء قوای ايران محسوب گرديد

مسئله ديگری که در اين زمان يعنی در دورة نخست وزيری سپهدار رشتی 
روسيه  3323در سرنوشت پليس جنوب اثر گذاشت، امضاء معاهدة  رخ داد و

اين معاهده از دولت ايران خواسته شده بود که  0و  5در فصل . و ايران بود
پايگاه نظامی برای کشورهای بيگانه نشود و چنانچه يک نيروی خارجی در 

، مرزهای ايران، روسيه را تهديد کند و دولت ايران قادر به دفع آن نباشد
توانند نيروهای خود را برای مبارزه با آن قدرت وارد خاک ايران  ها می روس

های سياسی هنوز  بکنند و اين همان قانونی است که به استناد آن در بحران
ها را  وقتی اين معاهده امضاء و افشا شد، انگليس. برند که هنوز است بکار می

ن ببرند و پليس جنوب را مجبور کرد که قوای نظامی خود را از ايران بيرو
هم به هر طريقی که ممکن باشد به دولت ايران تحويل بدهند تا بهانه به 

به اين ترتيب است که با کابينه سيدضياء از در موافقت . ها نيفتددست روس
. دارند کردند بر میشوند، دست از شرايط که در گذشته پيشنهاد می وارد می

از سوئد برای فرماندهی پليس جنوب  سيدضياء در نظر داشت مستشارانی
اما چون کابينه سيدضياء بسرعت سقوط کرد، اين برنامه اجرا . استخدام کند

ها باقی ماند و ناگزير در  نشد و پليس جنوب همچنان در دست انگليس
مصادف با همين ايام است که رضاخان سردارسپه . انتظار فرصت نشست

رد يعنی قوای متفرقه ژاندارم، قزاق، گي تصميم به تشکيل ارتش يکپارچه می
کند و نيروئی يک رنگ و يک شکل به  بريگاد مرکزی را در هم ادغام می

ها متوجه شدند که تحميل پليس جنوب به دولت  انگليس. آورد وجود می
 3323ژوئيه  20در . ايران ديگر ممکن نيست، تصميم به انحالل آن گرفتند

يس جنوب طی نطقی در مجلس اعيان لرد کرزن ضمن ستايش از خدمات پل
 . بريتانيا فکر انحالل آنرا به اطالع نمايندگان رساند

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تشکيل ارتش نوين ايران
 سرهنگ ستاد عيسی پژمان: نوشته

 
 ای از تاريخ تحوالت سياسی ـ نظامی نيروهای مسلح ايران برگزيده

 
رای ترقی کشور و همچنين از روز بعد کودتا، رضاخان تصميم گرفت که ب

آوردن قدرت، ارتش رنگارنگ ايران را همسان کند و همگی را تحت  بدست 
بالفاصله بعد از کودتا سربازان واليات تحت فرمان . يک نظام در آورد

پليس جنوب هم در زمان حکومت سيد ضيا منحل شد . رضاخان قرار گرفتند
رضاخان برای ضميمه . آمدندو گروه زيادی از نفرات آن جزو ارتش جديد در 

کردن بريگاد مرکزی به ديويزيون قزاق، در اختيار در آوردن ژاندارمری و در 

برای انجام هر يک از موارد . کنترل گرفتن نظميه قدم به قدم اقدام نمود
مذکور مشکالت زيادی وجود داشت که آگاهی از هر مورد نياز به شرح و 

دکتر قاسم غنی در خاطراتش از قول : هبرای نمونه اينک. بسط بسيار دارد
 :نويسد سپهبد مرتضی خان يزدان پناه می

روزی رضاخان به من گفت در هيأت دولت بودم، سيد ضيا پيشنهاد کرد دو »
من جداً . قشون باشد يک نظامی و يکی هم برای وصول ماليات و امثال آن

 .«مخالفت کردم و از هيأت دولت بيرون آمدم
  خان رياضی و تر افسران ژاندارمری مانند نايب سرهنگ علیسيدضياء با بيش
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خواست ژاندارمری را در مقابل قزاقخانه تقويت  ماژور مسعودخان کيهان می
 .کند تا بدين وسيله از قدرت رضاخان بکاهد ولی عمر دولتش وفا نکرد

السلطنه هم گرفتاری و مشکالت  سردارسپه در دوران نخست وزيری قوام
در پايان نطقی خطاب به افسران  3155در چهارم آذر . عديده داشت

بپوشند،  "متحدالشکل"بايد تمام قشون ايران يک لباس »: ژاندارمری گفت
ها را بپوشد و اداره ژاندارمری منحل  بنابراين ژاندارمری بايد لباس قزاق

فردای آن روز فرمانده سوئدی ژاندارمری و يکی دو تن از رؤسای . «گردد
ها ی نواحی استعفا کردند، و افسران ژاندارم که تحت نظر سوئدیژاندارمر

دانستند با پوشيدن لباس  ها می تربيت شده و خود را از هر جهت برتر از قزاق
خان  سردارسپه بالفاصله سرهنگ عزيزاهلل. قزاق شديداً مخالفت کردند

ی ضرغامی را که از افسران قديمی ژاندارمری بود به فرماندهی ژاندارمر
انقالب »کشور منصوب کرد و بدون کسب مجوز هيئت دولت دست به يک 

 3155ديماه  30زد و حکم عمومی قشونی نمره يک معروف را در « ارتشی
 :خورشيدی به اين شرح صادر کرد

 

دهم و بايد فوراً به موقع اجرا گذارده  اجرای مواد ذيل را امر می»
 :شود

. لقاً ملغی و متروک خواهد بوداز اين تاريخ کلمه ژاندارم و قزا  مط
برای افراد نظام دولت عليه ايران بالاستثنا عنوان قشون را انتخاب و 

دهم که عنوان مزبور را به رسميت شناخته  تصويب نموده امر می
مارک نوشتجات و مراسالت قشونی را به عنوان فو  تبديل نمايند و 

 «...موارد ديگر
 وزير جنگ و فرمانده کل قشون رضا

 خورشيدی 1311ديماه 12
 

های خارجی را نيز در  واژه 3همين حکم قشونی شماره  5بدنبال آن طی بند 
های  قشون موقوف نمود و بجای آنها واژه نظامی ايرانی جانشين واژه

 .ها و واحدها و سالح بود  خارجی گرديد، که شامل اسامی قسمت
ريزی و  ا طرحر( ستاد ارتش)سردارسپه شالوده ارکان حرب کل قشون 

اهلل ميرزاجهانبانی را با ارتقا به درجه سرتيپی به رياست ارکان سرهنگ امان
پس از آن به سردار مقتدر مأموريت داد که . حرب کل قشون منصوب کرد

يازده نفر از افسران را بنام شورای عالی قشونی دعوت و وضع مملکت را 
همسان، سازمان،  بررسی و پيشنهادات الزم را در مورد تشکيل قوای

ها و اختيارات ارکان حرب کل قشون و شورای عالی قشون و  مسئوليت
گسترش و استعداد نيروهای متمرکز در پايتخت را تهيه و تنظيم و به 

 . تصويب او برساند
 

 تجديد نظر در سازمان کلی ارتش
 

لشگر پياده تشکيل گرديد که مراکز هر  5نيروی زمينی در آغاز بر اساس 
ز لشگرهای آن به ترتيب در شهرهای تهران، همدان، تبريز، اصفهان و يک ا

مشهد استقرار پيدا کردند و هر لشگر دارای يک منطقه استحفاظی بود که 
 3155سپس در سال . شد اغلب شهرهای اطراف آنرا هم شامل می

های گوناگون، ها و مطالعات در زمينه خورشيدی پس از يک سلسله بررسی
ه رسيدند که تجديد نظر در سازمان کلی ارتش و هم چنين به اين نتيج

لشگرهای آن زمان ضروری است، بهمين سبب در سازمان قرارگاهها و 
 :اند ادارات ارتش تغييراتی داده شد که آن تغييرات بشرح زير بوده

ـ اداره ماليه و 1ـ اداره دادرسی و کل دعاوی 2ـ اداره نظام اجباری 3
ـ اداره 7ـ اداره قورخانه 0ـ اداره هواپيمائی 5يه ارتش ـ اداره نقل1مباشرت 

ـ ادراه 35ـ اداره امور دواب 3ـ اداره صحيه کل قشون 2سيم  تلگراف بی
 .تفتيش کل نظامی

 :نام لشگرهای پنجگانه و يک تيپ مستقل بشرح زير تعيين شده بودند
شامل سه تيپ در شهرهای تبريز، ( مرکز تبريز)ـ لشگر شمال غرب 2

 .ائيه و ماکو و تيپ اردبيلرض
 شامل دو تيپ در لرستان و کُردستان( مرکز خرم آباد)ـ لشگر لرستان 1
شامل يک تيپ با سه هنگ و يک تيپ ( مرکز مشهد)ـ لشگر شرق 1

 .مختلط در سيستان و بلوچستان
شامل تيپ اصفهان، تيپ مختلط شيراز؛ ( مرکز اصفهان)ـ لشگر جنوب 5

 .تيپ اهواز و تيپ کرمان
پياده در باغشاه و تيپ دوم  3مرکز منحل، پادگان مرکز به تيپ  3ـ لشگر 0

 .های توپخانه و سوار هم مستقل شدند آباد و تيپ در عشرت
ـ تيپ مستقل رشت هسته مرکزی لشگرهای يکم و دوم تهران را تشکيل 7

 .داده و لشگرهای مزبور بوجود آمدند
ای در  عمومی، تغييرات عمده به موازات پيشرفت کشور و تقويت بنيه مالی
 :سازمان ارتش شاهنشاهی بشرح زير بوجود آمد

 
 :وزارت جنگ

 
الف ـ کابينه وزرائی شامل آجودانی وزارتی، دفتر وزارتی، دايره پرسنل، اعضا 

و مستمری قشون؛ ب ـ ماليه کل قشون ( بازنشستگی)وزارتی و تقاعد 
مباشرت کل قشون داری کل قشون؛ ت ـ  ؛ پ ـ خزانه(دارائی ارتش)
؛ ج ـ پارک قورخانه؛  (ترابری)؛ ث ـ نقليه کل قشون (داری ارتش سررشته)

؛ خ ـ (بهداری)چ ـ دايرة مهندسی و مخابرات؛ ح ـ صحيه کل قشون 
؛ ذ ـ (دادرسی ارتش)؛ د ـ محاکمات کل قشون (دامپزشکی)بيطاری قشون 

نجات و ذخاير قشونی؛ ؛ ر ـ کارخا(اداره امور دواب)دايره ايلخی و تهيه دواب 
 .ز ـ نظام وظيفه عمومی

 
 نظام اجباری يا نظام وظيفه؟

 
بدست سردارسپه برای گردآوری سرباز روش « قشون»ريزی  پيش از پی

بدينگونه که مأموريتی از مرکز به دهات فرستاده . معمول بود« گری بنيچه»
سهمية آن ده  شد و آنها از هر ده و به انتخاب کدخدا چند نفری را بعنوان می

بدين ترتيب . دادند آوردند و به آنها آموزش نظامی می گرفته با خود می
شهرنشينان خودبخود از خدمت نظامی معاف بودند مگر آنکه خود داوطلبانه 

معموالً از دهات دوردست گرفته « قزاقهای آينده»اين . تقاضای خدمت کنند
بيشتر آنها . فهميدند شدند که اکثراً فارسی رسمی و متداول را نمی می

زدند و همين موضوع مسئلة  زبانهای محلی مانند تُرکی و لُری حرف می
از استانهای کرمان و بلوچستان و فارس و . کرد آموزش را بسيار مشکل می
علت آن بر من معلوم نيست شايد آن منابع . شد خوزستان بنيچه گرفته نمی

ها  پيشينه اين بنيچه. بودند( اهيگان نظامی انگليس)در اختيار پليس جنوب 
توانستند با ابراز لياقت درجه ماندند و می بصورت داوطلب در خدمت می

در آنزمان سواد نداشتن ننگ و عيب نبود و شرط . گرفته و ترقی نمايند
بديهی است . های گوناگون بود اصلی برای ترقی رشادت در انجام مأموريت

ران قزاق ـ برخالف افسران ژاندارم ـ که بدين ترتيب شمار بسياری از افس
 .سواد بودند بی

  لطنه خواندم که بيشينة بلندپايگان و درباريانـالس در کتاب خاطرات احتشام
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سواد بودند که يکی از آنها مختارالسلطنة معروف فرماندار  زمان قاجاريه بی
همچنين در خاطرات آقای بهبودی آمده است که سردارسپه . تهران بود

بيشتر افسران قزاق به . گرفته بود« سرخانه»ان نيز برای خود آموزگار رضاخ
سازی ارتش که در  های تازه يکی از بخش. رو آوردند« اکابر»کالسهای 

شد غربال کردن صاحب منصبان  خوانده می« رفورم قشون»آنزمان 
توان گفت غربالی که برای اينکار بکار برده شد  می. قزاقخانه بود( افسران)

از همة افسران، بجز آموزش يافتگان . رای سوراخهای کوچک و بزرگ بوددا
ای، مدرسه ديويزيون  های نظامی روسيه، مدرسة نظام مشيرالدوله دانشکده

سواد نيز نوعی  حتی از افسران بکلی بی. هايی انجام شد قزاق، آزمايش
 .گيری ميزان هوش و تخيل آنها بعمل آمد آزمايش نقاشی برای اندازه

س از اين آزمايش شمار بزرگی از افسران بازنشسته شدند و به شماری به پ
تناسب نتيجة آزمايشات پيشنهاد شد که با فالن قدر تنزيل درجه در صورت 

 .تمايل در قشون باقی بمانند
 

 «اجباری»مسئلة 
 

گيری و برقراری روش خدمت نظام وظيفة  با منسوخ شدن روش بنيچه
نامی که . ترده در ساختار نظامی ايران رخ دادهمگانی دگرگونی ژرف و گس

برای اين خدمت نظامی برگزيده شد برداشتی بود از اصطالح فرانسوی 
Service obligatoire militaire   نظام اجباری»که متأسفانه چون به »

ای در مردم کرد، برای آنکه ذهن مردم  ترجمه گرديد اثر بسيار بد و ناخواسته
توضيح آنکه واژة )کمت اين خدمت آماده نشده بود از پيش برای درک ح

obligatoire  بموجب »و « مبتنی بر تعهد»در زبان فرانسه دقيقاً به معنای
اما واژة . است« دينی که بايد حتماً ادا شود»و « يا بر اساس وظيفة وجدانی

« زورکی»در فارسی بسيار شديدتر از اينها است و به زبان عاميانه « اجباری»
« کار اجباری»پيشتر به صورت « اجباری»واژة . دهد معنی می« زوری»يا 

بود به گوشها خورده بود که اينک خدمت « اعمال شاقه»که مترادف با 
خدمت »اگر . کرد را در مغزها مجسم می« اعمال شاقه»اجباری همان 

همين . خواهد شد  Service forceبه زبان فرانسه برگردان شود « اجباری
خدمتی را که براستی وظيفة پاک هر ايرانی است به صورت « باریاج»واژة 

باری در آورد و دوران سربازی را همانند دورانی پر از زجر و شکنجه وحشت
توانست از اين  هر کس به هر حيله و شيوه که می. ها جا داد در انديشه

ا ها شناسنامة فرزندان خود ر بسياری از خانواده. کرد خدمت شانه خالی می
« کِبرِ سن»ای تغيير دادند که به اصطالح معمول در آنوقت مشمول  بگونه

های  برخی از کارمندان ادارة نظام وظيفه يا حوزه. شده از خدمت معاف گردد
سربازگيری در شهرستانها کسانی را که قانوناً مشمول معافيت بوده ولی از 

در . دادند افيت میحقوق خود با خبر بودند سرکيسه کرده و به آنها وعدة مع
« ها اجباری»های سوزناکی دربارة خدمت اجباری و سرنوشت  آن زمان ترانه

سنبل و سوسن و رازيانه ـ سرباز گشته و : ميان مردم رواج پيدا کرد مانند
. کردند بيشترش صحبت از اجباری بودزنها که با هم در دل می... تازيانه

 کردند بچه شهری ز ته ماشين میچون موی سر نوجوانان را در سربازخانه ا
آی »ها آنها را پنداشتند و بچه ها خود را در کوچة خود کوچک و خوار می

يابم که اگر  انديشم در می اکنون که به گذشته می. کردند صدا می« اجباری
و معنا و مفهوم آن آشنا بودند و دفاع از مرز و بوم « ميهن»مردم ما با واژة 

يکی برای همه، همه برای »دانستند و شعار واالی  را وظيفة اصلی خود می
در مغزها جا داده شده بود آيا باز هم احضار به خدمت سربازی آنقدر « يکی

 شد؟ ماية وحشت می

اش در جنباندن رگ  های ميهنی پرستی که ترانه سرای ميهن عارف ترانه
از خود  پرست بسيار کارگر افتاد در خاطراتی که خواه و ايرانجوانان آزادی

های  در آن روزگاران که من سرودن ترانه»: باقی گذاشت چنين نوشت
ميهنی را آغاز کردم شايد شمار کسانی که معنای وطن را به راستی درک 

 «...رفت کرده بودند از شمار انگشتان دست فراتر نمی
شدند گوئی آنها را  خبر هنگامی که راهی سربازخانه می جوانان از ميهن بی»

درست است که آغاز يک زندگی زير انضباط سخت به . «برند ان میبه زند
آيد اما در صورتيکه بداند برای چه به سربازخانه  هر نوجوان گران می

گويد زندگی سختی است  فراخواننده شده اگر از اوضاع و احوالش  بپرسند می
 ولی در برابر وظيفه و آرمانی که دارم ريگ آموی و درشتيهای او زير پايم

عيب بزرگ کار در آنجا بود که در سربازخانه هم جز آئين . پرنيان آيد همی
های نظامی چيز ديگری مثالً دربارة ميهن و وظيفة نگهداری  ها و تمرين نامه

توان آنرا آموزش سياسی  آن يا بحث دربارة دوست و دشمن ايران که می
گذاری و  ايهسالها پس از پ. شد سرباز نام گذاشت به سربازان ارائه نمی

ميهنی در نو سربازان « انگيزة»گُسترش ارتش تنها کاری که برای ايجاد 
بود که در آن « خدا ـ شاه ـ ميهن»انجام يافت، رواج دادن ناشيانة شعر 

گويم ناشيانه، برای آنکه  می. در درجة سوم اهميت قرار گرفته بود« ميهن»
ررسی شده درست نشده اين شعار از روی يک طرح تبليغاتی و روانشناسی ب

گرفت بلکه  شد و بحثی صورت نمی و هيچگونه گفتگوئی دربارة آن نمی
. شد های جلوی خوابگاهها نگارگری می بيشتر بصورت تزيينی در گلکاری
ای که هر ايرانی نسبت  و وظيفه« ميهن»کمبود دريافت و برداشت از مفهوم 

هايی که در  که در جنگای بود  به نگهداری از مرز و بوم دارد به اندازه
برای کندن غائلة بالشويکها و خواباندن  3233سالهای پس از کودتای 

خان در رشت و مازندران انجام  طلبی ميرزا کوچک ها و جدائی سرکشی
يافت فرماندهان روزهای عيد يا عزای مذهبی مانند عاشورا را برای حمله  می

ود که ايجاد انگيزة پيکار آنهم گزيدند زيرا در اين روزها ببه شورشيان بر می
بديدم که پس از . به صورت نفرت و کينه نسبت به کفار آسان و عملی بود

هفتاد سال نيز در جنگ با عراق برای انگيزه پروری در جوانان از همين 
« خدا، شاه، ميهن»در شعارِ انگيزه برانگيز « شاه»واژة  .شيوه استفاده شد

نا بر حکم طبيعت دربارة رابطه علت و دست کم اين عيب را داشت که ب
نيز از ( معلول)، انگيزه جانبازی (علت)معلول، با از ميان رفتن مايه انگيزه 

رفت همانگونه که با کنار رفتن شاه آن تزلزل و اختالل در ارتش  بين می
شايد بتوان گفت که انقالب يک نتيجة بس بزرگ نيز . روی داد که ديديم

همانگونه که سعدی . پرستی است دار شدن رگ ايرانبهمراه آورد و آن بي
در ارتش آيندة ايران . فرمود قدر عافيت کسی داند که به مصيبتی گرفتار آيد

های غير  از يادداشت)بايد انگيزه واالی ارتشيان گردد « پرستی ايران»
 (.منتشره سرتيپ محمد آيرملو

 
 تجديد سازمان در نيروی زمينی

 
ای و اوضاع و احوال  ی به تناسب نيازمنديهای منطقهنيروی زمينی شاهنشاه

روز مملکت، توجه به اصل هدايت و نظارت بر يگانها و هم چنين وسائل و 
خورشيدی،  3131گرديد در سال  تجهيزات جديدی که بتدريج وارد ارتش می

خورشيدی سازمانهای  3132به تجديد سازمان کلی پرداخت و تا اواخر سال 
 :مختلف کشور مستقر ساخت زير را در نقاط

ـ لشگر اول شمال غرب 1؛ (تهران)ـ لشگر دو 2؛ (تهران)ـ لشگر يک 3
؛ (سنندج)ـ لشگر کُردستان 5؛ (رضائيه)ـ لشگر دوم شمال غرب 1؛ (تبريز)
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زابل و )ـ لشگر مکران 2؛ (شيراز)ـ لشگر فارس 7؛ (اهواز)ـ لشگر خوزستان 0
مختلط و مستقل اصفهان  ـ تيپ35؛ (مشهد)ـ لشگر شرق 3؛ (زاهدان

ـ تيپ 32؛ (کرمانشاه)ـ تيپ مختلط و مستقل کرمانشاهان 33؛ (اصفهان)
ـ تيپ مختلط و مستقل گيالن 31؛ (گرگان)محافظ و مستقل گرگان 

ـ 35ميلی متری بلند تابع ارکان حرب کل قشون؛  355ـ توپخانه 31؛ (رشت)
 .توپخانه ضدهوائی تابع ارکان حرب کل قشون

به ( شاهی)خورشيدی انتقال سلطنت گارد احمدی  3155تا سال ( 3: توضيح
ها  دار حفاظت و نگهبانی کاخ خان طهماسبی عهده فرماندهی سرلشگر عبداهلل

از هما سال و پس از انتقال سلطنت به . و اماکن خانواده سلطنت قاجار بود
 2و  3ساعت يک گروهان پياده از لشگرهای  21رضاخان سردارسپه هر 

اين روش ادامه داشت تا واقعه . ان مراکز مأموريت را بعهده داشتندپادگ
که از آن ببعد يک گروهان به فرماندهی سروان جعفر  3125شهريورماه 

. دار نگهبانی شد بصورت دائم عهده( بعداً ارتشبد و وزير جنگ)شفقت 
 .شود تشکيل و سازمان گارد در جای خود شرح داده می

خورشيدی تغييرات اساسی در سازمان  3132 تا سال 3155از سال ( 2
 .نيروی زمينی داده نشده است

نيروهای هوائی و دريائی بصورت مستقل و جدا از نيروی زمينی تشکيل ( 1
 .ای نگاشته خواهد شد يافته که در مورد هر يک در کتاب جداگانه

برداری و جغرافيائی و  چهار رکن، دواير نقشه: ارکان حرب قشون شامل( 1
 .وزيک و دفاتر کل، بحريه و هواپيمائیم
اين قسمت شامل دفتر تفتيش و دو دايره و پنج : تفتيش کل قشونی( 5

 .کميسيون به منظور تفتيش صنوف مختلفه است
اين قسـمت که بـه امـور مالـی : تفتيش مالـی و مباشـرتی کل قشـون( 0

دايره  کرد، شامل يک دفتر کل و داری کل قشون رسيدگی می و سررشته
 .داری بود بازرسی امور مالی و يک دايره بازرسی امور سررشته

 
 مدارج تحصيلی در نيروی زمينی

 
ای بنام مدرسه نظام در  سردارسپه مدرسه 3233پس از کودتای اسفندماه 

مسعوديه باغ و ساختمانی بود در خيابان گوشة جنوب . مسعوديه تأسيس کرد
که احتماالً خيابان اکباتان ( رای ملیجلو مجلس شو)غربی ميدان بهارستان 

. مدرسه مسعوديه پنج کالس داشت ترکيبی از ابتدائی و متوسطه بود. بود
رسته . ها پس از خاتمه تحصيل قرار بود که ستوان سوم شوند کالس پنجمی

تحصيلی پياده، سوار، توپخانه و مهندسی ولی سوارها اسب نداشتند فقط يک 
 بود که شاگردان بنوبه سوار اسب چوبی می اسب چوبی در محوطه مدرسه

 .شدند که طرز سوار شدن اسب را بياموزند
لباس شاگردان مدرسه نظام کاله پوستی سفيد بلوز سفيد و شلوار سراسری 

( تای)ها اکثراً به زبان خارجی بود مثالً به جای ايست  فرمان. سفيد بود
 .فرمان بود( مارش)دادند يا بجای قدم رو  فرمان می

 
 تأسيس مدارس نظام

 
السلطنه خيابان سپه  شمسی از مسعوديه به باغ شعاع 3152مدرسه نظام در 

مقابل منزل سردارسپه منتقل شد و به سه مدرسه ابتدائی، متوسطه، 
. ها بتدريج به کلمات فارسی تبديل شدندصاحبمنصبی تبديل گرديد و فرمان

مجللی بود که طبقه دوم السلطنه ساختمان قديمی دو طبقه  در باغ شعاع
دو سالن بزرگ طبقه دوم را خوابگاه . های بسيار بزرگ بود دارای سالن

های طبقه  اطاق. دانشجويان سال اول و دوم مدرسه صاحبمنصبی قرار دادند
حوض خانه تمام از سنگ . های درسی و دفاتر مدرسه شده بودند اول کالس

ول بود که محل غذاخوری های خيلی بزرگ در زير طبقه امرمر و آئينه
در ضلع شمال غربی باغ مجاور خيابان سپه چند اطاق . دانشجويان بود

 .شدند ها تدريس می ساختند که شاگردان مدرسه متوسطه در آن کالس
مدرسه ابتدائی در مدرسه تربيت در خيابان اميريه نزديک چهارراه علوی که 

پهلوی بعداً پادشاه ايران  وليعهد محمدرضا. )مصادره شده بود قرار داده شد
اين مدرسه شش کالسه (. های مخصوص اين مدرسه بود در يکی از کالس

دبيرستانهای . و شش کالس متوسطه، دبستان و دبيرستان نظام نام گرفت
شمسی  3123نظام در اکثر مراکز لشگرها تشکيل شد که در مهرماه سال 

 .منحل و به تهران منتقل شدند
با درجه  3152صاحبمنصبی به نام دوره پهلوی در مهرماه اولين دورة مدرسه 

با تشريفاتی و در حضور سردارسپه از ( ای بدون تخصص رسته)ستوان سومی 
رسته ( نفر 15در حدود )مدرسه خارج و به ارتش پيوستند چون همه آنها 

های مختلفه  پياده بودند و پس ازخروج از مدرسه به ميل خودشان به رسته
ار و توپخانه و مهندسی منتقل شدند مانند سپهبد عميدی، سرتيپ پياده و سو

 .خان آجودانی، سرهنگ اميرباقری و ديگرانافَطَسی، سرتيپ قاسمعلی
 

 اعزام دانشجو به خارج کشور
 

. سردارسپه سعی بسيار در توسعه ارتش و تکميل کادر افسری آن داشت
خواست  زيری خود ـ میالسلطنه ـ در دوران اول نخست و برای اين کار قوام

افسر به رياست يک ژنرال از فرانسه برای ارتش استخدام کند ولی  05
پس از سقوط دولت قوام، . سردارسپه شديداً با اين کار مخالفت کرد

افسر ايرانی به سرپرستی يک سرتيپ به  05مشيرالدوله پيشنهاد کرد که 
. ا اين طرح موافق بودسردارسپه ب. فرانسه برای تعليمات عاليه اعزام گردند

محصلين انتخاب شدند ولی کابينه مشيرالدوله سقوط کرد و اعزام اين عده 
السلطنه مجدداً نخست وزير شد، در مقابل کار انجام  ولی قوام. به تأخير افتاد

 .شده قرار گرفته بود و ناچار شد بودجه الزم را تأمين کند
مدرسه نظام مشيرالدوله بودند نفر از افسران که اکثراً فارغ التحصيل  17

و ديگر مدارس « سن سير»انتخاب شدند که به فرانسه بروند و در مدرسه 
های پياده، سوار، توپخانه، مهندسی، هواپيمايی و امور  فرانسوی در رشته

 .مالی به تحصيالت عالی بپردازند
فرانک  073055ای که برای اين کار تصويب شد عبارت بود از  بودجه
تومان برای مخارج مسافرت  32555برای مخارج يکساله اين عده و  فرانسه

 .که پرداخت شد
شد تا اينکه در دولت  کار اعزام افسران به دليل نداشتن پول، امروز و فردا می

مستوفی با فشار سردارسپه اولين گروه افسران ايرانی به سرپرستی سرتيپ 
 اهلل سرتيپ امان. پا اعزام شدندخان شيبانی برای اخذ تعليمات به ارو اهلل حبيب

خان بهبهانی هم که رياست ستاد ارتش را بر عهده داشت برای خريد اسلحه 
 .همراه اين عده به اروپا رفت

که روز سان و بازديد از اين افسران بود، سردارسپه  3152روز ششم خرداد 
 :طی سخنانی گفت

 

 فرزندان رشيدم»
ايد، يکی از  فرانسه انتخاب شدهامروز که شما برای رفتن به مملکت  

شما را . رود فيروزترين ايام تاريخی دوره حيات قشون به شمار می
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فرستند که عالوه بر دارا بودن نظم و  برای تحصيل به سرزمينی می
های عالم به ارتقا و تنوير فکر پرداخته و از همان  ترين قشون معظم

 .احساسات عاليه و فناناپذير به ارمغان آوريد
شما نبايد تصور کنيد که اعزام پنجاه نفر صاحبمنصب محصل به 
اروپا برای دولت به رايگان تمام شده بلکه بايد به خاطر بياوريد که 

آوری پنجاه نفر سرباز برای  تا چندی پيش دولت حتی به جمع
های پشت دروازه تهران قادر و توانا  جلوگيری از کوچکترين سرقت

 .نبود
يات دليرانه و فداکاری شما بود که در اندک مدتی فقط در نتيجه عمل

قوای جوانبخت ايران نخستين وظيفه خود را که عبارت از قطع 
ريشه کهنسال شرارت، استقرار امنيت، انقياد ايالت انجام و اينک در 
صدد تکميل تشکيالت بر آمده و شما را به انجام اين مأموريت معين 

 .«و نامزد نموده است
 

رکان حرب کل قشون نطقی در جواب سردارسپه ايراد کرد و سپس رئيس ا
 .اطمينان داد که نتايج خوبی از اين مسافرت گرفته خواهد شد

خرداد صاحبمنصبان حرکت کردند و سردارسپه شخصاً تا مهرآباد از  31در 
 .آنها بدرقه به عمل آورد

پيمايی در اواخر همان سال نيز ده نفر از صاحبنمصبان برای تحصيل فن هوا
 .به روسيه اعزام شدند

با درجه ستوان دومی که در سال دوم  3151دورة دوم در مهرماه 
های چهارگانه پياده، سوار، توپخانه و مهندسی  صاحبمنصبی به رسته

نمونه ای از آن دوره ارتشبد تخصص يافته بودند به ارتش پيوستند که 
حجازی پس از نيل به . عبدالحسين حجازی و سرتيپ رضاقلی جالير بودند

درجه ستوان دومی به مدرسه نظام سن سير فرانسه فرستاده شد و پس از دو 
 .سال تحصيل در آنجا به ايران بازگشت

مدرسه . مدرسه صاحبمنصبی بعداً تغيير نام داد و دانشکده افسری شد
ری به نام نيابت با داشتن مدرک کالس سوم متوسطه تأسيس شد که ديگ

فارغ التحصيالن اين آموزشگاه تا درجه . بعداً آموزشگاه ستوانی نام گرفت
کردند مگر آنکه ديپلم ششم متوسطه بگيرند که به  سروانی ارتقا پيدا می

 .اين آموزشگاه منحل شد 3121در سال . رسيدند سرهنگی می
وه بر تشکيل و سازمان دادن مدرسه نظام و اعزام افسران به سردارسپه عال

دستور داده ( گفتند که ارکان حرب قشون می)اروپا به ستاد ارتش آن زمان 
های نظامی فرانسه را به فارسی ترجمه کرده و در قشون و  نامه بود که آئين

 مدارس نظامی توزيع و تدريس نمايند و اين کار هم با سرعت تمام انجام
نامه  نامه داخلی، آئين نامه انضباطی، آئين هايی بنام آئين پذيرفت و آئين نامه

نامه تيراندازی ترجمه و تا حدی با وضع قشون ايران تطبيق  صحرائی، آئين
داده شده و منتشر شدند ولی چون با عجله انجام شده بود و مترجمين هم 

ود که موجب انحرافات و ها شده ب نامه همه نظامی نبودند اشتباهاتی در آئين
نامه تيراندازی ترجمه  من باب مثال، در آئين. سردرگمی مطلب گرديده بود

 شده بود که تير تفنگ تا چهارصد متر مؤثر است در صورتيکه منظور آئين
نامه اين بود که تير تفنگ تا چهارصد متر در زدن هدف دقيق است و از 

شود چون در مسافت  کم میچهارصد متر به باال دقت تير در زدن هدف 
شوند ولی ترجمه تا چهارصد  متر تشتّت زياد تيرها پراکنده می 155بيش از 

متر مؤثر است چنين مستفاد گرديده بود که گلوله تفنگ تا چهارصد متر اثر 
متر به باال اثر نفوذی در بدن را از دست داده  155نفوذی و کُشنده دارد و از 

  ود کامالًـايی خـکه گلوله تفنگ تا آخرين بُرد نهت در حالی ـنده نيسـو کُش

 .مؤثر و کُشنده است
 استخدام مستشاران خارجی برای دانشکده افسری و تأسيس دانشگاه جنگ

شمسی يک تيم  3131برای تکميل تعليمات نظامی، رضاشاه در سال 
شمسی يک تيم فرانسوی  3131فرانسوی برای دانشکده افسری و در سال 

برای تأسيس و تشکيل دانشگاه جنگ  (Gendre)رال ژاندر برياست ژن
افسران فرانسوی که به لباس افسران ايرانی ملبس شده . استخدام نمود

از . بودند با يک درجه باالتر از درجه اصلی خود در فرانسه، پذيرفته شدند
ژنرال ژاندر پس از ورود به ايران . جمله سرلشگر ژاندر بدرجه سپهبدی رسيد

ر ا به بررسی و تهيه برنامه و  3135الی  3131خواست دو سال اول  اجازه
. شروع به تدريس و تشکيل کالس بنمايد 3135تهيه نقشه بپردازد و از 

رضاشاه ضمن قبول آن دستور داده بود که نصف روز هم به افسران ارشد 
نفر تعليمات  15در حدود ( ها و افسران ارشد ستادها فرماندهان هنگ)

ژنرال ژاندر مجبور به اطاعت بود لذا دوره را . ی روی نقشه داده شودتاکتيک
به نام دورة فرماندهی از افسران ذکر شده در باال در دانشگاه جنگ تشکيل 

ديدند و از ظهر به  در دانشگاه تعليمات می 32صبح الی  2داد که از ساعت 
 .شدند بعد سر واحد و قسمت خود مشغول خدمت می

شروع شد، و مدت آن دو سال  3135شگاه جنگ از مهرماه دوره اصلی دان
شدند به کالس اول  ها که در امتحان ورودی موفق می بود و بين داوطلب

نفر در  21نفر داوطلب  325در دورة اول از بين . يافتند دانشگاه راه می
آزمايشات کتبی و شفاهی ورودی به دانشگاه موفق شدند که من هم يکی از 

سال اول دانشگاه جنگ بررسی لشگرهای پياده و زرهی و سال . آنها بودم
از اواسط سال دوم و در تمام سال دوم . دوم بررسی سپاه و استراتژی بود

( شمال، جنوب، شرق و غرب)های شناسائی به کليه مرزهای ايران  مسافرت
استادان مدرس فرانسوی عبارت بودند از يک افسر پياده . نيز جزو برنامه بود

مترجم او سروان )افسر ستاد سوار ( رجم او سروان وثوق سپهبد بعدیمت)
مترجم او سروان عبدالحسين )استاد تاکتيک ( حسين امين سرلشگر بعدی

مترجم او سروان صمدی سرتيپ )استاد توپخانه ( حجازی ارتشبد بعدی
 (.مترجم او سروان معين پور سرلشگر بعدی)استاد مهندس ( بعدی

خان جهانبانی بود ولی او  اهلل اه جنگ شادروان سپهبد اماناولين رئيس دانشگ
قبل از شروع سال اول تدريس دانشگاه برکنار و رياست دانشگاه به شادروان 

 .سرلشگر عزيزاهلل ضرغامی که رئيس ستاد ارتش هم بود واگذار گرديد
شمسی خاتمه يافت و اعليحضرت  3137دوره اول دانشگاه جنگ در مهرماه 

های فارغ التحصيالن  نامها حضور تمام فرماندهان لشگرها گواهیرضاشاه ب
 .را توزيع و آنها را به ستاد لشگرها فرستادند

ميانة شاه با افسران استخدامی فرانسوی بهم خورد زيرا  3137از اوائل سال 
شد و سوءظن شاه  ها مقاالتی بر ضد رضاشاه نوشته می در فرانسه در روزنامه

رانسوی شده بود لذا پس از خاتمة دورة اول به خدمت متوجه افسران ف
افسران فرانسوی خاتمه داده شد و تدريس دروس به عهدة همان افسران 

 .مترجم آنها واگذار گرديد
که ايران به اشغال نيروهای بيگانه در آمد  3125دانشگاه جنگ از سال 

و اسماً جزو سازمان ارتش بود ولی عمالً کاری نداشت . تعطيل شد
واگذار ( امير موثق)فرماندهی دانشگاه جنگ هم به شادروان سپهبد نخجوان 

از رياست ستاد ارتش و  3125گرديد چون سرلشگر ضرغامی از شهريورماه 
های غيرمنتشره يادواره. )فرماندهی دانشگاه جنگ برکنار و بازنشسته شد

 (سپهبد قهارقلی شاهرخشاهی
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 ينی تجددخواهیای در سير تکو مشروطيت، مرحله
   

 گفتگو با دکتر جمشيد بهنام  
 

o  فراموش نکينم که تجددخواهی ايرانيان در زمينه مدرنيزاسيون و نوسازی ايران گاه تند و گاه کند همواره ادامه داشته و
يته مورد سال اخير جامعه ايران دگرگونی بسيار پيدا کرده و رو به پيشرفت بوده اما اصول فلسفی و سياسی مدرن 355در 

 .توجه قرار نگرفته است
 

o تواند حاصل تقليد ساده باشد بلکه نيازمند تاويل و تفسير است تا با  قبول فرهنگ خارجی و يا عناصری از آن نمی
عناصر فرهنگی خارجی و داخلی را نيز همانطور که قبال گفتم . سيستم ارزشی فرهنگ خودی همساز و هماهنگ شود

راه حل شايد در . زندگی کرد« اين و آن»و گاه نير ميان « آن»و گاه با « اين»ر داد و گاه با توان در کنار هم قرا نمی
 .همين تلفيق و پيوند باشد

 
 

سده از انقالب  تالش ـ جناب آقای دکتر بهنام، پس از گذشت يک
مشروطيت امروز در ميان جمع قابل توجهی از روشنفکرانی که توضيح 

دل تاريخ و بويژه تاريخ دوران جديد کشورمان ،  وضعيت کنونی ايران را از
اند، اتفاق نظری بوجود آمده است مبنی بر  در دستور کار خود قرارداده

اش ايدة  انقالبی که هستة اصلی. هايش شکست آن انقالب و آرمان
تجددخواهی، تالش در راه دگرگون ساختن وضعيت آن روزگار کشور و 

ی و انداختنش به راه توسعه و رشد و ترقی ماندگ خارج ساختن ايران از عقب
نتيجه اين « ايرانيان و انديشه تجدد»اما شما در قسمت پايانی اثر خود .بود

آيا ميان نگاه شما و . ايد ها را يکسره ناکام و بی سرانجام ندانسته تالش
کنند، تفاوتی وجود دارد؟ آيا  کسانی که سخن از شکست مشروطيت می

يابد که مستلزم  نجا نسبی است و معنائی خاص میدر اي« شکست»مفهوم 
 توضيح است؟

 
دکتر بهنام ـ رسم بر آن شده که شروع مشروطيت را آغاز تجدد ايران بدانند 
و شکست مشروطيت را شکست تجدد و اين درست نيست چرا که 

 آنچه مشروطه. مشروطيت و تجدد دو مقوله متمايز و جدا از يکديگرند
زا و مستقل است، قيام مردم شهری عليه  بشی درونخواهی نام گرفته جن

و سپس برقراری « خواهی عدالت»استبداد قاجاريه و هدف آن نخست 
 . است« قانون»

در آغاز قرن بيستم برخالف نظر بعضی محققان، فئوداليته در برابر بورژوازی 
 های مالی خارجی و دربار قرار ندارد بلکه بورژوازی بازرگان در برابر قدرت

است و براساس حق ( شهپدر)دولت پاتريبونيال . قاجار قرار گرفته است
ای بنام مذهب  در چنين وضعی عده. کند شخصی و قطعی فرمانروا عمل می

اعتراضاتی دارند و گروهی ديگر خواستار حمايت دولت در ( شيخيه، بابيه)
ارند از برابر توليدات خارجی هستند و باالخره جمعی نيز که با غرب آشنائی د

در همين دوره تغييراتی که در زمينه مالکيت . کنند نظام پارلمانی صحبت می
آيد در کنار بورژوازی تجاری موجب ايجاد طبقات  اراضی کشاورزی پيش می

شود و اين طبقات جديد باضافه گروه کوچک منورالفکرها  جديدی می
. ستندخواستار دولت ـ ملت جديد بجای ساختار عشايری دولت قاجار ه

 خواهان تدوين قانون اساسی است که مجموعه های مشروطه حاصل کوشش
ايست از اصول شرع، برخی تجارب ممالک اروپائی درباره قانون و حکومت و 

جنبش مشروطيت هر چند . بعضی مفاهيم تحريف شده از فلسفه روشنگری
د ريزی کن نگاهی بسوی تجدد غربی دارد اما قادر نيست که نظام جديدی پی

ای  گير است مبارزه با خودکامگی است يعنی مبارزه و آنچه که در آن چشم
که در جوامع سنتی نيز در برابر استبداد فرمانروايان همواره وجود داشته 

 .است
ها سال قبل از جنبش مشروطيت آغاز شده بود و  اما فرآيند تجددخواهی ده
اين . ير تکوينی تجددمدت در س ای بود بسيار کوتاه در واقع مشروطيت مرحله

تجددخواهی از افکار روشنگری متاثر بود و دو جنبه داشت يکی تجددخواهی 
روشنفکران با هدف ترقی و باال بردن سطح فکری جامعه و ديگری 
تجددخواهی بعضی از زمامداران ترقيخواه چون عباس ميرزا و اميرکبير و 

لکت به تقليد از در مم... سپهساالر بصورت اصالحات اداری و آموزشی و
ترقی اقتصادی »های بعد بعنوان  اين اصالحات در دوره. «تنظيمات عثمانی»

و يا « ريزی شده اقتصادی و اجتماعی توسعه برنامه»و سپس « و صنعتی
 .ادامه پيدا کرده است( مدرنيزاسيون)« نوسازی»

بطور کلی بايد تاکيد کرد که تجددخواهی نتيجه مقايسه وضع ايران است با 
مراحل تاريخی گذشته و نيز مقايسه در مکان يعنی مقايسه با کشورهای 

ماندگی ايران را آشکار کرد و موجب  ها انحطاط و عقب اين مقايسه. ديگر
قفقاز، )مرزی  های تفکر برون آگاهی روشنفکرانی شد که بيشتر در کانون

، طالبوف، آخوندزاده)زيستند و افکار برخی از آنها  می( اسالمبول، هند، برلن
ها و رساالت در ايران رواج     از طريق روزنامه( ميرزاآقاخان کرمانی، ملکم

بديهی است که اين افکار در زمينه آگاهی و آمادگی فکری .يافت می
 . مشروطه خواهان تأثيرگذار بودند

 
بينيد؛ مبارزه با  تالش ـ شما آنچه را که در اين رويداد برجسته می

ديد که مبارزه با خودکامگی در جوامع سنتی هم در خودکامگی است و معتق
برابر استبداد فرمانروايان ـ با مضمون عدالتخواهی ـ همواره وجود داشته 

آيد اين است که آيا تحول تدريجی عدالتخواهی  پرسشی که پيش می. است
به خواست برقراری حکومت قانون و سپس نتيجه عملی بدست آمده يعنی 

 به منزله مکان تبلور عينی و مدون آرمانهای مشروطه تدوين قانون اساسی،
خواهان صدر مشروطيت، اين رويداد را ماهيتاً از مبارزات بر علـيه 

سـازد و به معنای گذر و گسستی از  خودکامگـی با نگـرش سنتـی، جدا نمی
 نگرش سنتی نبوده است؟ 

 
قاجار و  دکتر بهنام ـ زمينه جنبش مشروطيت مبارزه با خودکامگی سلطنت

حفظ استقالل سياسی و اقتصادی مملکت بود اما تدوين قانون اساسی، در 
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هائی با قوانين غرب  ای انجام گرفت که آشنائی مرحله اول آن توسط عده
داشتند، تحت تاثير افکار دوره روشنگری بودند و حکومتی قانونی را برای 

های  خالت گروهخيلی زود موانع درونی جامعه و د. کردند ايران آرزو می
مختلف چون روحانيون و تجار موجب شد که متن قانون اساسی و متمم آن 

که آنروزها بر ( constitution)مفهوم کنسطيسيون . شکلی خاص بگيرد
سر زبانها بود روشن نبود و روحانيت نيز مشروطيت را حکومتی مشروعه 

ت و مثالً جامعه نيز آمادگی فکری الزم را نداش. دانست براساس دين می
مفاهيمی چون فرديت و خودمختاری انسان و حقوق فردی و حاکميت ملی 

توان آنرا با  مشروطيت يک جنبش سياسی بود و نمی. تعريف نشده بودند
آنچه که در غرب روی داده بود و حتی با فرايند نهضتهً در کشورهای عربی 

 . مقايسه کرد
 

شتن و مقبوليت يافتن را نوعی تالش ـ اگرتداوم، مقاومت و دوباره سربرافرا
 تعبير از پيروزی در نظر گيريم، آيا می توان شکست آرمانهای مشروطه
, خواهی را به بيانی، از نظر سياسی و بستر شرايط اجتماعی آن زمان

ای که امروز  نابهنگام و الجرم ناکام تلقی کرد، اما در توضيح رويکرد گسترده
د دارد و بدليل همسوئی و تطابقی که با به سوی آن انقالب و مطالباتش وجو

جريان پيشرفت جوامع بشری داشته است، آن رويداد را از نظر تاريخی پيروز 
 ارزيابی نمود؟

 
آيا منظور . را بايد را روشن کرد« شکست»دکتر بهنام ـ معنای اصطالح 

شکست نظام پارلمانی است؟ آيا منظور ادامه اجرای قدرت به روش قديمی 
شکست آرمانهائی که همراه با انديشه روشنگری در ايران اشاعه است؟ يا 

خواهان نيز از آن بهره گرفتند؟ اگر تعريفی محدود از  يافت و مشروطه
مشروطيت را در نظر داشته باشيم و آن را در چند اصل کلی خالصه کنيم 

توان از شکست مشروطيت صحبت کرد چرا که از زمان تصويب قانون  می
ون اهداف مشروطيت به مرحله عمل در نيامده است از جمله اساسی تا کن

ايجاد يک دولت ـ ملت، مشارکت مردم در امر سياست، پديد آمدن جامعه 
 ... های فردی و مدنی و احترام به آزادی

فقط چند سالی بعد از امضاء فرمان مشروطيت، با استبداد صغير روبرو 
مبول و پاريس و برلن و خواهان به اسال هستيم و سپس مهاجرت مشروطه

زاده که خود از پيشگامان انقالب مشروطيت بود در سال  تقی. جاهای ديگر
گويد و دوسال بعد  سخن می« استبداد کشور»در مجله کاوه از  3325

کنند در جستجوی  جوانانی که مجله فرنگستان را در برلن منتشر می
از هرج و مرج نجات چون موسولينی هستند که ايران را « ديکتاتور عاقلی»

 .دهد
رويدادهای سالهای بعد نيز گواه عدم توجه به بعد سياسی تجدد يعنی 

 . مشروطيت و قانون اساسی هستند
فراموش نکينم که تجددخواهی ايرانيان در زمينه مدرنيزاسيون و نوسازی 

سال اخير جامعه ايران  355ايران گاه تند و گاه کند همواره ادامه داشته و در 
گونی بسيار پيدا کرده و رو به پيشرفت بوده اما اصول فلسفی و سياسی دگر

شايد هم نيز طبيعت مدرنيته است که . مدرنيته مورد توجه قرار نگرفته است
 شناس فرانسوی می ژرژباالنديه جامعه. در طول زمان بلند تظاهر پيدا کند

در غرب . شود و مدرنيته در ژرفا مدرنيزاسيون در سطح آب ظاهر می: گويد
 . نيز چنين بود

 
شود؛ مفاهيمی که انديشه تجددخواهی برپاية آنها بنا شده  تالش ـ گفته می

بود از غرب آمده و حاصل تجربة تاريخی خود ما نبود و اين مفاهيم در 

آميختگی با افکار غالب  برخورد به شرايط سياسی ـ اجتماعی و در اثر در هم
تقليل »، «مسخ شدند»يرانی در مضمون سنتی در جامعه و بدست نيروهای ا

 ... و« محتوای آنها فهميده نشد»، «وارونه جلوه داده شدند»، «يافتند
های خود بر نکتة فوق، يعنی بر عدم استخراج  شما نيز بارها در آثار و گفته

عدم پيوند ميان قديم و »مفاهيم تجددخواهی از تجربة تاريخی خودمان ـ 
آيا مگر نتيجة آن پيوند باز هم همان تقليل يافتن، . ايد ـ تکيه نموده« جديد

 .شد؟ يعنی در اصل همان چيزی که روی داده است نمی... مسخ شدن و
 

دکتر بهنام ـ ابتدا برای روشن شدن مطلب بطور خالصه بگويم که مراد از 
گسست از جامعه سنتی و تغيير جهان بينی و شيوه زندگی است و « مدرنيته»

زاسيون سياست اجرائی دولت، برای تغيير نهادهای اجتماعی و مراد از مدرني
مدرنيته و مدرنيزاسيون در غرب . اقتصادی با هدف ايجاد يک جامعه نو

زا و هم زمان بودند و بهمين علت نيز در طول دوران چهار قرن موجب  درون
و باالخره پديد ... پيشرفت علم و فن و ظهور آزادی و الئيسيته و شهروندی

اما در کشورهای غيرغربی مدرنيته امری وارادتی است . ن جامعه نو شدندآمد
روشنفکران اين کشورها افکار . که همواره با فرهنگ غرب ظاهر شده است

خواندگان غرب  های جديد متشکل از درس روشنگری را اشاعه دادند و دولت
زاسيون اين مدرني. از طريق آمرانه مدرنيزاسيون را به مرحله عمل درآوردند

قبل از مدرنيته و با سرعت انجام گرفت و در نتيجه توجه الزم به درک 
 . جوهر مدرنيته نشد

روشنفکران در قبول . بود« حد تجددخواهی»مساله اساسی در اين زمينه 
مثال در ايران برخی آن را بصورت مطلق . فرهنگ غرب هم آواز نبودند

زادهها  طالبوف، کاظم)مشروط  برخی بصورت( زاده خان و تقی ملکم)پذيرفتند 
آن را داشتند « تسخير»با آن را توصيه کردند و يا قصد « مدرا»بعضی 

و باالخره کسانی هم بودند و هنوز هم هستند که مبارزه با آنچه را ( شادمان)
اين امری . اند نامند هدف خود قرار داده می« تهاجم فرهنگی غرب»که 

جانشين فرهنگی ديگر کرد اما آنچه  توان فرهنگی را بديهی است که نمی
تواند ميان دو  که بايد مورد توجه قرار گيرد روابط ظريفی است که می

فرهنگ موزائيکی نيست که از قطعات مختلفی که کنار . فرهنک بوجود آيد
اند تشکيل شده باشد بلکه ساختاری است که اجزا آن با هم  هم قرار گرفته

خد فرهنگ خارجی بايد کوشش در پيوند خوردن در ارتباطند بنابراين هنگام ا
اين دو فرهنگ با يکديگر داشت و معموال اين فرهنگ خارجی است که بر 

ارتباط ميان (. Hybridation)خورد  ساقه تنومند فرهنگ ملی پيوند می
قديم و جديد در درون يک فرهنگ نسبتا آسان است و بهمين علت هم 

در افکار و شيوه زندگی بوجود آورد مدرنيته در غرب عليرغم گسستی که 
توانست قديم و جديد را با هم آشتی دهد اما در مورد فرهنگ و مدرنيته 

شود و  های ديگر مساله به نوعی ديگر مطرح می غربی در تماس با فرهنگ
خواهد گسستی را ميان قديم و  آن وارد شدن فرهنگ غيرخودی است که می

 . خود را برآن بزند جديد در فرهنگ بوجود آورد و نشان
مطرح است بحث فقط در باره فرهنگ « ها تنوع فرهنگ»امروز که موضوع 

ها بطور کلی بايد  ها نيست بلکه ارتباط ميان فرهنگ غرب در برابر فرهنگ
ها و  مورد توجه باشد و اين ارتباط و پيوند موجب خالقيت و باروری فرهنگ

 . های مشترک بشری خواهد شد گسترش ارزش
 

الش ـ برای مردمانی که در ساية تاريخ خود و در ناآگاهی محض نسبت به ت
شود ايرانيان تا پيش از آغاز جنبش  همان تاريخ غنوده بودند ـ گفته می

ـ و در آستانة قرن بيستم ! بيداريشان حتا از گذشتة باستان خود مطلع نبودند
و پرورش خود  ای بود که به نوکردن در مواجهه با جهانی نوين که چند سده
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 ميرزا آقا خان کرمانی                                                 شيخ احمد کرمانی   ميرزا حسن خان                             

                                                              
های سنگين  مشغول شده و برنا و توانا به سراغشان آمده و آنان را با   ضربه

اشان بخود آورده  های به خواب رفتگی منطق جهانگشای خود به درب خانه
های  ای به جز اتکاء به همان آگاهی بود، آيا مگر برای اين درماندگان چاره

 جهان نو باقی بود؟ آنها چگونه مینيمه و بريده از همان مفاهيم و مناسبات 
توانستند منطق حرکت تاريخی را که در هنگام خواب از روی آنها عبور کرده 
و در درک و پاسخ به نيازهای جديدشان که منطقِ قرار گرفتن در مناسبات 
جديد به آنها، قبل از اين که به خود آيند، تحميل نموده بود، بدون اتکاء به 

اعراض از مفاهيم جهانگير شدة انديشة غربِ جديد، غرب و در اجتناب و 
مانده خود از تاريخی که ديگر تاريخ  توضيح دهند؟ توضيح وضعيت عقب

اشان نبود و درک نيازهائی که ديگر  جوامع بسته« پاک و دست نخوردة»
 !نيازهای انسان بدوی نبود

 
که من  دکتر بهنام ـ  شما با هوشمندی به سئوال خود پاسخ داديد و آنچه

ماندگی فرهنگی ايران در چهار قرن اخير  توانم اضافه کنم اشاره به عقب می
و چگونگی رابطه ميان غرب و حوزه تمدنی خاورميانه است نه عدم آگاهی از 

گذشت و حتی عدم آگاهی از آنچه که  آنچه که در جهان و در خاورميانه می
در « تعطيل تفکر»تی و ح« تاخير»ها از  بعضی. داد در درون مملکت رخ می
واقعيت آنست که بخاطر داليل متعدد که جای . اند آن دوران صحبت کرده

های ايران و روس  آن در اين گفتگو نيست ايرانيان پس از شکست در جنگ
اندک اندک بخود آمدند و به جاهای ديگر دنيا توجه کردند و همه چيز به 

س مفهوم زمان خطی نوشتند و سپ« نامه حيرت». نظرشان غيرآشنا آمد
مطرح شد در برابر زمان ادواری و توانستند وضع آن روز را با مراحل مختلف 

خود پی ببرند و چون وضع خود را با « انحطاط»تاريخی مقايسه کنند و به 
. خويش واقف شدند« ماندگی عقب»وضع کشورهای ديگر برابر نهادند به 

سال اخير  355در طی . ای شد برای آغاز تجددخواهی ها مقدمه همه اين
کوشش بسيار صورت گرفت البته راه هموار نبود ولی توجه الزم به موانع 

 . اصلی و فرهنگی و اجتماعی سياسی هم نشد
 

که به بررسی « ايرانيان و انديشة تجدد»تالش ـ شما در همان اثر خود 
: گوئيد ايد می های ايران در دوران مشروطيت پرداخته طبقات و گروهبندی

در تأئيد اين سخن « .دانست روحانيت خود را مظهر افکار عمومی جامعه می»
بينيم؛ در رويدادهای مهم آن روزگار از جنگ ايران و روس گرفته تا  می

های اجتماعی نظير جنبش تنباکو نقش روحانيت ـ  بسيج عمومی در جنبش
واقعيت  نکتة مهم در اين. های مخالف ـ انکار ناپذير است هر چند در جبهه

اين است که روشنفکران عصر مشروطيت بدون ياری گيری از نفوذ 
در همين زمينه . روحانيون قادر به دستيابی و تأثير بر افکار مردم نبودند

 :گويد می« تشيع و مشروطيت در ايران»عبدالهادی حائری در آغاز اثر خود 
اجتماعی و های خود و تبديل آن به عمل  روشنفکران برای پيشبرد انديشه»

ايجاد تغييراتی در نظام سياسی ايران نيازمند روحانيت بودند، بدون ياری آنها 
 شد و پيوندی در جامعه برقرار نمی ها بدل به عمل اجتماعی نمی آن انديشه

توان مدعی شد که روشنفکران  به اعتبار اين واقعيت مهم، آيا نمی«.نمود
ة تجدد بلکه در ناتوانی در ايجاد جامعه نه در ناتوانی در درک مفاهيم انديش

پيوند با بدنة جامعه و مردم بود که تن به تقليل و بعضاً وارونه شدن مفاهيم 
 مدرنيته دادند؟

 

های سياسی و اجتماعی  دکتر بهنام ـ بدون شک روحانيت در همه جنبش
 های ديگر از همکاری با ايشان بی صدسال اخير نقش مهمی داشت و گروه

خواهی و مبارزه با استبداد قاجاريه بود و در  هدف روحانيت عدالت .نياز نبودند
کردند که افکار تازه مخالفتی با دين داشته باشد و مشروطه  ابتدا تصور نمی

اما اندک اندک اين همکاری ميان روحانيت . کردند را نيز مشروعه تعريف می
فلسفه گاه اصول مذهبی با اصول . هائی شد و روشنفکران دچار دشواری

کرد و مثالٌ روحانيت مفاهيم ترقی، مساوات، آزادی  روشنگری تطبيق نمی
ها  کرد و شايد هم علت اساسی اين جدائی ای ديگر تعبير می را بگونه... و

 . دوری اين دو گروه از يکديگر و فقدان بحث و گفتگو ميان آنها بود
 

 :ايد نوشته« تجددخواهی»تالش ـ شما در تعريفی از 
 طرز جديدی از تفکر و نگرش تازه به جهان است که امری درونتجدد »

زاست و از ديناميسم درونی جوامع و با آگاهی از پيشرفت علوم و ماهيت 
 بی( مقدمه کتاب ايرانيان و انديشة تجدد)« .شود فرهنگهای ديگر حاصل می

آگاهی از پيشرفت علوم و ماهيت »ترديد در اين تعريف منظور شما از 
و از آن « پيشرفت»تنها کسب اطالع و اشراف از اين « ی ديگرفرهنگها

در اصل مفهوم تأثيرپذيری، اخذ و « آگاهی»نيست، بلکه در اين « ماهيت»
اين مسئله از همين زاويه ـ همانگونه که شما . مستتر است« پيوند خوردن»

ايد ـ موضوع جدالهای فکری ميان  نيز در پاسخهای خود اشاره داشته
به عنوان . ن تجددخواه پيش و در دورة انقالب مشروطيت هم بودروشنفکرا

ها ما با روشنفکرانی چون مستشارالدوله روبروئيم که سعی  نمونه در اين دوره
 سده در هر صورت با وجود همه تالشهای يک. بر ايجاد چنين پيوندی دارند

های بسيارحاصل شده است؛ تأثير  ای، آنچه که با توجه به مقاومت
 . «ساقة تنومند فرهنگ ملی»با « پيوند»ودخواسته است، نه ناخ

چنين پيوندی چگونه ممکن بود يا ممکن است به بار بنشيند، در حاليکه از 
اين ساقة به ظاهر تنومند ـ به استناد به برخی از مفاهيم طرح شده توسط 

ای بيش  ـ پوسته... انديشمندان امروز مانند تصلب سنت، دينخوئی فرهنگی و
نمانده و در آغاز دوره تجددخواهی قرنها بود که قدرت پويندگی و زايندگی 

کنيد مشکل اصلی خود اين فرهنگ  خود را از دست داده بود؟ آيا فکر نمی
ملی است که استعداد زندگی بخشی به نهالهای پيوندی را از دست داده 

 است؟
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نفی فرهنگ غرب دکتر بهنام ـ متاسفانه ما در ايران همواره با تقليد و يا 
ای نيز معتقد به وجود تشابهاتی ميان فرهنگ ايران ـ  عده. ايم روبرو بوده

امروز نيز کسانی هستند که از بازگشت به . اسالمی با فرهنگ غربی بودند
گذشته يا از اسالمی کردن مدرنيته و يا مدرنيزه کردن اسالم سخن        

توجه  Hybridationها  فرهنگگويند اما هرگـز به موضـوع پيـوند زدن  می
 . نشده است

تواند حاصل تقليد ساده باشد  قبول فرهنگ خارجی و يا عناصری از آن نمی
بلکه نيازمند تاويل و تفسير است تا با سيستم ارزشی فرهنگ خودی همساز 

عناصر فرهنگی خارجی و داخلی را نيز همانطور که قبال . و هماهنگ شود
و گاه نير « آن»و گاه با « اين»م قرار داد و گاه با توان در کنار ه گفتم نمی

. راه حل شايد در همين تلفيق و پيوند باشد. زندگی کرد« اين و آن»ميان 
های  ای که به فرهنگ خود اطمينان دارد بهتر و آسانتر با فرهنگ جامعه

 برند و پای آيند در حاليکه جوامعی که در وضع تدافعی بسر می ديگر کنار می
 های ديگر مقاومت   می های عقيم خود هستند در برابر فرهنگ سنتبند 

 . گردانند کنند و از آنچه که تازه است روی می
بسيارند جامعه شناسان و مردم شناسانی که دليل باروری و گسترش فرهنگ 

طبيعت فرهنگ . دانند ها در طی قرون می غربی را تلفيق آن با ديگر فرهنگ
مالن فرهنگ يعنی مردم يک جامعه هستند که بايد پويائی است اما اين حا

های ديگر را با فرهنگ ملی پيوند دهند و فرهنگی  عناصر جديدی از فرهنگ
. ها وارد شود ای به ريشه تازه با آرايشی جديد بوجود آورند بدون آنکه صدمه

ژاپن در دوران تجددخواهی خود . مثال ژاپن در اين زمينه بسيار گويا است
شناسی،  قديمی خود چون احترام به سالخوردگان، تعاون، حق های ارزش

را حفظ کرد و آنها را پايه و اساس ايجاد ... مشارکت، پيروی از ديسپلين و
. های دولتی قرار داد های اقتصادی و سازمان نهادهای جديد مانند بنگاه

بسته غرب  فرزانگی تمدن کهن ژاپن باعث شد که مملکت از تقليد چشم
د ولی از تلفيق فرهنگ ژاپن با فرهنگ غربی، کاپتاليسم ژاپن را بپرهيز

را براساس مدل خانواده  Enterpriseبوجود آورد و يا بنگاه اقتصادی 
معنی که کارکنان و کارگران خود را  گسترده قديمی ژاپن اداره کند بدين

ای بزرگ بدانند که از آنها و اوالدشان در طی زندگی حمايت  عضو خانواده
در عوض . واهد کرد و روسا نيز با روشی پدرانه با آنها رفتار خواهند کردخ

دانند در باال  اين کارگران و کارکنان موسسه اقتصادی را متعلق به خود می
کاپيتاليسم ژاپن در حاليکه در نوع فعاليت با . کنند بردن توليد آن کوشش می

ها و خصوصا  بر سنترقبای غربی خود تفاوتی ندارد توانسته است با تکيه 
ها از مدرنيته هم  مذهب کنفوسيوس موفقيت بسيار بدست آورد و بقول ژاپنی

 .فراتر رود
 

بخشی و پويائی  تالش ـ صرف نظر از نوع ارزيابی ما از استعداد حيات
پيوند »و « مدارای فرهنگی»کنيم؛ ميان  امان، ما فکر می فرهنگ ملی

معنا که اگر  بدين. ی وجود داشته باشدبايد يک رابطة الزم و ملزوم« فرهنگی
بخواهيم اساساً چنين پيوندی برقرار شده و به بار بنشيند، در درجه نخست 

اند، باز  بايد راه نقد از مبانی ارزشی که هر يک از فرهنگها بر آن بنا شده
های نقد از مبانی را همه جوره ببنديم ـ  اگر درها و حتا روزنه. گذاشته شوند
، کنترل (برافروختن احساس حقارت ملی در برابر بيگانگان)ديت از طريق ض

و ( آميز و سرکوب حامالن درونی فرهنگهای ديگر مدارائی خشونت بی)دائمی 
برانگيختن احساس و روحية پرستش )آميز از فرهنگ ملی  پاسداری تعصب

ـ ( يک تصوير خيالی و نيمه خيالی از گذشته خود و خارشماری ديگری
 تواند صورت واقعی بخود گيرد؟ ساً چنين پيوندی میچگونه اسا

ها شناخت فرهنگ ايرانی و سپس فرهنگهای  دکتر بهنام ـ نخستين قدم
کنيم که تنوع  ما در جهانی زندگی می. ديگر است و نه فقط فرهنگ غربی

فرهنگ خارجی برای ما ديگر فقط فرهنگ غرب . ها مطرح است فرهنگ
ما بايد به آنچه که . متعددی آشنائی پيدا کنيم های ما بايد با فرهنگ. نيست

فرهنگ ايران در طول تاريخ فرهنگی . خارجی است خصمانه نگاه نکنيم
های هندی، بودائی، يونانی، اسالمی و باالخره  تلفيقی بوده است و با فرهنگ

های ديگر بايد از يکسوی با  در تماس با فرهنگ. غربی آميزش داشته است
 . مبارزه کنيم« عقده خود برتربينی»از سوی ديگر با و « عقده حقارت»
 

تالش ـ و اما پرسش آخرين ما؛ به گفته شما و برخی از انديشمندان امروز ما 
سالی است که آغاز شده و در  255ـ  355تالشهای تجددخواهانه ايرانيان 

اين تجددخواهی ـ با استناد به سخنان شما . هائی نيز ثمراتی داده است زمينه
ـ در دو جنبه پيگيری شده است؛ در مسير نوسازی يعنی اصالحات اداری، 

های  آموزشی، صنعتی، اقتصادی، نهادسازی و خالصه ايجاد زيرساخت
وجنبه ديگر تالشهای . ها بيشتر در اين زمينه بوده است اجتماعی که ثمره

جنبش مشروطيت . روشنفکری در جهت رشد و ترقی سطح فکری جامعه
در ميانة اين راه برای برقرار کردن امکان مشارکت مردم در امر خيزشی بود 

اما اين خيزش به ثمر ... سياست، حکومت قانون، تشکيل دولت ـ ملت و
« سطح فکری»آيا اين بدين دليل بود که جامعه به آن درجه از . نرسيد

رشديافته نرسيده بود؟ امروز که همان مطالبات يک سدة پيش يعنی، 
... احترام به حقوق فردی، مشارکت مردم در امر سياست و حکومت قانون،

توان به شانس بيشتر تحقق عملی اين مطالبات اميدوار  شود، آيا می دنبال می
 بود؟

 
مشروطيت . دکتر بهنام ـ بديهی است که امروز شانس بيشتری وجود دارد

. يک حرکت انقالبی بود که بطور غيرمستقيم به تجدد سياسی توجه داشت
طول زمان عليرغم پيشرفت مدرنيزاسيون اقتصادی و اجتماعی اين تجدد  در

تجدد سياسی که بيش از وجوه ديگر . سياسی محدود هم شکست خورد
و ارتقاء ...( فرديت، الئيسيته، دمکراسی و)تجدد نيازمند ديد فلسفی مدرنيته 

مشارکت در . توانست موفق باشد سطح فکری جامعه است به هزار دليل نمی
امور سياسی، شهروندی، شرکت در انتخابات آزاد و اعمال حق حاکميت ملی 
معوق ماند يعنی به زبان ديگر آرمانهای مشروطيت به مرحله عمل در 

 .نيامدند
های آينده وجود دارد؟ مدرنيزاسيون پنجاه سال اخير  آيا امکان تغيير در دهه

باال رفتن ميزان با  .ها نتايج مطلوب داشته است ايران در بسياری از زمينه
سوادی، باال رفتن ميزان شهرنشينی توجه به جای زنان در اجتماع را نبايد از 

وسايل ارتباط جمعی و پيشرفت آنفورماتيک مردم را بيکديگر نزديک . ياد برد
تماس مردمی که در ايران . کرده و آنها را با جهان در ارتباط قرار داده است

م مهاجرين ايرانی در خارج امر مهمی در فرآيند کنند با گروه عظي زندگی می
« بازيگران اجتماعی»همه اين عوامل باعث شده که . تجدد ايران است

جديدی بر صحنه ظاهر شوند مانند جوانان و زنان و مفاهيم جديدی چون 
جامعه مدنی و شهروندی و مانند آن مورد توجه قرار گيرند، آنچه که بايد 

ح تفکر در جامعه است و امروز شواهدی وجود دارد هدف باشد باال رفتن سط
 . رود که جامعه ايرانی در اين راه پيش می

 
 .تالش ـ آقای دکتر بهنام با تشکر فراوان از شما
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 گفتگو با دکتر محمدرضا خوبروی پاک

 
 
 
 

 مجلس اول و اهميت
 ها و تشکيالت اياالت و واليات و دستورالعمل حکام قانون انجمن

 
 
  

ـ ما در گفتگوی پيشين خود از شما قول گرفتـيم که در اين شمارة ش تال
قانون تشکيالت اياالت »ويژه، به مناسبت صدمين سالگرد انقالب مشروطه، 

مصوبة مجلس اول مشروطه را مورد توجه « و واليات و دستورالعمل حکام
های تاريخی خود، آنهم در  قرار دهيم و بدان به عنوان يکی از تجربه

 . افکنيم ای نه چندان، دور نظر بی شتهگذ
لطفاًً در آغاز اين گفتگو بفرمائيد؛ تحت چه شرايط اجتماعی و در ساية چه 
اولويت سياسی نخستين نمايندگان ملت ايران حتی پيش از آن که به 
تکميل قانون اساسی مشروطيت و تدوين متمم آن بپردازند، به بحث و 

سی و دو ماده تحت  و بر چهارصد ای مشتمل تدوين و تصويب مجموعه
 پرداختند؟« قانون تشکيالت اياالت و واليات و دستورالعمل حکام»عنوان 

 
را  کوتاهیپيش از پاسخ به پرسش شما، اجازه دهيد تا توضيح  ـخوبروی 

پس از تصويب  ،در مجلس دوره يکم .برای اگاهی بيشتر خوانندگان بدهيم
مورد  دو قانون در( 3350 دسامبر 15) 3225دی ماه  2در قانون اساسی 

 :اداره اياالت و واليات تصويب شد
 پيش از تصويب های ايالتی و واليتی بود که ، قانون انجمنها نخستين آن

 0در  ،(3357اکتبر  2و  3220مهر  35درتاريخ )متمم قانون اساسی

قانون تشکيالت سپس . تصويب و توشيح شد( 3357 می 22) 3220خرداد
( 3357 دسامبر 35) 3220آذر 32واليات و دستورالعمل حکام در  اياالت و

 .تصويب و توشيح شده است

ها را تصويب کردند  در آغاز قانون انجمن کنيد که به اين ترتيب مالحظه می
. تصويب رساندند سپس تشکيالت آن را با دستورالعمل برای حکام به و

ای در اداره  غهدغد نمايندگان دوره نخست مجلس، آن چنان تشويش و
مملکت و جلوگيری از تعديات حکام داشتند که پس از تصويب قانون 

يات ای و پيش از نوشتن متمم در صدد تنظيم امور وال ماده 53اساسی 
دانيد که حقوق عمومی نوين، محصول دوره روشنگری اروپا در  می. آمدندبر

انند جان فيلسوفان اين دوره م. های هفدهم و هيجدهم ميالدی است سده
استوارت ميل، روسو، جان الک، اسپينوزا، مونتسکيو و ديگران کوشش 

 . فراوانی بکار بردند تا حقوق و تکاليف مردم در برابر دولت را مشخص کنند
که به بيان خدمات . های حقوق عمومی، حقوق اداری است يکی از رشته

ولتی با مردم قواعد رابطه نهادهای د پردازد و عمومی در داخل يک کشور می
اگر دولت شخصيت حقوقی مرکب از اشخاص حقوقی . کند را روشن می

ين قواعد يحقوق عمومی بدانيم؛ وظيفه ديگر حقوق اداری روش کردن و تب
بنابراين هدف حقوق عمومی . ستی اهمکاری ميان اين اشخاص حقوق

 . است تنظيم روابط مردم با دولت و نهادهای دولتی و نهادها با يکديگر

های  آغازگر بنای امپراتوری جهانی، شامل اقوام و مليتاگرچه ايرانيان 
به  ، همانند ديگر کشورهای آن زمان،امپراتوری آن گوناگون بودند ؛ اما در

، ايران امپراتوری در. شد حقوق فرد در برابر حاکمان توجهی کمتر مبذول می
الزامی  اقوام امری آميز برقراری مقررات مربوط به اداره و همزيستی مسالمت

، حاکی از نوعی توجه به حقوق مامدارک و اسناد باقی مانده از تاريخ . بود
ای جامعه ايرانی، همراه با  ساختار قبيله. جمعی اقوام و ملل گوناگون است

تفکر رعيت بودن فرد، اعتقاد دينی حاکم بر جامعه، فرضِ الهی بودن قدرت 
از داليل عدم رشد حقوق عمومی در  سروران، و استمرار حکومت استبدادی

 درازای  پيشينه با اين همه روش کشورداری و تقسيمات کشوری. ايران است
بی سبب نيست که اصطالح ساتراپی و ساتراپ در فرهنگهای . در ايران دارد

غربی وارد شده است که نشانی از ديرينگی تقسيمات اداری نامتمرکز در 
 .کشور ما دارد

پيش و پس از حمله  ـ ی، نقطه مشترک در تاريخ ايراناز ديدگاه سياس
ساختار دولتی است که با تغييرات اندکی از زمان هخامنشيان تا  ـتازيان 

 . پايان دوره قاجاريه پابرجا بود

ای چون  های برجسته ها با نام دورترين زمان در ايران، از قانونخواهی
الملک طوسی، خواجه  بزرگمهر، عميدالملک ابونصر کُندری، خواجه نظام

نصيرالدين طوسی و بيهقی آغاز شد و سپس به دوران نوين رسيد که من آن 
 .نامم را تداوم دبيری در ايران می

از سده هژدهم ميالدی، در ايران نيز مانند بسياری از کشورهای ديگر به  
 :شود به اين خالصه که حقوق اداری توجه می

 3217اصرالدين شاه در سال فرمان تاسيس شورای دولتی از سوی ن
 ؛(م 3252)خورشيدی 

 ؛ (3253نوامبر) 3212منشور مصلحت خانه آذر
 ماده در 333های ايران، در  قانون وزارت عدليه اعظم و عدالت خانه 

تحديد » به همراه دستورالعملی به نام (3273 می 23) 3255 ارديبهشت
 ؛ «حدود فيمابين حکام و رعيت

ن اساسی، بنا به نوشته آدميت، مبتنی بر ده اصل نحستين طرح رسمی قانو
 ؛(3272ه )خورشيدی  3255در 

، «مجلس شورای دربار»های  اليحه تشکيل دربار اعظم که از آن به نام
اند  يا دارالشورای کبری نيز ياد کرده« هيئت وزرا« »مجلس وزرای مسئول»

 ؛(3272 اکتبر 21) 3253آبان  1در 
دستورالعمل کارگذاران دولت و قرار »نام  دستورالعمل همين طرح به 

 13) 3252فروردين 33در برابر با « مشاورات مجلس دربار اعظم

 ؛ ( 3271مارس
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 3252کتابچه تنظيمات حسنه دولت عليه و ممالک محروسه ايران در  
 (ميالدی 3271)خورشيدی 

 (.ميالدی 3227)خورشيدی  3200دستورالعمل حکام در سال  
فرمان، طرح و دستورالعمل برای  3سال  23که در مدت  کنيد مالحظه می

 .قواعد رابطه نهادهای دولتی با مردم تهيه شد خدمات عمومی و
توان از علل اساسی وضع چنين  تعديات حکّام و بهبود اداره کشور را می

رسد که بايد به معنای  به نظرم می ـدر مورد تعريف حکّام . مقرراتی دانست 
حاکم عرفی منصوب از شاه و هم به حاکمان شرع توجه عام آن يعنی هم 

 . زيرا تعدی اينان دستکمی از تعدی حکّام عرفی نداشت. کرد
 بار، از خانه، هر چند که در فرمان شاه، شايد برای نحستين در منشور مصلحت
را « پوليطيکيه»خانه حق گفتگو در امور  ؛ اما، مصلحتشدواژه ملت استفاده 

رفع  اشاعه عدل و انصاف و»مذاکره در  اين نهاد،تکاليف جمله  از. نداشت
اشاعه عدل و انصاف برعهده حاکمان به معنای . بود « بواعث ظلم و اجحاف

ولی هر دوی ( حکام عرفی يا نمايندگان دولت و حکام شرعی)عام آن بود 
احکام ناسخ و منسوخ . در آمدند« اجحاف بواعث ظلم و»آنان به صورت 
های متعدد  انند مالعلی کنی، آقانجفی و شفتی و عريضهحاکمان شرع م

يا « تعليقه». اندوزی آنان است دی و آز مالمردم در اين باره شاهد تعّ
و سپس قانون ( م3273)خورشيدی  3255ـ  دستورنامه سپهساالر در سال

ها بر  فتنه« روسای ملت»تنظيماتِ وی، سبب شد تا بگفته خود او اين 
يعنی هم « بواعث ظلم واجحاف»ی  فتته هر دو دسته انگيزند و در اين

 . با هم همکاری داشتند ماليانحاکمان و هم 
 ـسياسی  ـ در مرحله شروع جنبش مشروطيت وضعيت نا بسامان اجتماعی

اقتصادی و فرهنگی مردم را به تنگ آورده بود و آنان خواستار رسيدگی 
توان از سال  يت را میآغازجنبش مشروط. بوضع حقوقی و امنيتی خود شدند

معروف به هجرت صغری، ، با مهاجرت (ميالدی 3355) خورشيدی 3221
خود را در های  درخواستمهاجران . ری دانست دانايان و مردم به شهر دين

ای در تمام  بنای عدالت خانه» آن  1که بند  کردندهشت بند اعالم 
  .دبو«  های حکّام شهرهای ايران برای جلوگيری از ستمگری

تنش و کشاکشی که ميان مردم و دستگاه حکومتی رخ داد؛  پس از
را صادر کرد که در ( 3355) 3221دی ماه مظفرالدين شاه، فرمان اول مورخ 

و تعيين حدود و اجرای ... آن ايجاد عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع
رفته سوی مردم پذياز اين فرمان اگر . بينی شده بود احکام شريعت پيش

نوزائی  شايد و کرد دانايان را از بسياری امور کوتاه می شد، دست دين می
شد؛ زيرا  می  فراهم  در ايران نوين  حقوقی  ايجاد نظام و راهمذهبی ايران آغاز 

 .اين گام نخست برای دولتی شدن عدالت و قانونی کردن احکام شرع بود
که مهاجرت  پرداختندردم تحريک م به و ددانايان رميده شدن سبب دينبدين 

شاه مجبور به برکناری صدراعظم و  .نشينی را پيش آورد کبير به قم و بست
 5 برابر 3225 مرداد 31صدور فرمان معروف به فرمان مشروطيت مورخ 

 نشده و آمده بود « عدالتخانه دولتی»در اين فرمان ذکری از . شد 3350 اوت

 : که
قاجاريه، اعيان و  ,اهزادگان، علمامجلس شورای ملی از منتخبين از ش»

اشراف، مالکين، تجار و اصناف به انتخاب طبقات در دارالخالفه تهران 
تشکيل و تنظيم شود که در امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و 

... مداقّه الزمه را به عمل آورده و به هيئت وزرای دولتخواه ما در اصالحات
اله تعالی مجلس شورای مرقوم که  به عون... مايدبن اعانت و کمک الزم را

نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصالحات الزمه و اجرای قوانين شرع 
 « مقدس شروع نمايد

دانايان برای بار کردن بارِ سنگينِ فقه به قطاری در حال حرکت، که به  دين
 ، باز به تحريک مردم پرداختند تا«برد سياست می»قول سهراب سپهری 

از اين روی، سه روز پس از اين فرمان، شاه مجبور به امضای . اعتراض کنند
 مکّملی برای فرمان خود شد که در آن از منتخبين ملت نام برده شده و

فصول و شرايط نظام مجلس شورای اسالمی »سپس خواسته شده بود تا 
موافق تصويب و امضای منتخبين، بطوری که شايسته ملت و مملکت و 

ن شرع مقدس باشد مرتب نمايند که به شرف عرض و امضای همايونی قواني
مجلس کنيد که چگونه مجلس شورای ملی به  مالحظه می« ...ما برسد

از اين پس قطار مشروطيت با بار سياست و  دگرگون شد و شورای اسالمی
شروع دعوای مشروعه . «رفت چه سنگين می»هم به قول سپهری،  فقه، باز

 . م بايد از اين تاريخ دانستو مشروطه را ه
ار قانون اساسی هشيارتر از آن بودند که تنها به ذها، پدران بنيانگ با همه اين

 35تطبيق فرمان مظفرالدين شاه با اصول . نص و متن فرمان شاه اکتفا کنند
در اين دو اصل تهيه . قانون اساسی گويای آگاهی نمايندگان است 30و 

حيت و اختيارات مجلس را بسيار بيشتر از آنچه کنندگان قانون اساسی صال
در فرمان شاه بود گسترش دادند و در همه قانون اساسی نه نامی از دين و 

 .  مذهب رسمی برده شده و نه مجلس را اسالمی خواندند
برخی  مکر هم از ،توان گفت نمايندگان دوره اول مجلس با اين توضيح می

بينيم اين بيم و  عرفی بيمناک بودند و میهم از تحريکات حکّام  ها ومال از
تنظيم اصول اداره لزوم  از اين رو .هراس نه بی دليل بود و نه تازگی داشت

های اين بيم و هراس  از قرينه. کردند را احساس میاياالت و واليات 
 31تا  35اصول در ها سرفصلی ويژه برای انجمن دادن توان اختصاص می

پدران بنيانگذار برای استحکام بيشتر قانون . کرد را ذکر متمم قانون اساسی
اند تا از  های ايالتی و واليتی آن را در متمم قانون اساسی نيز آورده انجمن

. حالت قانون عادی خارج شده وحاکمان نتوانند به ميل خود آن را تغيير دهند
 های ايالتی و واليتی و آوردن آن در توان گفت قانون انجمن رو می از اين

متمم قانون اساسی تالشی بود برای تشکيل چارچوبی منطقی و قانونی 
زيرا در . برای مشارکت مردم در سرنوشت خود با توجه به پيشينه تاريخی آن

جامعه سنتی مانند ايران، احساس تعلق به قوم و قبيله و واليت، بيش از 
ر هم اکنون نيز با توجه به خوا. بود ـ که تازگی داشت ـاحساس ملی 

 گرائی و جانشين کردن امت به جای آنها چنين احساسی  انگاشتن ملت و ملی

 

احترام به آرای مردم و رعايت اصول دموکراسی مورد احترام تناسب بل، به  سرکوب کردن،پس از مشروطه نه به خاطر  ن مصونيت دارِپادشاها

برای خاموش کردن کودتای نظاميان وکوشش ، بلکه ها جنبش باسکی سرکوبخاطر  نه بهخوآن کارلوس پادشاه کنونی اسپانيا . گيرند می قرار

 .مورد احترام جامعه بين المللی استکراسی وی برای تداوم دمو
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  .تر نيز شده است قوی
 

ای،  زمين، به ويژه از آغاز نظام فرمانروائی قبيله ـ در تاريخ ايران تالش
همواره آن بنيانگذاران و يا فرمانروايانی که قادر به استحکام يک حکومت 

حدت و يکپارچگی سرزمينی و سياسی شدند ـ مرکزی قدرتمند و بازآفرينی و
داد ـ در حافظه تاريخی ايرانيان به  امری که تنها با قدرت شمشير روی می

به بهای « فرزند شمشير»نظر از اينکه آن  صرف. شود نيکی از آنان ياد می
ای از ويرانگری، خونخوارگی، رنج و االم انسانی به اين مقام نائل  چه درجه
ها که با جداسری و نافرمانی  برعکس يادآوری فروپاشی سلسلهو . آمده باشد

شد،  ها همراه می پاشيدگی شيرازه ها و آشوب و از هم سران قبايل و طايفه
زيرا برای ما وحدت سياسی و . هيچگاه خوشايند و خالی از درد نبوده است

ای از تداوم تاريخی کشور و بقای ملتمان بوده  يکپارچگی سرزمينی جلوه
 .تاس

های اخير انديشمندان ايرانی زاوية نوينی به اين  اما در تحقيقات و بازنگری
امور گشوده شده است، مبنی بر اين که چنين وحدت و يکپارچگی سرزمينی 

نما و جلوة کاملی  ه آئينة تمامرو سياسی با همة اولويت و اهميتش، اما هموا
ی آئينی، فرهنگی و امان که شالوده آن بر تنوع و چندگانگ از وحدت ملی

آنها بعضاً حتا ريشه دوگانگی و بيگانگی ميان دولت . دينی است، نبوده است
و ملت را در عدم توجه به اين چندگانگی در ايجاد وحدت سرزمينی، سياسی 

 نظر شما در اين باره چيست؟. دانند و ملی می
 

ا بايد آي :های فراوانی هست مانند ، پرسشحافظه تاريخیـ درباره خوبروی 
های رسمی قناعت کرد و يا اين که تغيير اوضاع و احوال  نگاری تنها به تاريخ

های متفاوت از يک حادثه تاريخی را در  اجتماعی و سياسی و برخورد نسل
شرق شناسان های  تاريخ بافیاز  ،حافظه تاريخی برخی ؟نظر داشت

دوره  يخشورويائی سيراب شده است که روش تفکر طبقاتی را درباره تار
نگاری رسمی و شمار  برخی ديگر تاريخ .گيرند معاصر ايران نيز به کار می
کدام يک از آنان . کنند استفاده می( Annale)کمی هم شايد از مکتب آنال

اند  نگاری رسمی گفته آنچه را که به ما در تاريخ را بايد مرجع قرار داد
 امروزین ايرانی کنم در ذه بود؛ تصور نمی و وقايع سرگذشت پادشاهان

اخيرا . نادرشاه همان پايگاهی را داشته باشد که در ذهن ايرانی معمولی دارد
نترنتی خواندم که نادرشاه را مسبب نفرت يای در يکی از پايگاه ا مقاله

گوی در هندوستان  ها از ما و باعث از دست دادن يک ميليارد پارسی هندی
بندی شده يکنواخت  ست و بستهبنابراين حافظه تاريخی يکد. دانسته بود
 .وجود ندارد
کنيد که مثال مردم ايران در هجوم تازيان به ايران از وحدت  تصور می

سياسی ساسانيان و روش اداره کشور و يا از يکپارچگی ايران آگاه بودند؟ آيا 
به نظرم ما داريم با  ؟ها مطلع بودند مانند امروز از اصل حقوقی تداوم دولت

. کنيم، که در اين کار خيلی هم استاديم روز گذشته را ارزيابی میمعيارهای ام
دو هزار و پانصد سال ما را از دموکراسی  ،تا آنجا که گفته شد که سلطنت

هزار و پانصد سال است ما مستعمره آمريکا  محروم کرد و يا اين که دو
خص ها و ديگر وسائل ارتباطی هرش های پيشين با کمبود راه در سده. هستيم

مفاهيمی نظير دولت و ملت آن . انديشيد اش می به منطقه و قوم وابسته
از اين روی، احساس جمعی مردم پيوند  .چنان که هست بوجود نيامده بود

اما  .ام که در پاسخ اول هم اشاره کرده. ای بود نه ملی و ميهنی قومی و فرقه
است؛ همان توجهی به تاريخ نيز روش و مذهب مختار فريفتگان قدرت  بی

از تاريخ استفاده ابزاری ( مذهبی يا غير آن)های ايدئولوژيکی  گونه که نظام
از اين رو بايد به تاريخ واقعی توجه کرد؛ تنها از اين راه است که . کنند می

آيد آن هم نه بر اساس نام افراد و يا حوادثی منتزع از  آگاهی ملی بوجود می
ی  های تاريخی اگر بگونه ن که اتفاقنکته ديگر آ. مجموع اوضاع و احوال

های فرهنگی و يا زبانی مردمی را تغيير ندهد امری درجه دوم  قاطع ويژگی
افزون بر آن فراموش نکنيم که هيچ تمدنی با جنگجويان آعاز . است
 . شود نمی

توانيم بگوئيم طرح آغازی  می استوار بر جامعه شناسیامروزه، در تحليلی  
دوقرن »پس از . ايران در ايران باستان بوجود آمده است بافت اجتماعی ملت

هجری تا تاسيس دولت  217، از تشکيل حکومت صفاريان در سال «سکوت
. هجری، ايران از داشتن حکومت مرکزی محروم بود 355صفوی در سال 

 راما، هريک از فرمانروايان، خواه ايرانی و يا غير ايرانی، در حالی که تنها ب
خواندند و اين  کردند خود را پادشاه ايران می ران حکومت میبخشی از اي

شناختند آن را منحصر به منطقه  نشان دهنده اين بود که اگر هم ايران را می
 . دانستند و حکومت خود می

، با همه مصائبی که مردم تحمل کردند نوعی با روی کار آمدن صفويان
های نوينی از واژه ايران در متون  ترکيب بازانديشی تاريخی صورت گرفت و

، «فرمانروای ايران»، «دولت ايران»، «ايران مدار»: تاريخی ما پيدا شد مانند
دولت « کشور ايران»و « بالد ايران»و « ممالک ايران»، «اهل ايران»

صفوی را با توجه به سه نهاد کليدی يعنی دستگاه ديوانی مرکزی، حکومت 
در سده هفدهم ميالدی تمرکز اداره امور . يد ارزيابی کردها و ارتش با ايالت

آغاز شد و يکی از عناصر اصلی در فرآيند تمرکز آن بود که ممالک يعنی 
شد، به خاصه يعنی  های کشور، که توسط روسای قزلباش اداره می ايالت
های سلطنتی تبديل شدند و مستقيما ماموری از طرف دولت مرکزی  ايالت

تا  3373)در درازای سده نوزدهم ميالدی . شد نها گسيل میبرای اداره آ
، نهادهای دولتی رشد کرد و به صورت نوينی در آمد، حکام و (ش 3273

شدند و تعداد  ها و قبايل بزرگ برگزيده می واليان در آغاز از ميان خانواده
اين حکام از . زيادی از شاهزادگان قاجاری به اين مقام منصوب شدند

 .ای در قلمرو خويش برخوردار بودند گسترده خودمديری
 : جنبش مشروطيت، جنبه سياسی و فلسفی دولت ايران را به انجام رسانيد

جنبه سياسی به معنای تشکيل دولت نوين و جنبه فلسفی به معنای 
مشروعيت بخشيدن به آن از راه تهيه و تصويبِ ميثاقی اجتماعی به نام 

شما و انديشمندان ديگر موافقم که وحدت ملی نکته با  در اين. قانون اساسی
توان گفت که در کشورهای  می. قرار دارد« تنوع و چندگانگی» ما براساس

 
تدوين و تصويب قانون اساسی نوعی تثبيت . ی حقوقی است ی تاريخی و سياسی است و به همان اندازه هم پديده قانون اساسی، پديده

ی که بستگی  کارکردی ويژههر قانون اساسی . اصولی گسستگی از بنياد پيشين برای برقراری رابطه ميان نيروهای سياسی در يک جامعه است
 .تام به اوضاع تاريخی، سياسی و اجتماعی که موجب پذيرش آن شده است دارد
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گرائی  گرائی بومی و کهنسال وجود دارد که با ملی تاريخی نوعی ملی
. متفاوت است ـ در کشورهای نوپا« دولت وارداتی»مانند  ـ« وارداتی»

ته بر اساس ساختن هويت ملی به جای ناسيوناليسم کشورهای نوخاس
ای قرار گرفته است هرچند که به برابری قانون و  های محلی و قبيله هويت

در حالی که در کشورهای تاريخی، مانند . حقوق شهروندی اصرار بورزند
سازی و  ايران، به علت تاريخ مشترک و پذيرفتن سرنوشت مشترک به ملت

به خوبی  ميانه به تاريخ منطقه خاورنگاهی . هويت مصنوعی نيازی نيست
گرائی بومی کهنسال است که با مخالفت  دهد که تنها ملی نشان می

گرائی دينی  گرائی وارداتی، و نه ملی شود نه ملی کشورهای بزرگ مواجه می
 .و مذهبی کشورهای نوخاسته

حاکميت در  های مانند ملت، دولت، حکومت و آشفتگی در کاربرد واژه 
های سياسی ما فراوان است و بويژه در مورد مفاهيمی مانند ملت،  نوشته

اما اين موضوع منحصر به . مردم و خلق اختالطی شگفت بوجود آمده است 
نيز از پايان سده دوازدهم ميالدی تا آغاز سده  کشور ما نيست زيرا در اروپا

ها، نه تنها در  شور، مملکت و يا دولتهای ملت، مردم، ک نوزدهم، اصطالح
دانان، فيلسوفان و حتی حقوقدانان  ميان عامه مردم، بل، در نوشته تاريخ

در دوران کالسيسيم نيز اين مفاهيم . شد بجای يکديگر بکار گرفته می
« ها وسعت دولت»و « ها عظمت ملت»از  ای داشت، روسو های ويژه جهت

، جوهر يک ملت اين است که همه افراد به گفته ارنست رنان .اندر سخن می
در انسان چيز واالتری از زبان وجود دارد و آن . نقاط مشترک داشته باشند

يک ملت اصلی است روحی، نتيجه پيچيدگی عميق تاريخی، . اراده است
. ين مشخص شودای روحانی نه يک گروه معين که بوسيله پيکر زم خانواده

های گذشته و  يک ملت همبستگی بزرگی است که براساس فداکاری
حاصل . احساس آنهائی که هنوزحاضر به فداکاری هستند تشکيل ميشود

روح هر ملتی را بايد در . «ملت بيشتر مربوط به روح است تا جسم»آنکه 
 .فرهنگ آن جستجو کرد

مانند ايران، مجالی برای  رو، پذيرفتن چندگانگی در کشوری تاريخی از اين
به تقليد از شعارهای  قومی، ميهن دوستی واليتی وگرائی و يا برای  قوم

های  به همين دليل است که هم شمار جنبش. گذارد امروزی، باقی نمی
کشورهای همسايه  ها، در ايران بسی کمتر از قومی و هم شمار سرکوبگری

ه آورد کوله بارهای سربازان ترکيه و عراق است؛ زيرا تا پيش از ر مانند
 . ی در ميهن ما وجود نداشت«ملت حاکم»روسی به ايران 

ترين  کی از برجستهي ((Xavier de Planholاگزاويه دوپالنول 
 :نويسد فرانسوی، درمورد کشور ما و پيشينه تاريخی آن می انديشمندان

هائی بوسيله  ، امپراتوریاز هزاره سوم پيش از ميالد، در خاور نزديک
ها، مفهوم  یهخامنش ها ايجاد شد؛ اما ايران یها، آشور یان، بابلمصري
در اين منطقه . تری از امپراتوری را بوجود آورد تر، کاملتر و انديشمندانه وسيع

ساختاری بر اساس . توان مالحظه کرد می دو نوع از ساختار سياسی را
تز ناسيوناليسم  دارد و ساختار ايرانی که آنتی ناسيوناليسم که ريشه در يونان

است و عبارتست از امپراتوری چند مليتی با دولتی فراتر از اقوام و بی تفاوت 
پلکان بهترين شاهد آن کتيبه خشايار شاه در . در مورد چهره سياسی آنان

های مردم گوناگون  است که او خود را پادشاه سرزمين شرقی پرسپوليس
اين امپراتوری بر اساس ساختمان بندی محکمی بود که در مرحله . خواند می

احساس : العاده دو احساس کامال مشخص، بنا شده بود آغازی، با اتحاد فوق
 .ای هقوی هويت ملی و احساس پيوند قومی و فرق

 : نويسد  درباره پايداری ايران می ،همو
های قوی به هم  کشوری مرکب از مردم گوناگون است که با رشته ايران 

اين کشور آن چنان ظرفيت مقاومت خود را با توجه به هرج و . اند پيوسته
گرايانِ محلی نشان داد  های ملی ، جنگ و شورش3157مرج ناشی از انقالب

چگونه چنين ساختاری نا همگون توانسته . ايه تعجب فراوان گرديدکه م
 گرايانِ محلی تشکيل دهنده کشور مقاومت نمايد؟  است در برابر فشار ملی

بنظر او تفکر . داند روانشناسی سياسی ايران می او پاسخ اين پرسش را در
لی با هم امپراتوری و مفهوم جغرافيائی، در درازای تاريخ ايران، پيوستگی کام

ترين سازمان سياسی دنيا، با همه فراز و  در حقيقت، اين قديمی. دارند
 .توانست، پابرجا بماند ـتنها در شکل  ـ  ها و تغييراتی نشيب

 
ـ بدون آنکه بخواهيم در بارة عمق آگاهی پدران انديشه  تالش

و  خواهی به افراط دچار شويم، لطفاً بفرمائيد مفاهيم فوق و رابطه مشروطه
نسبت آنها با هم تا چه ميزان در ضمير آگاه انديشمندان صدر مشروطه و 
تدوين کنندگان قانون اساسی مشروطيت وساير قوانين آن دوره وجود 
داشت؟ آيا در اسناد و آثار برجای مانده از جنبش مشروطيت و در محتوای 

و های ايالتی و واليتی  ها و مذاکرات مجلس و تدوين قانون انجمن بحث
هايی از وجود تصور روشنی از ضرورت سامانيابی  دستورالعمل حکام نشانه

ايران و حفظ وحدت سياسی ـ ملی برشالوده تنوع و چندگانگی يافت 
 شود؟  می

 
چرا به افراط دچار شويم؟ سخنان نمايندگان اصناف در دوره اول  ـخوبروی 

بگان خر و نامروزی در داخل کشو دولتمردانمجلس را بخوانيد و با نظر 
قرار نيست که بقول شادروان سعيدی . محلی در داخل و خارج مقايسه کنيد

به نياکان خود بد و بيراه نثار « لعنتی مشدی غلوم»هم مانند  سيرجانی ما
کلمه مشروعه دوره اول مجلس، نماينده  ،يک جمله مشهدی باقر بقال. کنيم

. انايان را زائل ساختد دين« تّم الخالف»را از قانون اساسی حذف کرد و 
از روشفکران سنگدل به قول گاندی « اکثر الناس اليعلمون»بينيد که  می

 . بسی برتر و بهترند
های روشن آگاهی نمايندگان دوره اول را بايد در قانون اساسی و متمم  نشانه

توجه نمايندگان دوره اول مجلس به موضوع واليات از قانون . آن جست
تقسيم »آن قانون به مجلس اجازه  33اصل . شود اساسی اول شروع می

را با تصويب مجلس سنا داده « ها اياالت و ممالک ايران و تحديد حکومت

 

 ـ در کشورهای نوپا« دولت وارداتی»مانند  ـ« وارداتی»گرائی  گرائی بومی و کهنسال وجود دارد که با ملی در کشورهای تاريخی نوعی ملی
ای قرار گرفته است هرچند که به  های محلی و قبيله ته بر اساس ساختن هويت ملی به جای هويتناسيوناليسم کشورهای نوخاس. متفاوت است

در حالی که در کشورهای تاريخی، مانند ايران، به علت تاريخ مشترک و پذيرفتن سرنوشت . برابری قانون و حقو  شهروندی اصرار بورزند
 .سازی و هويت مصنوعی نيازی نيست مشترک به ملت
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توجه داشته باشيم که منطور از حکومت در آن اصل حکومت محلی . بود
بنابراين . بردند ها را به صورت جمع بکار نمی وگرنه حکومت. است نه دولت

 .به موضوع داشتند! شرافيندگان اِها نما به قول امروزی
هر قانون اساسی در نظر دارد که هدفهای اجتماعی و سياسی را تحقق 

سازد بلکه جامعه است که قانون  بخشد؛ زيرا قانون اساسی جامعه را نمی
ی  تدوين و تصويب نخستين قانون اساسی، پديده. آورد اساسی را بوجود می

تدوين و . ی حقوقی است ازه هم پديدهتاريخی و سياسی است و به همان اند
تصويب قانون اساسی نوعی تثبيت اصولی گسستگی از بنياد پيشين برای 

هر قانون اساسی . برقراری رابطه ميان نيروهای سياسی در يک جامعه است
ی که بستگی تام به اوضاع تاريخی، سياسی و اجتماعی که  کارکردی ويژه

 .موجب پذيرش آن شده است دارد
هائی که درباره جنبش مشروطيت نوشته شده است؛ اغتشاشی درباره  وشتهدرن

هم از تالش شما  ها هم از وقت من و ها وجود دارد که ذکر همه آن انجمن
: به نظر من، سه گونه انجمن را بايد از هم تفکيک کرد. بيرون است

م؛ سياسی به نامي ـهای اجتماعی  ها را انجمن توانيم آن هائی که می انجمن
های ايالتی و يا  های نظارت بر انتخابات و سومين آن انجمن دو ديگر انجمن

واليتی به معنای اخص کلمه که برخی از آنان در کار نظارت بر انتخابات 
نقشی داشتند و برخی ديگر با وجود آن که جزو گروه اول به حساب 

گروه . ی در تبريزشدند مانند انجمن ايالت آمدند به نام ايالتی نيز خوانده می می
. ها، در برقراری مشروطيت نقش مثبت و منفی داشتند اول انجمن

 ،3220شهريور 30در تاريخ  السلطنه يکی از رئيسان مجلس اول، احتشام
 :نويسد می

 
به هزار اسم انجمن تشکيل يافته و هر کس از همه جا وامانده و دست از » 

ه و مجلس را با خود به اين گردان شد طلب و تعزيه کار کشيده بود مشروطه
کافی بود که خود را ...بردار برای مقصرين کاله... کشيد طرف و آن طرف می

خواهی  در لباس مشروطه ...داخل انجمنی کرده و باز در حقيقت برای چاپيدن
حدود  ...احوال واليات بدتر از پايتخت است... اقدامات خود را دنبال کنند

ی که به نام ايالتی و ئها تا انجمن... حکام اختيارات هيچ کس از والت و
 « ...واليتی تشکيل شده نا معلوم است

 
توان چنين پنداشت که تا پيدايش مشروطيت هيچ  علت اين وضع را می

ها در ايران را  ای به تعببير اروپائی آن توانائی تاثيرگذاری بر دولت طبقه
ايلی از مزايا جمعی در لباس آخوندی و جمعی ديگر بر اساس . نداشت

 ها به ضرر هائی برخوردار بودند که در بيشتر اوقات از هردوی آن وتوانائی
تصور روشنی از ضرورت »رو،  از اين. کردند مردم و کشور استفاده می

« سامانيابی ايران و حفظ وحدت سياسی ـ ملی برشالوده تنوع و چندگانگی
دگرگون مطرح بود نه رهائی از استبداد و سپردن کار مردم . وجود نداشت

 رو دو قطب  از اين. روانشناسی اجتماعی بر اساس وحدت در چندگانگیکردن 
 .جداگانه به نام دولت و ملت در برابر يکديگر قرار گرفتند

هم بدهم و آن اين که در جنبش مشروطه آنچه بيش از  بيشتریتوضيح  
هائی از همه مورد توجه مردم و يا دستکم دست اندرکاران جنبش بود ر

اما استبداد نه تنها . بود( که در پيش گفتم آن به معنای عام)استبداد حاکمان 
 در دولت و حاکمان آن دوران، که شايد در تفکر هر ايرانی ريشه دوانده بود

کوشش همه  بر اين اساس،. نمود و پايداری آن بديهی می (است ؟)
اد حاکمانی که ياد کردم بنيانگذاران برای قانونمندی دولت و رهائی از استبد

با همه  های جنبش مشروطيت با انقالب فرانسه، يک از تفاوت. قرار گرفت
اين است که در اين آخری به فرد ، تطابق شعور ملی ايرانيان با مفاهيم نوين

متفکران اعالميه حقوق بشر و شهروندان را نوشتند در حالی که  توجه شد و
ميان رفتن  عت کرديم و تصور کرديم که با ازما تنها به رهائی از استبداد قنا
به  ،«خدايگان و بنده»ما توانستيم رابطه . شود آن آزادی فردی نيز تامين می

و جامعه ای کوتاه دگرگون کنيم بی آن که به فرد  گفته هگل را، برای دوره
در نتيجه در همان دوره . توانائی الزم برای حفظ آزادی را داده باشيممدنی 
 وپرداختند  به فحش و توهين ها دگرگونی رابطه با خدايگان، روزنامهکوتاه 

های ديرينه،  ها به ترور دست يازيدند و تکليف توده گرفتار سنت انقالبی
ميشل فوکو به حق گفت که . خرافات و باروهای مذهبی هم که روشن است

منجر  ساخت ملت بر اساس نابودی فرد، به دولتی قانونی و مشروع »
 « .هد شدنخوا

 
: ايد ـ شما در فصل انتهائی کتاب خود ـ نقدی بر فدراليسم ـ گفته تالش

های زيادی  های خارجی، کوشش در دورة قاجار، به علت مواجهه با سياست»
فتحعلی شاه . تری صورت پذيرفت گيری وحدت سياسی منسجم برای شکل

« .اقدام کرد ها به اسکان برخی از عشاير و ايالت يا معدوم کردن سران آن
همانگونه که در پرسش . در آثار ديگری نيز به اين رويدادها اشاره شده است

نخست نيز اشاره شد، در حافظه تاريخی ايرانی نيز فرمانروايانی در ايران 
درخور احترام بوده و هستند که در درجة نخست به انسجام و يکپارچگی 

اينکه دولت مشروطه همين کنيد؛  آيا فکر می. اند سياسی کشور خدمت کرده
خواه از تهران، با پشتوانة نيروی نظامی از  مهم را با اعزام حکام مشروطه

مرکز و با کتاب قانون زير بغل انجام داد ـ سرکوب جنبش خيابانی، 
سيمتقو در کردستان و  آقا جمهوری گيالن، درهم شکستن نيروی اسماعيل

 کند؟ در ماهيت امر ايجاد میـ تفاوتی ... ل در خوزستان وعسرکوب شيخ خز
  

در پيش هم عرض کردم که ما استاد استفاده از معيارهای  ـخوبروی 
در حالی که به تاريخ و دستاوردهای آن . باشيم امروزی برای گذشته خود می

 . توان داوری کرد ديدگاه امروزی نمی از
. ستديگرآن که مقايسه ميان فرمانروايان پيش و پس از مشروطه درست ني 

پس از مشروطه تفاوت مصونِ  زيرا وظيفه پادشاهان پيشين با پادشاهانِ
اجازه بدهيد به قول ماليان، طرداللباب، اين جمله را بيافزايم که  .فراوان دارد

متمم قانون اساسی ما از قانون اساسی  11مصونيت پادشاه را در اصل 
معنای مصون را که به   Inviolableاند و واژه فرانسوی بلژيک گرفته

 .شود تمدنی با جنگجويان آعاز نمیهي  
 

های نوينی از واژه ايران در  ، با همه مصائبی که مردم تحمل کردند نوعی بازانديشی تاريخی صورت گرفت و ترکيببا روی کار آمدن صفويان
 .«کشور ايران»و « بالد ايران»و « ممالک ايران»، «راناهل اي»، «فرمانروای ايران»، «دولت ايران»، «ايران مدار»: متون تاريخی ما پيدا شد مانند
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: در حالی که اين دو. اند بودن است به مبرا بودن از مسئوليت برگردانده
. مصون بودن و از مسئوليت مبری بودن، دستکم در حقوق، با هم فرق دارند

دومی به معنای آن است که اگر پادشاه ضرری به ديگری يا مملکت وارد 
ضعيتی است که کرد تعهدی بر رفع ضرر ندارد در حالی که مصون بودن و

با اجرای اصل . دارد شخص را از تعرض مخصوصی تا زمان معينی معاف می
توان به علت تجاوز از  ، محمدعلی شاه، پس از خلع از سلطنت، را نمی1

اختيارات و يا ضرر و زيان وارده به مردم و يا مثال ساختمان بهارستان 
در حالی که اگر  .محاکمه کرد زيرا مانند محجورين از مسئوليت مبری بود

اش مصون از تعرض بود  مصون بودن او را قبول کنيم؛ تنها تا زمان پادشاهی
شد به اتهامات او در دادگاهی قانونی رسيدگی  و پس از خلع از سلطنت می

 آميزترين و روا جنبش مشروطيت يکی از مسالمتهمين جا بيافزايم که . کرد
واخواهان ههيئت مديره با  رفتار. های ضد استبدادی بود دارترين جنبش

 رج و مرج شاهدهاستبداد و برکشيدن احمدشاه به سلطنت پس از دوسال 
 . «از حديث، حديث شکافد»بيهقی درست گفته که  . اين مدعاست

شد کرد؛  نمی« پادشاهی به انبازی»بازهم به قول بيهقی اگر در گذشته 
بل، به  ب کردن،سرکوپس از مشروطه نه به خاطر  پادشاهان مصونيت دارِ

 احترام به آرای مردم و رعايت اصول دموکراسی مورد احترام قرارتناسب 
جنبش  سرکوبخاطر  نه بهخوآن کارلوس پادشاه کنونی اسپانيا . گيرند می

ای نظاميان وکوشش وی ـاموش کردن کودتـبرای خ، بلـکه ها کیـباس
 برای 

  .تمورد احترام جامعه بين المللی استداوم دموکراسی 
الفارق  شدند نيز مع« سرکوب»مقايسه در ميان افرادی که  ديگر آن که،

پرسشی که همواره برای من مطرح است اين است که چرا در ايران . است
خوانيم نه به نام سرزمين و يا قومی  ها را به نام سران آن می همه اين جنبش

 ويژه؟ 
. ضوع جداگانه استهای شورشی دو مو با کشتن سران ايلنيز  اسکان عشاير

شگفت آن که از آغاز سلطنت قاجاريه هيچ شورش ايلی به استقاللِ محلی 
کامل يا برآمدن دودمان جديد پادشاهی نينجاميد و اين به معنای قدرت و 

ها و روسای ايالت از  اقتدار دولت قاجار نيست، شايد نشانه آنست که خان
اند مانند  ادغام شده سودای سلطنت دست کشيده و دربافت نخبگان دولت

 . ها در سنندج اردالن
ها بودند و سودجوئی نيز آنان را  های ايرانی در معرض انواع تطميع سران ايل

کرد که نام آن خيانت است و رسيدگی به آن پس از  وادار به اعمالی می
اين نکته را نيز اضافه  .بودمشروطه از اختيارات و در صالحيت قوه قضائيه 

ام در دويست سال اخير نخستين کسی که  آنجا که من ديدهکنم که تا 
ادعای خودمختاری کرد نه يک رئيس ايل، بل، به گفته خانم هما ناطق، 
سيد باقر شفتی در اصفهان بود که به تحريک دکتر مکنيل، فرستاده دولت 
بريتانيا، خودمختاری را برای اصفهان مطرح کرد و لشکرکشی محمدشاه 

 . ا خطا دانستقاجار به هرات ر
 رسد که در ديگر کشورهای دنيا  اما در مورد اسکان عشاير به نظرم نمی 

مآبانه اسکان داده باشند ولی به هر روی  يا دموکرات ها را با نوازش و ايل
نگاهی به . شد میپس از برقراری مشروطيت بر اساس قانون بايد عمل 

چندی پس از آن نشان  های تاريخ ايران در هنگامه جنگ جهانی اول و سال
از آشفتگی کلی کشور در همه موارد دارد و فراموش نکنيم که آن دوره، 

برم که  سخن آخر آن که گمان نمی. دوره برآمدن مستبدان اصالح طلب بود
 .رفتند خواه بودند و با کتاب قانون به واليات می مشروطههم همه حکام 

 
 نيست که برای نمايندگان  ـ در هر صورت اين امر غير قابل اغماضتالش 

ملت در مجلس اول در عجله و اولويتی که در تنظيم و تصويب قانون 
های ايالتی و واليتی و دستورالعمل حکام به خرج دادند، مسئلة  انجمن

های خانخانی،  نظامند کردن ادارة کشور، خاتمه دادن به هرج و مرج
آيا تالش در . ودخودسری ملوکِ طوايف و بستن دست حکام ظالم محلی ب

ايجاد چنين نظمی به ياری قانونی که سرچشمة قدرت و اعتبار آن مرکز و 
مجلس ملی است، خود به معنای گامی در جهت ايجاد مرکزيت و استقرار 

 قدرت مرکزی نيست؟
 

. جنبش مشروطيت را بايد از دو ديدگاه متفاوت بررسی کرد ـخوبروی 
متمم آن، دولت نوين ملی مبتنی بر نخست آنکه با تنظيم قانون اساسی و 

قانون و مشروعيت آن با توجه به قانون اساسی بر اساس شهروندی فراهم 
. در اين قسمت کوشندگانِ راه مشروطيت و مردم به هدف خود رسيدند. آمد

ها، از ميان  رعيت، حداقل در قانون اساسی و ديگر قانون خدايگان ـرابطه 
آخرين بار، در فرمان مشروطيت آمد و پس از  ،«رعايا»اصطالح . برداشته شد

، (بار2)« اتباع»، (بار 2)« عامه»های  در قانون اساسی و متمم آن از واژه ،آن
( بار 3)« افراد ناس»، (بار  2)« خلق»( بار 2)« مردم»( بار 3)« ايرانيان»
 .  استفاده شده است( بار  30)« ملت و ملتی»و ( بار 0)« اهالی»

در . دوم يعنی برقراری دمکراسی مردم با شکست مواجه شدنداما در مورد 
پيش گفتم که بی توجهی به حقوق فرد به دوران مشروطيت و حتی به پس 

زيرا هدف پايان دادن به استبداد و خودکامگی . از مشروطيت نيز کشيده شد
نا آشنائی مردم و برخی از معدود . حاکمان بود و برقراری حکومت قانون

ها، که وظايف و اختيارات فراوانی برابر  مطبوعات و هم انجمن سرآمدن هم
ها نتوانستند  در نتيجه آن، انجمن. با قانون اساسی داشتند؛ را به بيراهه کشاند

 .نقش خود را ايفا کنند
ها، برخی از مواد  با اين مقدمه کوتاه و با شواهدی مانند تاريخ تصويب انجمن

متمم،  1قانون اساسی و اصل  33صل قانون اساسی و متمم آن مانند ا
به نظر . مرکزيت به آن معنائی که مرسوم بود مورد توجه قرار نگرفت

رسد در جنبش مشروطيت، پدران بنيانگذار تنها يک بار اراده خود را برای  می
آن  ند نشان دادند و«آنچه خود داشت» و استفاده از« بازگشت به خويش»

 زيرا. های ايالتی و واليتی است نجمنتصويب اصول نامبرده و قانون ا
پيشينه تاريخی اداره کشور بر اساس اداره نامتمرکز بود که ديرينگی آن به 

شيوه قانونگذاری و تاريخ تصويب هر يک از . رسد زمان هخامنشيان می

 

کنيد که مثال مردم ايران در هجوم تازيان به ايران از وحدت سياسی ساسانيان و روش اداره کشور و يا از يکپارچگی ايران آگاه  تصور می
کنيم، که در اين کار  با معيارهای امروز گذشته را ارزيابی می به نظرم ما داريم ؟ها مطلع بودند بودند؟ آيا مانند امروز از اصل حقوقی تداوم دولت

هزار و پانصد سال  دو هزار و پانصد سال ما را از دموکراسی محروم کرد و يا اين که دو ،تا آنجا که گفته شد که سلطنت. خيلی هم استاديم
 .است ما مستعمره آمريکا هستيم

 



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

121 

 

های ايالتی و واليتی، متمم قانون  قانون اساسی، قانون انجمن)قوانين 
نشان ( الت و واليات و دستورالعمل حکاماساسی و قانون تشکيالت ايا

آنچه را که آنان پيش و بيش از همه . دهنده اين هدف قانونگذاران است
بود که به حکومت فردی و استبدادی خاتمه « يک کلمه»جستند همان  می
بيهوده نبود که محمدعلی شاه به هنگام توشيح قانون اساسی اصطالح . دهد

زيرا پس . متمم قانون اساسی اضافه کرد 15را به اصل « به موهبت الهی»
های ايران از روسيه و از دست دادن هرات همه دستورات غزالی  از شکست

الملوک و پندنامه خواجه نظام الملک اعتبار مطلق خود را از  در نصيحت
 .اللهی برارض؛ هم از ميان برداشته شد دست داد؛ همانگونه که ظل

 
يل مجلس مشروطه و تدوين قوانين کشور، ـ در حاليکه تا مقطع تشک تالش

در اسناد رسمی دولتی و حکومتی از ممالک محروسة ايران سخن گفته 
شد، اما در مادة يک قانون تشکيالت اياالت و واليات و دستورالعمل  می

حکام واژة مملکت محروسه بجای ممالک محروسه بکار برده شد و 
بندی اداری کشور  دهای تقسيمعبارتهای اياالت و واليات برای تبيين واح

های فارسی اياالت و واليات  بکار گرفته که بعدها در پروسة جايگزينی واژه
آيا چنين تغييرات عبارتی . بدل شدند... دهستان و ،به استان، شهرستان

معنای سياسی خاصی داشتند، يعنی مقصود از واژة ممالک محروسه مثالً 
های مستقل با جغرافيای سياسی و آن کشور اين بوده که ايران پيش از

ای بوده است، که بعداً بهم پيوسته ـ حال به زور شمشير يا  حاکميت جداگانه
 آمد؟ قانون ـ و عبارت مملکت نماد اين يکی شدن به حساب می

 
ياد شده  33در خود قانون اساسی نيز ازممالک ايران در اصل  ـخوبروی 

ماده اول و  .اند ک محروسه نام بردهمتمم نيز از ممال 35در اصل نودم . است
 2) 3225شهريور 30نامه انتخابات مجلس شورای ملی مصوب  هشتم نظام

رسد که  به نظرم می. از ممالک محروسه ياد کرده است نيز (3350 سپتامبر
از آن  اصطالح ممالک محروسه از عثمانی به ايران آمده است و منظور

ن امپراتوری ايران را نوعی از فدراليسم پژوهشگرا بسياری از. امپراتوری بود
کرديم؛ يعنی  اين همان موضوعی است که در پبش از آن ياد. نامند می

 دانم چرا بايد دموکراسی نيم بندِ نمی. ارزيابی گذشته با معيارهای امروزی
اما روش اداره  خوانددولتشهرهای يونانی را مادر دموکراسی امروزی 

ست؟ به ها را موثر در حقوق عمومی نوين ندان یامپراتوری بر اساس ساتراپ
که در ايران روش اداره ساتراپی معمول بود؛ امپراتوری روم  هنگامی

. کردساختاری متمرکز داشت که سپس کليسا نيز همان روش را پيشه 
روش اداره ساتراپی را برگزيدند و تقسيمات اداری ايران پس  سلجوقيان نيز

» بنا به گفته يکی از انديشمندان . داوم آن استاز آنان نيز نشان دهنده ت
اخالق ناصری در واقع قانون اساسی و اساسنامه ممالک محروسه بوده است 

نامه که بر اساس فلسفه آريائی يونانی و روش امپراتوری  در برابر سياست
 .«تنظيم شده است

 سنندج ) توان به ترتيب از دربار سنه از آخرين يادگارهای دوران ساتراپی می 
و دارالسلطنه تبريز ياد کرد که بقول دکتر جواد طباطبائی خالق مکتب ( 

نشان دهنده کشورهای مستقل و يا ممالک محروسه  اصطالح. تبريز است
نگونه که گفتيد، نيست؛ بل، نشان دهنده چندگانگی آهای جداگانه،  حاکميت

 . استاقوام ايرانی از سحرگه تاريخ در يگانگی 
 

توان  کتابچه تنظيمات را می»: ايد ما در همان اثر خود اعالم داشتهـ ش تالش
اساس و پاية موادی از قانون اساسی و متمم آن و پاية اصلی قانون اصلی 

از « کتابچة تنظيمات»و ميدانيم که « .های ايالتی و واليتی دانست انجمن
مجموعه تالشهای ميرزا حسين خان سپهساالر صدراعظم برجسته دورة 

اصری است که در جهت قانونمند کردن ادارة کشور و انسجام امورمالی و ن
به عنوان نمونه وضعيت دستگاه قضائی در نظر . قضائی آن صورت گرفت

گيريم؛ که تا پيش از اصالحات سپهساالر و وزير با درايتش، مشيروالدوله، 
زير سلطة شرع و روحانيت مستقل از دستگاه قدرت سياسی و مکانی برای 
هرج ومرج و صدور احکامِ ـ بقول دکتر جواد طباطبائی ـ ناسخ و منسوخ 

سپهساالر نخستين ! اهل شريعت بود و ابزار تعدی و ظلم حکام محلی
وزارت عدلية اعظم و »تشکيالت قانونی عدليه ايران را به ياری قانون 

تأسيس کرد که در توصيف آن از کالم خود شما و « های ايران عدالتخانه
 : آن قانون بهره ميگيريممتن 

مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک »: مادة اول اين قانون مقرر می دارد
باالنحصار راجع به وزارت عدلية عظمی )...( محروسة ايران طرح می شود

در هر مملکت از »: ها چنين آمده است و در مورد ترتيب عدالتخانه« .است
نفر معاون رييس فرستاده  ممالک محروسه يک نفر رييس عدليه و يک

 «.خواهد شد
دهد که روح اين تالشها درست است که از يکسو  اين نمونه نشان می 

کاهش قدرت شاه، دربار و شاهزادگان، اما از سوی ديگر در جهت انسجام و 
يکپارچگی ادارة کشور بوده است و نه در جهت کاهش قدرت حکومت 

 !مرکزی

 
. ام را من از فريدون آدميت وام گرفته جمله آغازين پرسش شما ـخوبروی 

نياز به بحث مفصلی  و« به درازی ابد»سودائی است  ايرانعدليه حديث اما، 
دارد که به نظر من انديشمندان خارج از کشور بايد همت کنند چون با 

افزون . اوضاع حاکم بر ايران تشخيص درست از نا درست ممکن نيست
ی نيز بر قرار شده است و دادگاه ويژه داخل« کاپيتوالسيون»برآن نوعی 

های  راستی آن غوغای انحالل دادگاه. تابد را بر نمی انتقادهاروحانيت 
اختصاصی در هياهوی انقالب که از سوی نخبگانِ حقوق خوانده ما مطرح 

 شد به کجا انجاميد؟ اينک چند دادگاه ويژه و اختصاصی داريم؟  می
برخی ادگستری بايد به آن پرداخت مداخله ای که در تاريخ د ترين نکته مهم

شما نگاهی کوتاه به سير جنبش مشروطيت که در پاسخ اول . آخوندهاستاز 
دهد که چگونه حاکمان شرع توانستند پايگاه خود را  ام نشان می گفته

در حالی که در مذهب شيعه يکی از  .و راه تعقل را ببندندمحفوظ نگاهدارند 
ميهن ما « بسيط»است که امروزه دارد از « عقل»، های استنباط احکام راه

 .بندد رخت بر می
يک سال و نيم پس از گشايش  (3352آوريل  32) 3227فروردين  23در 

در واليات  هنوز» : دارد که ای در مجلس اظهار می دوره اول مجلس نماينده
 27ارديبهشت  35در جلسه .  «عدليه نيست همان ترتيبات سابق است

عدليه  نمايندگان موضوع بيشترين موضوع مورد بحث( 3352ريل آو 15)32
 . بود

گويد  قا سيدعبداله مجتهد چه میآببينيد آقای ماليان برای روش شدن نظر 
شود و عدليه کاری ندارد  تمام ترتيب عدليه راجع به اجرای احکام شرع می» 

مگر اجرای قوانين و احکام شرعيه چنانچه ناصرالدين شاه يک وقت 
در همين جلسه همه « فرمودند که عدليه فراش باشی شرع است می

سرد آقايان اثری نکرد  آهنزاده و دمِ گرم مستشارالدوله در  تقی های زيرکی
االسالم  همانطور که حجت»گويد  ای به نام آقا شيخ حسين می و نماينده

کنم اين فراش  فرمودند که عدليه فراش باشی شرع است بنده عرض می
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در صورتی که بنده . در واليات به چه ترتيب بايد اجرای حکم نمايدباشی 
آورند آن وقت اين  بينم يک حکم از اين آقا و يک حکم از فالن آقا می می

 «.ها را مجری بدارد بيچاره کدام يک از آن
 شود که قانون عدليه تهيه شده بود ولی  می ناز مذاکرات همين جلسه روش 

گذاشت کار به تصويب  آخوندها نمیبرخی از ه ها پيش و پشت پرد بازی
بنا »خوانيم  برسد زيرا در همان صورتجلسه از قول آقا ميرزا سيدحسن می

قرائت شده تنقيح و تصويب شود زيرا که [ متمم] بود بعد از قانون اساسی
اصول آن در قانون اساسی نوشته شده است و چيزی که باقی است فروع 

 . «آنست
های دادگستری به درازا انجاميد و کوشش مشيرالدوله  قانون در نتيجه تنظيم

قانون موقتی اصول به تنظيم ، (3335ژوئيه  23) 3223مرداد  0در ( حسن)
باز محاضر شرعيه و حکام صلحيه انجاميد که آخوندها  تشکيالت عدليه و

سرانجام در سال . ن افزودندآآن مخالفت کردند و هشت ماده بر  هم با
 . تهيه شد آنانيدی قانون اصول محاکمات با رعايت نظر ورشخ 3235

دهد که ماليان با چنگ و دندان  مبارزه برای تنظيم اين قوانين نشان می
جنگيدند و شاه و دربار تقريبا به دور از اين ستيز  برای حفظ پايگاه خود می

نقش آن چنانی در محاکم « شاه، دربار و شاهزادگان»افزون بر آن . بودند
 . اشتندند

همان گونه که در مصاحبه « !کاهش قدرت حکومت مرکزی»در مورد 
يت اين همه نخبه محلی نداشتيم که با طپيشين گفتم ما در زمان مشرو

تثبيت  استفاده از عناوينی مانند فدراليسم در صدد کاهش قدرت مرکزی و
 !ها باشند در واليت شان سروری

 
ايالتی و واليتی و دستورالعمل  های ـ نگاه و بررسی قانون انجمنتالش 

ما اها منتخب مردم محلی بودند،  دهد که هرچند اين انجمن حکام نشان می
در تصميمات خود ـ در مواردی که به دقت محدودة آنها در اين قانون تعيين 
شده است ـ تابع قوانين سراسری کشوری بوده و در موارد ديگر به ويژه 

اطق حکم ناظر را داشته و محل رسيدگی اجرای قوانين کشوری در اين من
های  به ادعاها و اختالفاتشان با مأموران و دستگاه دولتی يا وزارت خانه

حکام هم که در اصل منصوبان . مرکزی و يا مجلس شورای ملی بوده است
 .و فرستادگان دولت مرکزی بودند

 واليتی و  های ايالتی و کنيد که اگر روزی بخواهيم قانون انجمن آيا فکر نمی
خود و به « های فرهنگی سرچشمه»دستورالعمل حکام را به عنوان يکی از 

پاية تمرکز زدائی و تقسيم قدرت قرار دهيم، بايد به « حل ايرانی راه»عنوان 
جريان و سير آن نيز توجه دقيق نمائيم، که حرکتی بوده است از کل و انجام 

و دادن اختيارات بيشتر  تحوالت و اصالحاتی در حکومت و قوانين مرکزی
به مناطق مختلف کشوری و نه آن سيری که برخی از گروهای سياسی 

خواهند؛ يعنی حرکت از مناطق و اجزاء تشکيل دهنده و بعد  محلی می
برخی از سازمانها و گروههای منصوب به اقوام ايرانی بر اين  رسيدن به کل؟

زم برای دمکراسی و تقسيم نظرند چون در ايران نهادها، ارگانها و ابزار ال
جود ندارد، پس بايد اقوام ايرانی را وقدرت و انتقال قدرت تقسيم شده به آنها 

بر مبنای چنين طرحی سير تمرکززدائی از پايين . پاية استقرار قدرت قرار داد
 !و از جزء به باال و کل است که ربطی هم به قانون فوق نخواهد داشت

 

مرکز به معنای عام و در خودمديری به معنای در اداره نامت ـخوبروی  
آنگونه که گفتيد « تابع قوانين سراسری کشوری»ها بايد  خاص، انجمن

کمبودها و نامشخص بودن برخی از  در کتاب نقدی بر فدراليسم از. باشند
ياد آور شدم که اين  وهای ايالتی و واليتی بحث کردم  مواد قانون انجمن

 . ز قوانين ديگر احتياج به بازنگری داردقانون همانند بسياری ا
به دنبال حوادث خونين و تاثرانگيزی که در  3157پس از انقالب سال 

کردستان و ترکمن صحرا رخ داد؛ طرحهای گوناگونی از سوی سازمانها و 
احزاب مختلف ارائه شد از جمله اين طرحها، طرح فدراتيو کشور که با 

. نويسان تهيه شده بود انان و تاريخد های معروف از حقوق شرکت چهره
شوربختانه، نخبگان انقالبی و يا انقالب زده، حتی گوشه چشمی به قانون 

های ايالتی و واليتی نينداخته بودند و شايد  اساسی مشروطه و قانون انجمن
تا  3157 از انقالب. از توسل به آن به خاطر اتهامات احتمالی بيم داشتند

 ی محلینامه برای شوراها قانون و دو آئين 3المی ، جمهوری اس3123سال 
 يعنی حاکمان «مختار مذهب»تهيه و تصويب کرد که همه بر اساس 

نحبگان محلی ما هميشه هم بی . قرار داردملت  و کشور« بدوی سازی»
 ! حق نيستند

ای ميان قانون  در کتاب تازه خود به نام تمرکز زدائی و خودمديری، مقايسه
به تصويب  3325منشور اروپائی خودمديری محلی، که در سال ها و  انجمن

خودمديری محلی  منشور. ام اتحاديه اروپا رسيده است، به عمل آورده
اروپائی، شرايط و کارکردهای جامعه خودمدير را به نحو روشن و تفصيلی ياد 
آورشده است تا کشورهای اروپائی با استفاده ازآن بتوانند تلفيقی ميان دو 

نکات . يکپارچگی سرزمينی و تفويض کار مردم به مردم بعمل آورند اصل
ها و هواداران خودمديری  تواند راهگشائی برای دولت اساسی اين منشور می

از اين روی، برای نشان دادن مباينت و يا تطبيق متمم قانون . محلی باشد
با نکات اساسی اين  های ايالتی و واليتی اساسی پيشين و قانون انجمن

اند جنبه  که هم تازگی داشته و هم از نظر کشورهائی آن را پذيرفته ـ منشور
. ام ای مختصر آورده های آنها را بگونه ها و مشابهت اختالف ـالمللی دارد  بين

ها هنوز هم با اصول مورد  اين مقايسه نشان از آن دارد که قانون انجمن
چند نمونه از اين همانندی و يا  .خواند جهان متمدن و دموکرات می قبول

 : آورم ناهمانندی را می
ماده دوم منشور اروپائی، خودمديری محلی را به موجب قوانين داخلی  ـالف 

 . داند تر می دانسته ولی ذکر آن را در قانون اساسی کشورها مناسب

متمم  35، در اصل ی و واليتیهای ايالت افزون بر قانون انجمن: در ايران 
برای تمام  های ايالتی و واليتی نيز، تشکيل انجمن قانون اساسی مشروطيت
م منظور نهائی از اين اصل استحکا. بينی شده بود ممالک محروسه پيش

ها  ها نتوانند با قانونی عادی، از تشکيل انجمن ها بود تا دولت قانون انجمن
 .... ها را منحل کنند جلوگيری کرده و يا آن

های محلی  دارد که حقوق جامعه ماده سوم منشور اروپائی مقرر می ـ ب
هائی که مرکب از افراد برگزيده مردم محل هستند تحقق پيدا  بوسيله انجمن

. نتخابات بايد همگانی، آزاد، با رای مخفی و مستقيم مردم باشدا. کند می
 .باشند ـها  انجمن مسئول در برابر ـ توانند دارای ارکان اجرائی ها می انجمن

ها  اعضای انجمن متمم قانون اساسی مشروطيت 33برابر اصل : در ايران
 بالواسطه از طرف 

 
اند تا از حالت قانون عادی خارج شده وحاکمان نتوانند به ميل  های ايالتی و واليتی آن را در متمم قانون اساسی نيز آورده ن انجمنپدران بنيانگذار برای استحکام بيشتر قانو

ی منطقی و قانونی برای های ايالتی و واليتی و آوردن آن در متمم قانون اساسی تالشی بود برای تشکيل چارچوب توان گفت قانون انجمن رو می از اين. خود آن را تغيير دهند
 .مشارکت مردم در سرنوشت خود با توجه به پيشينه تاريخی آن
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 های ايالتی و واليتی قانون انجمن 35تا  2در مواد . شوند اهالی انتخاب می
حکام و معاونين آنها و »نيز شرايط انتخاب کنندگان ذکر شده است که جز 

بقيه مردم بشرط « عمال نظميه شهری و مامورين نظامی بری و بحری
ست و يکسال سن، داشتن ملک يا خانه و يا پرداخت ی، بيداشتن تابعيت ايران

روشن است که با توجه به تحوالت . ماليات حق انتخاب کردن را دارند
تواند در  اجتماعی نه سن بيست و يک سال و نه داشتن ملک و خانه نمی

 .اوضاع کنونی مورد توجه واقع شود
ه محلی های اساسی جامع منشور اروپائی خودمديری محلی، صالحيت پ ـ

داند که بوسيله قانون اساسی و يا قانون عادی کشور  را هنگامی معتبر می
 . تعيين شود

، ترتيب و تسويه منافع ، متمم قانون اساسی مشروطيت23اصل : در ايران 
مخصوصه هر ايالت و واليت را از صالحيت عام قوای سه گانه خارج کرده و 

متمم قانون  32اصل . قرار داده است های ايالتی و واليتی منبر عهده انج
اساسی، اختيار نظارت تامه در اصالحات راجع به منافع عامه را با رعايت 

های  قانون انجمن 27ماده . ها دانسته است قوانين مقرره در صالحيت انجمن
نظارت در اجرای قوانين »، وظائف انجمن را منحصر به ايالتی و واليتی

اخطار و صالح انديشی ... مقرره و رسيدگی و قرارداد در امور خاصه ايالت و
همان قانون،  37و  30ماده . داند می «در صرفه و امنيت و آبادی ايالت

 351ماده . استهاست قيد کرده  منجصورت ريز اموری را که بر عهده ان
صالحيت و اختيارات  های ايالتی و واليتی، تعريفی کلی از نظامنامه انجمن

تواند  در کليه امور معاشی و اداره انجمن ايالتی می»: دهد آنها را بدست می
برای .  «رای خود را اظهار کند ليکن در امور سياسی حق مذاکره ندارد

: کند آن، امور سياسی را تعريف میشده، تبصره زير  زدودن ابهام از ماده ياد
امور سياسی عبارت از مسائلی است که راجع به اصول اداره و قوانين »

 .«اساسی مملکت و پوليتيک دولت باشد
در مواردی به مجلس شورای  ستندتوان ها می همان گونه که گفتيد انجمن

ها و  تصويب قانون انجمن متوسل شوند با توجه به اين که در زمان ملی
وجود نداشت و تنها  متمم قانون اساسی، تشکيالت نوين دادگستری در ايران

مرجع ميان مردم و دولت مجلس شورای ملی بود؛ قانونگذار به اين تنها 
تر آن است که صالحيت مراجع  در حالی که صحيح. مرجع متوسل شد
قانونی بودن مصوبات  ـها  بوسيله انجمن رعايت قوانين: قضائی را در مورد

ها از مسئوالن دولتی برسميت شناخت  چنين شکايات انجمن ها و هم انجمن
 . تا همه اين امور بوسيله قوه قضائيه حل و فصل شود

متمم قانون اساسی اختيارات و وظايف  32ها و اصل  قانون انجمن 27ماده 
بايد بررسی  وار وسيع است کند که حدود آن بسي ها را مشخص می انجمن

 .آن را به فرصت ديگری بگذاريم
بايد به عرض برسانم که آن نظرها و ادعاها « حديث مدعيان»اما در مورد 

در دورانی که برخی از اصول و قواعد . نواختن شيپور از سر گشادش است
ميان حقوق ملی و  یا رابطه دو سويه ؛حقوقی، جنبه جهانی بخود گرفته

اين رابطه برخی از قواعد  برپايه. و کلی جهانی بوجود آمده استاصول عام 
های گوناگون حقوقی باقی  اما نظام ،کند حقوق ملی تغيير کرده و می

. حقوق تطبيقی، تنها مقايسه ميان حقوق دو يا چند کشور نيست. مانند می
ها حقوق کشورهای مختلف، هم برای همآهنگ سازی با  شناخت همانندی

های ديگران در يک موضوع ويژه  ی و هم برای استفاده از تجربهحقوق جهان
افزون بر آن، نشان دادن وضعيت کشورهای گوناگون، هم . سودمند است

شان آشنا کند و هم  توجهی ای از عواقب بی تواند دولتمردان ما را به پاره می
پاسخ مناسبی برای آن دسته از نخبگان محلی ما باشد که به تقليد از 

های ما  دهند که با تاريخ و با سنت رهای بيگانه شعارهائی سر میکشو
همزيستی صلح آميز اقوام ايرانی امری نيست که بتوان آن  .کند تطبيق نمی

 . «کاين سابقه پيشين تا روز پسين دارد»را انکار کرد و به قول حافظ 
 

 تالش ـ با سپاس فراوان از شما
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 آيد به دست آدمی در عالم خاکی نمی
 عالمی ديگر ببايد ساخت و زنو آدمی

 (حافظ)                                             
 
 
 

 مشروطه؟
 سلطنت مشروطه؟

 يا سلطنت مطابق با قانون اساسی؟
 
 

معنا هستند، به گمان  ماين عبارات، اگر چه در ظاهر همسان و همرديف و ه
بنده از نظر عملکرد و فضای انديشة مردم ما و آشنائی آنها در بررسی جامعه 

 .شناسی و مردم شناسی، متفاوتند و حرکت بنيانی متفاوتی نيز دارند
واژه ايست مبهم، مخصوصاً برای مردم کوچه و بازار و « مشروطه»واژة 

 .سيار زيرکانه تدارک شده بوددرست همين ابهام، برای بازيهای سياسی و ب
های پيچيدة قدرتِ حاکم بر  برای جامعة باستانی ما با ساختاری کُهن و بازی

بايست مکرّر شود  بود که نمی« قانون»تر ازکاربُرد واژة  آن، اين واژه، مناسب
 ! ...و حتّی بکار رود

وامع ای است دقيق و گويا، با عملکردی روشن و زائيدة ج واژه« قانون»واژة 
صنعتی که مرادف با دموکراسی است و آگاهی دهنده و ملموس و حسابرس 

 .است
 31ميالدی،  3350در اين نکته ترديدی نيست و درست است که در سال 

شمسی، زمينه تنظيم يک قانون اساسی فراهم شد ولی در  3225مرداد 
 .مبهم باقی ماند« مشروطه»پيوند با مردم، واژة 
قانون و تکرار اين نام، در کار نبود و نيامد، زيرا به نظر  برای مردم، نامی از

بايست از آن پرهيز کرد و در  همان  آيد که خيلی مطلوب نبود و می می
 ...باقی ماند و بس« مشروطه»

يعنی در آشنا . شد هم زياد به کار گرفته نمی« خواه مشروطه»حتّی واژة 
نه تنها اقدام « شان قانونیحقوق »و « قانون»ساختن مردم به چيزی به نام 

شد از آن دوری جويند و اين ابهام، تا سر حدّ طنز مبتذل  نشد، بلکه سعی می
 .هم تنزّل يافت

 :داستان پرسش شخصی از ديگری دربارة مشروطه معروف است
 چيست؟« مشروطه»پرسيده بود، 

 :بازوی خود را نشان داد و گفت
 .به آدم خواهند دادچند سيخ کباب به اين بزرگی که هر روز  -

 از آن گويند گاهی لفظ قانون
 که حرف آخر قانون، بود نون

سلطنت مطابق با قانون »چرا دور برويم، به روزگار خود ما، حتّی يادآوری 
 آيند نبود و تخطّی از حدّ و مرز، تلقّی می برای بعضی طبايع، خوش« اساسی

کار مسخ قيام مردم، به گمان بنده، اين نامگذاری، يکی از موارد آش. شد

 ايم که بعدها، استبداد مشروطه برای لغو سلطنت استبدادی بوده است و ديده
ترديد بهمين علت روشن  و بی!  ای در کار بود و نه مشروطة استبداد زده زده

بود که پس از هفتاد سال، استبداد سياه و وحشتناک دينی به اين سادگی جا 
 ...افتاد

آثار مبتنی بر آن را، هر دو گروه صاحب قدرت، چه و مفهوم آن و « قانون»
. خواستند به مردم بشناسانند اندرکاران حکومتی آنروز، نمی مالّيان و چه دست

فضای باالی جامعه که سرگرم زد و بندهای خود بود، با رواج واژة مبهم 
کرد و  کار خود را دنبال می« قانون»برای جلوگيری از يادآوری « مشروطه»

تنها برای تهييج و به حرکت در آوردن مردم، در مواقع دعوای  از آن،
 .جست ها، بهره می باالسری

 :آيد که حال اين پرسش پيش می
 پيدا نشد؟« سلطنت قانونی»کاربرد « سلطنت مستبّد»چرا در برابر  -
رواج « سلطنت مشروطه»و نه حتّی « مشروطه»چرا در برابر آن، تنها واژة  -

 ...يافت؟
بريم و از  ايم و نمی سلطنت را با مشروطه و همراه هم بکار نبردههيچوقت 

 !«سلطنت طبق قانون»پرهيزيم تا چه رسد به  آن می
 :و يک نکتة جالب تاريخی، سياسی

 Constitutionalچرا بجای حکومت سلطنتی منطبق با قانون اساسی يا  -

 اند؟ را آورده Conditionalکلمة مشروطه 
کنم کسی به آنها توجه  ه ظاهر ساده است و تصوّر میبنده اينها را که ب

نکرده، به عنوان يکی از مطالب اساسی در مباحث سياسی ـ اجتماعی و 
 : دانم که بررسی کنيم تاريخی ايران در روزگار خودمان می

 های ميانة استبداد آن روز ايران  فضای قدرت را در جامعة سده -
 خلیهدف ازحرکت مشروطه را از ديد دا -
 (امپراتوری انگليس)هدف از حرکت مشروطه را از ديد خارجی  -
( سلطنت بر وفق قانون کنستيتوسيونال)خواهی  پيشرفت نهضت مشروطه -

 تا چه حد الزم و تا چه حد مجاز بوده است؟
نقش دست اندرکاران حرکت مشروطة ايران در تحقق بخشيدن به  -

 هدفهای باال
 که از يکسو در محاصرة  3350ـام مشروطه سـال البـته از ياد نبـريم که قي
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امپراتوری مقتدر و فاسد عثمانی در شمال و غرب و از سوی ديگر در درون 
سواد، با سردمدارانی در همان حد و اندازة آن  مملکت هم، مردم ساده و بی

مردم، بوجود آمد، در مجموع، جنبش تاريخی و نقطة درخشان و تحوّلی در 
رود و آن اصل نظارت علما بر مجلس هم هرگز  رن بشمار میتاريخ ايران مد

توسط خود علمای شيعه مورد عمل قرار نگرفت و اين البتّه بينش جالبی از 
سوی روحانيت دانای جامعه بود و علمای بزرگ مانند مالّ کاظم خراسانی و 

و بسياری ديگر به طرفداری از « تنزيه الملّه»ميرزای نائينی در کتاب 
 ...ه برخاستند و بر اين نکته قيل و قالی نيستمشروط

ترين ايام تا به امروز، در  امّا قيل و قالی دارم در مورد ايران ما که از قديم
بخش و آزاديخواهانه،  های رهائی فضای استبداد زيسته است و همة حرکت

 .سرکوب شده است
اسی ايران ترين ايام که نوشتم مثالی دارم تاريخی از يک صحنة سي از قديم

هجری شمسی که حاال  3225ميالدی برابر  3350از دورترين ايام تا سال 
دهد که در تمامی اين روزگاران، حکومت ايران  است و نشان می 3125

 :بصورت عملی و نظری در استبداد مطلق بوده است
 :20-25از تاريخ هرودوت، کتاب سوّم، بندهای 

لت در ايران، از قول داريوش کبير هومر، در مورد رژيم حکومت و سيستم دو
های او، شرح بسيار شايان توجـّهی دارد که نظر به اهميت و  و هم قَسَم

 :آورم قدمت آن عيناً می
جمع شدند و دربارة وضعيت آيندة دولت، « ها هم قـَسَـم»پنج روز بعد  -

 .سيستم حکومت به شور نشستند
 :چنين گفت« Otancsاوتانس »
اين گونه . کسی از ما نبايد به تنهائی حکومت کندمن عقيده دارم  -

چنانکه ديديد ... هم بد است و هم دشوار Monarckحکومت پادشاهی 
کمبوجيه، کارِ خود و ايران را به کجا کشانيد و ( خودسر)سلطنت فعال مايشاء 

نخستين . )از خودخواهی و خودسری مغان، خودتان نيز در شکنجه بوديد
به طور کلی دولت، با حکومت نفر غيرممکن !...( ن؟حکومت دينی در ايرا

است و حتا اگر آن يک نفر اليق هم باشد، سرانجام خودرأی و مستبد خواهد 
 (نادرشاه و شاه عباس را در تاريخ داريم. )شد

کشاند و از آنجا که  هايی که در دسترس اوست، او را به استبداد می نعمت
است، در نتيجة اين دو عيب، او  رشک و حسد، از خصوصيات ذاتی آدميان

گردد، بصورتی که آن گروه مرفّه و سيرِ گرداگرد او، مرتکب  هم فاسد می
شوند که قسمتی از آن ناشی از خودسری و قسمت  خالف و کارهائی می
 .ديگر، مولود حسد است

بايست عاری از رشک و  ظاهراً چنين حکومت مطلقة شخصی واحد، می
ها را دارد، امّا با وجود اين، شيوة  متها و موهبتحسد باشد، زيرا همة نع

 .سلوک او با مردم درست نيست و خالف قاعده است
در اين قسم حکومت، حکمران مستبد، به زندگی و سالمت مردمان نيکوکار، 

کند و تهمت و افترا را بيشتر  برد و از فاسدين و فاسقين، حمايت می حَسد می
 .و بيشتر از همه باور دارد

توان  تر و دشوارتر از ديگران می ايالت و هوسهای او را بسيار سختتم
زيرا اگر در ستايش و نيايش او، اعتدال رعايت شود، ناراضی ... تسکين داد

 .العادة اطرافيان، شکايت خواهد داشت خواهد شد و از عدم توجّه فوق
 هم  اما جالب است که اگر در مدح و تمجيد او طريق اغراق سپرده شود، باز

تر از همة اينها، هميشه  گويد، مدّاح و متملّق است و مهم ناراضی است و می
مثالً به ... های ملّی و ناموس اجتماعی است رفتار و کردارش، مخالف سنت

 و خوسرانه، بدون ( زن بازی و تجاوز به زنانِ مردم)يازد  هتک زنان دست می

 ...رساند محاکمه، مردم را به قتل می
ه حکومت ملّی، اسم خوبی دارد که تساوی حقوق است             و حال آنک

(Isonomic.)  بعالوه، حکومت دسته جمعی مردم، هرگز مرتکب کارهای
مأمورين دولت و مستخدمين حکومت، . شود خودسرانة يک نفر مستبد نمی
شوند، هر شغل، مسئوليتی دارد و هر اقدامی  به طريق استقراع برگزيده می

کنم که از اين پس  لذا پيشنهاد می. نظر مجلس مردم استموکول به 
حکومت انفرادی را ملغی نمائيم و ادارة کارهای مردم را به خود مردم واگذار 

 .... کنيم
موضوع مهم، فرق فاحش موجود ميان اختيارات فردی و اجتماعی است پس 

که به حکومت اوليگارشی  Mogabyzcاز بيانات اوتاس، مگابيز 
Oligarchic  ،يعنی حکومت يک گروه صاحب ثروت و متمکّن عقيده داشت

 : چنين گفت
رژيم مطلقة )با عقيدة اوتاس، در مورد معايب حکومت يک نفری  -

کند، حکومت مردم را به  موافقت دارم، امّا اينکه او پيشنهاد می( پادشاهی
 ...پيمايد دست خود مردم بدهيم، طريق خطا می

محال است که خلقی، . مستبدتر از عامه وجود ندارد تر و زيرا چيزی بی معنی
خود را از حکومت استبدادی يک نفره نجات بدهند تا گرفتار استبداد عامّه 

 . بشوند
کاری بکند، باز دارای معنائی خواهد  Tyranزيرا اگر پادشاه قهّار و مستبدّی 

ودش المثل از کسی که خ فی. بود ولی تصميمات عامّه، بکلی فاقد معناست
داند و به مانند سيالبی بدون شعور، در شورش و غرش به اين  چيزی نمی

 ...توان انتظار داشت؟ سو و آن سوست، چه می
ولی . ها هستند حکومت مردم را بايد کسانی پيشنهاد کنند که دشمن پارس

گزينيم که اليق باشند و حکومت را به کف با کفايت آنان  ما گروهی را برمی
 .سپاريم  می

ها نيز در جرگة اين گروه حکمرانان، داخل خواهيم  قَسَم لبته خود ما هما
 .کار بهتران، بهترين کارهاست... بود

 وقتی سخنان مگابيز به پايان رسيد، نوبت داريوش شد که سومين نفر از هم
 :ها بود و او چنين گفت قَسَم

ظرية او را دانم، اما ن ـ من عقيدة مگابيز را در بارة حکومت مردم صحيح می
از اسلوب . شمارم در بارة حکومت يک گروه معدود متمکن، ناصواب می

کنيم، در صورتی که هر يک از آنها را  ای که ما پيشنهاد می حکومت سگانه
و بهترين « حکومت مردم»به بهترين وجهی تصور کنيم، يعنی از بهترين 

من، « یحکومت مطلقة پادشاه»و بهترين « حکومت گروه معدود متمکّن»
چيزی بهتر از حکومت بهترين شخص، ... دانم آخرين را بهتر از همه می

زيرا اين شخص، چون دارای بهترين نيات هست، کارهای مردم . وجود ندارد
در اين طرز حکومت، مسائل مربوط به . را به بهترين وجهی اداره خواهد کرد

 .ماند دشمنان خارجی، به نحو احسن، در پردة استتار، مخفی خواهد
امّا برعکس در حکومت يک گروه معدود متمکّن، چون ادارة امور در دست 

آيد و چون  چند نفر آدم فاقد لياقت است، بين آنان اختالف شديد بوجود می
 هرکدامشـان قصـد رياست و توسعة نفوذ خـود را دارند، تصـادم بيـن آنان، 

 .الوقوع است حتمی
آيد که منجر به خونريزی  ر پديد میبدين طريق، شورشهايی در داخل کشو

. شود گردد و خونريزی منتهی به حکومت مستبد يک نفر سلطان می می
 .بنابراين، حکومت سلطنتی، بهترين نوع حکومت است

توان داشت و  ديگر اينکه در حکومت مردم، از وجود مردم فاسد احتراز نمی
پيکار نخواهند اشخاص نادرست، هيچ وقت در راه منافع دولت با يکديگر 
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زيرا اين رسم کلّی است که . کرد، بلکه با هم دست به يکی خواهند شد
 .مخالفين دولت بر ضدّ دولت با هم ائتالف کنند

شود و به  يابد تا باالخره، يکی از ايشان، زعيم خلق می اين اوضاع دوام می
عمليات اين شخص موجب حيرت مردم . بخشدها پايان می اين کشمکش

شود که  گردد و در نتيجه، ثابت می العنان می و او بسرعت مطلقشود  می
هاست و خالصة از  حکومت يک نفر سلطان مستبد، بهترين طرز حکومت

 :کنم آنچه را که ذکر کردم در اين سئوال طرح می
 آزادی ما از سلطة مادها، از کجاست و چه کسی آنرا به ما داده است؟ -
است و يا از حکومت گروه متعدد و اين آزادی محصول حکومت مردم  -

 !...؟ و يا از حکومت پادشاهی يک نفر؟(اوليگارشی)متمکّن 
( منظور کوروش کبير است)عقيدة من اين است که ما را يک نفر آزاد کرد 

به همين جهت و نيز از آن جهت که تغيير سنتهای عميق ديرين، فاقد فايده 
 .نفری راحفظ کنيم برای ماست، بايستی حکومت سلطنت مستبدة يک

ها با نظر او موافقت کردند  قَـسَم پس از بيانات داريوش، چهارنفر ديگر از هم
 :قَـسَم چنين گفت و اوتانس که خود را مغلوب يافت، خطاب به رفقای هم

( قرعه کشی)ها به طريق استقراع  قَسـَم مسلّم است که يکی از ما هم! رفقا -
حال اين يک نفر را خواه، خودِ مردم . دبا ميل مردم، شاه پارس خواهد ش

برگزينند و خواه او به وسايل ديگر متشبث شود، بهر صورت من با شما 
. خواهم نه پادشاه شوم و نه رعيت بمانم رقابت نخواهم کرد، زيرا من نمی

جويم تا خود و فرزندانم رعيت هيچ يک از گيری می من از حکومت کناره
 .شما نباشيم

اوتانس از آنها . ها، شرط اوتانس را پذيرفتند قَسَم نفر از همآنگاه هر شش 
جدا شد و بيرون رفت و اينک خانوادة او يگانه خانوادة آزاد است که در 
پارس وجود دارد و خانوادة اوتانس، بی آنکه قوانين را نقض کند، به قدری 

 .که مايل است اطاعت هم خواهد کرد
ود اوتانس نيز کانديد شاهی بوده است و خوانندة عزيز، توجّه فرمايد که خ

 .کشی شرکت کند توانست در قرعه می
ها، درسهای الزم را  بايست از خواندن اين متن تصوّر بنده اين است که می

امّا يک مالحظة تاريخی را نيز بايد اينجا بياورم و آن اين ... گرفته باشيم
 :اند دهها، دو اصل را به جهان و جهانيان دا است که يونانی

شود که در روزگار ما  اصل دليل، يعنی هيچ چيزی بدون دليل پذيرفته نمی -
 اين اصل، هم قضائی است و هم علمی

اصل دموکراسی و حکومت عمومی، ضدّ حکومت فردی و استبدادی و  -
 ها می در برداشت خود، مانند يونانی« اوتانس»آيد که  چنين به نظر می

 .انديشيده است
يک ايرانی صاحب عقيده، يک شخصيت تاريخی برجسته، با ديدی او را بايد 

 شناسی دانسـت کـه در  شناسی و انسـان بنيادی در حکومت و بينش جامعـه
 .قدرت شناخت زمان خود براستی يکتا بوده است

 :ای مؤثر بود حال ببينيم چه عواملی در حذف و ردّ اين دگرگونی پايه
رح همة ايرادهای حکومت مطلقة با ش« اوتانس»چرا بينش و نظر  -

 ...سلطنتی پذيرفته نشد؟
 ...بد نيست که نظر او را دوباره و مکرّر بخوانيم
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 قائم مقام فراهانی

آيا کار شورائی هفت نفری در ادارة يک امپراتوری با آن وسعت، امکان  -
بايست  گيری می با اينکه تصميمات شورا از راه رأی... نداشت و عملی نبود؟

 ...به اجرا در آيد؟
ا و چه عواملی، نظر يک نفر را برتر و سودمندتر از نظر هفت نفر، درکارِ چر -
 ...تشخيص داده است؟« پايداری و حفظ قدرت و ادارة آن»
 ...آيا در عمل، اين سيستم دسته جمعی هفت نفری، کارآئی نداشته است؟ -
با چه مجوّز و اجتهاد فکری، نظر حداقل چهار يا پنج نفر، در برابر نظر  -

 نفر، برتری نيافته است؟ يک
 ...چرا و از چه نظر، پيشنهاد اوتانس، رد شد؟ -

زيرا داريوش بزرگ، آنرا رد کرد که امپراتوری در دوران او به حداکثر وسعت 
رسيد که در واقع نقطة افول و نزولش را هم با خود داشت که در شکست 

 !...ماراتون پيش آمد
 رگ، کارا بوده است؟چه عواملی در اين تصميم تاريخی بز -
ها  که قدرت شاهنشاه را، شاه... عامل فردی و روانشناسی حاکم بر آن؟ -
خواهند توانست نقد کنند و به شاهنشاه هشدارهای ( ها ساتراپها و طايفه)

های برشمرده شدة اوتانس را در مورد حکومت  و اين عيب... الزم را بدهند؟
 ...مطلقة يک شخص، ناديده بگيرند؟

 ا انجام اين دگرگونی، در آن شرايط زمانی، دشوار بوده است؟آي -
شبهه دموکراسی آن زمان در )آيا زمينة فکری، برای کار شورائی  -

 های فکری و فلسفی توانمندش وجود نداشت؟ مانند يونان، با زمينه( حکومت
شناسی  باز اگر درست بنگريم، اوتانس، زمينة فساد قدرت را از نظر انسان -
چرا اين تذکّر به حساب نيامد و نشنيده ... گوشزد کرده بود( روپولوژیآنت)

 ...ماند؟
هائی که آغازيده  ها و ناکامی آيا گسترش امپراتوری در جنگها و درگيری -

 ...ساخت؟بود اين دگرگونی را دشوار می
و يک پرسش دردانگيز جگرسوز که چرا اين کشور، اين خاک، اين سرزمين، 

همچنان با حکومت و جامعة استبداد و شبهه استبداد مانده تا به امروز، 
 !...است؟

 :به تاريخ نگاه کنيم
پيش از ميالد، بسيار ساده و آسان، به ايران  111اسکندر مقدونی در سال  -

داريوش، حمله آورد و همه چيز را در هم نورديد که تجربة نخست تاريخی 
 ...ما بوده است

ان حملة اعراب که بسيار آس -
به ايران ساسانی حمله آورد و 
همه چيز را در هم ريخت و 
هنوز از آن يورش و آسيب و 

 فتنه در سوز و گدازيم
ها و  استبداد فردی صفوی -

تهی بودن دستگاه سلطنت از 
مسئوليت که افغانها را به ايران 
کشيد و بقية حوادث تاريخی 
که شواهد زندة نقض حکومت 

د فردی هستند و صدها داستانن
 !...پر آب چشم 

فقط به همين دوران خودمان 
نگاه کنيم و همين استبداد 

 مشروطة صد سال 

المللی، حکومت فردی و مطلقه سلسلة  اخير را بنگريم که با همة عوامل بين
پهلوی را با همة خدماتش، به علّت قصورها در اندکی آزاد ساختن مردم و 

م ريخت و همة آرزوهای پاک و اندکی اختيار دادن به آنان، چه آسان در ه
ترين و  درخشان رضاشاه و محمدرضا شاه، بر باد رفت و بدترين و شقی

 ...ترين حکومت فردی بر ما غالب آمد ناپاک
و هيچ حکومتی در اين سرزمين در نيافت که شرط مهم برای تکامل هر 

 .ای دموکراسی است جامعه
گفتند و  ند و از آن سخن هم میالبته با اين واژة زيبا و تسالّ بخش آشنا بود

 .ايست گويند، منتها اين دموکراسی ويژه می
شوند که جامعه  گاه مدعی می... دهند دمکراسی ارشادی می»گاه به آن نام 

برای دموکراسی هنوز رشد نيافته و بايد آنرا به تدريج و طی مراحل عملی 
لی آنرا بکّلی از دارند و گاه، تمام مظاهر صوری دموکراسی را نگاه می. کرد

گاه به کمک استدالالت و توجيهات ... سازند اش تهی می محتوای واقعی
 !...که ديکتاتوری، همان دموکراسی است« کنند ثابت می»فلسفی 

ولی دموکراسی، به معنای جدّی و واقعی کلمه يک چيز است و نه چند چيز 
ة مردم و تأثير و معنای آن يک چيز عبارت است از امکان بروز آزادانة اراد

 .اين اراده، در تعيين سرنوشت وی
برای آنکه اين جوهر، اين معنی، صورت تحقق يابد، موازين و مؤسساتی 
مانند انتخابات، احزاب، مجالس، مقررات قضائی و مانند آن در تاريخ بشری 

 .پديدار شده و استحکام يافته است
فقط زمانی جدی اما اين موازين و مؤسسات، شکل و صورت ظاهر است و 

است که واقعاً وسايل و اسباب واقعی برای بروز ارادة خلق و اجرا و تحقق 
وگرنه، هر قدر هم که تبليغات انتخاباتی پر سر و صدا، طاق ... اين اراده باشد

و رواق مجالس، بلند و با شکوه، عنوان احزاب، عظيم و دهن پُرکن، مراسم 
مردم به خفقان و ترس و سکوت  محاکمات، نظرگير و پر جالل ولی عمالً
 ...محکوم باشند، اثری از دموکراسی نيست

دموکراسی هم « قبول»و تدارک تدريجی جامعه برای « ارشاد»و اين مسئلة 
 !از آن حرفهاست

در جامعة دموکراتيک، زيستن و . توان آموخت شنا کردن را تنها در آب می
ند بياموزند که در آن جامعه توان موازين آنرا مراعات کردن، تنها مردمی می

 .بسر بَـرند
توان  که می)هر دموکراسی، طی  تکامل خود، از يک مرحلة آشفتگی نسبی 

 .گذرد می( ضرر ساخت آنرا در صورت حسن اداره بسيار محدود و بی
اند،  اند و خود گام بر نداشته ای که با عصای دولت راه رفته زيرا افراد جامعه
روند، امّا به  شوند و گاه، به راه نادرست می و کژومژ می افتند در آغاز امر می

آموزند که چگونه بايد از حق خود  می... آموزند تدريج راهروی مستقالنه را می
دفاع کنند و آنرا بستانند، بدون آنکه به حقّ ديگری تجاوز کنند و آنرا پامال 

انضباط و تسليم و آموزند که چگونه بايد در قبال مصالح جامعه با  می... سازند
 .پروا باشند در قبال دفاع از حقّ حقيقی خود، جسور و بی

رنگ و خودپسندانة رهبران و اولياء معدود  ای را، ديگر عقل کم چنين جامعه
بلکه عقل جوشان و خالّق ميليونها و ميليونها نفر افراد ملّت ... کند اداره نمی
 .کنند اداره می

تا تکنوکراتيک، هميشه از سر و صدای مردم  های حاکمة ما از اشرافی هيئت
 :گويند آنها می. آيدآنها بدشان می« فضولی»و 
دانيم چه بايد کرد و اگر  ما خودمان می. مزاحمت مردم مانع کار آنهاست -

اند و دنبال هوسهای  مردم، هنوز رشد نيافته. کنيم الزم باشد، مشورت می
خواهند همه چيز را  رو بدهيد، میاگر به ايشان . کوچک روزمرّة خود هستند
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برای رشد سريع بويژه کشورهای در حال رشد، ... تابع هوسهای خود سازند
مزاحمت کارشان را  بی! بهتر است سر و صداها خاموش شود تا اوليای دلسوز

 !...بکنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصرالدين شاه
 
 

ندگان اين مطالب که خود جزء گوي. اين مطلب، سراپا توهين به مردم است
کوچکی از همين مردمند، معلوم نيست چه شده که يک مرتبه، از تمام يک 

 !...اند؟ ملّت، نسبت به وطن و تکامل وطن دلسوزتر شده
يابند و  برعکس، در يک جامعة آزاد، استعدادها با سرعت شگرفی رشد می

به دست طرّارترين و  افتد نه ترين می آيند و کارها به دست شايسته باال می
زيرا در سکوت جوامع بسته و غيرآزاد، روح فساد و دسيسه ... دسيسه بازترين

 .گيرد قوّت می
های فلسفی و اجتماعی برای آنتی دموکراتيسم بسيار است ولی با  توجيه

توان گفت همة آنها دروغ است و اگر کمی دقت کنيد، سفسطة  اطمينان می
 .آنها را خواهيد يافت

چيز، اوليگارشی و حکومت مطلقة جمعی کوچک را بر جامعه توجيه هيچ 
برخی دموکراسی را در نقطة مقابل انضباط، قانونيت، نظم و نظاير . کند نمی

 . گری مغرضانه ايست روشن است که اين عامی!... دهند آن قرار می

ترين  توان آنرا با جدّی تجربة دموکراسی در جهان، نشان داده است که می
در جامعة . ها همراه ساخت ها، اکيدترين نظمترين قانونيت ها، قوی باطانض

معاصر، احدی حق ندارد انسانها را، به خاطر عقيدة آنها، به خاطر مشی 
سياسی آنها، تحت فشار قرار دهد و به تبعيت از عقيده و مشی سياسی 

 چنين عملی برده ساختن انسانهاست و برده ساختن... معينی وادار سازد
 .جنايت است

دهد که هرگز، حکومتهای ما با اين  و تجربة ما و مشاهدات ما نشان می
 .اند اندک توجّهی به آن داشته باشنداند و نخواسته شيوه ها آشتی نکرده

ای، اجتماعی، کمک رسانی، حزبی، حتّا  زيرا به گمان من هيچ سازمانی، اداره
ای وجود  ، در هيچ دورهنيم سياسی که به دست مردم و ارادة مردم باشد

نداشت، تا مردم، حکومت را از خود بدانند و در لحظة مناسب، ايستادگی 
 ...تفاوت نمانند و خودی نشان دهند و به نقد و انتقاد برخيزند کنند و بی

و دردا و دريغا که از آغاز تاريخ تا به امروز چنين بوده است و امروز، بدترين 
 .بينيم ترين نوع آنرا می سياهترين و مستبدترين و  و ظالم

حکومت فاسد دينی و فردی، همة کارهای مردم از ريز و درشت و حتّا نفس 
کشيدنشان را هم، در پنجة قهّار خويش دارد و حاکم و محکوم را به ستوه 

مصيبت . آورده و به مراتب از هر دورة استبدادی، بدتر و بدتر شده است
ی دگرگون شده است و احساس و باالتر، اخالق عمومی است که بکلّ

عواطف انسانی و روابط انسانها به هيچ صورتی انسانی نيست و از مهر و 
 .مروّت و انصاف، خبری نيست
بايست مردمان  ايم که برای اصالح ايران، می اينک به روزگاری دچار آمده

 :وطن را اصالح کنيم و بخوانيم که
 آيد به دست آدمی در عالم خاکی نمی

 ديگر ببايد ساخت و زنو آدمیعالمی 
ما، به يک مبارزة فرهنگی پرحوصله و درازمدّت نيازمنديم و آنچه را که اين 
غوالن آدميخوار را به زانو در خواهد آورد، گُسترش فرهنگ و معرفت 

 .عمومی است
بايد مبارزان فرهنگی و فرهنگ پيکار را دريافت، تا حکومت مشروطه و 

 :همگان تفهيم شود وحکومت مردم بر مردم، به 
 راه عشق ار چه کمين گاه کمانداران است

 هر که دانسته رود صرفه ز اعدابه بَرد
 

 3121بهمن ماه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تالش را به دوستان خود هديه 

 دهيد!
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 سپهر آريا

 

 نقش جنبش بابيه و بهائيت در انقالب مشروطه
 از نگاه چند اثر

 
 
 
 

قو  زنان ايفا کرده خود بحثی است العين در بيداری ايرانيان و پافشاری بر احقا  ح نقشی که قرهٌ
زمانی طاهره برای زنان حق آزادی سخن گفتن و مشارکت در زندگی را خواست که حتی . جداگانه

اگر چه در آن زمان صاحبان اين . زنان دربار درپشت ديوارهای بلند در حرمسراها محبوس بودند
اندند اما به ضرورت تاريخ امروز تفکر به خاک و خون کشيده شدند و برای مدتی از پويائی باز م

های مهم  بينيم که دها زن استاد دانشگاه، نماينده مجلس و در پست در کشور اسالمی ايران می
 .مشغول کار هستند

 
 
 
 

 مقدمه
 

 روحانيون و انقالب مشروطه
شود منظور آن  قبالً بايد يادآور شويم که هرجا از روحانيون شيعه صحبت می

. خواهی بوده است گرائی و تماميت ست که طرفدار مطلقبخشی از روحانيت ا
خواه  اند روحانيون عالی قدری که با تفکرات تماميت بايد قبول کنيم که بوده

خواه يا  اند، اما متأسفانه در برابر قشر روحانيون تماميت سرسازش نداشته
 .اند اند و يا با آنها مماشات کرده سکوت کرده

اشتن هر نوع حکومت در غيبت امام غائب و بطورکلی انديشه غاصب انگ
های  انکار مشروعيت حکام به علت در اقليت بودن شيعه از محدوده حوزه

با به قدرت رسيدن ايل قاجار در ايران و . درسی روحانيون تجاوز نکرده بود
نياز نهاد سلطنت به برخورداری از حمايت علما موجبات نفوذ و اعتبار 

چون حکومت قاجارها مورد قبول عامه مردم نبود، . شود روحانيون فراهم می
در زمان سلطنت . آنها احتياج به تأييد حکومت خود از طرف روحانيون داشتند

ناصرالدين شاه برای ترساندن او شايع کردند که ايل قاجار در واقعه کربال به 
 (از اعتماد السلطنه ـ االثر و اآلثار. )يزيد کمک کرده است

تفکر غاصب انگاشتن حکومت از طرف روحانيون مطرح از اين دوران 
و بخشی از روحانيون که تشنه قدرت بودند، ادعای حق حکومت . شود می

کنند گواينکه برخی از روحانيون هرگونه تالش  کردن خود را علناً مطرح می
پسنديدند و آنرا نوعی از غصب حکومت در  برای تشکيل حکومت را نمی

اما با پيروزی علمای اصولی بر علمای اخباری که با . دانستند غيبت امام می
تقسيم مؤمنين به مقلد و مجتهد مخالف بودند و قدرت علما را محدود 

 .شود کردند، زمينه به قدرت رسيدن علمای اصولی فراهم می می
علمای اصولی معتقد به انتقال وظائف امام غائب يا امام معصوم به خود 

آنها . ات دخالت خود در حکومت را فراهم کردندبودند و از اين راه مقدم
توانستند با تحت نظارت خود درآوردن مسائل حقوقی، بست نشينی، توليت 

ای دست پيدا  العاده اوقاف و دريافت سهم امام و نذورات به قدرت مالی فوق
اند که از مردم  اين قماش از روحانيون هميشه اين امکان را داشته. کنند

کرسی نشاندن نظريات خود استفاده کنند و در موقع لزوم آنها را ناآگاه در به 
 .برعليه مخالفان خود به ميدان آورند

يکی : شود درتأييد سلطنت قاجارها دو نظريه از طرف روحانيون مطرح می
از چه راهی . سلطنت مسلمان ذی شوکت و ديگری سلطنت مأذون از فقيه

يست بشرط آنکه توانائی سلطان ذی شوکت به قدرت رسيده است مهم ن
دفاع از مسلمانان را داشته باشد، شريعت را رعايت کند، علمای دينی را 

توان  محترم شمرد و اختيارات فقها را در امور شرعيه به رسميت بشناسد، می
 . حکومت را به او سپرد تا درکنار فقها حافظ بيضه اسالم باشد

توانند به  ين نظريه فقها میمطابق ا: الشرايط سلطنت مأذون از فقيه جامع
 .سلطان شرعاً اذن دهند که سياست جامعه را برعهده گيرد

. اند گروهی از علمای دينی عصر مشروطيت از طرفداران اين نظريه بوده
ميرزا ابوالقاسم قمی عالم بزرگ شيعه درعصرقاجار بطورکلی اعتقاد به 

معتقد "وی . ستحقوقی سياسی و اجتماعی ملت در برابر حکومت نداشته ا
است که سلطنت برطبق تقدير الهی از سوی خدا به نيکوکاران برسبيل 

لذا سلطان تنها . استحقاق و به نابکاران برسبيل امتحان واگذاشته شده است
شود و بنده را نشايد که  در برابر خداوند رحمان مسئول و پاسخ گو شمرده می

اهلل  ب مشروطيت لطفعلما و انقال) ".سراز کمند اطاعت سلطان پيچد
 (آجدانی

يکی ديگر از علمای شيعه در دوران قاجار به نام شيخ جعفر نجفی اعتقاد به 
وی برلزوم اطاعت مردم از مجتهدان در . عدم مشروعيت ذاتی سلطنت دارد

در "مالاحمد نراقی تئوری پرداز واليت فقيه . کند دوران غيبت امام اشاره می
ت در زمان غيبت معصوم درنگ نکرده و با نامشروع شناختن ذاتی سلطن

 ".استناد به احاديث متعدد کوشيده است تا واليت سياسی فقيه را اثبات کند
دارد،  ای که ابراز می همين روحانی بزرگ برخالف چنين نظريه( همانجا)
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گونه  شاه داشته و در ستايش او از هيچ رابطه بسيار نزديکی با فتحعلی
نامد چنين اظهار  نسبت به شاهی که غاصبش می. دگوئی ابا ندار مبالغه

 :کند می
خديو زمان، قبله سالطين جهان، سرور خواقين دوران، بانی مبانی دين "

مبين، و مرّوج شريعت سيدالمرسلين، گلزار زيبای منشور خالفت، رونق 
جمال کمال مملکت، آفتاب تابان فلک سلطنت، خورشيد درخشان سپهر 

 "ان اهلل يامر بالعدل و االحسان"م و عدوان، مظهرجاللت، ماحی مأثرظل
خسروی که انجم با آنکه همگی چشم شده، صاحبقرانی چون او در هيچ 
قرنی نديده، و سپهر پير با آنکه همه تن گوش گشته، طنين طنطنه کشور 

ی نيستان جور و  نسيم گلستان عدل و انصاف، شعله... گشايی چنين نشنيده 
ن معدلت، مؤکد قواعد رأفت و رحمت، دارای نيک اعتساف، مؤسس قواني

ظليل اله و المجاهد فی سبيل اهلل،  رأی، و اسکندر ملک آرای، ظل 
صدرنشين محفل عنايات حضرت آفريدگار، السلطان بن السلطان، و الخاقان 

  ".شاه قاجار الزالت اطناب دولته الی يوم القيام بن الخاقان، السلطان فتحعلی
 (همانجا)

انيم که در دوران سلطنت اين پادشاه به علت بی لياقتی او شيرازه کشور د می
اين مجتهد بزرگ به .  ازهم پاشيده و بخش بزرگی از کشور ايران جدا شد

پادشاهی که نه . ای درباره او چنين غلو کرده است نامعلوم است چه انگيزه
چرا برای حفظ کشور و نه برای صيانت بيضه اسالم اقدامی کرده است 

گيرد، شايد يک علت داشته  اينگونه مورد لطف مرجع بزرگ شيعه قرار می
 .باشد و آن حفظ منافع روحانيون بوده است

نقش روحانيون درانقالب مشروطه و اصالح قانون اساسی اول  و ضميمه 
مجتهد در رأس مصوبات  5کردن متمم به قانون اساسی و قرار دادن 

در متن قانون . ان امروزی نبوده استمجلس چيزی جز همين شورای نگهب
اساسی اول که اجداد ما نوشتند نه از دين رسمی اسمی است و نه از تبعيض 

ولی در متمم قانون اساسی چه بندهائی را به آن . بين شيعه و سايرين حرفی
ای به  ما در اينجا فقط خواستيم اشاره. اضافه کردند بحث اين مقاله نيست

چون بدون . نسبت به قانون و حکومت کرده باشيمتفکر روحانيون شيعه 
شناخت دقيق اين نظريه نقش بابيان و بهائيان در روند روشنگری و 

روحانيون شيعه با هرنوع نوآوری و . شود تجددخواهی در ايران مشخص نمی
تجدد از قبيل تأسيس مدارس، تأسيس چاپخانه، ايجاد راه آهن و کارخانه 

برای آنها مطرح نبود، بکار بردن عقل و خرد  آزادی زنان. مخالف بودند
دانستند که بايد توسط روحانيون هدايت  ناپسند بود، مردم را نادان و عوام می

. با وضع هر نوع قانونی مخالف بودند. ای نداشته باشند شوند و از خود اراده
در يک کلمه بر کليه شئون زندگی حاکم بودند و هر دگرانديشی را محکوم 

سعادت و خوشبختی اين جهانی و آن جهانی مردم را . دانستند می به مرگ
آئين باب و بعداً بابيان درست در نقطه مقابل  .دانستند در رضايت از خود می

از اين رو روحانيت که در اين آئين انکار خود را . کند اين تفکرات قد علم می
 .ديده است با تمام توان  برعليه آن قيام کرده است می

ها با اين آئين برای جامعه  ش بعدی به عواقب ناشی از اين مخالفتدربخ
 .پردازيم بهائی ايران می

 
 نقش بابيان در روشنگری جامعه ايران 

گذاری آئين جديد به يک دوران طوالنی چند صد  سيدعلی محمد باب با پايه
روحانيون در اين دوران مردم را به صبر و . دهد ساله انتظار خاتمه می

کردند و هرگونه اقدامی در راه تغيير دادن  اری تا ظهور مهدی دعوت میبردب
باب اين تفکر را نادرست . دانستند وضع موجود را ناصواب و خالف شرع می

های حل مشکالت امر  و کوشش و پيدا کردن راه داند و مردم را به کار می
قبل از . اندگيری و انزوا و مطيع تقدير بودن را خالف عقل ميد گوشه. کند می

گذار در  خانه و يا مجلس قانون ظهور باب مطرح کردن مسائلی نظير عدالت
 .جامعه اسالمی امکان پذير نبوده است

طرح اينگونه مسائل بعد از روشنگری باب و تفکرات او در ايران امکان بروز 
حتی روشنگران دوران مشروطيت با يک دوگانگی و نظريات خود را . اند يافته

هيچ کدام از آنها اين شهامت را نداشته که . کردند ب شرع بيان میدر قال
برخالف نظر مجتهدان مطلبی را ارائه دهند تا چه رسد به طرد شريعت از 

رهبری مذهبی و سياسی بهم آميخته بوده   چون در اسالم. زندگی روزمره
اند  داده دانند اين حق را به خود می است روحانيون خود را نايبان معصوم می

 .گذاری حرف آخر را بزنند های سياسی، اقتصادی و قانون که در کليه زمينه
البته جای تعجب نيست که در ايران آن دوران روشنگران از طرح قانون 

چنين عملی به آسانی بهانه به دست . عرف در برابر شرع امتناع داشته باشند
 .به اجراء آن کند داد که حکم قتل او را بدهد و دولت را مجبور مجتهدی می

بست نسخ شريعت بود زيرا  از نظر باب تنها راه برون رفتن از اين بن  
سيد باب با . دانسته اصالح شريعت از راه تأويل و تفسير را غيرممکن می

اقدام خود يکی از دوپايه محکم استبداد يعنی استبداد مذهبی را متزلزل کرد 
 .نه باز نمودخواها و راه را برای  اظهار عقايد ترقی

رفرم اصيل مذهبی بعنوان يک انقالب فلسفی ":نويسد دالرام مشهوری می
تواند راهگشای پيشروترين جناح جامعه در راه دامن زدن به تحوالت  می

از اين ديدگاه برآمدن پرتستانتسيم در قرن شانزدهم را . عميق اجتماعی باشد
اند و درست از همين  بدرستی آغاز عصر روشنگری اروپائی ارزيابی نموده

توانست ايران را در مسير همان  جنبه، جنبش سرا پا مذهبی بابی می
 (رگ تاک) ".تحوالتی قرار دهد که اروپا پشت سرگذارده است

شود که در يک زمان نسبتاً کوتاهی در بين کليه  رستاخيز بابی موفق می
در . ار سازداقشار جامعه ايران نفوذ کند و قدرت روحانيون شيعه را خدشه د

. اند بين مؤمنين به باب نه تنها شيعيان که يهوديان و زرتشتيان هم بوده
برای آنها مهدی موعود بودن باب مطرح نبوده است بلکه در تفکرات او 

اما با برخاست باب ": نويسد دالرم مشهوری می. اند ديده آزادی خود را می
های  آن  فرقه. راندندمردم آنچه را که در سر و به دل داشتند بر زبان 

 (همانجا) ".های خود شکل دادند پراکنده درسراسر ايران به آرمان
وی در ادامه علت اقبال جمع زيادی از ايرانيان به جنبش بابی را چنين شرح  

گری درطول قرنها، پيش و پس از  رهايی از خودکامگی شيعه": ميدهد
اما آنچه که به . جر گشتبابيت، به برآمدن صدها فرقه و جرگه در ايران من

داد، اين واقعيت بود که در اين دوران  ای کامالً متفاوت می جنبش بابی چهره
ای جامعه ايرانی را فرا گرفته، فلسفه حيات اجتماعی را  بحران تکان دهنده

اين جنبه . داد در مقابله با شرايط جهان نوين، يکسره مورد بازجويی قرار می
ترش سريع و بيسابقه بابيت را ممکن ساخت و از نيز بنوبه خود زمينه گس
را به جنبشی اجتماعی و بنيان کن بدل  "فرقه جديد"اين فراتر آنچه که اين 

رگ . )ساخت، بيشک عناصر کامالً نوين در شيوه تشکل و منش رهبری بود
 (تاک

در شيوه تشکل و منش رهبری، مشهوری بر روی اصل روی آوردن باب به 
سيد باب با روی آوردن به دربار قصد داشته است که : ندک دولت اشاره می

های جدائی دين از  نفوذ روحانيون را درسياست کشور محدود کند و پايه
پرست، ناتوان، مستبد و پول  در اينکه شاهان قاجار شهوت. سياست را بريزد

اند  اما پايه ديگر قدرت که روحانيون شيعه بوده. اند شکی نيست دوست بوده
در اين . اند کمی از آنها در ترويج فساد و ممانعت از آزادی نداشتهدست 
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جنبش بابی در دو سه سال اوّل، بعنوان ": نويسد زمينه مشهوری می
امّا . های شيخی برآمد های اسالمی و در رده فرقه نظير ديگر فرقه "ای فرقه"

دک به بيکباره با روی آوردن باب به دربار چرخشی يافت، که نه تنها از مز
نظير است، بلکه بطور قاطع اين جنبش را بعنوان  بعد در تاريخ ايران بی

. "هياهوی مذهبی"جنبشی اجتماعی و سياسی مطرح ساخت و نه يک 
فريدون آدميت از اول کسانی است که اين ارزش را در جنبش بابی دريافته، 

ک اساساً مرد ني. گشت سيدعلی محمد درپی جنگ و آشوب نمی": نويسد می
فقط ماليان بودند که مقام ... نفسی بود و در خوی و منش او ستيزگی نبود

نکته با معنی ديگر اينکه چون باب مورد تعرّض علما ... خود را در خطر ديدند
 ".قرار گرفت، به دولت روی آورد

تعرض "البته چنانکه خواهيم ديد، روی آوردن باب نه به واکنش درمقابل 
اينجا همين بس . ان قدمی آگاهانه و ارادی تلقی گردد، بلکه بايد بعنو"علما

در درون حاکميت مذهبی که  "دعوای خانگی"که بابيت با اين قدم از 
های ديگر در  بيار غوغاگری اين حاکميت باشد و مانند فرقه توانست آتش می

درازمدت در خدمت نفوذ عمومی مذهب مسلط قرار گيرد، با روی آوردن به 
بار، تنها بدانکه کينه بی چون و چرای عمامه بسران را يعنی در "دشمن"

چنانکه حتی پس . اش دست يافت متوجه خود ساخت، به نقش بارز تاريخی
کند که ايکاش بابيت يک  از صد و پنجاه سال، اسماعيل رائين آرزو می

 (رگ تاک) ".کرد ماند و در سياست دخالت نمی می "سودای مذهبی"
. کند ه حکومت را از دو جهت مثبت ارزيابی میمشهوری روی آوردن باب ب

يکی پشت کردن به پايگاه مذهب و ديگری تقويت جنبه مترقی حاکميت 
روی آوردن باب به حکومت را نه به خاطر کسب جاه و مقام بلکه . سياسی

 . داند ترين ضرورت تاريخی می درجهت تقويت مبرم
در . ا بر پرچم خود نوشتبابيت نفی هر آنچه در جامعه ايرانی منفی بود ر"

هر طبقه و قشری جاذب همه پتانسيل مترقی موجود گشت و از گندم پاک 
کن اصفهانی تا شاهزادگان قاجار و از مجتهدان تا جمعی از طلبگان به 

در اين راه توجه خاصی به قشر . بحران هويت دچار آمده را بخود جلب نمود
بش را از نظر فلسفه سياسی ای نداشت و بدين سبب نيز بايد اين جن ويژه

 (همانجا) ".مدرن اولين جنبش ملی ايران ارزيابی نمود
العين در بيداری ايرانيان و پافشاری بر احقاق حقوق زنان ايفا  نقشی که قرهٌ

زمانی طاهره برای زنان حق آزادی سخن . کرده خود بحثی است جداگانه
ار درپشت ديوارهای گفتن و مشارکت در زندگی را خواست که حتی زنان درب

اگر چه در آن زمان صاحبان اين تفکر به . بلند در حرمسراها محبوس بودند
خاک و خون کشيده شدند و برای مدتی از پويائی باز ماندند اما به ضرورت 

بينيم که دها زن استاد دانشگاه،  تاريخ امروز در کشور اسالمی ايران می
اگر به اعتراض . ار هستندهای مهم مشغول ک نماينده مجلس و در پست

آقای خمينی نسبت به آزادی زنان در زمان شاه توجه کنيم بايد ببينيم چه 
آيا چيزی جز ضرورت . اتفاقی افتاد که امروزه زنان دارای اين حقوق هستند

سال قبل جامعه ايران آزادی زنان را به رسميت  305تاريخی است؟ اگر 
جود ميآمد که امکان هرگونه شناخت آن چنان تحولی در جامعه بو می

آنهائيکه سد اين پيشرفت شدند . گرفت زورگويی به زنان را از زورگويان می
 .های آينده و تاريخ ايران جوابگو باشند بايد در برابر نسل

جنبش بابيه در زمان کوتاهی موفق شد که بخش بزرگی از جامعه را به 
هب را ناکارآمد کند و راه رفت که پايگاه نيروی مذ طرف خود جلب کند و می

متأسفانه با مرگ محمد شاه و روی کار آمدن . را برای آزادی باز کند
ناصرالدين شاه روحانيون شيعه موفق شدند که جنبش بابيه را رو در روی 

اين . های مازندران، زنجان و نيريز شد دربار قرار دهند که منجر به قيام
ن تحميل شد و آنها را ناخواسته رو در ها به خواست روحانيت به بابيا درگيری

اين بخش از بحث از اين نظر حائز اهميت است . روی قدرت حاکم قرار داد
 .تا بدانيم که چرا بهائيان در انقالب مشروطه عمالً شرکت نکردند

 
 نگاهی به روياروئی دولت با جنبش بابيه

 
 واقعه مازندران

محمد . پردازيم شيخ طبرسی می درابتدا مختصراً به وقايع مازندران و قلعه
 :نويسد جعفر خورموجی می

مالحسين نيز از شاهرود و بسطام به مازندران رسيد، به اغوا و افساد "
در ايامی معدود قريب به سيصد نفر بطريقه آن مالعين . اشتغال ورزيد
سعيدالعلماء و ساير فقهاء مازندرانی در مقام محافظت خود . رهسپر شدند

گزاران دولت و عمال و سرکردگان واليت را ازين فتنه و غوايت برآمده، کار
چون از امناء دولت در دفع و رفع ايشان مسامحتی رفت، آن . اطالع دادند

الدوله از مازندران  بعد از آن که احتشام. گروه از بارفروش به سواد کوه شدند
ن عباسقلی خا. عزيمت به طهران نمود مجدد به بارفروش مراجعت کردند

الريجانی سيصد نفر تفنگچی با محمدبيک ياور را بدفع آن گروه شقاوت اثر 
حين ورود مقابله و مقاتله روی نمود چند تن از پيروان باب طريق . فرستاد

 .سقر پيمود، و از الريجانی نيز جمعی مجروح گرديد
. جماعت بابيه کاروانسرای سر ميدان را محل اقامت و مانع آفت خود نمودند

عباسقلی خان به بارفروش آمد؛ طايفه ضالّه از خان بعهد و پيمان طالب خود 
خروج از مازندران شدند؛ عباسقلی خان رضا داد، آنان از بارفروش به علی 

خسروبيک علی آبادی دل به اخذ اموال ايشان نهاد، راه عبور . آباد آمدند
بدرجه  خسرو بيک. برآنها بسته از طرفين مستعد مبارزت و مقاتلت شدند

بمدفن شيخ طبرسی . مالحسين از خروج مازندران نادم گرديد. شهادت رسيد
 (حقايق االخبار) ".آمده رحل اقامت انداخت

از اين گزارش کامالً مشهود است که جماعت بابيه قصد جنگ و روياروئی 
با دولت را ندارند ولی چون علما و در رأس آنها سعيدالعلما از اقبال مردم به 

گروه بابيان با . ران موقعيت خويش است نابودی آنها را خواستار استآنها نگ
کشند، با  ای از آنها را می شود و عده ای که به آنها می حمله ناجوانمردانه

وجود اين  قصد درگيری ندارند و تنها خواست آنها عبور از مازندران است 
و جماعت بابيه را رسانند  ای را به قتل می عده. بندند ولی راه را برآنها می
آنها از روی ضرورت به قلعه شيخ طبرسی پناه . کنند مجبور به دفاع می

 .برند می
درمدت جنگهای قلعه طبرسی چون لشگريان در جنگ موفقيتی بدست 

گيرند چنانچه حقايق االخبار ناصری  آورند راه حيله و تزوير پيش می نمی
 :انگارد چنين می

 ه درحقيقت نـامه قتل ايشان بود حاجی محمد نامچه ک پـس از تحرير امـان"
نفر و تفنگهای مستعد و آماده با اسياف مسلول در يک سمت  231علی با 

الصباح حاجی محمد علی با چند  اردو نزول نموده آنشب را بسر رسانيده علی
نفر از رؤسای آن مالعين محبوس بقيه از زندگانی مأيوس شدند پس از 

 

o  با مرگ محمد شاه و روی کار آمدن ناصرالدين شاه روحانيون شيعه موفق شدند که جنبش بابيه را رو در روی دربار قرار دهند که منجر به

ان تحميل شد و آنها را ناخواسته رو در روی قدرت حاکم قرار ها به خواست روحانيت به بابي اين درگيری. های مازندران، زنجان و نيريز شد قيام

 .اين بخش از بحث از اين نظر حائز اهميت است تا بدانيم که چرا بهائيان در انقالب مشروطه عمالً شرکت نکردند. داد
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به بارفروش آمد حاجی محمد علی و ساير آن مالعين انهدام قلعه اميرزاده 
بابيان با وجود اينکه (  همانجا) ".نيز درآنجا بار سفر بسوی سقر بستند

شوند لشگر دولتيان را شکست بدهند به فکر تصرف  چندين بار موفق می
اين . گردند ای نيستند و بعد از پيروزی در نبرد مجدداً به قلعه باز می منطقه

قاطعی است که بابيان نه سر جنگ با دولت دارند و نه قصد  خود دليل
پرورانند، بلکه اقدام آنها فقط جنبه دفاعی  ای را در سر می تصرف منطقه

 .داشته است
 

 واقعه زنجان 
 :نويسد حقايق االخبار چنين می

گذرانيد  مال محمدعلی زنجانی در سلک علما و فقها آن ديار روزگار می"
طريقه بابيه را در ... اير علماء آن سامان بی پايان آمدچون مخالفتش با س

به )به الوف رسيد ( صد)وطن مألوف شايع گردانيد متابعانش از درجه مآت 
، دولت حکم محکم به اميراصالنخان حاکم زنجان شرف صدور يافت (هزار

چون مال محمدعلی  ".که مال محمدعلی بابی را به دارالخالفه روانه دارد
نفر از  15قريب به "ورين دولت نشد در مقابله با قوای دولتی تسليم مأم

ای در وسط شهر زنجان  چه روز ديگر قلعه. طرفين مقتول و مجروح گشت
مسمی به قلعه عليمردان خان را جماعت بابيه متصرف و محکمه خود 

 ".ساختند
دوران . در اينجا هم بابيان را مجبور به قلعه بندی و دفاع از خود نمودند

جنگ و جدالهای زنجان چندين ماه به طول انجاميد که نتيجه آن صدها 
 .کشته از طرفين بود

شود تا ابعاد فاجعه حدوداً  فقط به يک جمله از حقايق االخبار اکتفا می
روزانه ديگر صدنفر کم و بيش به ضرب نيزه پيچ راه دوزخ ". مشخص گردد

جانب درکات جهنم پيش گرفتند بقيه به انواع سياسات و عقوبات به 
  ".شتافتند

ها و نيرنگهائی بوده است که روحانيون موفق  اين يکی ديگر از خدعه
 .گير کنند شوند نهضت بابی را زمين می

ترين  مداران ايران کوچک دربرابر اين جنايات مورخين، روشنگران و سياست
 .ای برعليه اين جنايات ننوشتند اعتراضی نکردند و جمله

 
  واقعه نيريز

سيد يحيی دارابی پسر آقا سيد جعفر ":به نقل از حقايق االخبار خورموجی
دارابی ملقب به کشفی از جمله سادات و علماء عظام و از اجله ارباب فضل و 

 ".کمال خلف ناخلفش عمده اصحاب ضاللی و توده رجال رجالی شد
در سيد يحيی در نيريز تنها گناهی که داشت نظريات و عقائد سيد باب را 

نظر مورخ نامبرده همان نظر روحانيون نسبت به . کرد بين مردم تبليغ می
اهالی دهات که بالفطره کودن و پليدند به اين مزخرفات و ". مردم است

  ".ترهات گرويدند بر گردش جمع و پروانه آن شمع شدند
الدوله حکم محکم به عهده  برای دفع سيد يحيی فيروز ميرزا نصرت

نامبرده بعد از ورود به . نگاشت و او را مأمور اين کار کرد مهرعليخان نوری
از . تر از آن دانست که با سيد يحيی به جنگ بپردازد نيريز خود را ضعيف

اينرو مصطفی خان قراگوزلو با دو فوج سرباز و دو عراده توپ به ياری او 
 .شود فرستاده می

 .در محاربه نديد مصطفی خان که کهنه سپاهی و با حزم و آگاهی بود صرفه
خدمت سيد نياز صادقانه و پيام مريدانه فرستاد . دام حيله و تزوير گستراند»

  ون را ازـيد اين دمدمه و فسـس. يد گرديدـاخالص ورزيد و طالب مالقات س

مساعدت بخت يافت به مالقات سرتيپ شتافت حين ورود بار سفر بسوی نار 
 (همانجا)« .سقر بربست

ر با خدعه بابيان را فريفتند و چون به سوگند نيروهای دولتی ت به عبارت ساده
اعتماد کردند اسلحه را گذاشتند و قصد صلح داشتند ولی نيروهای مذهبی و 
دولتی هدفی ديگر داشتند و هدف آنها نابودی دگرانديش بابی بود و برای 

دها با اين حيله ص. گردان نبودند ای روی يابی به اين هدف از هيچ حيله دست
 .شوند دهند و يکبار ديگر روحانيون پيروز می بابی جان خود را از دست می

ای بابی به جان ناصرالدين شاه به فکر قصاص بعد از قتل  سوء قصد عده
های ياد شده و تيرباران سيد باب در  های ناجوانمردانه بابيان در قلعه عام

ای برقتل  هتبريز چند نفری بابی به قصد قصاص خون باب طرح ناشيان
 .ناصرالدين شاه ريختند

اقدام به ترور شاه بايد به دوجهت عملی ": همانطور که مشهوری مينويسد
يکی آنکه از خط مبارزه فرهنگی . منحرف از جنبش بابی ارزيابی گردد

گری نزديک و  جوئی انتقام جويانه شيعه سياسی بابيان بدور بود و به ستيزه
الف جهت اصلی مبارزه بابيان بجای هدف ديگر آنکه اين تيراندازی برخ

 (رگ تاک) ".گرفتن رهبری مذهبی شاه را هدف گرفت
بعد از اين ترور نافرجام دربار و نيروهای دولتی کامالً هم صدا با روحانيون 

مأمور دستگيری ( قاتل اميرکبير)حاجب الدوله . برقلع و قمع بابيان پرداختند
وند با دستگير شدگان چگونه رفتار ش ای دستگير می عده. بابيان ميشود

رسانند در دقايق االخبار ناصری چنين  کنند و آنها را چگونه به قتل می می
 :شود نگاشته می

و بقيه را بين الناس تقسيم نموده که عموم بندگان خدا از اين فيض ... "
مال شيخعلی به علما و طالب، سيد حسن . عظمی بی نصيب نباشند

گان مالزين العابدين يزدی به مستوفی الممالک و خراسانی به شاهزاد
مستوفيان، مالحسين خراسانی را نظام الملک و وزير دول خارجه، ميرزا 
عبدالوهاب شيرازی به بقيه اوالد صدر اعظم، مال فتح اهلل قمی و مال علی و 
آقا مهدی صحاف را حاجب الدوله و فراشان، شيخ عباس طهرانی به امرا و 

باقر نجف آبادی پيشخدمتان پادشاهی، محمد تقی شيرازی به خوانين محمد 
اميرآخور و عمله اصطبل، محمد نجف آبادی به ايشيک آقاسی باشی و ساير 
عمله اسالم، ميرزا محمد نيريزی به کشيکچی باشی و يوزباشيان و غالم 
پيشخدمتان، محمد علی نجف آبادی را خمپاره چيان، سيد حسين يزدی را 

و ميران پنجه و سرتيپان، ميرزا نبی دماوندی را معلمان و آجورانباشی 
متعلمان مدرسه دارالفنون، ميرزا رفيع مازندرانی را سواره نظام، ميرزا محمود 
قزوينی به زنبورک چيان، حسين ميالنی به سربازان، عبدالکريم قزوينی را 

ی ای را کسبه شهر، حاج توپچيان، لطفعلی شيرازی را شاطران، نجف خمسه
ميرزا جانی تاجر کاشی را ملک التجار و تاجران، حسن خمسه را ناظر و 

داران، محمد باقر قهپايه را آقايان قاجار، هريک از  مطبخيان و شربت
اهلل و طلباً لمرضاته، به  اهلل قربة الی نامبردگان را جماعت مجاهدان فی سبيل

ادق زنجانی که ص. انواع سياسات و عقوبات به دار بوار و خسار فرستادند
های  ملتزمين رکاب به قتلش پرداختند، جسد پليدش را پاره پاره در دروازه

اش آشيانه  حاجی سليمان خان تبريزی که کاشانه. شهر زينت قناره نمودند
فسادانگيزی بود با قاسم تبريزی که مدعی نيابت سيد يحيی بود، بعد ازآن 

بط انوار گرديد، هريک به که اعضای ايشان به واسطه شمعهای افروخته مه
العين که در خانه محمود خان کالنتر جای داشت  قرهٌ. چهار پاره بردار شدند

و مال شيخعلی را  نعم القرين، يفعل اهلل . در درکات سقر منزل گزين آمد
 ".بالظالمين

 هدف درباريان از اين عمل شريک کردن کليه اقشار جامعه در خون بابيان 
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ين معلمان دارالفنون به صورت لکه ننگی بردامن عمل ننگ. بوده است
 .فرهنگ ايران مانده است
موفق شده بود نهضتی در ايران بوجود بياورد  3211جنبش بابيه که ازسال 

 .از پيش رفت بازماند 3251در سال 
روحانيون شيعه موفق شدند با رو در رو قرار دادن جنبش بابی با دولت آن    

اين درسی بود که جنبش بابی از . ف خود برسندرا متوقف کنند و به هد
در انقالب مشروطه روحانيون باز به فکر رو در رو قرار دادن . تاريخ آموخت

بهائيان با دولت بودند تا هم بتوانند بهائيان را قلع و قمع کنند و هم 
مشروطه را مطابق ميل خود به مشروعه تبديل کنند و مانع بوجود آمدن 

 .اين مسئله بحث ما در بخش بعدی اين مقاله است. دحکومت قانون شون
 

 بهائيان و انقالب مشروطه 
چگونگی نقش بهائيان در انقالب مشروطه را از دو ديد مختلف مورد بررسی 

دانيم که هر انقالبی برای آنکه به نتيجه مطلوب برسد و  می. دهيم قرار می
مرحله اول . پشت سربگذاردبه بی راه کشانده نشود، اجباراً بايد دو مرحله را 

های فکری و آماده کردن افکار جامعه برای قبول حقانيت  زمينه  تهيه پيش
مرحله دوم اقدام عملی برای  درهم کوبيدن سيستم قبلی . يک تغيير بنيادی

اگر اين دو مرحله را در . های سيستم کهن و ايجاد سيستمی نوين بر خرابه
يم، بابيان و بهائيان در آماده کردن افکار انقالب مشروطه مورد نظر قرار بده

عمومی جامعه ايران برای ضرورت تغييرات بنيادی در کشور نقش عمده 
. اما در مرحله دوم که کوبيدن نظام کهن بود عمالً شرکت نکردند. داشتند

بهائيان نه در اعتصابات و تظاهرات نقشی داشتند و نه در قيام مسلحانه 

را بهائيان که از نظر فکری از طرفداران جدی اينکه چ. اقدامی کردند
حکومت قانون بودند در انقالب شرکت نکردند، را ابتدا مورد بحث قرار 

 .دهيم می
همانطور که قبالً اشاره شد استبداد حاکم بر ايران مشروعيت خود را از تکيه 

و چون نماينده باورهای مذهبی مردم . به باورهای مذهبی مردم گرفته بود
نيون شيعه بودند، بدين ترتيب يکی از دو پايه استبداد درکنار درباريان، روحا

روحانيون شيعه که با رو در رو قرار دادن بابيان با دربار . روحانيون بودند
موفق شده بودند از طرفی موجبات قلع و قمع بابيان را فراهم کنند و از 

جديدی روبرو طرف ديگر قدرت خود را تحکيم نمايند، اين بار با دشمن 
بودند و آن دشمن جامعه ايرانی بود که از ظلم دستگاه حکومت و صدور 

روحانيون اين بار هم با . احکام ضد و نقيض روحانيون به جان آمده بود
تجربه موفقی که از مبارزه با بابيان بدست آورده بودند، سعی داشتند که 

نهائی خود که حفظ مردم را برعليه طرفداران مشروطه بشورانند و به هدف 
آنها که از عمق تعصب مذهبی جامعه . های قدرت خويش بود برسند پايه

ايران آگاه بودند با استفاده از اين حربه قصد وابسته نشان دادن مشروطه 
آنها مشروطه خواهان را بهائيان و بابيان و . خواهان به بهائيان را داشتند

اما اينبار تير . عت را دارندکردند که قصد نابودی شري ملحدين معرفی می
چون اين بار . شود و نقشه آنها نقش برآب می. خورد روحانيت به سنگ 

رهبری جامعه بهائی بعهده شخصی است که مهدی بامداد درباره او چنين 
عباس افندی مردی بوده است بسيار زرنگ، زيرک، باهوش، ": نويسد می

شرح حال رجال ايران در ) ".دار ساعی، مطلع، باگذشت، مردم شناس و مردم
 (هجری 31، 31، 32قرن 

سرنوشت تلخ جنبش بابی و روياروئی با دولت در برابر چشم عباس افندی 
قرار داشت بدين جهت طبيعی است که بهائيان را از دخالت عملی در انقالب 

های خود مکرراً بهائيان را از  عباس افندی در نامه. مشروطه منع کرده است
نوشتم احبا را  اگر اينطور نمی ":نويسد او می. کند نقالب منع میدخالت در ا

برای روشن شدن اين مطلب  ".شد قتل عام و مشروطيت هم جاری نمی
مختصراً به ابتکارات روحانيون شيعه در وابسته کردن انقالب مشروطه به 

 .پردازيم بهائيان می
به علت قصد ترور  عبدالبها با دوران سرکوب شديد بابيان و ديرتر بهائيان

از اين رو وی به . ای که ببار آمد کامالً آشنا بود ناصرالدين شاه و فاجعه
درستی تشخيص داده بود که هرگونه دخالت عملی از طرف بهائيان در 
انقالب مشروطه ريختن آب به آسياب آن بخش از روحانيونی بود که با 

را از دخالت بهائيان در کردند مردم و دربار  مشروطه مخالف بودند و سعی می
گفتند که  بترسانند و می( آن روز فقط کلمه بابی مطرح بود)آن نهضت 

 .مشروطه کار بهائيان و مشروطه خواهان بهائيان هستند
شدند که  کردند روحانيون موفق می اگر بهائيان به نفع مشروطه فعاليتی می

دين ترتيب هم ب. مردم را برعليه مشروطه و مشروطه خواهان تحريک کنند

با وجود اينکه بهائيان . ديد و هم مشروطه خواهان مشروطه ضرر می
اند  گونه دخالتی نداشتند روحانيون سعی در نشان دادن دخالت آنها داشته هيچ

اهلل نوری از  شيخ فضل. تا بتوانند از احساسات مذهبی مردم سوءاستفاده کنند
 :نويسد روحانيون ضد مشروطه در لوايح خود  چنين می

بينم که از بدو افتتاح اين مجلس جماعت القيد  برأی العين همه ديديم می"
اند و کسانی  الابالی المذهب از کسانی که سابقاً معروف به بابی بودن بوده

که منکر شريعت و معتقد به طبيعت هستند همه در حرکت آمده و به چرخ 
 ".اند افتاده

ها پيدا شد اکثر  نامه ها و شب روزنامهو ديگر  ":دهد اهلل ادامه می شيخ فضل
مشتمل بر سبّ علماء اعالم و طعن در احکام اسالم و اينکه بايد در اين 
شريعت تصرّفات کرد و فروعی را از آن تغيير داده تبديل باحسن و انسب 
نمود و آن قوانينی که بمقتضای يکهزار وسيصد سال پيش قرار داده شده 

و احوال و مقتضيات امروز مطابق ساخت از قبيل  است بايد همه را با اوضاع
ها و افتتاح مدارس تربيت نسوان و  اباحه مسکرات و اشاعه فاحشه خانه

دبستان دوشيزگان و صرف وجوه روضه خوانی و وجوه زيارت مشاهد مقدسه 
. جات و در تسويه طرق و شوارع و در احداث راههای آهن در ايجاد کارخانه

 

o ر انتقال قدرتی چيزی جز دست به دست های فکری و سازمانهای مدافع آزادی با تفکر آزادی خواهی واقعی بوجود نيامده باشند، ه اگر زمينه

 .شدن استبداد به دست گروه ديگری ببار نخواهد آورد

 

o با اين تفکر . نامد داند و هر حاکمی غير از روحانی را غاصب می السابق حق خود می دانسته و کمافی روحانيت شيعه حکومت را حق خود می

 .روحانيت بين مردم و حکومت هميشه جدائی انداخته است
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برند و قدری آب  ت ايران سالی بيست کرور تومان میتربي اينکه مردم بی
آورند که زمزم است و قدری خاک که تربت است و اينکه اگر اين مردم  می

وحشی و بربری نبودند اينهمه گوسفند و گاو و استر در عيد قربان 
کردند و اينکه  پردازی می سازی و راه کشتند و قيمت آن را صرف پل نمی

ايد در حقوق مساوی بوده ذمّی و مُسلم خونشان تمام ملل روی زمين ب
 «.متکافو باشد و با همديگر درآميزند و بيکديگر زن بدهند و زن بگيرند

کند،  اهلل قيد می ها که شيخ فضل البته اباحه مسکرات و اشاعه فاحشه خانه
اما در باره ساير مسائلی که . ربطی به بهائيان و يا مشروطه خواهان ندارد

کند همان دستورات و تعاليم روشنگرانه باب است از  ها حمله میشيخ به آن
ها، ممنوع بودن تجارت با  قبيل ايجاد مدارس، ساختن کارخانجات، احداث راه

سنگ و چوب و خاک بقاع متبرکه که به مذاق شيخ خوش نيامده چون يکی 
 آنچه بيشتر از همه شيخ را خشمگين. ساخت از منابع درآمد او را مسدود می

ساخته است اعتقاد بهائيان به مساوی بودن حقوق همه ملل و کافر ندانستن 
 .غيرمسلمين و آميزش با آنها و نجس ندانستن آنها بوده است

سالها است که دو دسته اخير از اينها در ايران ":دهد اهلل ادامه می شيخ فضل
پيدا شده و مثل شيطان مشغول وسوسه و راهزنی و فريبندگی عوام اضل 

اين دو فرقه لفظاً . من االنعام هستند يکی فرقه بابيه است و ديگری طبيعيه
مختلف و لباً متفق هستند و مقصد صميمی آنها نسبت به مملکت ايران دو 

لوايح شيخ ) ".امر عظيم است يکی تغيير مذهب و ديگری تبديل سلطنت
 (فضل اهلل نوری

 :نويسد يحيی دولت آبادی مخالف بهائيان چنين می
سيد محمد يزدی و امثال او از مخالفان مشروطه از قول بابيها کاغذ "

جات را در حضرت  کنند و آن نوشته نويسند از مشروطه تمجيد می می
دهند که  عبدالعظيم منتشر ساخته از آنجا بشهر تهران آورده شهرت می

اند و هر يک آنها از هرگونه تشبث برای بدنام  مشروطه خواهان نوشته
 (حيات يحيی) ".دارند زادی خواهان دريغ نمیساختن آ

ها در دوران ناصرالدين  کاری دولت در قلع و قمع بابی روحانيون که از هم
کردند که در انقالب  شاه تجربه بسيار خوبی بدست آورده بودند، سعی می

مشروطه هم با  همين نيرنگ شاه و مردم عادی را برعليه مشروطه به 
 .شورانند

با مشاوره با مستبدين تلگرافی به مال محمدکاظم خراسانی  محمدعلی شاه
مرجع بزرگ جهان تشيع در آن دوران ارسال می نمايد و علت به توپ بستن 

. نامند مجلس را وجود بابيان در آن جمع می
اگر موفق به جلب نظر روحانی نامبرده 

رسيدند و حداقل  شدند به هدف خود می می
 .کردند توقف میبرای مدتی کار مشروطه را م

آزادی را که از لوازم استقرار مشروطيت بود "
جمعی از مفسدين وسيله پيشرفت اغراض 
باطنيه و خياالت فاسده خود که مباين و 
منافی با اساس شرع مقدس اسالم بود قرار 

... داده در ذهن عوام نوع ديگر رسوخ دادند
انجمن بابيه تشکيل داده و گفتگوی آزادی 

ديديم نزديک . ا به ميان آوردنداين طايفه ر
است در اساس شرع مقدس نبوی رخنه 

 (همانجا) ".انداخته
البته چون مال کاظم خراسانی به مسئله 

خورد و  آگاهی داشته فريب اين مطلب را نمی
نويسد با اين کار شما کشور را خراب کرديد و پای اجانب را  در جواب آنها می

بوزارت عدليه ارجاع و "ن مقصر بودند جرم آنها به ايران  باز کرديد اگر بابيا
بعد از ثبوت شرعاً بر وفق قوانين مشروطيت اسهل مايکون و موجب 
استحکام اتحاد دين و دولت بود گرفتار شدن آن صاحب اعالنات کفريه که 

تاريخ انقالب ) "نمودند به عرض اقدس نرسيده؟ از لسان بابيه منتشر می
 (ک زادهمشروطيت ايران ـ مهدی مل

در ( بهائيان)هائی است که از قول بابيان  اشاره مال کاظم به همان اعالميه
    .دادند ايران انتشار می

ملک زاده درتاريخ انقالب مشروطيت ايران خاطرات يک افسر روسی را 
يکی از صاحبمنصبان روسی شيکف نام در خاطرات ": دهد  چنين شرح می

ای ديدم که  ان آن جماعت بودم، منظرهنويسد که من آن شب در مي خود می
در دنيا سابقه نداشته است، بيش از ده هزار نفر که اکثر آنها مست بودند و 

کشيدند جامهای شراب و عرق را پرکرده به سالمتی سبيل مردانه  عربده می
 .دادند کشيدند و به مشروطه طلبان فحش می محمد عليشاه سر می

برسرداشت و از وضعش معلوم بود موقعيت يکی از سيدها که عمامه بزرگی 
مهمی در ميان آن جماعت دارد درحاليکه جام شرابی در دست داشت روی 
صندلی ايستاد و گفت ای مسلمانان بخدا قسم که من تا بحال از اين مايع 

ام ولی امشب به کوری چشم بابيها و بی دينها و دشمنان  کثيف نخورده
کشم و فردا همين  م پناه اين جام را سر میاسالم و به سالمتی پادشاه اسال

 (همانجا)« .جام را از خون مشروطه طلبان پرکرده خواهم نوشيد
بينيم که عبدالبها با چه تيزبينی و شناختی  با توجه به مطالب ذکر شده می

شود که هم قصد داشتند مشروطه  ای می مانع به ثمر نشستن اهداف آن عده
السابق حاکم باشند و هم  برند تا خود کما فیو حکومت قانون را از بين ب

 .مخالفين خود که بهائيان باشند از سر راه بردارند
بدين ترتيب عبدالبها هم به جامعه بهائی خدمت کرده است و از کشت و 
کشتار مجدد آنها جلوگيری کرده و هم اسلحه را از دست مخالفين مشروطه 

توجه به مطالب ذکر شده مشخص با . گرفته و آنها را خلع سالح کرده است
شود که بهائيان به درستی و به حق عمالً در انقالب مشروطه شرکت  می

 . نقش بابيان و بهائيان در انقالب مشروطه روشنگری بوده است. نکردند
تواند گامی در راه  هيچ انقالبی که پايه و زمينه فکری نداشته باشد نمی

شود که به  ل استبداد زائيده میاز دل خشونت و جنگ غو. آزادی بردارد
تر از آن سيستمی است که برای از بين بردن  تر و خطرناک مراتب وحشتناک

 (. اسرائيل)در حيفا ( بيت العدل اعظم الهی)مرکز بهائيان 
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.، يهودی همدانی، هستند(العازار)زار  های بهائی همدان از تبار حاجی الله تعداد زيادی از خانواده  

 

های فکری و سازمانهای مدافع آزادی با  اگر زمينه. آن انقالب شده است
 تفکر آزادی خواهی واقعی بوجود نيامده باشند، هر انتقال قدرتی چيزی جز 

 .ست گروه ديگری ببار نخواهد آورددست به دست شدن استبداد به د
نقش بابيان و بهائيان در انقالب مشروطه بوجود آوردن تفکر آزادی خواهی 
و تأسيس سازمانهای حافظ آزادی بوده است نه دست به دست کردن قدرت 

 . از گروهی به گروه ديگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهائيان و انقالب مشروطه 
نمودن زمينه فکری آزادی و رهائی از به نقش روشنگری بابيان و فراهم 

در اين بخش نقش بهائيان را مورد . های قبلی اشاره کرديم ستم را در بخش
يکی تفکرات . گيريم اين بحث را ما از دو ديدگاه پی می. دهيم بحث قرار می

 . بهائيان و ديگری منش و يا کردار بهائيان
ه چرا در مسائل سياسی بهائيان هميشه مورد اعتراض جامعه ايران هستند ک

های اجتماعی به نوعی در سياست  کنند درحاليکه همه گروه شرکت نمی
برخالف اين نظريه بايد عمل بهائيان در رابطه با امر دخالت . کنند دخالت می

 . در سياست را از زاويه ديگری بررسی نمود
در حکومتی که مبنی بر سياست دينی باشد حاکمين دين خود را سياسی 

دهند و از  کنند و در حقيقت دين را در خدمت سياست و قدرت قرار می می
اما چون . کنند باورهای مذهبی مردم جهت تأمين منافع خود استفاده می

سياست و دخالت در امور اجتماعی به قول معروف سوخت و سوز دارد آنکه 
را  آنهائيکه دين خود. بيند دين و باورهای دينی است در اين ماجرا ضرر می

کنند در واقع نه تنها که خدمتی به دين و اعتقادات مردم  سياسی می
نمونه بارز اين مسئله . کنند کنند بلکه به باورهای دينی مؤمنين جفا می نمی

دخالت روحانيون ايران در سياست و معرفی کردن اسالم به نام دين سياسی 
امروزه . بينيم یاست که امروزه نتائج آن را در بی اعتقادی مردم به دين م

خوشبختانه شاهد آن هستيم که حداقل بخشی از روشنفکران دينی به اين 
ای به دينداران يا مفسرين  اند که درحکومت نبايد امتياز ويژه نتيجه رسيده

دينداران حق ندارند قوانين را بطور ابدی از دين استخراج "دين داد بعالوه 
نونی نباشد ما حق نداريم آن را به اگر اکثريت جامعه خواهان چنين قا. کنند

 (علوی تبار مصاحبه با بی بی سی) ".جامعه تحميل کينم
سياست : سال قبل زده است 355اين همان سخنی است که بهاءاهلل بيش از 

اخالقيات دينی . تواند جامعه را از گزند خطرات اجتماعی حفظ کند دينی می
البته ناگفته معلوم . انی استباز دارنده انسانها از اعمال خالف شئون انس

است که نظر ما در اين زمينه شريعت و امرو نهی در کار مردمان و تعيين 

تکليف برای آنها نيست بلکه اخالقيات دينی است که مردم را به نيکوکاری، 
 .کند عدالت، بردباری، صداقت و امانت دعوت می

دينی مورد مطالعه  بدين ترتيب بهائيان و اعتقاد بهائيت را بايد در سياست
اند اما راه  بهائيان هم در سياست دخالت کرده. قرار داد نه دين سياسی

اگر سياست دينی . اند و آن دينی کردن سياست بوده است ديگری را برگزيده
بهاءاهلل . کنند باشد بسياری از خطاها و جنايات اصوالً امکان بروز پيدا نمی

امور ملت معلق ". کند عه توصيه میاداره جامعه را به دست منتخبين جام
رجال بيت عدل منتخبين مردم (  مجموع الواح) ".است برجال بيت عدل

... اين ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نيامده": بهاءاهلل ميگويد. هستند
 ( مائده آسمانی) "...بلکه الجل ظهورات کماليه در انفس انسانيه

ماندگی و اسارت فکری  و علل عقب اند باب و بهاءاهلل روشن سخن گفته
داده است مخالفت  اند و با هرچه که بوی استبداد می جامعه را نشانه گرفته

دانند و  آنها برعکس روحانيون شيعه مردم را صاحب عقل و خرد می. اند کرده
معتقد هستند که خود بايد سرنوشت خود را بدست خود رقم بزنند و منتظر 

تا زمانيکه جامعه به اين رشد . مرجع تقليد نباشندمنجی و رهبر و پيشوا و 
 .فکری نرسد هرگونه تالشی برای آزادی راه به ناکجا آباد خواهد بود

دانند نه در امرو نهی و  بدين ترتيب بهائيان رسالت خود را در تنزيه جامعه می
 .نامند آنچه روحانيون شيعه به نام امر به معروف و نهی از منکر می

باب برای بازکردن راه آزادی قدرت روحانيون متعصب و مستبد  همانطور که
ای  دانسته است که تازمانيکه عده را نشانه گرفت بهاءاهلل هم بخوبی می

گاه  خواه به نام روحانی در جامعه حرف آخر را بزنند، هيچ مستبد و تماميت
حانيون ای که رو درجامعه. جامعه از قيد و بند اسارت استبداد آزاد نخواهد شد

از . گاه آزادی نهادينه نخواهد شد نسبت به مردم دارای امتيازاتی باشند هيچ
اين جهت است که بهائيان روحانی ندارند و برای اجرای دستورات دينی 

بهاءاهلل راه برون رفتن از استبداد را محدود . دانند وجود روحانی را الزم نمی
 . داند ها می مينهکردن قدرت روحانيون و ترک تعصبات در کليه ز

سال پيش از انقالب مشروطه  15بهاءاهلل پيش از : نويسد مشهوری می
قمری ظهور انقالب و برقراری حاکميت مردم را اجتناب  3220درسال 

ناپذير دانسته و همين برای رهبری ارتجاعی ايران کافی بود که دشمنی با 
 .آنرا توجيه نمايد

ان توپخانه طهران برمنبر رفته، درميد... اهلل نوری حاجی شيخ فضل"
را بابی و بهائی خواند و کتاب اقدس ( آزاديخواهان)مشروطه خواهان و احرار 

ای جسته برسر منبر گشود و اين  است بوسيله( بهائيان)را که مرجع اهل بهاء 
ان يا ارض الطاء سوف تنقلب فيک االمور و يحکم . )آيه را قرائت نمود

دس را بست و قرآن را گشود و قسم ياد نمود پس اق( عليک جمهورالناس
ای زمين : )که اقدس کتاب بهائی و آيه مذکوره در او است و معنی اينستکه

جاری ( مردم)طهران، زود باشد که در تو امور منقلب گردد و حکم جمهور 
کنند  بعد از آن گفت، باين دليل بهائيان مشروطه خواهند و سعی می.( شود

شروطه در طهران جاری و امور سلطنت و حکومت که حکم جمهور يا م
 ."...ايران منقلب شود

بعد از به توپ بستن مجلس يورش همه جانبه »: دهد مشهوری ادامه می
ترين هواداری از  ارتجاع دولتی و مذهبی بر هرآنچه و هرکس که کوچک

در تبريز ميرزا حسن مجتهد ... خواهی بروز داده بود آغاز گشت افکار آزادی
ص خباز بهائی را به قتل رسانده در قم بربهائيان شوريدند و از شهر شخ

بيرون راندند در سنگسر و شهميرزاد هم بلوائی درگرفت در کرمان نايب 
ترين بهائی کرمان را هنگام  الحکومه برای خوش آمد مستبدين معروف

 (رگ تاک)« .بيرون آمدن از حمام به قتل رسانيد
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نويسد  مشهوری می. در انقالب مشروطه است مطلب ديگر عملکرد بهائيان
عامل عمده ايجاد وضع انقالبی در ايران را بايد در عملکرد جلوه اجتماعی 

 .بهائيان جستجو کرد
قائم موعود را ظاهر شده، بهشت و . کردند گری را رد می بهائيان مبانی شيعه

چنين . نددانست جهنم را افسانه، علما را جهال و خرافات را يکسره باطل می
اختالفاتی در مبانی عقيدتی کافی بود که بهائيان را بکلی از امتِ گوش به 

عامل رفتار اجتماعی و . اين تنها فرع قضيه بود. زبان روحانيت جدا سازد
آنها اقليتی بودند با رفتار و کرداری در تضاد با رفتار و . فردی بهائيان بود

بيسوادی را ننگ . ن آمده بودندآنها از زير بار خرافات بيرو. کردار امت
زنان را شريک زندگی . کوشيدند در تعليم و تربيت کودکان می. شمردند می
 (همانجا. )نشستند دانستند نه برده و در امور با زنان به مشورت می می

در بين بهائيان چند زنی و متعه که دربين امت شيعه متداول بود شديداً 
برای اولين بار تشکيل انجمن زنان به نام زنان بهائی . دانستند ممنوع می

ای که بهائيان  ريزی  کردند و در هر شهر و قصبه را پايه« ترقی نسوان»
ها زنان در  در اين انجمن. دادند هائی تشکيل می ساکن بودند چنين انجمن

روحانيون شيعه هزار سال . کردند باره امور مربوط به خود مشورت می
ه فهمانند که غيره مسلمان نجس است و سزاوار کوشيده بودند به مردم ب

اينک يکباره بهائيان که اکثراً از بين شيعيان بودند با . رفتار انسانی نيست
اين عمل برای روحانيون . کردند يهودی و زرتشتی مثل برادر معاشرت می

آقا عبدالرسول پسر استاد مهدی بنا را در ده ". شيعه غيرقابل  بخشش بود
. در حاليکه اکثر علما گفتند که بابی بودن او ثابت نيست. ردندباال شهيد ک

از . ولی دو نفر گفتند ما ديديم که با زردشتيها برسر يک خوان طعام خورده
  ".کرد و اين حالت مخصوص بهائيان است آنها اجتناب نمی

    
 
 
 

 عباس افندی در جوانی                               
 
 

 آثار عباس افندی
ميالدی و  3275عباس افندی بانوشتن دو رساله يکی رساله مدنيه در سال 

به روشنی از تز جدائی دين و حکومت  3231ديگری به نام رساله سياسه 
 .(البته تا ساليان طوالنی نام نويسنده نامعلوم بوده است)دفاع ميکند 

بمبئی  شود برای اولين بار در سال بعد از اينکه نوشته می 7رساله مدنيه 
 .شود بدون ذکر نام نويسنده به نام اسرارالغيبيه السباب المدنيه چاپ می

افکار اجتماعی »هما ناطق و فريدون آدميت در اثر مشترک خودشان به نام 
به اين اثر اشاره « و سياسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار

اگر آدميت از نام شايد )کنند  کنند و نظريات نويسنده را ستايش می می
رساله سياسيه در اوائل سلطنت .(  نوشت داشت چنين نمی نويسنده اطالع می

نظر هما ناطق و فريدون آدميت . شود مظفرالدين شاه هم در بمبی چاپ می
عزت و سعادت هرملتی در آن ".      شود نسبت به اين رساله عيناً نقل می

آدمی در اين است  "رافتش"بدرخشد، همچنانکه  "است که از افق معارف
آن  ".آنچه بايد و شايد قيام نمايد"که درعالم امکان منشآ خيری گردد و به 

او خواهان . انعکاسی است از فلسفه ترقی و حرکت آدمی در جهت تعالی
تاکی در اسفل "آخر . است "تمدن و ترقی و آسايش و راحت اهالی ايران"

؟ ايران که در ذهن او "يمجهل به نکبت کبری چون امم متوحشه بسر بر

امروزه به  "کسالت و بطالت"روزی شمع افروخته انجمن آفاق بود ـ براثر 
از اينرو حاال که آثار ترقی پروری ظاهرگشته و اوليای . خاک سياه نشسته

حکومت در فکر اصالح کارها هستند، نويسنده مهر خاموشی را از زبان 
در اقتباس مدنيت جديد است و راه  ترقی. برگرفته عقايد خود را بيان ميکند

تربيت اسباب ترقی جمهور، و تکثير مواد ثروت عموم، و توسيع دايره "مقصد 
هرچه . "معارف، و تنظيم حکومت، و آزادی حقوق و امنيت جان و مال

 . اند خالف آن معانی باشد مطرود است، سايرملل نيز به همان نتيجه رسيده
ست، گروه مخالفان و منفی بافان را سرزنش او که از معتقدان ترقی غربی ا

شناختند و  تا بحال گروهی بودند که دولت را به خرابی و فساد می: کند می
در فکر خيرعموم و راحت و آسايش ... متشکی بودند که چرا پادشاه"

کنند به دليل  اکنون همان کسان تقليد از فرنگ را نفی می. نيست "جمهور
ای ديگر ايراد می گيرند که اصالح  دسته. "کفر استاين قوانين بالد "اينکه 

بايد تشبث به وسايلی "و جمعی برآنند که . امور با شتاب انجام پذير نيست
نمود که اهل ايران خود ايجاد اصالحات الزمه سياسيه و معارف عموميه و 

 .پسندند را نمی "مدنيت تامه کامله نمايند، و لزوم اقتباس از ساير طوايف
مباين "کدام يک از قوانين فرنگی ":دهد ی از آن انتقادها پاسخ میبه برخ

مقتضيات حسنه حاليه و منافی لوازم خيريه سياسيه ايران و مخالف صوالح 
آيا توسعه دايره معارف و تشييد ارکان  "مستحسنه و منافع جمهور است؟

فراد فنون و علوم نافعه و ترويج صنايع کامله از امور مضره است، زيرا که ا
هيئت اجتماعيه را از حيز اسفل جهل با علی افق دانش و فضل متصاعد 

فرمايند، يا  خود تأسيس قوانين عادله موافق احکام الهيه که کامل  می
 "اقتباس از ملل سايره"اعتراض مخالفان را از جهت  ".سعادت بشر است

د که تقليد از جوي در اين باره به احکام و احاديث استناد می. داند هم وارد نمی
اگر ... به عين عقل و تدبر مالحظه کنيد". طوايف ديگر منع شرعی ندارد

نفسی بگويد ما را همين آالت ناريه قديمه موافق است و لزوم به استحصال 
اسلحه و آالتی که در ممالک اجنبيه ايجاد شده نه ـ آيا اين قول را هيچ 

صرف  "کالسکه آتشی"از توان ؟ آيا می"طفلی به سمع قبول استماع نمايد
نظر کرد و بار تجارتی را با حيوانات حمل کرد بدليل اينکه گذشتگان چنين 

ماست، به همان اندازه که  "دليل برجهل و نادانی"کردند؟ اين قول تنها  می
ديگر اينکه اگر ديگران به اختراعی . است "جاهليت مخرب بنيان مدنيت"

توان  حاصل؟ کشتی بخار را می توفيق يافتند، از اختراع مجدد آن چه
برهمين سياق ايجاد . اند همانگونه ساخت که صنعتکاران اروپائی ساخته

در ضمن تقليد کورانه را هم . نمايد سازی را تأکيد می صنعت جديد و راه
پسندد ـ در اقتباس تأسيسات غربی آيين مشورت و مشارکت مردم را  نمی

 .داند سودمند می
مجالس عدل و "و  "محافل مشورت"ايجاد در اخذ مؤسسات مدنی 

اصول "منتخبان اين مجالس بايد آگاه از . شمارد را الزم می "حقانيت
مستحسنه مقننه مرعيه، و عالم بر قوانين ضبط و ربط مهام داخليه، و روابط 
و مالقات خارجيه و متفنن در فنون نافعه مدنيه و قانع به مداخل ملکی خود 

 ."باشند
. دهد ين و يکنواخت ساختن قواعد مدنی و جزايی نيز توجه میبه اهميت تدو

رأی علما و اجتهاد مجتهدان هرگز در يک دعوای حقوقی يکی : نويسد می
حکم قاطعی در ميان "اما اگر. کند نيست، و يکی حکم ديگری را نقض می

کند که هيأتی از علما  پيشنهاد می. شود نظم محاکم قضائی برقرار می "باشد
دان معين شوند و به تنظيم و تأليف قوانين و احکام پردازند، و و مجته

مجموعه آن قواعد را منتشر سازند، و همه جا برآن اساس حکم صادر گردد 
 .ـ تا رقابتهای شخصی علما سدی در راه اجرای عدالت و حقانيت نشود
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شناسد که مردم را به  از جهت ديگر برای طبقه علما اين مسئوليت را می
انش و پيشرفت در امور دنيوی و شرکت در تجارت و صناعت کسب د

و تن پروری برحذر دارند چه کاهلی  "بطالت"ترغيب نمايند، و مردمان را از 
در اين باره به عمل . در امر معيشت و زندگی خالف احکام الهی است

ای دارد که از طريق تبليغ دينی مردم را به  پيشوايان مذهب پروتستان اشاره
از اين بابت طبقه علمای . اند کار و تأسيس  مدارس مشوق بوده کسب و

نه ". نمايد اند مالمت می اسالم را که در اشاعه کسب دانش قصور ورزيده
 ."هرعمامه دليل زهد و علم است و نه هر کالهی علت جهل

های  اما نه اينکه نويسنده سر به سر دلباخته مغرب زمين باشد، بلکه به کژی
الجمله بيناست، خاصه از دستگاه جنگی اروپائيان نکوهش  مغربيان فی

در يک قضيه يعنی در جنگ آلمان و فرانسه، نزديک به ششصد . کند می
شخص ". کوشند هزار تن کشته شدند و هنوز هم در تکميل رزم آرائی می

آيا طوايف و قبايلی . عاقل بصير و عارف و خبير تصديق اينگونه امور ننمايد
حسنه انسانی،  اينگونه امور موحشه در مابين ايشان جاری  که مغاير شيم

. "است ـ چگونه سزاوار است که ادعای تمدن حقيقی کامل تام نمايند
اهالی مسکين آنچه به "توسعه دستگاه جنگی چه حاصلی برای مدنيت دارد؟ 

و چقدر آالف از . اند اکثرش را بايد انفاق اين راه کنند عرق جبين پيدا کرده
که صنايع نافعه را ترک نموده، شب و روز به کمال همت در ايجاد  نفوس

آلت مضره جديده که بيشتر از پيشتر سفک دماء ابنای جنس است 
 .کنند اختراع می "ای و هر روز آلت حراقه. اند مشغول

 :پذيرد سخن نويسنده با اين پيام بديع پايان می
شيد يگانگی روی ای پسران خاک، از تاريکی بيگانگی به روشنی خور"

... اينست آن چيزی که مردان جهان را بيشتر از همه چيز بکار آيد. نمائيد
چون جهان را تاريکی فراگرفت دريای بخشش بجوش آمد و روشنائی هويدا 

ای مردمان گفتار را کردار بايد، چه که گواه ... کشت تا کردارها ديده شود
بيد و چشمه دانائی را از او راه آزادی باز شد، بشتا... راستی کردار است

 (ايران در راهيابی فرهنگی. )"بياشاميد
ای اهل ايران چشم را "گويد  عبدالبها مردم ايران را مخاطب قرار داده می

بگشائيد و گوشرا باز کنيد و از تقليد نفوس متوهمه که سبب اعظم ضاللت 
ر پی و گمراهی و سفالت و نادانی انسان است مقدس گشته به حقيقت امو

او . کند کند و به تحقيق در امور تشويق می او مردم را از تقليد منع می ".بريد
هم چنين الزم است که در جميع بالد ايران حتی قری و قصبات "گويد  می

صغيره مکتبهای متعدده گشوده و اهالی از هرجهت تشويق و تحريص 
او ايجاد   ".ردندحتی عنداللزوم اجبار گ. برتعليم قرائت و کتابت اطفال شوند

تفکرات بهائيان در جهت باال . کند مدارس و تحصيل اجباری را توصيه می
درست برعکس روحانيون شيعه که . بردن سطح آگاهی اجتماعی بوده است

آنها با تأسيس مدارس، . اند جامعه را در نااگاهی نگهدارند کوشش ميکرده
ای آيا اصوالً  ن چنين جامعهبا داشت.اند ايجاد چاپخانه و مطبوعات مخالف بوده

 راهی به آزادی و حکومت قانون بوده است ؟
بابيان و سپس بهائيان کوشش فراوانی در راه محدود کردن قدرت روحانيون 

بهائيان با دفاع از جدائی دين و دولت و »:  نويسد مشهوری می. اند کرده
زديک شده پشتيبانی از تحکيم پايگاه قدرت سياسی به دولتمردان ايرانی ن

کوشيدند به آنان در مقابل تفکرات و قدرت روحانيون اعتماد به نفس  می
توان به فشار  شان آن بود که براستبداد حکومتی می دهند ـ محور استدالل

اما تا زمانيکه کانون قدرت مذهبی از هرحرکتی در اين . مردمی غلبه نمود
فايده  اين راه بیکند کوشش در  يابی خود استفاده می جهت به نفع قدرت

 (رگ تاک. )است

 آنـها . دانند نه از مـردم روحانيـون مشـروعيت حکومت خـود را از ديـن می
منتخبين دين هستند نه مردم و از اينرو خود را نه در برابر مردم بلکه در 

هرگونه خطا و اشتباهی . دانند برابر خداوند و آنهم در روز قيامت مسئول می
ه اداره امور جامعه سربزند، خواست خداوند بوده است و آنها که از آنها در را

با اين تفکر نه مسئول سوء سياست در اقتصاد نه در . مسئوليتی ندارند
مردم . فرهنگ و نه در امور قضائی و نه در حفظ جان و مال مردم هستند

د بايد با آنها بسازند و دم برنياورند که اگر چنين کنند برعليه دستورات خداون
حق . باشند که تکليف آنها معلوم است االرض می اند و مفسد فی قيام کرده

درحاليکه دولت . العمر و حتی در خيلی از مواقع ارثی است روحانيون مادام
باشد و در برابر اشتباهاتی که براثر سوء سياست او پيش  منتخب مردم می

اگر ": نويسد ی میمشهور. کنند بيايد، مسئول است و او را از کار برکنار می
گرفت و حکومت سياسی به  در ايران آن روز جدائی دين و دولت سر می

نمود، سير  معنی مدرن آن حاکميت خود را بر جامعه ايرانی تأمين می
 (همانجا. )"يافت ای می تحوالت تاريخی ايران در قرن گذشته چه جلوه

آن دوران شهامت تر فردی از روشنگران و دولتمردان  بايد بدانيم که کم   
اند که با اصالح  اند، بلکه آنها همه قصد داشته طرح اين مسئله را داشته

روحانيون و تفکرات دينی راهی به حل مشکالت ايران و آزادی و حکومت 
اند که تفکرات قرون وسطائی راهی به حکومت  اما غافل بوده. قانون باز کنند

 :گويند ت دين در سياست چنين میبهائيان درباره دخال. قانون و آزادی ندارد
دين ابداً در امور سياسی عالقه و مدخلی ندارد زيرا دين تعلق بارواح و "

لهذا رؤسای اديان نبايد در امور سياسی . وجدان دارد و سياست تعلق بجسم
اخالق عمومی را ... مداخله نمايند، بلکه بايد به تعديل اخالق ملت پردازند

و اما در . تعليم علوم نمايند. حانی بنفوس دهنداحساسات رو. خدمت کنند
بدين ( مجموعه خطابه های عبدالبهاء) ".امور سياسی ابداً مدخلی ندارند

داند نه دخالت در  ترتيب وظيفه روحانيون را تحکيم اخالقيات جامعه می
 .سياست و تعيين تکليف برای جامعه

ه جامعه ايران تحمل سال و ضرر و زيانهائی ک 355درستی اين تفکر بعد از 
.  مداران ايران امروز ثابت شده است نمود بر برخی از روشنفکران و سياست

مقصود از جميع آنچه ظاهر شد آنکه گوشها مستعد شود ": گويد بهاءاهلل می
يا مأل االرض التجعلوا دين اهلل سبباً : از برای يک کلمه عليا و آن اين است

با توجه به خون ( بب بغض و کينه نسازيددين را س( )امر و خلق) "للبغضاء
ريزيها و جناياتی که در تحت لوای دين و به نام خداوند انجام گرفته اهميت 

بندی کلی از بحث  در  يک جمع. تر از هرزمانی است اين پيام امروز روشن
 :توان مختصراً چنين نتيجه گرفت که می

داشتند و انقالب بدون يکم، چون بهائيان از نظر اعتقادی حق جنگ و ستيز ن
توانستند درقيام  جنگ و خون ريزی امکان پذير نيست پس بهائيان نمی

 .مسلحانه مشروطيت نقش داشته باشند
دوم، بايد بدانيم که هر انقالبی بدون پشتوانه فکر فرهنگی به اعمال زور و 

براثر نبودن . خشونت کشانده خواهد شد و نتيجه مطلوب را ببار نخواهد آورد
خواهی درجامعه کار انقالب فقط دست به  های تفکر آزادی املين و يا پايهح

دست شدن قدرت از مستبدی به مستبدی خون خوارتر و فاسدتر منجر 
 .خواهد شد

سوم، بابيان در روياروئی با دولت هزينه سنگينی پرداخته بودند و نتيجه آن 
الً در انقالب اگر بهائيان عم. قدرتمندتر شدن روحانيون شيعه شده بود

 .ديد و هم مشروطه کردند هم جامعه بهائی ضرر می مشروطه شرکت می
برای بهائيان روشن بود که دادن کوچکترين بهانه  ": نويسد مشهوری می

که در مقايسه با نيم قرن پيش به قدرت مالی و نيروی  "روحانيت"بدست 
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اسر ايران ای نداشت که سر ضربتی عظيمی دست يافته بود، جز اين نتيجه
بار دگر به خاک و خون کشيده شده، همان ائتالفی که در دوران سرکوب 
بابيان صورت گرفته بود،  تحوالت اجتماعی ايران را برای مدّت نامعلومی 

از همه مهمتر جناح مترقی، اما متزلزل دربار، در کوران چنين . عقب اندازد
يافتن اين جناح با توجه گشت، در حاليکه قدرت  بلوايی به نابودی کشانده می

مگر نه آنکه به صدارت . شاه کانون اميد کشور بود به رفرم طلبی مظفرالدين
الدوله هرچند زودگذر بود، اما حاکی از آن نيز بود که با قرار  رسيدن امين

گرفتن ايران در رابطه فزاينده با ديگر کشورها، مکانيسم پيشرفت جهانی، 
ای دورتر وزنه را بسود  ال خود بکشد و در آيندهتوانست ايران را نيز بدنب می

 (رگ تاک) ".نيروهای مترقی کشور تغيير دهد
های بابيه  نمودند اما براثر روشنگری مند می اگر چه روحانيون درظاهر قدرت

و بهائيان از طرفی و رفت و آمد خارجيان به ايران و ايرانيان به خارج، ايجاد 
بدون دليل . ت روحانيون متزلزل شده بودهای قدر مدارس و مطبوعات پايه

او . ها و مدارس سخت معترض بود اهلل به وجود روزنامه نبود که شيخ فضل
اکثر مشتمل بر سبّ علماء . ها پيدا شد نامه ها و شب ديگر روزنامه": گويد می

ها و  خانه  اشاعه فاحشه": گويد راجع به تأسيس مدارس دخترانه می. "اعالم
 (لوايح شيخ فضل اهلل. )"تربيت نسوان و دبستان دوشيزگان افتتاح مدارس

نامد و  ها را همزاد يک ديگر می خانه در اينجا شيخ مدارس دخترانه و فاحشه
اهلل به درستی دريافته بود که  شيخ فضل. به وجود آنها سخت معترض است

های حکومت آنها فرو خواهد ريخت  براثر روشنگری و باسواد شدن مردم پايه
: نويسد آبادی می دولت. و روحانيون دربافت قدرت ديگر جائی نخواهند داشت

از اين ببعد نفوذ روحانيت شيعه که بيش از يک قرن دوام کرده بود و به "
وجود حاج ميرزا حسن شيرازی به اوج رفعت رسيده در جانشينان او اثرش رو 

 (حيات يحيی) ".به ضعف ميگذارد
 
 
 
 
 
 
 

 عباس افندی                                                 
 
 
 
 
 
 

بهائيان در اين زمينه با ايجاد مدارس و تشويق به فراگيری علوم نقش 
وجود اقليت مذهبی بهائی اهرم عظيمی "به نظر مشهوری . اند ای داشته ويژه

الحقوق بودن  گذارد تا با اعالم متساوی را در اختيار حکومت سياسی می
 (رگ تاک) ".ن قدمی اساسی در تحول امت به شهروندان بردارداهالی ايرا

دانسته  همانطور که قبالً اشاره شده، روحانيت شيعه حکومت را حق خود می
داند و هر حاکمی غير از روحانی را غاصب  السابق حق خود می و کمافی

با اين تفکر روحانيت بين مردم و حکومت هميشه جدائی انداخته . نامد می
دانسته و مردم حکومت را به حق  دولت خود را نماينده مردم نمی. است
اين را که ديانت بايد از سياست جدا  ":گويد آقای خمينی می. اند دانسته نمی

اين را بی ... باشد و علمای اسالم در امور اجتماعی و سياسی دخالت نکنند
 (واليت فقيه) ".گويند ها  می دين

دنبال آشتی بين ملت و حکومت هستند و جدائی  دربرابر اين تفکر بهائيان به
ای که بدون ذکر نام خود به نام رساله  عبدالبها در رساله. دين از سياست

 :گويد سياسيه نوشته چنين می
وسبب محافظه جان و مال و ناموس ... قوه سياسيه متعلق بعالم جسمانی"

موهبت ربانيه، مرکز رتق و فتق اين قوا سياسيه و محور دائره اين ... بشری
 ".خسروان عادل و امتای کامل و وزرای عاقل هستند

مربی ثانی عالم انسانی قوه قدسيه روحانيه ـ انبيای الهی و نفوس رحمانی "
بنيان اين وظايف مقدسه برامور روحانی رحمانی و حقائق  "و علمای ربانی
تعلقی به شئون جسمانی و امور سياسی و شئون دنيوی . وجدانی است

  ".اشتهند
کند و وظيفه علما را تنزيه جامعه  دراينجا تأکيد بر جدائی دين از سياست می

هروقت علمای دين "دهد  او ادامه می. داند نه دخالت در امور سياسی می
مبين و ارکان شرع متين در عالم سياسی مدخلی جستند و رأئی زدند و 

  "...نائره فساد برافروخت... تدبيری نمودند
دخالت علما در سياست در اواخر دوره صفويه و اشغال ايران بدست  اشاره به

افغانان و مرتبه ديگر دخالت آنها در سياست دوران فتحعليشاه و جدائی 
روحانيون . بدين جهت طالب جدائی دين از سياست است. بخشی از ايران

 مداران واگذارند بايد به وظايف روحانی خود بپردازند و سياست را به سياست
و  ".و معتقد هستند که بايد دولت و ملت مانند شهد و شير آميخته گردند

دين مدخلی در سياست ندارد، تا زمانيکه مردم خود تعيين کننده سرنوشت 
گاه  ای و هيچ خود نباشند و نتوانند منتخبين خود را تعيين کنند هيچ جامعه

نوشت مردم بايد به اند که سر بهائيان معتقد بوده. راه به آزادی نخواهند برد
ای که خود را روحانی صاحب  دست قانون و منتخبين مردم باشد نه عده

عقل و شعور بدانند و همه مردم را عوام کاالنعام نادان صغير و مهجور 
بهائيان اعتقاد . و هرآنچه که خود صالح بدانند، درحق مردم روا دارند. بنامند

شود و دولت در  ت داده میدارند که قدرت حکومت از طرف مردم به دول
اجازه حکومت حاکم از ملت است و نه از اجازه يک . برابر مردم مسئول است

 .مال يا مجتهد
اند ممنوع بودن  زمينه ديگری که بهائيان به روشنگری در ايران دست زده

دانيم که بهائيان در تحت هيچ شرايطی از اعتقادات خود  می. تقيه است
در حاليکه روحانيون شيعه اهميت . دانند ه را حرام میدارند و تقي دست برنمی

تقيه عدم صداقت و راستی و تعميم دهنده . خاصی برای تقيه قائل هستند
تقيه رفتاری دوگانه از طرف مردم نسبت به . دوروئی، نيرنگ و خدعه است

کند که نتيجه آن بی قيدی  حکومت و حکومت نسبت به مردم را ترويج می
توان هرخطائی را به لباس حق ملبس  با توجيه تقيه می. به مسئوليت است

ای در  تقيه در طول تاريخ تشيع اسلحه. کرد و از گزند مجازات در امان بود
 .دست روحانيون بوده است

توان گفت که بهائيان در روشنگری جامعه و ايجاد  در يک جمله می
شود نقش  میهای آزادی  نهادهای مدنی که نهايتاً منجر به تحکيم پايه

اما به حق از دخالت نظامی در انقالب مشروطيت . اند تعيين کننده داشته
اين خودداری آنها از شرکت در قيام مسلحانه هم به نفع . اند خودداری کرده

مشروطه و مشروطه خواهان و هم به نفع جامعه بهائی و مانع به هدف 
 .رسيدن روحانيون بوده است
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 ر تحول تعليم و تربيت ايراننقش انقالب مشروطه د
 
 

 دکترجالل متينی     
 
 
 

آخوندها از اين که دولت در امر تعليم و تربيت دخالت کرده است و در دارالفنون علوم جديد به 
ناصرالدين شاه برای آن که از گزند آنان . شود سخت برآشفتند توسط معلمان خارجی تدريس می
« پيشنماز»و « گو اذان»فنون، دو ايرانی واجد شرايط، را به عنوان خود را حفظ کند، از آغاز کار دارال
 .در دارالفنون به خدمت گماشت

 
 

 مقدمه

بی ترديد انقالب مشروطه تحولی بنيادی در ايران بوجود آورد و ايران را در 
« قانون»صف کشورهايی قرار داد که در آن کشورها تمام امور بر طبق 

گناهی « قانون»ز مشروطه سخن گفتن از چه تا پيش ا. شود انجام می
مرحوم محمدعلی فروغی ذکاءالملک گفته است نخستين . نابخشودنی بود

ای را که  مقاله»روزی از من پرسيد . کرد روزنامة غيردولتی را پدرم منتشر می
پرسيد دانستن چه . بلی: ای؟ عرض کردم ام خوانده امروز برای روزنامه نوشته

چينيم  مقدمه می: فرمود. کنم؟ من در جواب تأمل کردم ای می تمهيد مقدمه
زيرا در آن . برای اين که به يک زبانی حالی کنم که کشور قانون الزم دارد

پيش از مشروطه جان و مال  3«.توانست بزند زمان اين حرف را صراحتاً نمی
و آبرو و حيثيت مردم در دست دو گروه بود يکی هيأت حاکمه و ديگری 

أت حاکمه عبارت بودند از شاه و درباريان و تمام ماموران هي« علما»
حکومتی در سراسر کشور که بر طبق دلخواه خود به اصطالح به رتق و فتق 

گروه دوم علما و ماليان بودند که خود را به مانند امروز . پرداختند امور می
 ی میکردند و قانون شرع را برای ادارة جامعه کاف نايب امام زمان معرفی می

اينان به . دانستند، و در عمل قدرتشان از گروه اول به مراتب بيشتر بود
دانستند و کسی  خصوص تعليم و تربيت و قضاوت و اوقاف را از آن خود می

قانون اساسی مشروطه تمام آحاد ملت ايران را . را يارای مقابله با آنان نبود
اصل دوم متمم قانون  گرچه با فشار ماليان در. الحقوق اعالم کرد متساوی

اساسی به آنان اين حق داده شد که قوانينی را که برخالف شرع تشخيص 
ولی هرگز ماليان نتوانستند از اين حقی که به ناحق . کنند« وتو»دهند  می

های  ناگفته نماند که در فاصله، سال. به آنان داده شده بود استفاده کنند
يح مظفرالدين شاه رسيد تا خورشيدی که فرمان مشروطيت به توش 3225
که به سلطنت قاجاريه پايان داده شد، با وجود قانون اساسی حتی يک  3151

 کار چشمگير در ايران انجام نشد، و در تقريبا به همان پاشنه سابق می
در اين دورة بيست ساله، احمدشاه به مدت شانزده سال پادشاه بود . چرخيد

در . پادشاه ايران بود 3125تا  3151يعنی همان مدتی که رضاشاه از سال 
ايران به دو منطقة نفوذ انگليس و  3357دوران سلطنت احمدشاه بود که در 

به امضاء رسيد و ايران عمالً در صف  3333روس تقسيم شد، قرارداد 
مستعمرات انگليس قرار گرفت، شاه ايران از دولت انگليس مقرری ماهانه 

خيز  ن نهد، جنوب خوزستان و منطقه نفتگرفت تا به منويات آنان گرد می

آن از ايران جدا شده بود و با حمايت دولت انگليس به شيخ خزعل سپرده 
شده بود و شاه ايران با وجود قانون اساسی مشروطه و متمم آن قادر نبود 

خالصه آن که اوضاع کشور با . امنيت را حتی در داخل کشور تامين کند
تغييری نکرده بود و اگر رضاخان سردارسپه  دورة پيش از مشروطه تقريبا

طلبان جامة عمل  قدم به ميدان ننهاده بود هيچ يک از هدفهای مشروطه
او بود که با تکيه برقانون اساسی ايران را از قرون وسطی به آغاز . پوشيد نمی

اما پنجاه و سه سال از آغاز سلطنت رضاشاه . قرن بيستم ميالدی رسانيد
ايران نهضت « روشنفکران»های مختلف سياسی و  روهنگذشته بود که گ

آزادی مهندس بازرگان و جبهة ملی و حزب تودة ايران و مجاهدين خلق و 
دست به دست هم دادند و ايران را به دست کسی سپردند .... فدائيان خلق و 

. که دشمن مشروطه و قانون آزادی و تساوی افراد ملت در برابر قانون بود
سال است که حکومت اسالمی ايران بر انقالب مشروطه و  27اينک بيش از 

تازد تا مشروعيت خود را  طلبان و دستاوردهای انقالب مشروطه می مشروطه
آموزان را  حکومت اسالمی در اين سالها هشيارانه دانش. به اثبات برساند

تاريخ سال سوم »به آنچه در کتاب . هدف تبليغات سوء خود قرار داده است
به چاپ رسيده است توجه  3102که در سال « راهنمائی تحصيلیدورة 

 :بفرمائيد
 طلبان دربارة مشروطه

استعمارگران با تربيت رجال درباری و وابستگان به دربار و تشويق و »
ترغيب مردم به آزادی، برابری، برادری، قانون، پيشرفت و ترقی از نوع غربی 

« .لس آن روزگار به وجود آورندهايی را در محافل و مجا توانستند زمزمه
قانون اساسی مشروطه و قوانين ديگر را مترجمين ترجمه کردند که از »

اند، از جمله اين افراد سيد نصراهلل تقوی،  اعضای لژهای فراماسيونی بوده
طلبان، اغلب کسانی که پس  برخالف شريعت« ».ذکاءالملک فروغی هستند

هايی بودند  ه قدرت رسيدند فرنگ رفتهاز پيروزی مردم در انقالب مشروطه ب
لوحی بودند  که تحت تعليمات اروپا به فراماسيونری راه يافته و يا رجال ساده

زاده،  تقی« ».که با حماقت در مقابل اين سوغات فرنگ تسليم شده بودند
ای که پس از بمباران مجلس به سفارت  خودفروش فراماسون، غربزده
رچم ننگين آن کشور به اروپا رفت، پس از انگليس پناهنده شد و زير پ

استقرار نظام مشروطه با سالم و صلوات به نمايندگی مجلس انقالب دعوت 
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رای به نمايندگی انتخاب شد و پس از آن در دستگاه مشروطه  53شد و با 
 « .را طی کرد! مرتبا مدارج ترقی

 

 در باره اصالحات دوران رضاشاه
ت دست به يک سلسله اقداماتی زد که رضاخان پس از رسيدن به سلطن»

 او می. اما در اصل هدف او چيز ديگری بود. ناميد خود آنها را اصالحات می
 تشکيل وزارتخانه. خواست ايران را کامالً از هر لحاظ وابسته به غرب نمايد

ها و سينما با محتوای  های جديد با شکل و کارآيی غربی و ايجاد گردشگاه
ايی بود که همان روزهای اول مردم را متوجه کشاندن ه غيراسالمی نشانه

ازدياد مدارس و افتتاح . ايران به سوی مظاهر ظاهر فريب غرب ساخت
اما نبايد فراموش کرد که در . باشد دانشگاه از جمله اصالحات دوران او می
شد که فرهنگ غربی جای فرهنگ  همين مدارس و نيز دانشگاه سعی می

ا بگيرد و به طوری که گرفتاری و بالی غربزدگی به اصيل اسالمی و ملی ر
 ...طور جدی و خطرناک از همان زمانها شروع شد

خط آهن سراسری با سرماية ملت ايران به صورت اخذ ماليات مستقيم و 
در حالی که بيشتر برای استفادة بيگانگان احداث ... غيرمستقيم کشيده شد

پيروزی متفقين بر دولت آلمان  که اين خود يکی از عوامل بزرگ. شده بود
راههای شوسة سراسری ساخته شده تا . الملل دوم گرديد در جنگ بين

های ساخت کمپانيهای غربی در آن به حمل و نقل کاالهای وارداتی  اتومبيل
 ...و مسافران پردازند

ادارة آمار با شکل تازة خود شروع به کار نمود تا بصورت ساکنان اين 
ها متناوباً تاسيس و شروع به کار کردند تا  چاپخانه. کنندسرزمين را معين 

 « .آنچه را که اجازة نشر داشت انتشار دهند
 

تعليم و تربيت در دوران قاجاريه ـ با دو استثناء که به آن اشاره خواهم کرد ـ 
با قرون پيشين مطلقاً تفاوتی نداشت، بدين شرح که دولت در اين امر مهم 

اين ماليان بودند که به طور غيرمستقيم و مستقيم بر . حياتی دخالتی نداشت
. کردند نظارت می( مدرسه طلبگی)دو واحد آموزشی، يعنی مکتب و مدرسه 

 بود که عموماً دار يکی از اطاق« مکتب»اولين مرحلة آموزش در آن روزگار 
زندگی معلم مکتب از مبالغی که اوليای . شد های مساجد تشکيل می

ای  شاگردان هر يک تشکچه: گرديد پرداختند، تامين می میشاگردان به او 
نشستند و در  آوردند و بر روی آن می داشتند که از خانه به مکتب می

آوردند که در آن خاکه ذغال  زمستان هم منقلی سفالی از خانه به مکتب می
ها قريب يک سال  در مکتب. ريخته بودند تا با آتش آن خود را گرم کنند

شد و سپس به خواندن قران و يکی دو کتاب فارسی و  الفبا می صرف تعليم
. ها وسيعتر بود البته دامنة تعليم در بعضی از مکتب. گرديد مشق خط اکتفا می

ها به سليقة معلم مکتب  ها برنامة درس واحدی نداشتند و کتاب مکتب
 می ها در دورة قاجاريه بيخبريم ولی از تعداد مکتب. شد انتخاب و تدريس می

خورشيدی در زمان سلطنت رضاشاه و در حالی که  3135دانيم که در سال 
 55015مکتب با  2315وی سرگرم اقتباس فرهنگ اروپائی بود از وجود 

 . شاگرد مکتبی نام برده شده است
رساندند  عدة معدودی از کسانی که دورة تحصيل در مکتب را به پايان می

تحصيل در اين . رفتند می( طلبگی مدرسة)برای ادامة تحصيل به مدرسه 
: شد شد در دو مقطع انجام می ها که همه در مساجد تشکيل می مدرسه

اين شيوه هنوز نيز در مدارس طلبگی ادامه « دورة خارج»و « دورة سطح»
کرد در حالی که  در دورة سطح، مدرس از روی متن کتاب تدريس می. دارد

و مجتهدان سرشناس بود، خارج از  در دورة خارج، مدرس که عموماً از علما
کرد و به  کتاب، مسأله و موضوعی را در فقه استداللی يا در اصول عنوان می

 پرداخت، و طالب به مطالعه، آن موضوع در کتابها می بحث در بارة آن می
  2.کردند پرداختند و بعد با استاد در بارة آن بحث می
م يکی مدرسه دارالفنون بود که به و اما آن دو استثنايی که به آن اشاره کرد

همت اميرکبير در دورة سلطنت ناصرالدين شاه در تهران افتتاح شد که 
دارالفنون در سال . پرداخت اش را دولت می ای دولتی بود و هزينه مدرسه
برنامة اين مدرسه پيوسته . سيزده روز پس از قتل اميرکبير افتتاح شد 3215

معلم ايرانی  10معلم خارجی و  11،  3270ل در حال دگرگونی بود و تا سا
اولين محصل ايرانی در رشتة طب از  3203در آن تدريس کردند و در سال 

آخوندها از اين که دولت در امر تعليم و تربيت . التحصلی شد دارالفنون فارغ
دخالت کرده است و در دارالفنون علوم جديد به توسط معلمان خارجی 

ناصرالدين شاه برای آن که از گزند آنان . شفتندشود سخت برآ تدريس می
خود را حفظ کند، از آغاز کار دارالفنون، دو ايرانی واجد شرايط، را به عنوان 

پس از دارالفنون . در دارالفنون به خدمت گماشت« پيشنماز»و « گو اذان»
دومين مدرسه جديد دولتی در تبريز افتتاح شد که از  3250تهران، در سال 

اين مدرسه . ياد شده است« مدرسه مظفری»و « دارالفنون تبريز»نام  آن با
استثنا دوم مدارس خارجيان بود که برآنها نه دولت  1.نيز پيشنماز داشته است

نخستين مدرسه را ميسيون مذهبی . و نه ماليان هيچ نظارتی نداشتند
در رضائيه افتتاح کردند و سپس در شهرهای  3373آمريکائی در سال 

دان و تبريز، رشت، کرمانشاه و تهران به تأسيس مدرسه پرداختند که هم
نخست مخصوص غيرمسلمانان بود و سپس شاگردان مسلمان را نيز 

پس از آمريکائيها، . ترين آنها کالج البرز در تهران بود پذيرفتند که معروف
ها نيز به تأسيس مدرسه در چند شهر  های فرانسوی و انگليسی الزاريست

  1.ن پرداختندايرا
با وجود مخالفت ماليان با تأسيس مدارس جديد و عدم توجه دولت قاجاريه 
به اين امر حياتی، براساس مدارکی که در دست داريم اولين مدرسه جديد 

 سال پيش از پيروزی مشروطه 33که فقط يک کالس درس بيش نداشت 
 نام حاجی اين مدرسة يک کالسه را مردی به. طلبان در تبريز تشکيل شد

اين مرد با سفر به . ميرزا حسن رشديه که از مالزادگان تبريز بود برپا ساخت
بيروت با مدارس آنان آشنا شده بود و در مراجعت به تبريز مکتبی به سبک 

با . های ايران تشکيل داد با اين تفاوت که شيوة تعليم الفبا را تغيير داد مکتب
. گرفتند يک سال در مدتی کمتر ياد می شيوة جديد شاگردان الفبا را به جای

ای نهاد  «تخته پيش»داشت، در برابر هر شاگرد  او شاگردان را پاکيزه نگه می
همين تغييرات جزئی . را برباالی در نصب کرد« مدرسه رشديه»و تابلوی 

برماليان گران آمد و به بهانة اين که شيوة تعليم الفبا تغيير کرده است، اين 
ر يکی از مساجد محله ششکالن تبريز تأسيس شده بود مکتب را که د

مخالفت آخوندها ادامه يافت ولی مردم ـ نه دولت ـ به  5.تعطيل کردند
های جديد ادامه دادند چنان که شش سال پيش از  تأسيس دبستان

مدرسه در تهران و چهار  37)مدرسه ابتدائی در سراسر ايران  23مشروطيت 
مسئوالن اين مدارس  0.دائر گرديد( رشت و مشهدمدرسه در تبريز، بوشهر، 

 کردند و حتی برای مدارس خود نام با آن که تمام امور مذهبی را مراعات می
. گزيدند از گزند آخوندها در امان نبودند برمی« اسالم»و « تدين»هايی چون 

سال پيش از مشروطه که مدرسة تربيت در تبريز شروع به کار  7چنان که 
ی به نام طالب حق که از هند آمده بود بر سرمنبر خطاب به کرد، آخوند
 : مردم گفت

 

گوهر گرانبهای شريعت، دست فرسود علم جغرافيا و زبان ايتاليا و فرانسوی »
نگذاريد عَلَمی را که نياکان شما برافراشتند به دست اين قوم فرومايه ... شده

 « .نامند سرنگون شود ماب می که خود را فرنگی
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ل پيش از اعالم مشروطيت بار ديگر براثر سا 1
مدارس جديد تبريز غارت و  تحريک آخوندها تمام

ويران شد بدين شرح که آخوندی به نام سيدمحمد 
يزدی در مسجد شاهزاده تبريز ضمن حمله به مستشار 

 : بلژيکی به نام پريم، بر سر منبر رفت و گفت
در شهر مسلمان، . دين شما از دست رفت... »   

اشاره ]ها  ميخانه باز شد، در شهر مسلمان، معلم خانه
اطفال شما را از دين به در [ های جديد به مدرسه

کردند، نان و گوشت شما سپرده به دست بيگانگان و 
در اين شهر سه چيز نبايد وجود داشته ... کفار گرديد

 « .خانه و مسيو پريم ميخانه، معلم: باشد
اده شده بود، طالب و سپس با مقدماتی که از قبل آم

الناس تمام مدارس جديد شهر را غارت و ويران  عوام
و محمدعلی ميرزا وليعهد مظفرالدين شاه که . کردند

مقر حکومتش در تبريز بود، پس از اين واقعه 
دستخطی صادر کرد که آن را به شرح زير بر سر 

 : منبرها خواندند
را  آقايان مجتمعين مسجد شاهزاده، مسيو پريم»   

االن روانه کردم، آنچه ميخانه و معلم خانه بود، قدغن کردم که همه را 
 7«.امضاء ولعيهد. متفرق شده به دعاگوئی مشغول شويد. ببندند

طلبان دست  طلبان و تصويب قانون اساسی، مشروعه پس از پيروزی مشروطه
 های بست از مخالفت با مدارس جديد برنداشتند چنان که در يکی از اليحه

های  ، افتتاح مدارس دخترانه را که از برنامه(مخالفان مشروطه)نشينان 
 2.قلمداد کرده بودند« اشاعة فاحشه خانه»آزاديخواهان بود در شمار 

دکترعيسی صديق نوشته است تحت تأثير اين گونه تلقينات سوء آخوندها 
 بود که مردم به مدارس جديد و شاگردان و معلمانش به نظر بد می

ستند، و به همين سبب بود که پس از يک سال تحصيل در مدرسة نگري
کماليه، که از مدارس جديد بود پدرم در صدد برآمد مرا از آن مدرسه به 

 ام که در مدرسة دارالفنون درس می مدرسة سيدنصرالدين بفرستد، ولی دايی
ليه، او نوشته است با آن که مدير مدرسة کما. خواند او را از اين کار بازداشت

جست و آداب مذهبی را  خان، در اعياد و ايام سوگواری شرکت می مرتضی
پرستان در  کرد با اين وصف از گزند و آزار معاندين و کهنه دقيقا رعايت می

شد  هايی که به مدخل مدرسة کماليه ختم می در تمام کوچه. امان نبود
ان مدير خ مرتضی»: برديوارها با کچ و زغال به خط درشت نوشته بودند

خان به فاصلة چند  بار در حالی که مرتضی و يک« .ست مدرسة کماليه بابی
بام مشرف به کوچه  رفت از پشت متر مقدم بر صف ما از مدرسه به خانه می

عيسی صديق سه سال پس از  3.يک سينی از خاکستر بر سر او ريختند
ل بعد در رساند و سا اعالم مشروطيت دورة مدرسة کماليه را به پايان می

عصر پس از »وی نوشته است . شود سال دوم مدرسه دارالفنون پذيرفته می
آباد  گشتم، در بين راه مخصوصا چهارراه عباس زنگ آخر که به خانه باز می

شناختند و هر روز که ناگزيز  وران متعصبی بودند که مرا می کسبه و پيشه
آنها نسبت به دارالفنون و بودم از آن جا عبور کنم کلماتی که حاکی از انزجار 

 35«.گشودم آوردند و من از ترس لب نمی تحصيالت جديد بود به زبان می
اين واقعه مربوط به چهار پنج سال پس از صدور فرمان مشروطيت در سال 

 .ست خورشيدی 3225
ماليان در دورة سلطنت رضاشاه نيز دست از مخالفت با تحصيالت جديد 

عليه رئيس فرهنگ آذربايجان که در  3150 برنداشتند چنان که در سال

مدرسة جديد در  10مدت يکسال توانسته بود با امکانات محدود آن روزگار 
الناس پرداخته به اين بهانه که  آذربايجان تأسيس کند، به تحريک عوام

ست، يا در نمايشی که در ادارة فرهنگ «خارجی»رئيس دارالمعلمات تبريز 
ولی رضاشاه ـ برخالف محمدعلی . رقصيده استای  داده شده، دختر بچه

وی همچنين . ميرزا وليعهد ـ رئيس فرهنگ را در مقام خود تثبيت کرد
خواستم در . که معاون ادارة کل فرهنگ بودم 3150نوشته است در سال 

اوليای اطفال روی موافق نشان . شيراز يک مدرسة دخترانه تأسيس کنم
 دند، و اگر قدرت رضاشاه نبود و بستندادند و در تلگرافخانه متحصن ش
 کردند مدرسة دخترانه در شيراز دائر نمی نشستگان را از تگرافخانه خارج نمی

 33.شد
اين بود وضع آموزش و پرورش در ايران پيش از اعالم مشروطيت و تا حدود 

رضاخان سردارسپه همين که به قدرت رسيد عالوه . بيست سال پس از آن
سراسر ايران و کوتاه کردن دست شيخ خزعل از ناحية  بر تأمين امنيت در

نفتخيز خوزستان، و کارهای اساسی ديگر، با آن که مردی درس خوانده نبود 
دانست، به هوشمندی  های اروپا و آمريکا چيزی نمی و از مدارس و دانشگاه

افتادگی قرون و اعصار تکيه بر علم  دريافته بود که راه نجات ايران از عقب
 است، پس به کمک رجال آگاه و ايران دوستی که با وی کار می جديد

های  التحصيالن دبيرستان کردند، دست به کار شد، در زمانی که تعداد فارغ
رسيد، نخست به تکميل دبيرستانها پرداخت و  تن نمی 355ايران در سال به 

 2به تصويب مجلس رسيد مقرر گرديد  3157بر طبق قانونی که در سال 
سپس  32.ها از کشور فرانسه استخدام شوند برای تدريس در دبيرستان معلم

به اعزام محصلين ايرانی برای تکميل تحصيالت در خارجه پرداخت و بر 
ای  طبق قانونی که به تصويب مجلس رسيد دولت موظف شد هر سال عده

نخستين . صد تن را برای تکميل تحصيالت به خارج اعزام کند در حدود يک
تن پس از شرفيابی به حضور شاه عازم  22مرکب از  3152ر سال دسته د

او خطاب به محصلين به اين موضوع مهم که تا آن زمان از . خارجه شدند
 :طرف کسی در ايران مطرح نگرديده بود، گفت

 اين که شما را از يک مملکت پادشاهی به يک مملکت جمهوری می»
نسويان را سرمشق خود قرار پرستی فرا فرستم، برای اين است که حس وطن

اميدوارم اوالد من با دو ذخيرة مهم ... حب وطن را از آنان بياموزيد. دهيد
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 شناسی، ديگر تکميل علوم که برای آن انتخاب شده يکی حب وطن و وظيفه
 31«.ايد، به ايران برگرديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت و نه در گرف ها مورد بحث قرار می پرستی و حب وطن نه در مکتب وطن
های طلبگی و به همين جهت است که دکترعيسی صديق نوشته  مدرسه
وقتی در اواخر دورة قاجارية برای تحصيل به اروپا رفتم، کلمة ميهن »است 

برای من مبهم بود ليکن در دانشسرا متوجه شدم که در تمام محاورات، 
از خانة خود دانند و مثل اين است که  همدرسان من، فرانسه را از آن خود می

حس . رو به تدريج معنای ميهن بر من روشن شد از اين... کنند گفتگو می
 31«.کرد پرستی فرانسويان عشق مرا نسبت به ايران زيادتر می وطن

های مختلف حد و مرز  شتاب رضاشاه برای نوسازی کشور در زمينه
ده کنگره اتحاد زنان شرق با حضور نمايندگان  3133در سال . شناخت نمی

اليحة تأسيس دانشگاه  3131در سال  35.کشور در تهران برگزار گرديد
ساختمان دانشکدة پزشکی با تاالر تشريح . تهران به تصويب مجلس رسيد

تا آن تاريخ مدرسة . دانشجو  در هرسال آغاز به کار کرد 05برای پذيرفتن 
مخالفت  طب يادگار اميرکبير که از مدرسی دارالفنون جدا شده بود، به علت

که تاالر تشريح آماده شد  3131بهمن  35در . آخوندها سالن تشريح نداشت
المللی فردوسی در  کنگره بين 3131مهر  32در  30.بود رضاشاه آن را گشود

تاالر دبيرستان دارالفنون با حضور چهل تن از دانشمندان ايرانی و خارجی 
در طوس شرکت  رضاشاه در مراسم افتتاح آرامگاه فردوسی. تشکيل شد

المللی برای بزرگداشت يکی از نامداران ايران  و اين نخستين کنگره بين. کرد
 32.عضو پيوسته تأسيس شد 21فرهنگستان ايران با  3131در سال  37.بود

نخستين استاديوم ورزشی . تدريس ورزش و موسيقی در مدارس اجباری شد
دماتی در تهران و دانشسرای عالی و دانشسرای مق. در تهران ساخته شد

های نخستين  گام. شهرستانها برای تربيت دبير و آموزگار شروع به کار کردند
های  وزارت فرهنگ برای اولين با کتاب. برای تعليمات اکابر برداشته شود

با  3131دی  37در . ها را به چاپ رسانيد ها و دبيرستان درسی برای دبستان
اريخی داده شد که به مانند مردان کشف حجاب به زنان ايران اين فرصت ت

. در دانشگاه به تحصيل بپردازند و وظيفه خود را نسبت به ايران انجام دهند
 از ياد نبريم که رضاشاه به مانند همة مردان ايرانی هم سـن و سالش تربيت 

توانست با کشف حجاب موافق باشد، ولی برای  سنتی داشت و شخصاً نمی
دی با همسر و  37او در روز . دانست ا الزم میپيشرفت ايران اين کار ر

حجاب بودند در مراسم دانشسرای مقدماتی تهران شرکت  دخترش که بی
انجام اين کار برای او آن قدر دشوار بود که با همسرش در يک . کرد

اتومبيل ننشست، بلکه خود در يک اتومبيل نشست و همسر و دخترانش در 
از دانشسرای مقدماتی به خانة خود  اتومبيل ديگر، و به همين صورت

   33.بازگشت
 

 :ها يادداشت
مقاالت »، به نقل از «حقوق در ايران»ـ محمدعلی فروغی، ذکاءالملک  3

، اين مقاله در 3151، جلد اول، تهران، «يغما»، انتشارات مجلة «فروغی
 011ـ  033، ص 3103، پائيز 1، شماره 2، سال «شناسی ايران»مجلة 

ای که فروغی به آن اشاره کرد، روزنامة  روزنامه. شده است تجديد چاپ
 .است« تربيت»
اکبر شهابی،  علی: ـ دربارة مکتب و مدرسه طلبگی رجوع فرمائيد به 2
روش پرورش و آموزش در فرهنگ قديم در مکاتب و مدارس قديمه و »

ـ  223، ص 3102، زمستان 2، شمارة 2سال « ايران نامه»، «هدف از آن
، مجلة «مدارس قديم مشهد و شيوة تدريس آنها»پروين گنابادی، ، 251

 .300ـ  355، ص 21دورة « سخن»
تاريخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات »ـ حسين محبوبی اردکانی،  1

، 3155دانشگاه تهران، : ، ناشر«آموزشی عالی ايران در عصر خجستة پهلوی
 .15ـ  32ص 

 
4 - ARASTEH,A.REZA: „EDUCATION AND SOCIAL 
AWAKENING IN IRAN  1950 – 1968”, LEIDEN, 
E.J.BRILL, 1969, PP. 156 – 159. 

 
، انتشارات اميرکبير، چاپ «تاريخ مشروطة ايران»ـ احمد کسروی،  5

 .23، ص 3151يازدهم، تهران 
 .12ـ همان کتاب، ص  0
، احمد 00ـ  01، ص 3112جلد اول، چاپ « تاريخ فرهنگ آذربايجان»ـ  7

 .13، ص «تاريخ مشروطة ايران»روی، کس
 .121ـ  131، ص «تاريخ مشروطة ايران»ـ احمد کسروی،  2
، 3115، جلد اول، چاپ دوم، تهران، «يادگار عمر»ـ دکترعيسی صديق،  3

 .30ـ  31ص، 
 .11ـ همان کتاب، ص  35
 .111ـ همان کتاب، جلد اول، ص  33
 .3152، شهريور «سالنامة پارس»ـ  31
 .22، جلد اول، ص «يادگار عمر»رعيسی صديق، ـ دکت 31
 .155ـ همان کتاب، جلد دوم، ص  35
 .320ـ  325ـ همان کتاب، ص  30
 .251ـ همان کتاب، ص  37
 .202ـ  211ـ همان کتاب، ص  32
، 35، سال «ايران شناسی»، «3131هفدهم دی ماه »ـ جالل متينی،  33

، 3131، سال «امة پارسسالن»، 031ـ  003، ص (3177زمستان ) 1شمارة 
يک صفحة درخشان در سرلوحة تاريخ به دست مبارک اعلطحضرت »

 .  32ـ  21، ص «...رضاشاه پهلوی
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 تغيير در فرم و تحول در محتوا عصر مشروطه،
 

 
 :یلنگرود با شمس گفتگودر  
 
 

آقای لنگرودی، سخن درباره مشروطيت و تاثيراتی است که اين  تالش ـ
. های ادبی ـ اعم از نثر و نظم ـ از خود بر جای گذاشت ی در زمينهجنبش مل

باغ پريشان و سرو و کاج پريشان ـ ملک : سرايد شاعر عصر مشروطه می
پريشان و تخت و تاج پريشان؛ شما اين تاثيرات را در شعر فارسی چگونه 

 کنيد؟  ارزيابی می
 

ت شده است که دربارة انقالب مشروطه تا اين حد صحب شمس لنگرودی ـ
ئی از مقدمات نباشد، از جمله اين که انقالب مشروطه،  نيازی به گفتن پاره

انقالبی اجتماعی به نيت ورود به عرصة مدرنيته بود؛ انقالبی که ايران را از 
گرائی،  نظام ارباب ـ رعيتی همه جانبه و سنت بيرون بياورد و وارد در تعقل

اما انقالب مشروطه . انون مداری کندگرائی، احترام به فرديت و ق تجربه
مسئله جدی مواجه شد که بعضی از آنها در انقالب بورژاوزی  ايران با چند

اين که مناسبات اجتماعی ـ . غرب هم وجود داشت و بعضی ويژة ايران بود
اقتصادی ايران و اخالقيات سنتی در برابر استقرار نظام جديد جان سختی 

ولی در انقالب . ر غرب هم ديده شده بودکند، امری طبيعی بود که د
کرد که مهمترينش  مشروطة ايران، عواملی اين جان سختی را تشديد می

ئی  اين بوده که انقالب در غرب نتيجة يک تطّور طبيعی تاريخی بود، ميوه
شد که  بود که رسيده بود و به قول سهراب سپهری دست فوارة خواهش می

ا بيش از اين که درون جوش باشد، بچيندش، ولی انقالب مشروطة م
محصول آشنائی ما با غرب و تحرکات بيرونی بود، يعنی معلوم نيست که اگر 
روشنفکران و تاجران و حاکمان ايرانی با وضعيت جديد در غرب آشنا 

در . پيوست شدند، کی و چگونه انقالب مشروطه در ايران به وقوع می نمی
داری وجود  ام تازه تأسيس سرمايهغرب، دستورالعملی برای استقرار نظ

شان را  رفتند و در جريان آزمون و خطا راه نداشت، گام به گام پيش می
اما در ايران تصور شد که از همة . کردند يافتند و نهادهاشان را مستقر می می

شود الگوبرداری کرد، در حالی که نهادهای آنجا،  آوردهای غرب می دست
نيتة آنجا بود و کارائيش در آنجا لزوماً به معنای تز برخورد سنت و مدر آنتی

. سنت هر جا مدرنيتة خود را خواهد داشت. کارآئی مطلق در همه جا نبود
، پيشنهاد (نه اشکال)مشکل دوم . اين امر، مشکل اول مدرنيته در ايران بود

نظام تازه تأسيس سوسياليستی در همسايگی ايران بود که برای بخش قابل 
داری غرب  روشنفکران جذابيت بيشتری نسبت به نظام سرمايهتوجهی از 

نتيجه اين که اگر در غرب دو نيروی عمدة سنت و مدرنيته در برابر . داشت
های متفاوت در برابر  آرائی کرده بودند، در ايران، سه طيف با کيفيت هم صف

ران ، بورژوازی در راه، و هوادا(نه رو به مرگ)سنت قبراق : هم قرار گرفتند
و هر يک از اين سه طيف هم، ادبيات و (. به قولی واقعاً موجود)سوسياليسم 

. ادبياتی که در ادامة سنت بود. اخالقيات و پيشنهادهای خود را داشتند
شناسی کهنه و استقرار  ادبياتی انقالبی که خواست واژگونی نظام زيبائی

تأثير جنبش . علوم بودنظامی تازه بود، و ادبيات بينابينی، تکليف گروه اول م

شان از آيندة جنبش  بر دو گروه ديگر، بستگی به عمق درک و حد توقع
برداشت احساسی و سطحی، عملکردی سطحی در حد تغيير کلمات . داشت

داشت و برداشت عمقی و « ترن»به « اشتر»و « ملت»به « معشوق»از 
. پی داشتشناسی در  ئی از جنبش، عملی در حد تغيير نظام زيبائی ريشه

عمده شاعران عصر مشروطيت بطور طبيعی از گروه اول بودند، چرا که درک 
تنها گروه قليلی بودند که معنی . شناسی ديگری نداشتند ديگری از زيبائی

دانستند که اين جنبش، زندگی روزمره  دانستند و می ناگزيری تاريخی را می
ير خواهد داد و همة امور و آداب و رسوم و شعر و زبان و معنی زيبائی را تغي

را از سنت به مدرنيته سوق خواهد داد، که ابوالقاسم الهوتی، تقی رفعت، 
از آن جمله ... زاده، صادق هدايت و نيما يوشيج، و بعدها جمال... آخوندزاده،

دانست که زندگی جديد در راه، ادبيات خود را به همراه  تقی رفعت می. بودند
. تاخت به عنوان سمبل جهان گذشته میخواهد داشت لذا به سعدی 

همچنين بود نيما يوشيج که به قله ادب و فرهنگ ايران يعنی حافظ تاخت 
حافظا اين چه کيد و دروغ است، کز زبان می و جام و ساقی است، نالی »که 

بازی که باقی است، من بر آن عاشقم  ار تا ابد باورم نيست، تو بر آن عشق
شود که مثالً وقتی  ال با اين توضيحات روشن میخوب، حا. «که رونده است

( که جوانکی بود)ئی بود با آراء تقی رفعت  الشعراء بهار که اديب برجسته ملک
يا مرگ يا تجدّد و اصالح، »نوشت  خاست و در عين حال می به جدل برمی

راهی جز اين دو پيش پای وطن نيست ايران کهن شده است سراپای، 
 « شدن نيستدرمانش جز به تازه 

 
 تا حدی که در هيچ زمينه به اصول . توقعش از تجدّد و اصالح تا چه حد بود

 . کلی لطمه نخورد، چنان که بعدها هم خوشبختانه زنده ماندند و ديديم
 

تان  ـ همان طور که خود شما هم در نخستين صفحات پژوهش ارزنده تالش
ن شعر و شاعری در دوران ايد، پيشگاما راجع به تاريخ شعر نو اشاره نموده

ای  های سنتی، شعر فارسی را به سبک تازه مشروطيت با شکستن قالب
آنان اشعاری . داشتند که در آن اوزان پيشين درهم شکسته بودند عرضه می

گرفتند و وزن  جای نمی... های مثنوی ـ رباعی و سرودند که در قالب می
نوسرای آن دوران،  به نظر شما شاعران. دادند جديدی را تشکيل می

 ازکداممکتب ادبی متاثر بودند؟
  

شاعران نوگرا و نوسرای ايران عمدتاً تحت تأثير ادبيات  شمس لنگرودی ـ
اين تأثير گاه مستقيم و گاه از طريق ادبيات روسيه و ترکيه . فرانسه بودند

عنی يشاعران اوليه نوگرای ايران تحت تأثير شاعران اوليه نوگرای غرب . بود
نخستين اشعار آزاد ابوالقاسم الهوتی، . ها بودند ها و سمبوليست رمانتيک

همچنين است نيما که به شدت . هائی از شعرهای ويکتورهوگو است ترجمه
های درخشانش از  نيما در تحليل. های فرانسه بود تحت تأثير سمبوليست
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ارسی به ناپذيری تغيير زيبائی شناسی شعر ف ادبيات جهان و در بيان اجتناب
 . های زيادی دارد های غرب اشاره سمبوليست

 
ای از سرايندگان ايرانی در آن دوران،  آمد که عده ـ در واقع چه پيش تالش

بر عقيم بودن اوزان سنتی آگاه شدند و در پی ساختار شکنی از وزن شعر 
اين : فارسی برآمدند؟ در واقع آنان معتقد بودند ـ به تعبير فرخی يزدی ـ که

 .ی بد را به هم زنيم کل زندگی نبود قابل دوام ـ خوب است اين طريقهش
 

. کنندة نهائی، زندگی است تعيين. حق با فرخی يزدی بود شمس لنگرودی ـ
ات سنگ شده ديگر يرعيتی سنگ شده و ادب آن شکل از زندگی ارباب ـ

دور  هزار سال بود که همة امور در ايران در يک دايرة بسته. قابل دوام نبود
اولين شک و ترديدی که در نوع فکر و زندگی ايرانی پيدا . چرخيد خود می

شد ديگر چندان نيازی به نبوغ نبود که به درک عقيم بودن اوزان سنتی پی 
وقتی شما . ناپذير خوب بود ناپذير برای مفاهيم تخطی اوزان تخطی. برده شود

اشی ديگر کنيد معلوم است که تخطی در حو در اصل قضيه تخطی می
ها از هيچگونه  تا پيش از ورود به عرصة مدرنيته که آدم. مشکلی نيست

شان امکان و  های خصوصی برخوردار نبودند و لذا مسائل و دغدغه« فرديت»
قابليت ورود به شعر شاعر را نداشت، موضوعات قابل طرح، کلياتی بودند 

ر ناپذير هم برای مفاهيم تغيي. تغييرناپذير مقدس، تثبيت شده و تأئيد شده
ها ارزشی  با جنبش مشروطه که قرار شد آدم. ناپذير مناسب است قوالب تغيير

شان را خودشان تعيين کنند و  پيدا کنند و شناسنامه داشته باشند و سرنوشت
. ند، شروع کردند به بيان فرديت خودشان در شعريدر واقع آدم به حساب بيا

ها ديگر در آن چهارچوب  صاوير، استعارهها، تعابير، ت خوب، بسياری از واژه
ئی،  گنجيد اشکالی هم نداشت که نگنجد، چون هرگز در هيچ دوره بسته نمی

لذا آن چهارچوب توسط سه . چهارچوب و قالب، جزء ذات و جوهر شعر نبود
چهارنفر مثل تقی رفعت، ابوالقاسم الهوتی و نيما يوشيج شکسته شد و دور 

رسد از قوه به فعل  شعر همچنان که به ذهن میريخته شد و قرار شد که 
يعنی وزن از حالت امری عرضی و . درآيد، و ما با اوزان شکسته مواجه شديم

زينتی خارج شد و به همراه شعر خلق شد ويکجوری جزء ذات هر شعری 
هر شعری وزن ويژه خود را يافت و وزن نيز مثل ديگر امور زندگی . شد

پس . شد« خود ويژه»ديت يافت و به قول معروف مدرن يا شبه مدرن ما، فر
العاده نبود تا قالب شعر سنتی شکسته شود،  نيم که نيازی به آگاهی فوقيب می

اما در ايران . خوب يکيش هم قالب شعر بود. شد همه چيز داشت شکسته می
ما، اتفاقاً آگاهی باالی چندنفر که   برخالف بسياری از کشورهای همرديف

يعنی آگاهی . ويژه نيما يوشيج، امر شکسته شدن را تسريع کردنام بردم، ب
اين چندنفر عامل و باعث شکسته شدن وزن نبود، لزوم شکستن، اينها را 

و خوب ارزش . متوجه خود کرد، ارزش اين چندتن بويژه نيما در همين بود
توانستند پی ببرند و  نفر بودند که به اين ضرورت می مگر چند. هم داشت

 يش طرحی نو پی افکنند؟ پيشاپ
 

ـ آقای لنگرودی در کنار شکست فرم در شعر فارسی، ما شاهد تالش 
پديدآمدن محتوايی تازه هم در شعرهای دوره ناصری و هم عصر مشروطيت 

های متافيزيکی  گر فرآوردهيگر به آسمان و ديدر اين محتوا، شاعر د. هستيم
. عينی و رخدادهای اجتماعی داردآن نظر ندارد، بلکه سر در آستان واقعيات 

سرايد که  از عشقی می. گويد شعر عصر مشروطه از رنج واقعی سخن می

او از . آيد بسته تن و جسم آدمی است و برای لذت جسمانی به کار می
پرسد و بر ساختار بسته و از  های اجتماعی و نابرابريهای عينی می تفاوت

: سرايد شرف در آن دوران میا. زند ی جامعه نهيب می شده پيش تعيين
ی ترقی است ـ اين شعله  ی ترقی است ـ مجلس هم خانه نشانه  مشروطه

شعر عصر مشروطه، جايگاه . ی ترقی است زبانه ترقی است ـ اين شعر ترانه
ستاند و بر حق انسانی آزاد زيستن و قدرت انتخاب  آسمانی پادشاه را از او می

وامل اين جابجايی و گسست از دنيای علل و ع. فشارد داشتن او پای می
 توان فهميد و تحليل کرد؟ سنتی به جهان جديد را چگونه می

  
تا پيش از نيما، بجز ( بجز رباعی)اول اين که شعر ايران  شمس لنگرودی ـ

و عاملی که کل يک شعر را . در سطح افقی، يعنی در يک بيت، فرم نداشت
رم به معنی هماهنگی شکل و ف. کرد، موضوع شعر بود به هم مربوط می

اما محتوای . محتوا و ارتباط درونی عناصر سازنده يک شعر، با نيما پيدا شد
با انقالب مشروطه، شاعر ايرانی از . شود شعر، بله، وجود داشت و عوض می

گرداند و به قول شما بر آستان واقعيت عينی و  آسمان و متافيزيک روی می
و دليلش اين بود که تا پيش از . دگذار رخدادهای اجتماعی سر می

مشروطيت، تصور عمومی بر اين بود که زندگی و فلسفة زندگی همين است 
مثالً برای اين که . که نسل در نسل ادامه دارد و چيزی به غير اين نيست

شويم، چرا يکی غنی و  ميريم از چه مريض می آئيم، چرا می چرا به دنيا می
هائی وجود داشت که همه متافيزيک و آسمانی  يکی فقير است و غيره، پاسخ

بود و ترديدی هم در آنها نبود، چون گفتمان مسلط گفتمانی دينی بود، 
گفتمانی بود که باالتر از بشر جريان داشت و بشر کسی نبود که در آن 

آورد بر آن همان   ترديد کند، و اگر هم کسی اگر و مگری در ميان می
القضاء و  الدين سهروردی و عين خ شهابرفت که بر سر حالج و شي می

و اين درحالی بود که اينها هم تازه در همان چهارچوب . ديگران رفته بود
اش کنار زدن گفتمان مسلط  خوب، انقالب مشروطه يک وجه. دادند نظر می

خواستند  اينها، جدا از اعتقادات عمومی، خودشان می. چندين هزارساله بود
خواستند جدا از مقولة تقدير و مشيت و  می. ر استببينند مطلب از چه قرا

های اجتماعی و اقتصادی و  ها ببينند که چه علت اهلل بعضی وجوه ظل
به قول اميل زوالی ناتوراليست، . شود ها می فرهنگی باعث بدبختی آدم

خواستند همه چيز را زير چاقوی تشريح ببرند، کالبد شکافی کنند و ببينند  می
و اين جسارت ناشی از . شود و درمانش چيست ا ناشی میاين مرض از کج

پيشتر از اين، بر . اعتبار يافتن فرديت بود که با انقالب مشروطه عمومی شود
. دانستند اساس همان گفتمان آسمانی، شاه را سايه خدا بر روی زمين می

گفتند تا در يکی صالحيت واالئی نباشد و از فرة ايزدی برخوردار نباشد  می
جستند، با جنبش  شود، يعنی داليل را در عرصة فوق بشری می شاه نمی که

مشروطيت فهميدند که به قول برتولد برشت آدم آدم است و بسياری از اين 
شعر . رسند ها می ها هم اگر امکانش را داشته باشند به آن توانائی آدم

کرد و شعر  مشروطه جايگاه آسمانی پادشاه را از او نگرفت، روزگار اين کار را
 . بازتابش داد

 
ای را وارد ادبيات ايرانی کرد؛ شايد  ـ وقوع مشروطيت، مفاهيم تازه تالش

همان طور . خواهی را سرلوحه اين مفاهيم دانست پرستی و مليت بتوان وطن
دانيد اين مفهوم و ديگر مضامين عينی و اجتماعی، بازتابی از  که می
 مدرن بودند؛ به نظر شما شاعران عصر  ی فرديت بود که ارمغان غرب انديشه

 

 شان را خودشان تعيين کنند و در واقع آدم به  ها ارزشی پيدا کنند و شناسنامه داشته باشند و سرنوشت با جنبش مشروطه که قرار شد آدم

ها ديگر در آن چهارچوب بسته  ها، تعابير، تصاوير، استعاره خوب، بسياری از واژه. به بيان فرديت خودشان در شعرند، شروع کردند يحساب بيا

 .ئی، چهارچوب و قالب، جزء ذات و جوهر شعر نبود گنجيد اشکالی هم نداشت که نگنجد، چون هرگز در هي  دوره نمی
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 مشروطه اين تحول فکری را دريافته بودند؟ 
 

های مقدس را برداشتند و  ـ به نظرم نه، آنها تعدادی از واژه شمس لنگرودی
پرستی  يافتند، جايش گذاشته بودند که وطن های ديگری که تقدس می واژه

ن صدر مشروطيت با مقوله برخورد روشنفکرا. خواهی از آن جمله بود و مليت
. گفتند آميز بود؛ انگار که از امامزاده سخن می وطن و مليت برخوردی تقدس

که به معنای پرستاری و تيمارداری وطن است، « وطن پرستی»مثالً از 
تعصب از . انتظاری هم غير از اين نبايد داشت. شد عبوديت وطن مستفاد می

اما از اين . شود ه عوض نمیخصوصيات بارز سنّت است و يکروزه هم ک
تا پيش از . تان درست است ها و اشکاالت طبيعی که بگذريم، حرف ضعف

مشروطيت، مردم يک محدودة جغرافيائی و سياسی، تحت يک نظام دينی 
يکی از توقعات جنبش . را داشتند« امت»شدند و حکم يک  اداره می

ود و همگی مشروطه اين بود که موسی به دين خود و عيسی به دين خ
تحت لوای يک قانون اساسی قرار گيرند، قانونی که خود مردم تصويب کرده 

و وطن که قبالً به معنی محل . بدين ترتيب، امت به ملت تبديل شد. باشند
تولد افراد بود، گسترش يافت و محل تولد جمع کثيری در محدوده 

ل معنای و جالب است که اين نکته، يعنی تحو. جغرافيائی را شامل نشد
( های عصر خود بود ترين آدم که يکی از مدرن)های نيما نيز  وطن، در نامه

ها، همان يوش است نه  منظور نيما از وطن در بسياری از نامه. شود ديده می
گيرد، حتی  دهد که تحوالت به کندی صورت می و اين نکته نشان می. ايران

عی است که در ديگر با اين وصف طبي. در نزد شاعری انقالبی چون نيما
علت اين تحول کند . شاعران کندتر و ديرتر اين تحول فکری صورت بگيرد

دار  خدشه. بخشد اين است که مجموعة افکار هر کس به زندگيش معنا نمی
ئی از افکار هر کس، اگر نتواند چيز ديگری جايگزينش کند،  شدن هر گوشه

ها حاضر  معموالً آدم. ردمساوی است با پريشان حالی و از هم پاشيدن آن ف
اند يک فکر قديمی را از خود دور  نيستند تا مورد قطعاً بهتری پيدا نکرده

مخصوصاً در چنين دورة پرتالطمی که . ريزد شان به هم می سيستم. کنند
بويژه از اين دوره که قرار است خودشان . درست و غلط هنوز روشن نيست

شان در برابر قانون  اسخگوی اعمالهای امور را در دست گيرند و پ سررشته
 .باشند؛ قانونی که خودشان قرار است تنظيم و تصويب کنند

 
توان در شعرهای عصر مشروطيت پيدا  ـ چه مضامين ديگری را می تالش

 اند؟  کرد که در گسست از دنيای سنتی مطرح شده
 

. شد هر مضمونی که به مقولة فرديت مربوط می شمس لنگرودی ـ
اصلی جنبش مشروطيت رسيدن به فرديت حقيقی و حقوقی  گيری سمت

اين که انسان ايرانی از شکل گله درآمده و به عنوان يک فرد حق . افراد بود
ها عموماً بار اخالقی  تا پيش از مشروطيت واژه. و حقوقش شناخته شود

معنی آزادگی   مثالً از آزادی. داشتند، بعد از آن بود که بار حقوقی يافتند
با انقالب . نيازی بود و بی« استغنا»شد که قصد و غرض  فاد میمست

يابد و معنی آزادی فردی  مشروطيت است که لغت آزادی معنای حقوقی می
داد و اندرون از  نيازی می فقر هم معنی بی. دهد از قيد و بندها حکومتی را می

در زن که . طعام خالی داشتن نه به معنی گرسنگی بلکه در مقابل آز بود
. ثيری و مطلقاً منزه و پاک بود و يا ديوشد يا موجودی ا ها از او ياد می کتاب

ئی از  با انقالب مشروطيت بود که زن هم به عنوان يک انسان که مجموعه
از عدالت تنها در حوزة الهيات بود که سخن . گوشت و خون است مطرح شد

نتيجه اين که با . ها هست تيارات آدمآمد که بعد معلوم شد از اخ به ميان می

شوند، نخست  انقالب مشروطيت دو گروه واژه جديد وارد کار زار زندگی می
کند  شان را عوض می هائی که پيشتر هم بودند و گسست از سنت معنای واژه

های تازه که نياز به زندگی جديد  اش را مثال آوردم، دوم، واژه که چند نمونه
 . ايم را کرده  د، مثل همين فرديت که صحبتشآور به وجودشان می

 
هايی که راجع به  ـ آقای لنگرودی پس در واقع با توجه به صحبتتالش 

های عصر مشروطيت طرح شد،  تحول در محتوا و شکست فرم در سروده
ی خاصی  معتقد باشيم و دوره( شعر مشروطه)توانيم به مفهوم و مصداق  می

ی  يران به آن اختصاص دهيم که در بردارندهرا در سير تاريخی ادبيات ا
 های مدرنيته بودند؟  مايه درون

 
توانيم به مفهوم و مصداق شعر مشروطه در ايران معتقد  می: شمس لنگرودی

مان به آن اختصاص دهيم  باشيم و دورة خاصی را در سير تاريخی ادبيات
دارندة ولی نه به دليل تحول چشمگير در محتوا و شکستن فرم که دربر

های ديگری که آن را از شعر  های مدرنيته باشد، بلکه به سبب ويژگی مايه
هائی  مهمترين مشخصة شعر مشروطه، حرف. کند پيش از مشروطه جدا می

های کهن  است که پيرامون اشتياق به مدرن شدن يا تجدد در همان قالب
رنيته در شود، از عالقه به مظاهر مد شعر مشروطه مدرن نمی. شود گفته می

با ... از آزادی، مجلس، قانون، استبداد، اتومبيل، روزنامه و. رود آن سخن می
زيست در زمرة شعر  اين وصف، نه شعر نيما يوشيج که در آن عصر می

مشروطه است، و نه شعر مثال صفای اصفهانی و نعيم و شوريده و حتی ميرزا 
وا و شکستن فرم تحول چشمگير در محت. زيستند حبيب که در آن دوره می

های شعر نيما و شعر نيمائی بود که  که در بردارندة مدرنيته باشد از مشخصه
 . البته در زمرة شعر مشروطه نيست

 
ـ آقای لنگرودی شما هم موافقيد که اين مصاحبه را با سخن از شعر تالش 

ی تحولی را که شعر  نيمايی به پايان ببريم؛ نيما به نوعی نتيجه و ثمره
هايی که در آن جنبش  های جنبش مشروطيت و ايده زمينه ی از پيشفارس

مطرح شدند را در خود جای داده بود، در ادبيات منظوم ايران نهادينه کرد؛ 
هايی برای شعر نيمايی در اين رابطه اعم از سبک و محتوا،  چه مشخصه

ا با های او عنوان کرد؟ و باالخره اينکه چه تاثيراتی ر توان برای سروده می
 های نوين، نيما به شعر بعد از خود در ايران فراهم ساخت؟  دستمايه

 
نيما، نتيجه و . تان درباره شعر نيمائی درست است حرف شمس لنگرودی ـ

تأثير آراء و شعر نيما بر شعر . ثمرة جنبش مشروطه است نه شاعر مشروطه
فارسی را تأثيرش آنقدر بود که مسير هزارسالة شعر . معاصر که روشن است

های فراوانی که از شعر سنتی ايران  شعر امروز ما، به رغم بهره. تغيير داد
شعر امروز فارسی . گيرد، در ادامة شعر سنتی فارسی نيست گرفت و می

ارزش نيما در اين بود که با تحليلی . زبانان دنيا، ادامة آراء مدرنيتی اوست
شعر نيما به لحاظ مشخصة . ديد روشن، مسير و آيندة فرهنگی را می

آميز، و  های تثبيت شدة تقدس گوئی محتوائی، رويگردانی از تکرار و کلی
يافته شاعر؛ و از نظر فرم،   های شخصی و فرديت توجه به بيان تجربه

آراء نيما در آثار منثور او پراکنده است، ولی چند اثر . ساختمند کردن شعر بود
جای ويژه « در زندگی هنرپيشگانارزش احساسات »تئوريک او، بويژه کتاب 

 .دارد
 

  .تالش ـ آقای لنگرودی با سپاس از شما
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 مشروطه و موسيقی
 سرفصل های نوآوری در موسيقی ايران

 
 
 

 دکتر محمود خوشنام
 

يکی ديگر از تأثيرات فرهنگی جنبش مشروطه در جامعة موسيقی ايران، گشوده شدن راه هنرنمائی به روی 
« مسائل مبرم سياسی»بايست به  جنبش در آغاز کار می. اين گشايش به آرامی انجام گرفتالبته . زنان است

های اسالمی «تابو»کاران مذهبی نيز در رهبری جنبش مشارکت داشتند و به  از آن گذشته محافظه. پرداخت می
چه برسد . دادند ت میرفتند کمابيش اعتبار اجتماعی خود را از دس مردانی که به سوی موسيقی می. پايبند بودند

 .شدند کردند مستحق سنگسار می به زنان که اگر چنان می
 
 

اند، و موسيقی ملی  های همگانی رانده شده اينک که در زمانة ما، دوره استقرار نظام اسالمی، زنان از نو، از صحنه
زنان نخستين را  های توان اهميت فرهنگ مشروطه و دالوری اند، بهتر می را از صدای آنان محروم ساخته

 !ديگری، به يقين اين راهبندان تازه را نيز از ميان برخواهد داشت« حادثه تاريخی». دريافت

شمار پيدا کرد که هنوز هم سرسختانه  های بی دوّمی، راهبندان. تجدّد و آزادی: داد مژده می« موهبت»يابی جامعة ايران را به دو  ، دست«مشروطه»
های نفوذ و  پرستان، راه دوّمی ولی با وجود پايداری کهنه. ها که هدر رفت و آزادی به دست نيامد چه سرها که برباد و چه خون. بر جای مانده است

توفيق نسبی تجدّد شايد از آن روی به . ها نشست و آرزوی آزادی دست نايافتنی را نيز در خود نگاه داشت در انديشه. گستردن خود را پيدا کرد
غافل . شد، ماندگاری پيدا کرد نمود که با تظاهر به آن می ظاهراً چيزی می. طلبيدند عالوه بر آزاديخواهان، دشمنان آزادی نيز آن را میدست آمد که 

عة شايد حق با حاکمان امروزی جام. اند راه را بر هر کدام که بگشايند، آن ديگری را نيز پرورش داده. از آن که تجدّد و آزادی پروندة يکديگرند
 !کنند ايران باشد که آزادی و تجدّد را هم زمان سرکوب می

های  توان از آهنگ گيری مظاهر اين تجدّد را می پی. ها گرفته است باری، موسيقی ايران نيز چون نهادهای ديگر فرهنگی از تجدّد مشروطه بهره
ای که تجدّد  ترين بهره در اين ميان بزرگ. ادامه داد« ينقی وزيریعل»های  آغاز کرد و تا نظرات و آفريده« عارف قزوينی»های  و ترانه« درويش»

البته صد سال موسيقی نوآورانه پس . مشروطه به موسيقی ايران رسانيده اين است که آن را از انحصار خواصّ به در آورده و همگانی ساخته است
، دريافت جريان تکوينی موسيقی پس از مشروطه را «پيش درآمد»نگاهی به اين . ای داشته است از مشروطيت، پنجاه سال زمينة پيش انديشه

 .سازد تر می آسان

 

پيشينة نوانديشی، نوزائی و نوآوری در نهادهای فرهنگی و اجتماعی ايران به 
رسد، به سرآغاز دورة ناصری و صدارت مرد سربلند  صدوپنجاه سال پيش می

های شتابنده علمی و  ا پيشرفتاو که ب. خان اميرکبير تاريخ ايران، ميرزا تقی
 ماندة آن سال صنعتی غرب آشنايی داشت در اين انديشه بود که ايران عقب

همين انديشه بود که . ها برخوردار سازد ها را نيز از مزايای اين پيشرفت
دارالفنون را به وجود آورد ـ بماند که درست سيزده روز پس از گشايش اين 

يانگذارش را در حمام فين کاشان گشودند های بن مرکز بزرگ آموزشی رگ
ـ  در آغاز بخشی از شعبات ! تا خدمتش را پاداشی در خور داده باشند

 اميرکبير می. هفتگانة دارالفنون به آموزش فنون نظامی اختصاص يافته بود
خواست ايران نيز قشونی منظم و کارآمد چون اروپائيان داشته باشد ولی کار 

از . شيوة غرب بدون موسيقی مناسب، مقدور نبود و تمرين سپاهيگری به
 بخت خوش ناصرالدين شاه نيز که در سفرهای پرهزينة خود مجذوب رژه

 های موزيکال نظاميان اروپائی شده بود، از اقدام اميرکبير در گشايش شعبه
در همين . ای ديگر در دارالفنون برای آموزش موسيقی نظام حمايت کرد

که شاگردانی برجسته پرورش يافتند که تأثير شعبة کوچک فرعی است 
ای  کارشان به زودی از محدودة سپاهيگری فراتر رفت و حال و هوای تازه

 .در فضای بسته و محدود جامعة موسيقی ايران پديد آورد

موسيقی »دان فرانسوی، برای سرپرستی  پس از آمد و رفت دو موسيقی
که « آلفرد ژان پاتيست لومر» :، فرانسوی ديگری آمد که ماندگار شد«نظام
، 3223سال در ايران ماند، با عشق و عالقه کار کرد و سرانجام در سال  15

 .سه سالی پس از برپايی مشروطيت درگذشت
شاگردان نيز با زبان فرانسوی آشنايی نداشتند، با . دانست فارسی نمی« لومر»

آموزگار فرانسه و « الدوله اکبر خان مزين علی»اين همه او توانست به ياری 
ها را با  ای کارساز برقرار کند و آن نقاشی در دارالفنون با شاگردان خود رابطه
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همين شاگردان بودند که راه او را ادامه . مبانی موسيقی علمی آشنا سازد
دادند و شعبه موسيقی نظام 
دارالفنون را به مرور، به 
مدرسة مستقل موسيقی و 

هنرستان »در پی آن به 
« ی موسيقیعال

تبديل ( کنسرواتوار تهران)
لومر نخستين کتاب . کردند

را نيز « تئوری موسيقی»
مترجم »به ياری همان 

به فارسی انتشار « نقاش
عالوه بر آن گاه در . داد

 هائی که برگزار می کنسرت
کرد، قطعاتی از موسيقی 
ملی و بومی ايران را ـ که 
خود برای اجرای با ارکستر 

 د ـ میتنظيم کرده بو
او همين قطعات . گنجانيد

بار به خط  را برای نخستين
المللی موسيقی درآورد بين

هائی جداگانه  و در جزوه
های  کنسرت. انتشار داد

گروهی لومر و شاگردانش، 
چند مفهوم بنيادين را در 
جامعة موسيقی ايران 

 گروه: برجسته ساخت
نوازی، چندصدائی 

که ( هارمونی)وهمآهنگی 
شکفتن و باليدن بعدها در 

موسيقی ملی نقش مهم 
از سوی ديگر . اند ايفا کرده
دانان ايران، در  موسيقی

های  جريان کنسرت
ارکستری، با طيف رنگارنگی از سازهای موسيقی اروپائی آشنا شدند که 

دادند، مثل  موسيقی سنتی، سازگاری نشان می« روحية»ها که با  برخی از آن
های موسيقی  ها و ريتم آشنائی با فرم. ارشان آمدپيانو و ويولن، بعدها به ک

ها  ها به وجود آورد تا آن جا که از برخی از آن ای برای آن اروپائی نيز جاذبه
ها و اجراهای خود  بعدی خود بهره گرفتند و تنوعی به ساخته« تصنيفات»در 

ای در جامعة موسيقی ايران گشوده شد  تازه« حوزة»به اين ترتيب . بخشيدند
پيشرو نه از نظر ماهوی، . را نهاد« موسيقی پيشرو»توان بر آن عنوان  که می

بلکه از اين روی که زبان تازه غير مرسومی را برای بيان موسيقی ملی به 
 های بلند را می های سازگار، مالل     تکنوازی «همنوازی»گرفت،  کار می

رديف موسيقی  ای و ضربی را که همه از درون شکست و ترکيبات تازة نغمه
ارکستر و . کرد آمد، عرضه می سنتی و يا منابع موسيقی روستائی به دست می

. نهاد های گروهی، تأثير مهم ديگری نيز در جامعه بر جای می همنوازی
موسيقی سنتی تا . بُرد تری از شنوندگان می موسيقی را به درون جمع گسترده

چهار، پنج نفری پايش . ودب« محفلی»پيش از برپايی ارکستر نوعی موسيقی 

سازهای ظريف . را تکميل کنند« حال ديگری»نشستند تا حالی کنند يا  می
. آمد سنتی نيز به کار همين محافل می

تر  ارکستر ولی با سازهای بيشتر ـ و قوی
ـ راه را برای همگانی شدن موسيقی 

ای  از همين روی پديده. کرد هموار می
قی موسي است که در جامعه شناسی 

 .کند اهميت ويژه پيدا می

 
 های درويش  کوشش

با آنکه بسياری از استادان سنتی با حوزه 
تازه، ارکستر و کار گروهی مخالف بودند، 
ولی جاذبة کار تا آن جا بود که برخی از 

تر بودند خود به اين  ها که نوانديش آن
در صدر آنان بايد از . جنبش پيوستند

ه معروف ب« غالمحسين درويش»
ياد کرد ( 3253-3155)« خان درويش»

هايی نوآورانه و بيرون از  که هم آهنگ
آفريد و هم  معيارهای متداول سنتی می

انجمن »ها را با ارکستر مختلط  خود آن
کرد ـ از ياد نبايد برد  رهبری می« اُخُوت

که درويش، مبانی موسيقی را در 
خردسالی در همان شعبة موسيقی 

ود که زير نظر دارالفنون آموخته ب
شد ـ او با آن که طبل  اداره می« لومِر»

نواخت ولی دل به سازهای  و شيپور می
مضرابی بسته بود که در محافل شبانه 

از اين . شنيد ديد و می ها را می پدر آن
آقا »روی پدر او را نزد استاد زمانه 

. تار بياموزد فرستاد تا تار و سه« حسينقلی
شتر به درازا گويند دو سه سالی بي می

ای گرم پيدا کرده  نکشيده که پنجه
وری از  از سوی ديگر در بهره. است

محضر آقاحسينقلی، با رديف موسيقی 
هائی که از مبانی علمی  سنتی ايران نيز آشنا شد که در پيوند با آگاهی

موسيقی به دست آورده بود، او را به يکی از سرآمدان موسيقی ملی دورة 
ستودند ـ کار او را می گرايان محافظه در جمع هم سنت. مشروطه تبديل کرد

اش ـ  و هم تجددطلبان که  های شيرين سنتی البته بيشتر به خاطر نواخته
. های ارکستری داشتندهای او در آهنگسازی و سازآرائی چشم به نوآوری

که به او نيز خواهيم )با نام عارف قزوينی « موسيقی مشروطه»معموالً 
ولی با اين همه اگر از . وند خورده است که حق او نيز هستپي( پرداخت

های عارف درگذريم، کيفيت هنری  تأثيرات سياسی و انقالبی شعرها و ترانه
عارف اگر چه با  . رسدخان، نمی کار و انديشة او هرگز به پای درويش

ا ها ر ترانه. موسيقی سنتی آشنا بود ولی چَم و خَم آهنگسازی را نياموخته بود
نهاد و نتيجة  ها شعر می آفريد، خود برآنبيشتر به نيروی ذوق و احساس می

 درويش ولی با  آشنائی. خواند پيوند را خودش با دانگ صدائی که داشت، می
های رديفی  ای که با مبانی اصلی موسيقی و نيز با چَم و خَم های مدرسه

بهترين ) ساخت و کارهای ديگر را به ديگران داشت تنها آهنگ   می

 غالمحسين درويش
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او از اين راه، آهنگسازی را در جامعة . گذاشت وا می( شاعران و خوانندگان
از . ايران، برای نخستين بار به يک حرفة جدی و مستقل تبديل کرده است

های درويش نه تنها با  آن گذشته، همانگونه که اشاره کرديم، آفريده
آمد ـ اجرا در میهمراهی يک ساز، که با ارکسترهای کمابيش بزرگ نيز به 

 المللی در کنار هم می بار در اين ارکستر، سازهای ايرانی و بين برای نخستين
خان کم  از سوی ديگر، درويش. آنکه تأثير يکديگر را خنثی کنند نشستند، بی

های  ها و ريتم سازی در نغمه ساخت و در اين گزيده ساخت ولی گزيده می می
ها در  همة اين. جُست ی بيگانه، بهره میتازه، حتی گاه برخاسته از موسيق

از پيش . های او را سرشار ساخته است خدمت تنوعی قرار گرفته که آفريده
تصنيف نيز به  0رِنگ و  3درآمدهای هفتگانة درويش خان که بگذريم، از او 

های او با همة پرهيزی که از  يکی دو فقره از تصنيف. يادگار مانده است
ميزش با شعر محمدتقی بهار، رنگ و بوی سياسی داشت، در آ» سياست»

 !تمام شده است« مشروطه»ضداستبدادی گرفته و به سود 

خان گذر کنيم ضروری است به دو نکتة  پيش از آن  که از کنار درويش
بينی  ديگر دربارة زندگی هنری او اشاره کنيم که در شکل دادن به جهان

فرهای او به بيرون از ايران يکی س. موسيقائی نقش عمده ايفا کرده است
پرکنی، دوبار او  های صفحه  پرآوازه شدن درويش سبب شد که کمپانی. است

اگر چه سفر دوم . هايش به لندن دعوت کنند ها و ساخته را برای ضبط نواخته
انجاميد « تفليس»به دليل درگير شدن جنگ اول جهانی، به جای لندن، به 

ا با موسيقی غربی و شيوة اجرا و های او ر ولی هر دو سفر آشنائی
درويش با گروهی از هنرمندان سنتی به اين . ارکستراسيون افزايش داد

داد چيزهايی  سفرها رفته بود، ولی در بازگشت تنها او بود که نشان می
ای که  قطعات تازه. ای برای خود فراهم آورده است آموخته و تجربيات تازه

ای برخوردار بود که در موسيقی سنتی  هساخت، از ساختار ريتميک تاز می
او که خود از اين ساختار تازه آگاهی داشت . ايران تا آن زمان سابقه نداشت

نهاد مثل  ها می های غربی را که به کار گرفته بود، بر آن نام همان ريتم
های بيگانه نه  نکته اينجاست که اين ريتم. مارش، پولکا، والس و مازورکا

آورد که با آن  جوهر محتوائی موسيقی سنتی وارد نمیتنها آسيبی به 
 .آورد داد و تنوعی چشمگير در قطعات پديد می سازگاری نشان می
انجمن »تر نيز به آن اشارة کوتاهی داشتيم، پيوستن او به  نکته دوم که پيش

درويش مريد . داد بود که امکان تجربه و عمل را در اختيار او قرار می« اُخُوت
. رفت به شمار می« عليشاه صفی»شد که خود از مريدان « دولهظهيرال»

و آزاديخواهان « مشروطه»ظهيرالدوله که داماد ناصرالدين شاه نيز بود از 
عليشاه چشم از جهان فرو پوشيد،  که صفی 3277از سال . کرد حمايت می

را سازمان داد و به مرور اديبان و هنرمندان زمانه را گرد « انجمن اُخُوت»
حضور درويش در انجمن، . های فرهنگی را آغاز کرد گذاری هم آورد و برنامه

 .های موسيقی آن بخشيد رونقی چشمگير به برنامه
برای . خصوصی و عمومی: های انجمن اُخُوت بر دو گونه بود کنسرت
در « گاردن پارتی»و « عام المنفعه»های عمومی که غالباً به صورت  کنسرت

شد، به همت واالی درويش ارکستر بزرگی  برگزار می های بزرگ تهرانباغ
کاران سنتی، بنای  ارکستری که برخالف رأی و سليقه محافظه. فراهم آمد

گفتيم که در اين ارکستر سازهای ايرانی و . کار را بر نوآوری نهاده بود
های نوآورانة درويش را به  نشستند و غالباً ساخته انيرانی در کنار هم می

 .نواختند د او میرهبری خو
های همگانی درويش به عمل  ـ استقبال چشمگيری که مردم از کنسرت

دهد که جامعه، نوآوری و دگرگونی در موسيقی را  اند، نشان می آورده
 .پذيرفته است طلبيده ـ و میمی

های ـ توام با کنسرت ـ انجمن اُخُوت آن گونه که روايت شد است،  در جشن
های سه چهار تومانی  کردند و برای آن بليط میپانصد ششصد نفر شرکت 

اين وضعيت را برای جامعه آن روز ايران بايد . اند خريده آن زمان را می
 « مشروطه»پروری  اش از فرهنگ ای فرخنده به شمار آورد که ريشه «حادثه»

 .خورد آب می
« دکتر هرمز فرهت»آخرين حرف را دربارة غالمحسين درويش از زبان      

 :گيريم وام می به
هايی است که در قرون اخير، در مکتب  او از جمله مبتکرترين شخصيت»ـ 

اگر او متولد در يک دوره و محيط مساعدتری . ... اند موسيقی ايرانی پيدا شده
دان ـ مانند محيط کشورهای مترقی اروپائی بود ـ  برای پرورش موسيقی

شد  ديد آوردن آثاری میاش منجر به پ بدون ترديد پرورش سرماية طبيعی
 « ...داد  که او را در رديف آهنگسازان بزرگ جهان قرار می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های سياسی و ترانه« عارف»

های ساختاری خود راه را برای ارتقاء کيفيت  اگر درويش خان با نوآوری
( 3205-3132)« ابوالقاسم عارف قزوينی»هنری موسيقی ايران هموار کرد، 

 .به آن توانِ بيان سياسی بخشيد

به . از خردسالی و نوجوانی، استبداد را در خانواده تجربه کرده بود« عارف»
او و برادرانش در خانه . بسته شده بود« اش به بدبختی نطفه»قول خودش 

پدر و مادر روز و شب بر سر . کردند زندگی می« ميان دو جبر خشمگين»
کوبيدند و نفرت خود را در دل آنان  میيکديگر ـ و بر سر فرزندان ـ  

پدر . نفرت عارف از پدر ولی دالئل ديگری نيز داشت. پروراندندمی
مال و منال « چهارشاهی»، «حليه شرعی»با هزار « مالهادی وکيل»

« دو دانگ صدايی»از سوی ديگر چون عارف . مادرش را باال کشيده است
پدر او را . ه بر سرش نهاده استخوان خيال کرده و عمام داشته، او را روضه

به دست آخوندی به نام ميرزا « چهارده پانزده سالی بيشتر نداشته»که 

 عارف



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

148 

 

حسين واعظ سپرده تا در پای منبر او نوحه بخواند و اگر نتوانست در ازای دو 
برای خود فراهم آورد، در عوض « يک اطاق گِلی»خوانی سه سال روضه

 !«ی آخرت خود ذخيره کرده استعمارات عالی، البد در بهشت، برا
نفرت از بی عدالتی و عصيان در برابر استبداد، آن چنان در عارف جوان باال 

هر ». ، دست به کارهای عجيب و غريب زده است«انتقام»گرفته که در راه 
نعش او را به جای آن که به . «وصيتی که پدر کرده، خالف آن عمل کرده

ثلث دارايی او را به جای آن . می دفن کردههای عمو کربال ببرد در قبرستان
خرج کرده است و سالی « شراب انداختن»خوانی کند، در راه  که صرف روضه

 !«شراب ثلث پدر»رفته برای خوردن  بار از تهران به قزوين می يک
عارف با درونی چنين آگنده از نفرت و عصيان با غوغای مشروطيت روبرو 

سر از پای . داده است زادی را بشارت میشده که که برقراری عدالت و آ
يافته در  خواهان پيوسته و همان صدای پرورش نشناخته به جمع مشروطه

های جنبش مشروطه  را از آن پس در راه دستيبابی به هدف« خوانی نوحه»
 .به کار گرفته است

، عالقمند به «پس از خواندن گلستان سعدی»عارف از شانزده هفده سالگی 
 تقليدی است به عادت از قصيده»شعرهای اولية او البته . ده استکار شعر ش

ولی به هر حال تمرينی بوده است « های بی پروپا های مذهبی يا عاشقانه
خط و ربطی . برای زمانی که عارف نيز در انتظار فرارسيدن آن بوده است

 برای نيروی سرکوب شدة او که بايد در جای خود و به هنگام مصرف می
 .شد

ساخته ولی بعدها « های دنيوی عاشقانه»نيز « رشد و کمال»ارف در دورة ع
... از وقتی شروع به گفتن اشعار و سرودهای وطنی کردم »: گفته است

غير از اشعار وطنی و سرودهای ( تا آن زمان)دلتنگ از اين شدم که چرا 
 «...ام  ملی، چيز ديگری ساخته

« عشق وطن»گويد، وقتی به  پيشه بود ولی خود می عارف شاعری عاشق
از . شوند های ديگر در برابرش از ارزش تهی می رسيده، دريافته که عشق

است که شعر و ترانه عارف در دورة مشروطه رنگ و بوی « عشق وطن»
آن جا که هنوز آزادی کامل نداشته . اجتماعی ـ سياسی به خود گرفته است

های اساساً  خته، در غزلرفته، جسته و گري و بايد دست به عصا راه می
آورده ولی  عاشقانه، در بيتی يا عبارتی، حرف از آرمان ملی به ميان می

هنگامی که شرايط را مساعد ديده قلم و زبان را به صراحت به گردش در 
 .  آورده است

آن . نمای جنبش مشروطه است توان گفت که عارف آئينه تمام به جرئت می
پيش آمده، از بد و خوب، در شعر و ترانه  چه را که بوده، آن چه را که

های مردم به شور و شوق و  ها، همراه با توده در دورة پيروزی. بازتابانده است
افشانی پرداخته و به هنگام آسيب و شکست، غمگنانه سر در گريبان  دست

های او البته  ها و سرخوردگی در نااميدی. فرو برده و شکوه سر داده است
 خورد که جمع مخاطبان را بر می از عصيان به چشم می ای هميشه هسته

 .انگيزد
هنگامی که جنبش از حرکت باز ايستاد و دولتمداران فريبکار و زاهدان 

 :رياکار از گوشه و کنار سر بر آوردند، عارف چنين سرود
 

 محيط گريه و اندوه و غصه و محنتم           » 
 کسی که يک نفس آسودگی نديد، منم

 
 که در وطن خويش غريبم وزين            منم  

 تر وطنم تر که هم از من غريب غريب
 

 نهم به کشور خويش       به هر کجا که قدم می 
 دچار دزد اداری، اسير راهزنم 

 
 در اين ديار چه خاکی به سر توانم کرد؟          

 «!روم، اوفتاده در لجنم به هر کجا که می 
 

 :سروده است( ترانه هشتم)ای  و همزمان در ترانه
 
 ها که از گردش آسمان نديدم            چه ظلم» 
 به غير مشتِ دزد، همره کاروان نديدم 
 
 يوسف مشروطه از چه برکشيدم                       
 «!آه که چون گرگ، خود او را دريدم 
 

ز همزمان با عارف، شاعران و نويسندگان ديگری بودند ـ که در کار شعر ني
تر از او بودند ـ و چون او همة شور ميهن پرستانة خود را در  چون قوی دست

گرفتند، ولی کار عارف چيز ديگری  های مشروطه به کار می دفاع از آرمان
تنها با شعر و سخن به ميدان . ديگری نيز با خود داشت« سالح»او . بود

آوازی که هيچ  آن همه نغمه و. نيامده بود، به نغمه و آواز نيز مجهز بود
 .جويانه نداشت پيشينة انقالبی و مبارزه

ای آکنده از ابتذال، پرچم موسيقی برانگيزاننده خود را  عارف بر زمينه
. های انقالبی او شد کارسازترين حامل پيام( ترانه)برافراشت و تصنيف 

نشست و چون سالحی  های موسيقی می ترين وزن ها، در نرم ترين واژهساده
 .کرد و گاه حتی در خود جبهه عمل می« پشت جبهه»در  بُرّنده

گرفت، جامعه موسيقی  های عارف نيرو می تنها مشروطه نبود که از ترانه
موسيقی سنتی ايران که پس از يورش تازيان همواره زير فشار . ايران نيز بود

های  زيسته است، در دورة مشروطه و با ترانه بوده و در خفای پستوها می
وقتی من شروع به »: گويد او خود می. سازی پيدا کرد ضربان زندگیعارف، 

کردند که  تصنيف ساختن و سرودهای ملی و وطنی کردم، مردم خيال می
از آن ! «.خان شاه شهيد گفته شود های دربار يا ببری بايد تصنيف برای جنده

    «...دانست وطن يعنی چه؟ ايرانی از ده هزار نفر، يک نفرش نمی»گذشته، 
 

های خود تنها به  ـ نکته جالب اين است که عارف در شعرها و ترانه
ها نيز  ها و ريشه ها بسنده نکرد و به علت ها و سرخوردگی بازتاباندن ناکامی

 عارف چهار عامل اصلی را سبب شکست مشروطيت و سياه. انديشيده است
 .شمار آورده است روزی جامعة ايران به

موروثی که ذهن جامعه را به خود عادت داده و  اوّل ـ استبداد ديرپای
استبداد ولی در تقابل با . کن ساختن آن برپا شده بود مشروطه برای ريشه

 .های ديگری از نو وارد صحنه شد مشروطه، از پای در نيامد و به شکل
مسبب اصلی بيچارگی »به باور عارف . دوّم ـ نفوذ و اشاعة واپسگرائی است

د که با پراکندن جهل و دشمنی با آزادی، هميشه زمينه ماليان هستن« ملت
 .دارند را برای استمرار استبداد هموار نگاه می

آيند تا  است که هميشه به حمايت استبداديان می« دخالت بيگانگان»سوّم ـ 
بيگانگان غالباً برای . به ياری آنان منافع اقتصادی خود را تأمين کنند

 .برند يان واپسگرايی نيز سود میموفقيت در کار خود از مُناد
« فرهنگی جهل و بی»ای نيز دارد،  و سرانجام عامل چهارم که اهميت ويژه

استبداد و »جامعه است که همانطور که اشاره شد ائتالف عوامل اول و دوم، 
 .گستراند آورد و می آن را به وجود می« واپسگرايی
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 ميرزاده عشقی

ت و نه گانه خود به اين های بيس از شعر که بگذريم، عارف در غالب ترانه
ترين نمونه،  برجسته. ها اشاره کرده است عوامل و يا پيامدها و تأثيرات آن

عارف در . معروف شده است« خون جوانان وطن»ای است که با عنوان  ترانه
تمام و کمال انقالبی او دانست، پس از « مانيفست»اين ترانه که بايد آن را 

بندان محمدعليشاهی،  که به دست قدّاره« دّجوانان  سروق»آن که از کشتار 
از استبداد، از خيانت . زند ها می ها و ريشه کند، گريز، به علت مويه می

گويد که همة سيم و زر ايران را به يغما  می« وکيالن و وزيران و اميران»
ولی با اين همه دربندهای پايانی اين ترانة شش بندی، از ضرورت . اند برده

راند و مردم را به برخاستن و سينه سپر کردن در  ملی سخن می برپائی قيام
 .خواند برابر دشمن فرا می

 
 جانبازی عُشّا  نه چون بازی نرد است           

 !مردی اگرت هست، کنون وقت نبرد است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ای و موسيقی صحنه« عشقی»

مشروطه، تأثيرات ديگری های تجدّدطلبانة برخاسته از فرهنگ  انديشه     
پس از تجربة کار گروهی و . نيز در جامعه موسيقی ايران بر جای نهاده است

تنظيم موسيقی سنتی برای ارکسترهای بزرگ، تنی چند از شاعران و 
ای افتادند ـ عارف  موسيقی صحنه»موسيقيدانان ايرانی به فکر پديد آوردن 

معروف اين شهر، « دارالحسان»  قزوينی پس از سفر به استانبول و ديدار از
 اپرا يا اپرت»ای نظير، در تهران بنياد کند، از آن گذشته  خيال داشت مدرسه

. به روی صحنه بياورد« هايی ترتيب داده و به وسيلة شاگردان همان مدرسه
کرد چيزی که او  بود و گمان  می« آرشين ماالالن»انگيزة او ديدار از اپرت 

ولی عارف به ايران که ! «شود ها بدتر نمی الن ترکاز آرشين ماال»بسازد 
از همين روی ! «مقدمه را شروع نکرده، موضوعش از ميان رفت»بازگشت 

 .همة نيروی خود را در راه نوسازی تصنيف به کار گرفت

رسيد که او نيز ( 3272-3151)و اما پس از عارف، نوبت به ميرزاده عشقی 
ای ترسيم کرده  آوردن موسيقی صحنههايی برای پديد  در ذهن خود طرح

او نيز چون عارف، در جريان مهاجرت آزاديخواهان به استانبول رفت و . بود
هايی را روی صحنه ببيند و بينديشد، که با وجود  فرصت يافت اپراها و اپرت

تری در آن عرضه  ای مرغوب گنجينة غنی ادبياتی در ايران، کارهای صحنه
ها و  به ويژه متن داستان. نيز در کار بودهای ديگری  انگيزه. کرد

رفت، گهگاه  های منظوم و موزيکالی که در فققاز روی صحنه مینمايشنامه
دانان ايران را به اين کار ترغيب  رسيد و شاعران و موسيقی به ايران می

 .کردمی
 ها منظوم و سه تای آن عشقی در جمع شش نمايشنامه نوشته است که سه

بچه گدا و »های غير منظوم  در ميان نمايشنامه. اً به نثر استتای ديگر عمدت
گاه با نظمی بحر طويلی درآميخته است و عشقی آن را « دکتر نيکوکار

اند  ای تنظيم شده های منظوم او نيز به گونه نمايشنامه. ناميده است« اپرت»
ها  نعشقی ولی تنها بر يکی از آ. که توانايی درآميختن با موسيقی را دارند

را نهاده و حتی در متن آن نوع  موسيقی مورد نظر خود را هم « اپرا»نام 
روشن است که آفريدة . «رستاخيز شهرياران ايران»: عنوان کرده است

شايد بيشتر به فُرم . برد عشقی تا به شکل اپرای واقعی در آيد خيلی کار می
از صدا و آهنگ  اپرا غير. تر باشد نزديک« درام موزيکال»يا « اوراتوريو»

چيزی که عشقی از آن غافل بوده و يا آن را . طلبد خوش، بازيگری نيز می
ها و توجه  «صحنه آرائی»در عوض تا بخواهيد به . در متن ذکر نکرده است

 .نشان داده است
ای که داشته بارها  با همين شکل ناقص صحنه« رستاخيز شهرياران ايران»

ها ملوک  مايش گذاشته شده و در يکی از آنهای تئاتری ايران به ن در صحنه
 .خوانده است ضرابی، نقش شيرين را ايفا کرده آواز می

. ای در ايران رواج پيدا کرد پس از عشقی، فکر آفرينش انواع موسيقی صحنه
ولی از اين پس به جای درآميختن با موضوعات سياسی بيشتر، با مسائل 

ور از نو برقرار شده بود و مراقب سانس. خورد اخالقی و اجتماعی پيوند می
 !زبان و قلم شاعران بود

خسرو »چند نمايشنامة موزيکال عرضه کرده که « رضا کمال شهرزاد»
خان نيز برای  درويش. هاست ترين آن معروف« پريچهر و پريزاد»و « شيرين

اند ـ  رنگ اصفهان  استفاده در نمايشنامة دوم ـ که برخی آن را اپرت ناميده
 .ا با همين نام ساخته استخود ر

مشير »معروف به « اهلل شهردار حبيب»ای از  در زمينه موسيقی صحنه
باغ »ای ساخته بود به نام  قطعه. نيز سخن به ميان آمده است« همايون

که به صورت پانتوميم، پس از استبداد صغير در انجمن اُخُوت به روی « شاه
ای ديگری  آثار صحنه« فِری دمپخت»و « بيچاره ارومی». صحنه رفته است

است که از مشير همايون که دومی در گراند هتل به نمايش گذاشته شده 
ای ديگری را نيز  محمدعلی امير جاهد، در ديوان خود، کارهای صحنه. است

ای در دست نيست،  ها، نمونه دهد که چون از هيچيک از آن به او نسبت می
 .دتوان داوری کر شان نمی در چند  و چون

ای نيز عالقه نشان داده،  دان برجسته ديگری که به موسيقی صحنه موسيقی
است که عالوه بر تسلط کامل بر زير و باالی موسيقی « علينقی وزيری»

درام »او نيز چند . المللی نيز آشنا بود سنتی، با چم و خم موسيقی بين
» گلرخ» های ها، شايد اپرت ترين آن نوشته که معروف« اپرت»و « موزيکال

ای وزيری نيز با آن چه زير  اگر چه کارهای صحنه. باشد« شوهر بدگمان»و 
شود، تفاوت دارد  عنوان اپرا و اپرت در فرهنگ موسيقی غرب شناخته می

  .ه با کارهای مشابه ديگران از کيفيت واالتری برخوردار استـولی در مقايس
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 (25ش شماره ايم ـ تال از وزيری پيش از اين به تفصيل سخن گفته
ای فراوان  نيز کارهای صحنه« جامعه باربد»بنيانگذار « اسماعيل مهرتاش»

ناميده « تابلو موزيکال»ها را به جای اپرت،  عرضه کرده که از سر انصاف آن
های عشقی ـ تاريخی چون خسرو شيرين و ليلی و مجنون  او داستان. است

ا از ديوان شاعران کهن بر ها ر داد و متن را موضوع تابلوهای خود قرار می
 .گزيدمی

و در  3127در سال « بيشة عشق، از پرويز محمود»با اجرای اپرت 
نهاده شد و « وار بومی»های  تماشاخانه تهران، نقطه پايانی بر اپرت نويسی

ای غرب و در پی آن بنياد اپرای  های صحنه راه برای درک و دريافت فرم
 .ملی ايران هموار گرديد

 گيری و ساده های پس از مشروطيت آسان اگر چه در سال: نيمکوتاه ک
انگاری سبب شد که هر نمايشنامة پيوند خورده با موسيقی را اپرا يا اپرت 

ای، تنوعی چشمگير و نوآورانه  های صحنه بنامند، ولی نفسِ گرايش به برنامه
 های آينده در اجرای موسيقی سنتی پديد آورد و زمينه را برای دگرگونی

 .هموار کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سربرآوردن زنان
يکی ديگر از تأثيرات فرهنگی جنبش مشروطه در جامعة موسيقی ايران، 

البته اين گشايش به آرامی . گشوده شدن راه هنرنمائی به روی زنان است
 می« مسائل مبرم سياسی»بايست به  جنبش در آغاز کار می. انجام گرفت

کاران مذهبی نيز در رهبری جنبش مشارکت  ته محافظهاز آن گذش. پرداخت
مردانی که به سوی موسيقی . های اسالمی پايبند بودند«تابو»داشتند و به 

چه برسد به زنان . دادند رفتند کمابيش اعتبار اجتماعی خود را از دست می می
درست از همين روست . شدند کردند مستحق سنگسار می که اگر چنان می

های نخستين پس از مشروطيت از  گذاران، سال ردازان و کنسرتپ که نمايش
بايست در گذر خود، زنان  زمانه می. گرفتند زنان ارمنی و آسوری بهره می

. چنين نيز شد. پرورانيد های بيهوده می دالوری را برای شکستن حرمت

نخستين زن مسلمانی که پای در ميدان نهاد، قمرالملوک وزيری بود که از 
 مادر بزرگش روضه. ای مذهبی بزرگ شده بود روزگار خود در خانوادهقضای 

برد تا خردسالی  خوان مجالس زنان بود و قمر را نيز با خود به همراه می
خود او گفته است که رفتن به همين . فوت و فن آوازخوانی را فراگيرد

او را « اعتماد به نفس»خوانی در حضور ديگران  مجالس پرجمعيت و مرثيه
 !ای به او بخشيده است تقويت کرده و جرئت و جسارت صحنه

تارنواز برجسته، در يک مجلس خانوادگی، زندگی « مرتضی داوود»آشنايی با 
دو سه سالی . قمر را دگرگون کرده و او را به دنيای موسيقی راه داده است

 سالگی به خواننده قمر را در آستانه بيست« مرتضی خان»آموزش در کالس 
وانا تبديل کرده که توانسته نخستين کنسرت همگانی خود را در سال ای ت

 .و در گراند هتل تهران برگزار کند 3151
نخست . تلقی کرد« حادثة بزرگ تاريخی»اين کنسرت را به دو دليل بايد 

بار زنی پای بر صحنه اجرای همگانی موسيقی، با جمع  آن که برای نخستين
اندرون »قمر در اين کنسرت، نه برای . شنوندگان مختلط، نهاده است

، بلکه برای  مردم، همة مردم، «اشرافی»و نه برای محافل دربستة « شاهی
 بار، زنی آوازخوان، دالور و بی و دوّم آن که برای نخستين. آواز خوانده است

زدة خود ظاهر شده  حجاب و نقاب در برابر جمع شنوندگان شگفت پروا، بی
و . «اين کار يک جسارت بزرگ الزم داشت»ت که خود او گفته اس. است

 بی»: و بعد افزوده است« ...ماليدم  بايد پيه کشته شدن را به تن خود می»
حتی مورد استقبال هم قرار . حجاب روی صحنه رفتم و هيچ اتفاقی نيفتاد

 ! «...گرفتم 
های موفق ديگری را در پی  توفيق بزرگ قمر در نخستين کنسرت، کنسرت

از آن گذشته جسارت و دالوری او ديوار ترس را از پيش پای زنان  .داشت
آنان يکی پس از ديگری پای به ميدان نهادند و با صداهای . ديگر برداشت

. سنتی بخشيدند« مردانة»ای به موسيقی  لطيف و درخشان خود روح تازه
ار انگيز، ملوک ضرابی و پروانه از خوانندگان برجستة بعد از قمر به شم روح
. اند روند که زير تأثير فرهنگ موسيقايی دورة مشروطه پرورش يافته می

های به جای مانده از آنان هنوز رنگ و بوی  برخی از آوازها و تصنيف
های بعد با گسترش آزادی زنان و پيدايش  در سال. دارد« موسيقی مشروطه»

فته های صوتی، انبوه خوانندگان زن به ميدان آمدند که رفته ررسانه
 !گرفت شمارشان بر مردان پيشی می

های  اينک که در زمانة ما، دوره استقرار نظام اسالمی، زنان از نو، از صحنه
اند،  اند، و موسيقی ملی را از صدای آنان محروم     ساخته همگانی رانده شده

های زنان نخستين را  توان اهميت فرهنگ مشروطه و دالوری بهتر می
ديگری، به يقين اين راهبندان تازه را نيز از ميان « يخیحادثه تار». دريافت

 !برخواهد داشت
  

 :گيری از با بهره
 های عارف قزوينی و ميرزادة عشقی ديوان

اهلل خالقی، سرگذشت موسيقی ايران، جلدهای اول و دوم، صفی عليشاه، تهران،  روح
3151 

 3122ات زوار، تهران، يحيی آرين پور، از نيما تا روزگار ما، چاپ چهارم، انتشار

 3171محمدرضا درويشی، نگاه به غرب، انتشارات ماهور، تهران، 

  3173، آلمان، تابستان 1فصلنامه فرهنگی ـ هنری آدا، شمارة 

 و چند شماره از دورة سوّم مجله موسيقی چاپ تهران
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 ميرزا فتحعلی آخوندزاده
 پيشگام فکری مشروطه در چندين عرصه

 
 
 
 بيضائی نيلوفر  
 

 مقدمه
 

ی روشنفکران و روشنگران عهد مشروطه برای ما در  بازخوانی انديشه
کنيم و با توجه به وضعيت اسفباری سياسی و اجتماعی  دورانی که زندگی می

ما هنوز پس از يک قرن و نيم درگير . موجود از چند نظر حائز اهميت است
ها هستيم که  استهتوضيح و تفسير و تالش برای درک همان مفاهيم و خو

روشنفکران صدر مشروطه پس از آشنايی با تمدن و فرهنگ غرب و 
پاسخ . ی جهانی در ايران مطرح کردند دستاوردهای ارزشمند آن برای جامعه

تاريخی ايرانيان به انقالب مشروطه که خواست پيشرفت ايران، تامين حقوق 
اعی و سياسی را انسانی و آزادی، ايجاد نهادهای مدرن و دمکراسی اجتم

انقالب اسالمی و پيامدهای . کرد، پاسخی معکوس بوده است طرح می
سياسی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن معضلی است که ما را تا نسلها پس 

پاسخی که بدون شناخت . طلبد از ما با خود درگير کرده و پاسخی درخور می
ه گرفتن از جمود و و شهامت نقد و بازبينی و بازنگری در خود، بدون فاصل

ها و تناقضها و تضادهای  تنبلی ذهنی و در عين حال بدون شناسايی ريشه
انسان ايرانی که زيستن در آزادی و . حاکم بر هر دوره ناممکن است

تواند تصويری از آنچه نداشته در ذهن  دمکراسی را تجربه نکرده، دشوار می
خدای قادر متعال که به  البته که داشتن يک رهبر فرهمند يا. داشته باشد

دُوزد، با روح و  بُرد و می گيرد و می کند و برای ما تصميم می جای ما فکر می
شود، همخوانی بيشتری دارد تا تالش برای  پرور می ذهنی که بمرور تن

ی دردسر  کنجکاوی و جستجو و پرسش مايه. دانستن و در نتيجه توانستن
باشد و گليم خود از آب بيرون است، پس بهتر است سرمان به کار خود 

و “ خدا داناست“. بکشيم و نبينيم و نخواهيم بدانيم آينده چگونه خواهد بود
در عبادت و عبوديت دين خود “ من“داند، پس  اوست که رموز هستی را می

شود، اگر هم نشد، به  ادا کنم و روز را به شب رسانم، خودش درست می
دهم و کارم  می“ رشوه“جای ديگر دارم و “ پارتی“من فالن جا ! درک

را دارد که “ خداداد“آخر ايرانی هر چه نداشته باشد، اين زرنگی ... گذرد می
ی فرزندانم  اينکه آينده. کارش را به شکلی راه بيندازد در اين چند صباح عمر

مگر پدران من برای ! چه خواهد شد و بر سرشان چه خواهد آمد، به من چه
بايد خودش کار خود را راه . برای بعد از خودم بکنممن چه کردند که من 

 !اش حل است بيندازد، زرنگی را از من بياموزد، بقيه
ای است از  اينها تصاوير بخشا غلو شده يا شايد از نگاه برخی بيرحمانه

ها بدان افزود و از هر سو دنبالش  توان صفحه داستان انسان ايرانی که می
 .يت اسفناک امروزی ماستکنيم، سرانجاممان همين وضع

اما خوشبختانه چنين تصويری در هيچ لحظه از تاريخ ما در مورد همگان و 
اند که  کرده و در اين مرز و بوم همواره کسانی بوده به يک نسبت صدق نمی
اند يا اين  اند و اگر نيافته اند و جسته اند و انديشيده به دنبال راه رهايی گشته

اند يا در مسير  اند به عموم منتقل کنند، اگر شکست خورده ها را نتوانسته يافته
اند، اما تاثيراتی غيرقابل انکار بر نسلهای پس از خود  جستجو به بيراهه رفته

 . اند گذاشته
ی ايرانی يکی از نخستين کسانی بود که  فريدون آدميت، تاريخ نگار برجسته

ز برخورد ما به ضرورت شناخت و بازشناسی اين يک قرن و نيمی که ا
ايرانيان با فکر پيشرفت و تجدد، با آشنايی ما با فکر آزادی و حقوق مدنی، با 
حقوق بشر و ساختار مدرن پاسخ مثبت داد و به تحقيق و درج و شناساندن 

او در . های فکری انقالب مشروطه در ايران پرداخت افکار آثار و پيشزمينه
 : نويسد همين مورد می

گران  نخست اينکه مقام حقيقی انديشه: سه هدف دارماز تحقيقات خود “ 
ايران را تا زمان مشروطيت باز نمايم و تاثير هر کدام را در تحول فکری 

دوم اينکه اگر از . جديد و تکوين ايدئولوژی نهضت مشروطيت بدست دهم
نگاری جديد در  تاريخ“ تکنيک“دستم برآيد در ترقی دادن تفکر تاريخی و 

م و سوم اينکه نو آموزان بدانند در اين مرز و بوم هميشه ايران کاری کن
اند که صاحب انديشه بلند بودند و به پستی تن  مردمی هوشمند و آزاده بوده

در ندادند، از حطام دنيوی دست شستند و روحشان را به اربابان خودسر و 
 3“...نادان و ناپرهيزگار نفروختند

هر . امان فکری مشروطيت آشنا شديمما از طريق آدميت با بسياری از پيشگ
کس بخواهد در مورد مشروطيت و سير انديشه و تاريخ اين دوران بنويسد و 
بداند، آثار آدميت را بعنوان بخشی از مهمترين و معتبرترين منابع مورد 

نگارانی که زوايايی جديد را که شايد  امروز هستند تاريخ. دهد استفاده قرار می
اند و نقدهايی بر برخی زوايای نگاه و تفسير  مانده گشودهاز نظر آدميت دور 

اند، اما همگی بر اهميت کاری که آدميت انجام داد  او از وقايع تاريخی نوشته
با اين مقدمه در اين مطلب به سفری در سير افکار يکی از مهمترين . واقفند
. پردازيم پردازان مشروطيت يعنی ميرزا فتحعلی آخوندزاده می انديشه

آخوندزاده يکی از مهمترين نمايندگان فکری خردگرای ايرانی است که 
آخوندزاده در چندين . ی تعقل و اصالت ماده را مبنای افکار خود قرار داد قوه

نويسی،  او نخستين ايرانی است که نمايشنامه. عرصه جزو پيشگامان است
ی آثاری  ئهپردازی و نقدنويسی اروپايی را با ارا پردازی، شخصيت داستان

ها نه تنها به ايرانيان، بلکه به شرقيها معرفی  ی اين زمينه ارزشمند در همه
. نگاری ايران است عالوه بر آن آخوندزاده جزو اولين سنت شکنان تاريخ. کرد

ی مشروطيت عقلی و عرفی براساس  آخوندزاده جزو مبلغين و مروجين اوليه
اد و مبلغين جدايی ديانت از حقوق طبيعی، از پيگيرترين مخالفين استبد

“ پروتستانيسم اسالمی“سياست، مبتکر فکر اصالح دين که خود آن را 
خواند، مبتکر تغيير الفبا و اصالح خط در جوامع اسالمی، نظريه پرداز  می

ناسيوناليسم ايرانی است، از هواداران پر و پا قرص آزادی زن و برابری 
ين بانيان فکر سکوالر است در ميان حقوقی زنان با مردان است و از مهمتر

پردازان مشروطه از نظم  افکار و آثار او نسبت به ديگر انديشه. همگنان خود
ها  او همچنين يکی از پرکارترين. و سيستم و انسجام بيشتری برخوردار است
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هاست و بهمان دليل پرداختن به تمامی زوايای افکار و آثار او  و پيگيرترين
هايی که آخوندزاده  ی زوايا و رشته اختن همه جانبه به همهپرد.دشوارتر است

اميد که اين نوشته به گشودن . در آنها مهارت داشته، از توان من خارج است
 .ای هر چند کوچک در نگاه اين انديشمند ايرانی ياری رساند دريچه

 

 
 
 
 

 

 

 زندگی و آثار آخوندزاده
 

می نامد، به تفضيل ( بيوگرافی)“ ابياغرافي“آخوندزاده شرح زندگی خود را که 
او . بتحرير در آورده است“ الفبای جديد و مکتوبات“در کتابی تحت عنوان 

ميالدی بود و در کل شصت  3232هجری شمسی برابر با  3333متولد سال 
ی متوسط در آذربايجان  آخوندزاده در يک خانواده. و شش سال عمر کرد

پدر و مادرش بدليل ازدواج مجدد پدر  شش ساله بود که. بدنيا آمد( نوخه)
جدا شدند و از آن پس نزد عموی مادرش، آخوند فاضلی نقل مکان کرد و 

اش در اثر  آخوندزاده و مادر و پدرخوانده. آخوند او را به فرزندی پذيرفت
. جنگ ايران و روسيه آواره شدند و پس از پايان جنگ باز به نوخه بازگشتند

اينکه او به سلک روحانيت در آيد، وی را به گنجه  اش به قصد پدر خوانده
آخوندزاده در گنجه به يادگيری زبان روسی نيز پرداخت . برد و به معلم سپرد

شمسی  3231و يکسال بعد دوباره به نوخه بازگشت ولی سرانجام در سال 
او در روسيه . به تفليس رفت و تا پايان عمر در همانجا ماند 3211برابر با 
مترجم زبانهای شرقی به استخدام دولت روسيه درآمد و تا پايان عمر  بعنوان

با اينهمه آخوندزاده همواره وطن اصلی خود را ايران . در اين سمت ماند
دانست و تمام تالش و توان خود را برای تاثير گذاری و معرفی فکر  می

قازی و با وجود اينکه نويسندگان و پژوهندگان قف. آزادی در ايران بکار برد
اند، خود آخوندزاده در  را بکار برده“ آخوندوف“روسی در مورد او عنوان 

ی آثارش چه آندسته که بزبان فارسی است و چه آثاری که بزبانهای  همه
استفاده “ آخونزاده“و گاه “ آخوندزاده“عربی، ترکی و روسی نوشته، از نام 

 . کرده است
را نقطه عطف تحوالت فکری او آدميت در شرح زندگی آخوندزاده دو مرحله 

اولی در گنجه و در اثر آشنايی او با ميرزا شفيع،  شاعرعارف ايرانی . داند می
که با مذهب و روحانيت مخالف بوده و بر آخوندزاده تاثيرات فکری عميقی 

 .گذاشته است
 :نويسد آخوندزاده در اينمورد می 
مقيم بود ميرزا در يکی از حجرات مسجد گنجه از اهل واليت شخصی “ 

شفيع نام که عالوه بر انواع و اقسام دانش خط نستعليق را خيلی خوب 
اين ميرزا شفيع همانست که در مملکت غرمانيا سرگذشت و . نوشت می

روزی اين شخص محترم از من ... اند فضل او را در اشعار فارسيه بقلم آورده
جواب دادم که پرسيد، ميرزا فتحعلی از تحصيل علوم چه منظور داری؟ 

خواهی تو که رياکار و شارالتان بشوی؟  می: گفت. خواهم روحانی بشوم می
ميرزا شفيع بحالت . تعجب کردم و حيرت نمودم که آيا اين چه سخن است

ميرزا فتحعلی عمر خود را در صف اين گروه ضايع مکن، : من نگريسته گفت

پرسيدم شروع کرد  وقتی از سبب نفرت او از روحانيون. شغل ديگر پيش گير
تا اين تاريخ من بغير از ... بکشف مطالبی که تا آن روز از من مستور بود

 2“...خبر بودم دانستم و از دنيا بی خواندن زبان فارسی و عربی چيزی نمی
شود که بدليل تبعيد بسياری از  ی دوم، از مهاجرت به تفليس آغاز می مرحله

در آنجا . اجتماعی و سياسی شده بود مخالفين تزار، مرکز فعاليتهای ادبی،
آشنايی . آخوندزاده با دنيای ادب و هنر آشنا شد و به محافل ادبی راه يافت

“ گوگول“و “ گريبادوف“با آثار نويسندگان، شاعران و متفکران روس از 
، نويسندگان و انديشمندان فرانسوی از “استرافسکی”و “ پوشکين“گرفته تا 

و همچنين متفکران انگليسی “ مونتسکيو“و “ ترول“تا “ دوما“موليرو “
آخوندزاده که با تاريخ ايران، . تحوالت جديد فکری در آخوندزاده را رقم زد

اسالم، ادبيات فارسی و ترکی، حکمت، فقه و عرفان اسالمی آشنا بود، در 
ی جديد توانست بسياری از سنتها و عناصر درآميخته با فرهنگ  اين دوره

ی نو و  انديشه. راه پيشرفت و ترقی ايران بود، شناسايی کندايرانی که سد 
او بدون اينکه دربست . اصالحی در آخوندزاده در همين دوران شکل گرفت

ی فرهنگ غرب شود، بدليل عشق فراوانش به ايران و تاسف عميقش  شيفته
ماندگی جامعه و حکومت، تمام عمر خود را صرف تالش برای  از عقب
آخوندزاده در بسياری از . تعميق فکر تحول در ايران کردسازی و  انديشه

هايش به  ای شناخته شده بود و با ترجمه نمايشنامه کشورهای آسيا چهره
آخوندزاده پس از مرگ شاعر  .روسی در روسيه نيز از شهرت برخوردار بود

ای در رثای او  ی سياسی، قصيده برا اثر يک توطئه“ پوشکين“بزرگ روس 
  1“نخستين فرياد آزاديخواهی“پور از آن تحت عنوان  ينسرود که آر

 .برد آخوندزاده در برابر جباريت قدرتمداران دوران نام می
 

، “تمثيالت يا شش نمايشنامه کمدی“: برخی از آثار آخوندزاده عبارتند از
، “الفبای جديد“، “حکايت يوسف شاه سراج يا ستارگان فريب خورده“
ی يک کلمه از ميرزا يوسف خان  نقدی بر رساله“ ،“الدوله مکتوبات کمال“

و دهها نقد و “ های ميرزا آقا تبريزی نقدی برنمايشنامه“، “مستشارالدوله
 .ی ديگر مقاله

بخشی از آثار آخوندزاده در ايران با سانسور روبرو شد و تنها در محافل 
د ماشاءاهلل آجودانی در اينمور. شد روشنفکری و بصورت مخفی خوانده می

 : نويسد می

آخوندزاده با سرنوشت سانسور در ايران گره “ مکتوبات“سرنوشت نشر “
ی آن در اواسط سال  نگارش اصل اين کتاب و صورت اوليه. خورده است

اش برای چاپ و نشر آن در ايران  تالش دردآلوده. گيرد پايان می. ق.ه 3222
ايوس و خسته از م. يا خارج از ايران، همه جا با مشکل و مانع روبرو شد

ی اين تالشها برای انتشار آن به نسل آينده و به قرن آينده چشم  همه
الدوله برای من  گردد که انتشار کمال ای به ملکم متذکر می در نامه. دوزد می

شايد پس از صد سال، اخالف ما به چاپ اين تاليف موفق . ميسر نگرديد
الدوله  کتوبات کمالبيش از صد و سی سال از تاريخ نگارش م. بشوند

گذرد، انقالب مشروطه هم در گرفت، مشروطيت هم اعالن شد و  می
اما هنوز پس از آن همه ماجراها و فراز و . سرانجام سلطنت هم براه افتاد

ی نشر آزاد داده نشده  ها به کتاب او در کشور ما ايران اجازه نشيبها و انقالب
 1“.است

وندزاده تنها به يک يا دو عرصه محدود از آنجا که حضور و تاثيرگذاری آخ
کنم تا  ترين آنها تالش می ی اين مطلب با انتخاب اساسی شود، در ادامه نمی

دهد، مهمترين  آنجا که  توان اين قلم و چارچوب محدود يک مقاله اجازه می
هايی را که تاثير مستقيم از افکار او پذيرفت را روشن  خطوط فکری و عرصه

 .کنم
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 نويسی پيشرو نمايشنامه آخوندزاده
 

همانطور که پيشتر اشاره کردم، آخوندزاده پس از آشنايی با آثار نويسندگان و 
متفکرين غرب به يک تحول شگرف در جريان رشد فکری خود دست 

از همين دوران است که او با استفاده از استعداد شخصی و بهره گيری . يافت
بديل  عرصه به يکی از نوآوران بیشد در چندين  از دانشی که بدان مجهز می

آنچه امروز برای ما . نويسی است ها نمايشنامه يکی از اين عرصه. تبديل شد
روشن است، اينکه آشنايی آخوندزاده با تئاتر تنها از طريق آثار 

نويسان و نويسندگان غرب رخ نداد، بلکه همزبان با آموختن علم  نمايشنامه
ی تئاتر و  طريق صحنه ق عملی يعنی  ازاز طري 5ی نظری تئاتر در عرصه

رفت و همچنين بر صحنه  ديدن نمايشهايی که در تفليس بروی صحنه می
 . آغاز شد( ی کارگردانی و حضور در گروههای نمايشی تجربه) آوردن تئاتر

 :نويسد آدميت در اينمورد می
است  پردازی اروپايی نويسی و داستان ميرزا فنحعلی  پيشرو فن نمايشنامه“  

از عثمانی گرفته تا ژاپن هر کس در اين رشته ادبيات جديد . در خطه آسيا
 0“.غربی گام نهاده دقيقا پس از او بوده است

ها در  اين نمايشنامه. پيشتر اشاره کردم که آخوندزاده شش نمايشنامه نوشت
ميرزا جعفر “ها توسط  اند و بعد اصل بزبان ترکی آذربايجانی نوشته شده

های آخوندزاده بترتيب  از ميان نمايشنامه. بفارسی ترجمه شدند“ اغیقراچه د
موسيو ژوردان حکيم نباتات و درويش “، “مال ابرهيم خليل کيمياگر“

 3222ی سالهای  در فاصله“ خروس قولدورباسان“و “ مستعلی شاه جادوگر
سرگذشت مرد “ی  همه به اضافه 3233و در سال . ق.ه 3235و . ق.ه

در يک مجموعه ” تمثيالت“تحت عنوان “ ير خان لنکرانوز“و “ خسيس
های خود را به روسی ترجمه کرد و  خود آخوندزاده نمايشنامه. منتشر شدند

برخی از آنها در تفليس به روی صحنه آمدند و برخی نيز در تئاترهای مسکو 
 .و پطرزبورگ اجرا شدند

من تشکر از او داغی ض ای خطاب به ميرزا جعفر قرچه آخوندزاده در نامه
نويسی  ی آثارش، قصد خود را از روی آوردن به نمايشنامه بخاطر ترجمه

 :کند چنين توصيف می
بسيار طالبم که جوانان صاحب سواد و صاحب ذوق ما در اين فن ... “ 

شريف قلم خودشان را بجوالن آورده، استعداد خودشان را امتحان بکنند، 
. ميان ملت ما نيز شيوع يابدبلکه رفته رفته اين قسم تصنيف در 

باصطالح يوروپائيان، اين قسم . نويسی هم از اين قبيل تصنيفات است رومان
 7“...ملت ما از اين فن اصال خبر ندارد. گويند تصنيف را دراما می

ها و در اثر ارتباط با  ی اين نمايشنامه داغی که با ترجمه ميرزا جعفر قرچه
ی کتاب  ی ترجمه ويسی آشنا شده بود در ديباچهن آخوندزاده خود با نمايشنامه

ی نا آشنای ايرانی  دهد و برای خواننده می“ فن تياتر“ ی  شرح مفصلی درباره
ميرزا جعفر بدرستی . دهد ی خواندن نمايشنامه ارائه می بتفضيل آموزش شيوه

کند و همچنين توضيح  در نمايشنامه تاکيد می“ حرکت و عمل“بر عنصر 
ها آمده وهمچنين  ن حاالت و وضعيتهايی که در توصيف صحنهدهد که آ می

او بدين . بخواند“ بطرز گفتگو“کاراکترها و خصلتهای زبانی ـ رفتاری آنها را 
ی نگارش در نمايشنامه، آنهم برای  نکته واقف بوده که نا آشنايی با شيوه

ر ابهام تواند بسيا ای که تئاتر اروپايی را بر صحنه نديده است، می خواننده
برانگيز باشد و درک حرکات و نکاتی که در دستور کارگردانی آمده و حرکات 

ی نمايشنامه  دهد که خواننده او توضيح می. و موقعيتها دشوار خواهد بود
بايست در حرکت و عمل کاراکترها سهيم شود و خود را  هنگام خواندن می

 . کندبه جای شخصيتها گذاشته و همراه آنها نقشها را بازی 
ی  اصلح و اهم و اول وسيله“داغی تئاتر را  هم آخوندزاده و هم قرچه

خواهی و باعث تهذيب  عين ملت“ آخوندزاده تئاتر را . نامند می 2“ترقيات
البته به باور من هم . کند داند و در اينمورد بارها تاکيد می می 3“اخالق

“ تهذيب اخالق“بر  آدميت و هم ديگران که به تقليد از او تاکيد آخوندزاده
آنها . اند ی مهم توجه نکرده اند، شايد به اين نکته در تئاتر را غلو شده دانسته

شايد مترادف با از بين بردن )را در معنای لغوی فارسی “ تهذيب اخالق“
تهذيب ”گيرند که  اند و در نظر نمی مد نظر داشته( فساد اخالقی و انحطاط

. ی کاتارسيس باشد وندزاده از واژهی آخ احتمال دارد ترجمه“ اخالق
وحدت زمان و مکان و موضوع )کاتارسيس يکی از مبناهای درام ارسطويی 

دهد و در تئاتر کالسيک جهان يکی از  را تشکيل می( يا وحدت سه گانه
کاتارسيس يعنی تهذيب روح از طريق .  های مهم نمايش بوده است پايه

همذات پنداری با شخصيتهای  رسيدن حسی تماشاگر به هراس يا همدردی
بهمان معنای ايرانی آن “ تهذيب اخالق“البته شايد آخوندزاده واقعا . نمايش

نظر داشته است و يا برای ايجاد عالقه در خواننده نسبت به تئاتر، آنهم در 
البته خود آخوندزاده در . اين واژه را بکار برده است“  اخالقگرا“جامعه ی 

دهد که در اروپا از طريق  ا اينگونه توضيخ میر“ تهذيب اخالق“جايی 
گيرد تا مردم  ها و معايب مورد پرسش قرار می تمسخر و به زبان طنز، کاستی

در نتيجه اين نگاه آخوندزاده . عبرت بگيرند و کارهای ناپسند را تکرار نکنند
به تئاتر بعنوان يک انستيتوسيون آموزشی که قرار است در حل معضالت 

بهر صورت . نهايی عرض اندام کند، شايد واقعا نوعی غلو باشدفرهنگی بت
نقش تاريخی درام و نمايش در اروپا نشان از سير عصيان انسان بر سرنوشت 
و شوريدن او دارد بر خدا و هر که بر فراز سر انسان و در موقعيتی آسمانی، 

شود و  انسانی که زمينی می. خواهد کنترل او را به انحصار خود در آورد می
کند و در مرکز تغيير  خروشد، طغيان می کند، می بدنبال ارتباط است، شک می

از اين زوايا . خواهد بشود شود يا می شوراند، رها می شورد و می بر تقدير می
آخوندزاده ذات . اين نقش تاريخی برای هنر نمايش در اروپا قابل تصور است

کند، همخوان  ی آرزو میهنر نمايش را با اصل آنچه برای انسان ايران
پرستان، بازاريان  سازان و خرافه نقد اجتماعی، نقد خرافات و خرافه. بيند می

طماع و دالالن، نقد ستم برزنان، نقد سلطنت مطلقه و استبداد و وضع 
های  اسفناک مردمی که در تاريکی ميزيند، موضوعات اصلی نمايشنامه

ی انتقادی ـ کمدی  وشتن نمايشنامهآخوندزاده ن. دهد آخوندزاده را تشکيل می
 .دانست و رمان را بهترين وسيله برای بيداری و آگاه کردن مردم می

های آخوندزاده نيز عالوه بر ديگر آثارش با مشکل سانسور روبرو  نمايشنامه
برای مثال . شدند تا جايی که برخی از قسمتهای نمايشهايش تغيير داده شد

بخشی از نمايش که در آن “ ...ژوردان حکايت مسيو“ی  در نمايشنامه
. مستقيما به صدارت ميرزا آقاسی حمله شده است، بکلی تغيير داده شد

 :نويسد جمشيد ملک پور در اينمورد می
شود که با انتشار نخستين نمايشنامه در ايران،  بدين سان معلوم می“  

يخی سانسور نيز متولد شده و اين دو با هم شروع به طی يک مسير تار
 35“...اند، مسيری پر فراز و نشيب و نفس بر کرده

های آخوندزاده نيز عالوه بر موضوعاتی که برگزيده  ارزش هنری نمايشنامه

 

اساس خواهان تغيير الفبای عربی شد و فکر ترين موانع با سواد شدن مردم، خط عربی است و بر اين  کرد که يکی از اصلی آخوندزاده گمان می

ی مسلمانان اعم از زن و مرد، شهری و روستايی، امکان آموختن  به باور او با تغيير خط، کليه. اصالح و تغيير خط ر ا در شر  بنيان گذاشت

 ی علم و تمدن با اروپاييان همطراز شوند خواهند داشت و خواهند توانست در زمينه
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های  های قوت کار اوست، هر چند برخی نمايشنامه است، يکی از جنبه
های  اش از ضعفهايی در بافت دراماتيک برخوردار است، اما نمايشنامه اوليه

از بافت و ساختاری قوی ( از جمله حکايت مرد خسيس)اش  بعدی
برخوردارند و در خلق موقعيتهای کميک و عمق نگاه به پيچيدگيها آثاربسيار 

 .با ارزشی حتی درمقياس ادبيات نمايشی جهان هستند
 

 آخوندزاده، بنيانگذار نقد  تئاتر، تاريخ و ادبيات در ايران
 

نويسی را  نگاری، ادبيات و نمايشنامه يخآخوندزاده نخستين ايرانی است که تار
ميرزا “ای به  وی در نامه. گيری از تفکر تاريخی و مادی بررسی کرد با بهره

 :دهد را اينگونه توضيح می( Kritik)“ فن کرتيکا“، “يوسف خان
از دوره شاه عباس تا اين عصر برای ملت ايران در عالم تربيت از تاثير “  

اگر اين حرکتها را خاطر نشان .... د رو نداده استعقايد باطله ترقيات زيا
کنی تعرض  اگر خاطر نشان می. مانند گردند و در غفلت می نکنی، متنبه نمی

پس چه بايد کرد؟ اما صالح ملک و ملت مقتضی آنست که . شود شمرده می
اين گونه مطالب را با مواعظ و . فن کرتيکا همين است. خاطر نشان شود
. وقتی که بيان کردی کرتيکا خواهد شد. ن ممکن نيستنصايح بيان کرد

امروز در هر يک از دول يوروپا . توانی ناميد وعظش و نصيحتش نمی
های کرتيکا و هجو در حق  يعنی روزنامه( Satirie)های ساطريق  روزنامه

دول يوروپا . اعمال شنيعه هموطنان در هر هفته مرقوم و منتشر ميگردد
. اند، نه از دولت مواعظ و نصايح دولت کرتيکا رسيدهبدين نظم و ترقی از 
اند، نه از  ی معرفت و کمال از دولت کرتيکا رسيده امم يوروپا بدين درجه
 33“... دولت مواعظ و نصايح

 :دهد نگاری اينچنين توضيح می او همچنين نقد را در ادبيات و روزنامه
. در ضمن آن مندرجاين قاعده در يوروپا متداول است و فوايد عظيمه “  

کند، شخصی ديگر در مطالب  مثال وقتی که شخصی کتابی تصنيف می
نويسد به شرطی که حرف دل آزار و خالف ادب  تصنيف شده ايرادات می

نسبت به مصنف در ميان نباشد و هر چه گفته آيد به طريق ظرافت گفته 
 32“...نامند شود اين را قرتيقا، به اصطالح فرانسه کريتيک می

را ( “نقل بهجت“)را حاصل غم و کمدی ( “نقل مصيبت“)آخوندزاده تراژدی 
او با توجه به اينکه . نامد حاصل شادی که هر دو از طبايع انسان هستند، می

آيد، کمدی يا نقل  از ذکر مصيبت که در اسالم رايج است، بسيار بدش می
شبيه “اده همين عامل شايد، باعث شده که آخوندز. دهد بهجت را ترجيح می

ی مذهبی  آن کامال  را بدليل موقعيت تراژيک و ريشه“ تعزيه“يا “ خوانی
دانيم تعزيه، نمايشی است که ارزش آن در  در حاليکه می. ناديده بگيرد

سازی و  گردانی، بديهه ای چون صحنه ی اجرا و عوامل صحنه شيوه
ن تعزيه از متو. گذاری و اصوال عناصر نمايشی بيشمار آن نهفته است فاصله

نظر ادبی از ارزش بااليی برخوردار نيستند، اما آخوندزاده بدون در نظر 
گرفتن عناصر نمايشی تعزيه و امکان تحول موضوعی آن و خروجش از 

کند که نمايش غرب بايد جای  های دينی، کال پيشنهاد می ی خطابه حيطه
 . تعزيه را بگيرد

های آخوندزاده را بفارسی  نامهداغی نمايش پيش از آنکه ميرزا جعفر قرچه
اما او . ترجمه کند، قرار بود ميرزا آقا تبريزی اين مسئوليت را به انجام رساند

ی آثار آخوندزاده صرف نظر کرد و  خود را در اين کار ناتوان ديد، از ترجمه
هايی بهمان سبک و سياق بزبان فارسی  ترجيح داد خودش نمايشنامه

. ی خود را برای آخوندزاده فرستاد تا نظر او را بداند او سه نمايشنامه. بنويسد
بر آنها “ بر سياق کرتيکا“ها نقدی  آخوندزاده پس از خواندن اين نمايشنامه

هايش راهنمايی و با  نوشت تا ميرزا آقا تبريزی را در جهت رفع نقايص نوشته
ی ميرزا اقا ها نقد نمايشی آخوندزاده بر نمايشنامه. آشناتر کند( تئاتر)“ طياطر“

تبريزی، اولين نمونه از نقد نمايشی در ايران است و نکاتی ارزنده و در خور 
دهد آخوندزاده با زير و بم اين حرفه آشنايی  تامل در آن هست که نشان می

داشته و در شناساندن فنون آن و همچنين نگاه دقيق به جزئيات توانا بوده 
 .است

او در بيان . بی پروا و مستقيم استزبان نقد آخوندزاده زبانی صريح و 
سازی نيست و معتقد است بايد بزبان فارسی ساده و  افکارش بدنبال سمبل

او در نقد نويسی از بلينسکی و رئاليسم . قابل فهم برای همگان نوشت
 .ايدآليستی متاثر است

قافيه و اغراقات “ ی نثر نويسی  بايد از  آخوندزاده معتقد است در زمينه
“ بی مضمون و بی لذت“، در زمينه شعر از اشعار “ه و تشبيهات ابلهانهکودکان

 .دست کشيد“ پردازی و اغراق گويی تاريخ“ی تاريخ نويسی از  و در زمينه
اش به نقد ادبی نيز روی آورد و در توضيح  ای از زندگی فکری وی در دوره

و همعصر ای از متون کهنه  او پاره. مبانی آن بر اساس ذهنيت مدرن کوشيد
وی همچنين به معرفی و . خود مبانی سنتی ديد و نگارش را به نقد کشيد

 .نگاری عهد ناصری پرداخت نقد روزنامه
ی آخوندزاده تجددگراست، ذهن او انسان  از آنجا که مبنای نگاه و انديشه

نويسی علمی جديد آشناست  وی همچنين با تاريخ. محور و انسان باور است
او در بازخوانی . پردازد نگاری پيشينيان می ه انتقاد از تاريخو بر همين مبنا ب

وقايع تاريخی با اجتناب از اسطوره بافی، بدنبال روابط علت و معلولی است و 
دهد و  ی تاريخی را در شرايط عينی خود مورد بررسی قرار می هر واقعه

 :نويسد در اينمورد آدميت می. داند ی تاريخ می انسان را سازنده
نويسی نيست، اما نقاد تاريخ است، سنت  ی  ميرزا فتحعلی تاريخ حرفه“ 

ارزش کار او در همان . نگاری و صاحب تفکر تاريخی است شکن تاريخ
جهات  است و بهمان جهات او را از پيشروان تاريخ نويسی جديد 

های تاريخی آخوندزاده در اين است که به  ارزش واقعی نوشته... شناسيم می
در وقايع تاريخ رابطه علت و معلول . نويسی جديد توجه يافته است فن تاريخ

شمارد و هيچ دست نامرئی را در  شناسد، تاريخ را حاصل کار آدمی می می
داند و اين نيست مگر تاثير تفکر مادی در تعقل تاريخی  سير تاريخ موثر نمی

 31“ .او
انتقاد از کتابهای  نگاری مدرن به ی تاريخ آخوندزاده با بهره گيری از شيوه

از رضا قلی خان “ روضه الصفايی ناصری“برای مثال . پردازد تاريخی می
کند و آشفتگی گزارشهای تاريخی، مخدوش شدن مرزهای  هدايت را نقد می

نويسی، استفاده از شعر، شعر را وارد تاريخ کردن و  نگاری و خاطره تاريخ
 .کشد مینگاری هدايت به نقد  اغراق گويی را در تاريخ

از ديدگاه آخوندزاده در نقد، اين انديشه است که بايد مورد بحث قرار گيرد، 
او در اين ارتباط به نگاه ايرانيان و اسالميان نقد جدی . نه صاحب انديشه
آورد که برای اهل تعصب مسلمان مثال دانشمندی مثل  دارد و مثال می

ا عاليترين سخن را نيز ابوعلی سينا يا شاعری چون فردوسی اگر درستترين ي
ترين و بی سرو  گفته باشند، در مقابل مال و امامی که چه بسا سفيهانه

ذات “ترين سخنان را بگويد، هيچ ارزشی ندارند، چرا که نگاه متعصبين به  ته
ی نگرش را شديدا مورد نقد  آخوندزاده اين نحوه. “شرافت اولياست“و “ امام

 .دهد قرار می
 :گويد داند و می حث و نقد را عقل میآخوندزاده معيار ب

برای فهميدن مطالب من تو بايد عقل صرف را سند و حجت دانسته باشی “ 
 31“.نه نقل را که اوليای دين ما آن را بر عقل مرجع شمرده اند
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 آخوندزاده و فکر اصالح و تغيير الفبا
 

نويسی را  نويسی و رمان همانطور که پيشتر اشاره کردم، آخوندزاده نمايشنامه
ترين وسيله برای برانگيختن مردم و تغيير و ترقی نظام اجتماعی  مناسب

نويسی را به قصد  در عين حال اشاره کرد که خود نمايشنامه. کرد تلقی می
هايی از آنچه  خواسته نمونه آشنا کردن جوانان با اين حرفه آغاز کرده و می

او پس . باشد“ فن شريف“ن منظور داشته را معرفی کند و بانی آشنايی با اي
از نوشتن شش نمايشنامه و يک رمان بدين نتيجه رسيد که پيش از هر چيز 

کرد که  آخوندزاده گمان می. بايست باسواد بشوند و آموزش ببينند مردم می
ترين موانع با سواد شدن مردم، خط عربی است و بر اين اساس  يکی از اصلی

ر اصالح و تغيير خط ر ا در شرق بنيان خواهان تغيير الفبای عربی شد و فک
ی مسلمانان اعم از زن و مرد، شهری و  به باور او با تغيير خط، کليه. گذاشت

ی علم و  روستايی، امکان آموختن خواهند داشت و خواهند توانست در زمينه
آخوندزاده نزديک به بيست سال از عمر . تمدن با اروپاييان همطراز شوند

آدميت تالشهای آخوندزاده برای ترويج فکر . باور گذاشت خود را بر سر اين
اول دورانی که او خواهان . کند خود در اين زمينه را به دو مرحله تقسيم می

های حروف و به کارگيری عالمتهای جديد  اصالح الفبا از طريق حذف نقطه
ی دوم زمانيکه او خواهان تغيير خط و جايگزين شدن الفبای  بود و مرحله

هايی از کتاب خود  او همچنين نسخه. سی ـ عربی با الفبای التين شدفار
را برای دولتهای ايران و عثمانی فرستاد و خود به استانبول “ الفباء جديد“

. سفر کرد و با مقامات عثمانی ديدار کرد تا آنها را در باور خود شريک سازد
 : ای به ملکم نوشت او در نامه

مطلب را . کنم ميد بريدم و ايشان را مذمت هم نمیاز عثمانيها ديگر من ا“  
ايشان و دين ( استبدادی)خوب فهميدند و دانستند که سلطنت ديسپوته 

ايشان بعد از اجرای الفبای جديد و بعد از ترقی علوم از ميان بدر خواهد 
مگر شما منکر اين معنی هستيد؟ آشکار است که بعد از انتشار و ترقی . رفت

( خرافات)و سپرستيسون ( تعصب)و فناتيزم ( استبداد)يزم علوم، ديسپوت
ی اقدامات ما فقط بر ملت عايد است که در ضمن آن  فايده. نخواهد ماند

 35 “...ملت نيکبخت و سعادتمند گردد
تالش آخوندزاده در اين زمينه تا زمانی که در قيد حيات بود، ناموفق ماند، 

دانيم که در قرن بيست  ر نماند و میاما کوششهای او در نشر اين فکر بی اث
سازی آتاتورک، الفبای عربی در ترکيه  ی مدرن در راستای اصالحات و پروژه
 . با الفبای التين جايگزين شد

پافشاری ( در مورد ايران)با اينهمه او تا پايان عمر براين آرزوی محال 
نوان راه رسد که آخوندزاده در مورد ضرورت تغيير خط بع بنظر می. کرد می

ی آموزش و پرورش دچار تندروی بوده  ريشه کن کردن بيسوادی و توسعه
 :نويسد آدميت ضمن اشاره بدين نکته می. است

انديشه اصالح و تغيير الفبا از آثار برخورد تمدن مشرق و مغرب و “  
های اسالمی  پيشرو آن فکر و سازنده خط جديد در جامعه. استيالی اروپاست

 30“...است و از او به عثمانی سرايت کردميرزا فتحعلی 
تغيير الفبا را حتی “ماشاءاهلل آجودانی در نقد اين اصرار غلوآميز آخوندزاده که 

دانسته و مبنای تحول فکر و انديشه در  می“ تر از تاسيس راه آهن واجب
 : نويسد داده، می ايران را تغيير الفبا قرار می

ردم، راه برای پيشرفت انديشه و تفکر و در اين که با باسواد شدن م... “ 
شد ترديدی نيست، اما اين گمان  تحوالت اساسی سياسی و اجتماعی باز می

شد، گمان خامی  که با تغيير الفبا و خط، مشکل با سواد کردن مردم حل می
 25ترين انديشمند و منتقد اجتماعی اين دوره، نزديک به  بود که برجسته

 و در چند رساله و چندين نامه و يادداشت، صفحات  سال عمر بر سر آن نهاد

 37”...بسياری را در لزوم چنين کاری سياه کرد
آخوندزاده پس  از اينکه به بی نتيجه ماندن تالشهايش برای تغيير خط آگاه 

ی کار در اين زمينه منصرف شد و درصدد برآمد تا حاصل  شد، از ادامه
. اع، دين و سياست بتحرير در آوردهای خود در باب فلسفه و اجتم انديشه

نويسی تالش خود را در  توان گفت آخوندزاده که با کار نمايشنامه بعبارتی می
ای  جهت روشنگری مردم و بزبان مردم آغاز کرد، پس از گذشتن از مرحله

ترين نياز است، اينبار با  که نتيجه گرفت آموزش و سوادآموزی مردم ارجح
دی خود در باب فلسفه، سياست، اجتماع و دين، مکتوب کردن نظرات انتقا

 . مشخصا روشنفکران دوران خود را مخاطب قرار داد
بود که وی با زبانی صريح و گاه “ الدوله مکتوبات کمال“ حاصل اين کار 

از اين . کند گزنده هم  دين و بانيان آن و هم سلطنت استبدادی را نقد می
ع اصلی در راه پيشرفت و رهايی ايران توان گفت که آخوندزاده موان منظر می

از سلطه مستبدين را بخوبی مد نظر داشته است و از اين نظر از بسياری از 
واقعيت دوران حاکی از آن است که . روشنفکران دوران خود پيشروتر است

فکر آزادی هر گاه توانست از مجراهای تنگ سانسور مستبدين حاکم عبور 
ميون گردن زده شد پيش از آن مجال طرح کند، بدست روحانيون و اسال

 .شدن و نقد شدن و رشد يافتن بيابد
 

 و مبانی فکری آخوندزاده“ الدوله مکتوبات کمال“
 

ی خود را در سه  جوهر انديشه“ الدوله مکتوبات کمال“آخوندزاده در تاليف 
الدوله  مکتوب از طريق پرسش و پاسخ دو شخصيت خيالی بنامهای کمال

اين . کند بيان می( ی ايرانی شاهزاده)الدوله  و جمال( هندیی  شاهزاده)
از زبان شخصيتهای خيالی در )ی نگارش نقد اجتماعی و سياسی  شيوه

کند  که نويسنده افکار خود را از طريق گفتار آنها بيان می( سرزمينهای خيالی
“ انیهای اير نامه“و آخوندزاده احتماال بدان نظر داشته را ما در آثاری  چون 

 .از جوناتان سويفت می بينيم“ سفرهای گاليور“از منتسکيو يا 
 :کند الدوله را چنين بيان می خود آخوندزاده هدف از تاليف مکتوبات کمال

بعد از چندی به خيال اينکه سد راه الفبای جديد و سد را سيويليزاسيون “ 
اين  در ملت اسالم دين اسالم و فناتيزم آنست برای هدم اساس( تمدن)

و برای بيدار کردن طوايف آسيا از خواب غفلت ( تعصب)دين و رفع فناتيزم 
الدوله  و نادانی و برای اثبات وجود پروتستانيسم در اسالم به تصنيف کمال

 32“...شروع کردم
 :رود  و در جايی ديگر از اين نيز فراتر می

 غرض من از اين نسخه تنها سيويليزه شدن ملت من نيست، من... “ 
خواهم راه ارباب خيال را بگشايم و خيال فيلسوفان و حکمای خودمان،  می

که هزار و دويست و هشتاد و هفت سال است در قيد حبس است آزادی 
 33“...ببخشم و بنی نوع بشر را از کوری نجات بدهم

ی مادی، متافيزيک و نتايج آن يعنی  در اين کتاب آخوندزاده با اتکا بر فلسفه
همچنين نهادهای مذهبی و حکومتی را مورد . کند جه قلمداد میدين را نامو

آخوندزاده جايگاه فکری خود را بروشنی توضيح . دهد انتقاد شديد قرار می
ليبرال و از سالکان مسلک “دهد و جايگاه فلسفی و اجتماعی خود را  می

. خواند می 25“و طالبان سيويليزه( پروگرس يا پيشرفت و ترقی)پروقره 
 :دهد ی ليبرال را اينگونه توضيح می زاده واژهآخوند

ليبرال عبارت از آن کسی است که در خياالت خود بکلی آزاد بوده و ابدا “  
به تهديدات دينيه مقيد نشده و به اموری که خارج از گنجايش عقل و بيرون 

و نيز در اوضاع سلطنت . ی قانون طبيعت باشد هرگز اعتبار نکند از دايره
 23“...االت حکيمانه باشد، آزاده و بالقيددارای خي
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آخوندزاده با حرکت از اين اصل که آنچه قابل رويت نيست، قابل باور نيز 
او بر خالف مذهبيون وجود . کند را رد می“ صانع و موجد“نخواهد بود، وجود 

ماده از بين . شمرد داند و دور تسلسل را باطل می کائنات را بی مسبب می
کثرات که تظاهر وجود کائنات “  آيد عدم نيز چيزی بوجود نمیرود و از  نمی

است مدام در حال تغيير است و مرگ تصوری است که انسان از تبدل اشياء 
باقتضای طبيعت چند روزی عناصر با . ترکيب مواليد از عناصر است. دارد

وقتی که ترکيب جسد متالشی شد معاد عنصر باز . اند يکديگر تاليف يافته
روح نيز از قانون عمومی کائنات ... از اينرو قيامتی در کار نيست. است عنصر

روح از ترکيب جسم بظهور ... مستثنی نيست زيرا خود از تکفيات ماده است
تغيير نه تنها ممکن است بلکه ... شود آمده و با متالشی شدن جسم زائل می
نوبتی دارد  ای در عالم وجود هر پديده. از خصوصيات و ضروريات حيات است

 22“... و چون مهلتش سر آمد جای خود را به ديگری ميپردازد
کند و  ی مادی وجود خدا را نفی می خالصه اينکه آخوندزاده با اتکا بر فلسفه

پردازد که از نظر او قساوت و بيعدالتی او بيش از هر  بعد به خدای اسالم می
“ جفنگيات“ داستانهای بهشت و جهنم را. کند خصلت ديگر بروز می

خالق در حيات دنيوی من چه نعمتهای وافره به من “خواند و می گويد  می
هايم  در جهنم تن و اندامم پوسيده و ريخته، استخوان... کرامت کرده بود که

کوفته و مثل سرمه ساييده بشود، باز از گريبان من دست بر ندارد و از نو به 
... دن نمايد الی زمان نامتناهیمن گوشت و استخوان داده ابتدا به عذاب کر

... خدايی  اينچنين از مير غضب و جالد و قصاب و هر قسم ظالم بدتر است
است که بايد ( مستبد)“ ديسپوتی“مطلقا بويی از عدالت و رحمت نبرده بلکه 

 : گويد آخوندزاده خطاب به مسلمانان می“ ..از او بر حذر بود
ست مطلقا فاقد عظمت و جبروت خدای مسلمانها بر خالف آنچه شايع ا“ 

او منشاء الهام پيغمبر اسالم نيست بلکه بر عکس کامال تابع شهوات و . است
گويا از نزديک شدن پيغمبر با زنان به او حظ و لذت ... تمايالت اوست

خدای ملتهای ديگر مشغول است به کارهای بزرگ، اما ... حاصل است
 21“...خدای شما آواره است به اينگونه لغويات

آخوندزاده دين را از آنجا که با اطاعت کور کورانه همراه است و بدنبال 
او با  تکيه بر اين اصل . پذيرد داليل عقالنی برای فهم جهان نيست، نمی

گيرد و علم از عقل و از آنجا که دين از  که ترقيات بشر از علم سر چشمه می
خوار شمردن عقل و در  ی اعتقاد است و با عقل مغاير، دين را عامل مقوله

دين در ذات خود ضد عقل و ضد علم . داند نتيجه نا آگاهی و نادانی می
 .است

رود و مردم  داند که اساس دين از بين نمی عليرغم اين نظريات آخوندزاده می
داند که وجود دين داليل تاريخی و  او می. از آن دست نخواهند شست

بهمين داليل او خواهان . استی آن جهل و ترس  اجتماعی دارد و ريشه
ی آن مذهب و دستگاه  ايجاد پروتستانيسم در دين است تا در نتيجه

ی حکومت و نظم جامعه جدا شود و راه برای ايجاد قوانين  روحانيت از اداره
از نظر آخوندزاده فقه يا قانون بايد . مدرن و نظام جديد اجتماعی باز شود

امل يابد، در حاليکه در اسالم راه تفکر پيوسته منطبق بر زمان تغيير و تک
بسته شده است و تا زمانيکه اين قوانين تغيير و اصالح نشوند، سير انحطاط 

 .تداوم خواهد يافت
آخوندزاده بدرستی تشخيص داده است که دين زمانی که در امر حکومت و 

ی استبداد است، اما علم و آگاهی تضعيف  سياست دخالت کند، تقويت کننده
کند و علم،  از نظر وی دين، تعبد را تبليغ می. ی استبداد است ندهکن

 .ليبراليسم و آزاديخواهی را
 همانطور . ی او جايگاه زن در اسالم است ی نگاه نقادانه يکی از نکات ارزنده

ی زن و ستم  هايش نيز مسئله که پيشتر اشاره کردم، آخوندزاده در نمايشنامه
گيری در مورد سرنوشت خود، بی  ز حق تصميمجنسيتی، محروم بودن زنان ا

او در . حقوقی زن را در ايران و جوامع اسالمی بشدت نقد کرده است
او در اينجا . داند مکتوباتش محروميتهای زنان را ناشی از قوانين اسالمی می

را مورد بررسی “ تعدد زوجات“و “ حجاب“به طور اخص دو مورد را يعنی 
 :گويد جاب میدر مورد ح. دهد قرار می

بشر را  ی حجاب نصف بنی پيغمبر اسالم چه حق داشت که با نزول آيه“  
ی اناث است الی مرور دهور به حبس ابدی انداخت و آزاديت را که  که طايفه

   21“...از اعظم حقوق بشريت است بالمره از ايشان سلب کرد
که در داند  آخوندزاده همچنين تعدد زوجات را ظلم فاحش بر زنان می

از نظر او تعدد زوجات . شوند ی آن مردان مالک و زنان مملوک می نتيجه
آينده با تحقق پروتستانيسم اسالمی  او اميد دارد که در . غير انسانی است

آخوندزاده بر اين باور است . اين دو اصل و قوانين ضد زن باطل اعالم شود
ادی انتخاب همسر بايست از حق تحصيل و آموزش و از آز که زنان نيز می
آخوندزاده زنان را به اعتراض بر عليه ستمها و محروميتهايی . برخوردار باشند

 .خواند شود، فرا می که بر آنها تحميل می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بختی ايرانيان بايد به تضعيف مبانی  از نظر آخوندزاده برای از بين بردن تيره
او . سداران آن را تضعيف کردفکری اسالمی پرداخت و قدرت روحانيت يا پا

به نفوذ و کنترل روحانيت بر عوام آگاه است و معتقد است که علما از آنجا 
ای بدنبال  دانند، هر يک در کشوری و گوشه که خود را نايب امام زمان می

گسترش نفوذ خود بر مقلدين خويش است، آنها بدليل نقشی که برای خود 
آخوندزاده به درستی بر نقش . کنند قائلند از هيچ حاکمی تبعيت نمی

آنها از يکسو با سلطنت دائما در جنگ . گذارد ی روحانيت انگشت می دوگانه
قدرت قرار دارند و از سوی ديگر از همين سالطين برای دربند نگاه داشتن 

او بدين نکته واقف است که سالطين بدليل وحشتی . جويند مردم سود می
کنند گامی در خالف جهت  ز جرات نمیکه از تکفير شدن دارند، هرگ

به باور او تا زمانيکه روحانيت بر قدرت سياسی . های آنان بردارند خواسته
بعبارت ديگر اين دو . کنترل داشته باشد، در ايران ثبات بوجود نخواهد آمد

دستگاه يعنی سلطنت و روحانيت به ياری يکديگر مردم را دربند نگاه 
جزو حقوق طبيعی انسان است که از بدو ” آزادی“ده از نظر آخوندزا.دارند می

آزادی : کند او آزادی را به دو بخش تقسيم می. آيد تولد با او بدنيا می
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جسمانی  که توسط شاهان مستبد ازبين رفته و آزادی روحانی که توسط 
برای همين ايرانيان با مفهوم آزادی بيگانه . روحانيون نابود شده است

ه به اينکه انسان طبيعتا و ذاتا مايل به پيشرفت است، پس با توج. هستند
تنها در صورتيکه آزادی فکر و نقد وجود داشته باشد، تنها هنگاميکه انسان 

گيری از اطاعت کورکورانه داشته باشد،  آزادی استفاده از خرد و فاصله
 . شود پيشرفت و ترقی حاصل می

 

اينگونه شرح ی سياسی آخوندزاده را  ی انديشه آدميت چکيده
 :دهد می

 

است و تاسيس “ ديسپوتيسم“ محور تفکر سياسی آخوندزاده بر انداختن “ 
. و تغيير دولت مطلقه استبدادی به حکومت مشروطه قانونی“ کنستيتوسيون“

در تحقق يافتن آن يا هيئت حاکم بايد از روی بينش و دانايی خود مبتکر 
رخيزد و در هر دو حال تربيت و اصالح و تجدد گردد ـ وگرنه ملت با قيام ب

در هر صورت اصالح نظام سياسی . شناسد آمادگی ملی را شرط اساسی می
 25.“مملکت ضرورت مطلق دارد

آخوندزاده بعنوان يکی از معدود روشنفکران مشروطه بدين درک درست 
رسيده بود که مشروطه با رنگ و لعاب اسالمی و برای اينکه مقبول علما 

قرار شدنی نيست و مهمترين اصل آن که برابری حقوقی است واقع گردد، بر
با اصول شرعی که طبق آن نه حقوق زن و مرد برابر است و نه حقوق غير 

بهمين جهت او بدرستی . مسلمانان با مسلمانان، در تناقضی آشکار قرار دارد
 . دانست شرط برقراری مشروطه می جدايی دين از سياست را پيش

او . ی ناسيوناليسم است های فکری آخوندزاده ايده نهيکی ديگر از زمي
داند و از نظر او علت  ی اعراب به ايران را سبب سقوط تمدن ايرانی می حمله

همين نگاه . ی اسالم است بها شدن تعقل در فرهنگ ما همانا سلطه بی
باعث شده که او دوران عظمت ايران را دوران ايران باستان بداند و کمتر 

ی اعراب فرايند انحطاط  به باور آخوندزاده در اثر حمله. قرار دهد مورد نقد
او حتی تا آنجا پيش . درکل ساختارهای فکری و فرهنگی ايرانيان آغاز شد

رود که تلفيق قومی اعراب با ايرانيان را عامل ايجاد ناهنجاری در ساخت  می
دليل اصلی  با اينهمه او عوامل داخلی را. 20داند بيولوژيکی ايرانيان می

آخوندزاده با وجود تمجيد از ايران باستان، . داند شکست ايرانيان از اعراب می
داند، چرا که بر اين باور است که از نظر  بازگشت به آن دوران را ناممکن می

همين ديدگاه آخوندزاده او . تاريخی دوران سلطنت آريايی به سر رسيده است
کنند، متمايز  ات مشابه او را مطرح میرا از برخی روشنفکران ديگری که نظر

کند،  های آخوندزاده بروز می تمايالت ضد عربی که گهگاه در نوشته. کند می
رسد که  بنظر می. جزو نکات منفی و تناقض برانگيز در افکار آخوندزاده است

شناسانه شده  او نيز با مترادف شمردن عربيت و اسالميت دچار اشتباه روش
با اينهمه از نگاه باقر . امل نوعی نگاه نژادپرستانه استکه در بطن خود ح

مومنی، بايد ناسيوناليسم مورد نظر آخوندزاده را در ارتباط با مجموعه تعاريفی 
کند سنجيد و از آنجا که نگاه هومانيستی و  که از مفاهيم ارائه می

ی آزاديخواهانه  در افکار آخوندزاده بسيار قوی است و در مقايسه با کسان
الدين ميرزاقاجار يا ميرزا آقاخان کرمانی که تمايالت ضد عربی  چون جالل

در آثارشان بسيار قويتر است، افکار شوونيستی در آخوندزاده کمتر به چشم 
از نظر مومنی، . عصرانش جدا کرد آيد، بايد حساب او را از ديگر هم می

يابد و  مار معنا میناسيوناليسم مورد نظر آخوندزاده، در برابر تهاجم و استع
 . شود و همچنين نقطه مقابل تعصب مذهبی است تعريف می

ی شيفتگی به ايران باستان  در مقابل دين مهاجم  در عين حال اين پديده 
 .بايست در متن دوران خوانده و نقد شود می

توان گفت که آخوندزاده در تعبير خود از ناسيوناليسم دچار  با اينهمه می
دوستی و  ی ميهن يان آن ناسيوناليسم مثبتی که نتيجهم. تناقض است

خواست حفظ استقالل ميهن و حفاظت آن در برابر تهاجم بيگانه است با آن 
گری وطن پرستانه و نفرت  ی افراطی تعريف منفی از ناسيوناليسم که نتيجه

آخوندزاده با وجود اينکه خود . بايست فرق گذاشت از ديگران است، می
د که با هر گونه تعصب مخالف است و با وجود پرداختنش به ده توضيح می

دوستی که حاضر به هر گونه فداکاری برای  بمعنای ميهن“ پاتريوت“ی  واژه
حفظ استقالل کشور در مقابل مهاجم است، در جاهايی دچار همان 

شود و برخوردش شديدا احساسی   گريهای آميخته به نفرت می افراطی
 .ه ضعفهای نگاه اوستشود و اين از نقط می

مورد ديگر از تناقضهای نظری آخوندزاده را آرامش دوستدار در طرح 
 : نويسد از جمله می. نماياند که قابل تامل است پروتستانيسم اسالمی باز می

آخوندزاده نخستين منتقد اجتماعی و فرهنگی ماست که با محدوديت “
ناساند و نخستين گامها را اش به جد کوشيد مشکالت ما را بش امکانات زمانه

توان  هم ثبات فکر کال وافع بين او را در اساس می... در راه رفع آن بردارد
.. اش شناخت و هم صداقت و جرات ذهنی او را در خودنگری نسبی فرهنگی

ی انتقاد اجتماعی و اصالح دينی يکی  ی آخوندزاده در زمينه مشکل ناآگاهانه
ترين قوم و دينش را موجب  بخت گوناين است که از يکسو عرب را ن

کند و از سوی ديگر همين اسالم را  ی آن اعالم می نگونبختی تاريخی شده
خواند  ی اديان را از اساس باطل می دهد، آنگاه همه بر ديگر اديان ترجيح می

و ديگر آنکه برای اصالح دين اسالم يا باصطالح خود او پروتستانيسم 
ای از تشيع کشف  م دينی مسيحی را در شاخهی اين رفر اسالمی، پيشينه

خلط امور اصوال شيوه عمومی فرهنگ !... در بينش و جنبش باطنی: نمايد می
ی روشنفکری  وظيفه... ماست، به اين سد سال اخير و به او اختصاص ندارد
بايست اصالح دين بوده  او بعنوان منتقد فرهنگی و اجتماعی در واقع نمی

کسی به اصالح چيزی بپردازد که از اساس آن را باطل  شود آيا می... باشد
 27“...داند؟ می

 

 “يک کلمه“آخوندزاده و نقد 
 

مستشارالدوله يکی از روشنفکران مشروطه است که با وقوف به فشارهای 
خواهی را با اسالم و قوانين شرع ناسازگار  روحانيون که مشروطه و قانون

مايت روحانيون اصول مشروطيت را دانستند، تالش کرد تا برای جلب ح می
  . منطبق با اصول دين نشان دهد تا موافقت آنها جلب شود

“ قانون“نوشت که منظورش از آن “ يک کلمه“ای بنام  مستشارالدوله  رساله
در حقيقت مستشارالدوله با دستکاری در برخی اصول اعالميه . است

اصول را با اصول شرع  بشر منتج از انقالب فرانسه، تالش کرد تا اين حقوق
بشر را با قرآن مجيد  منطبق نشان بدهد تا جايی که ادعا کرد اصول حقوق

 :نويسد ای به آخوندزاده می او در نامه. مطابق يافته است
. خوب نسخه است... شود االسالم انشاءاهلل تا دو ماه تمام می کتاب روح“  

ن مجيد و احاديث يعنی به جميع اسباب ترقی و سيويليزاسيون، از قرآ
صحيح، آيات و براهين پيدا کردم که ديگر نگويند فالن چيز مخالف آئين 

 22“.اسالم يا آئين اسالم مانع ترقی و سيويليزاسيون است
کند و  آخوندزاده پس از دريافت اين کتاب، آن را از نگاهی اصولی نقد می

 :نويسد می
به ... شود تمسک میم“ احکام شريعت“شما برای اجرای عدالت به ... “ 

م شريعت کنستتيسيون فرانسه را در رسد که گويا به امداد احکا خيال شما می
    نعـا و کال، بلکه محال و ممتـحاش. تـوان داشـت ن مجری میـرق زميـمش
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دان آخوندزاده خطای عظيمی را که مستشارالدوله در خلط و تقليل مفاهيم ب
ی  بشر و مقايسه شود، با استناد به برخی از بندهای اعالميه حقوق دچار می

ی مساوات حقوقی و معضل  نماياند، از جمله مسئله آن با قوانين شرع باز می
ی آزادی فردی، آزادی  ی اجبار حجاب، مسئله حقوق زنان در اسالم، مسئله

 ... دگرانديشی، حد شرعی و دخالت در حريم شخصی
دزاده در نقد اين تالش مستشارالدوله در تقليل مفاهيم از ديدگاه آخون

عقالنی و با تکيه بر يک دستگاه فکری نسبتا منسجم، سکوالر و ليبرال، 
ناممکن بودن تلفيق دو سيستم فکری عقالنی و دينی را به بهترين وجه 

گذارد و بر لزوم شفافيت و صراحت و در بيان انديشه و  بنمايش می
آخوندزاده خواهان . کند وضيح درست مبانی فکری تاکيد میبخصوص ت

برچيده شدن دادگاههای شرع و باز گرفتن مقامهای قضاوت از روحانيون و 
 . شود سپردن آن به عدليه می

در ديدگاه آخوندزاده واضع قانون ملت است و ملت است که کنستيتسيون “ 
اساس همان قانون، چيند و بر  نويسد و بساط حکومت مطلقه را بر می می

چنين حکومتی البته از ملت جدا . آورد دولت يا حکومت قانونی را به وجود می
کند و حافظ منافع ملت و  نيست و از طبقات مختلف مردم نمايندگی می

دولت ـ “تر آخوندزاده همان مفهوم  به تعبير روشن. استقالل کشور است

ی کار را  کند و چاره می را به زبان ساده مطرح nation stateيعنی “ ملت
 15“...بيند در برپايی دولت ملی و حکومت ملی می

اميد که اين . ها همچنان بسيارند ی آخوندزاده و افکار و آثار او ناگفته درباره
ی يکی از  مطلب توانسته باشد رئوسی از نظرات، نگاه و تالشهای نوآورانه

ان را معرفی کند و شايد ترين پيشگامان فکری آزادی و تجدد در اير برجسته
ای که دراين مطلب بدانها  عاملی بشود برای رجوع به منابع اصلی و ارزنده

 .اشاره شده است
 

 ــــــــ
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 زن ايرانی در آيينة ادبيات مشروطه
 
 

 ل ياص حجت اهلل
  

 
اين . روی، نگاهی آرمانگرايانه داشت انقالب مشروطة ايران به آفاق پيش

گرايی حاصل بيداری قشر روشنفکری بود که در قياس با جهان غرب،  آرمان
ماندگی جامعة خويش پی برد، و در تحليل اوضاع، آرمان پيشرفت را  به واپس

سازی جامعه و غايت پيشرفت نو. پرورد که مشروطيت تحقق عينی آن بود
های سياسی و اجتماعی بود، و مفاهيم مهمی چون  بازنگری در همة زمينه
ساالری، آزادی، برابری، دانش و فناوری را در بر  حکومت، قانون، مردم

انديشه دفاع از حقوق زن و برکشيدن پايگاه اجتماعی او، خود از . گرفت می
اجتماعی بود زيرا فلسفه انديشه برابری و آزادی برآمد و بخشی از اصالحات 

روشنگری که آبشخور انديشه و آرمان روشنفکران عصر مشروطيت بود همه 
آدميان را خواه بر حسب حقوق طبيعی خواه به استناد پيمان اجتماعی برابر 

پذيرفت که در فلسفه سياسی  سان می دانست، و آزادی و برابری را بدان می
ها را بر بنياد نژاد و جنسيت و  انسان نو پرورده شده بود و از اين رو تفکيک

ما زن را موجودی « انديشمندان»تا پيش از دوران معاصر. تابيد مذهب برنمی
دانستند که برای ادامه نسل و اداره خانه آفريده شده و شايستگی الزم  می

الملک معتقد  خواجه نظام. برای شرکت در فعاليت سياسی و اجتماعی ندارد
سترند و کامل عقل نباشند، و غرض از ايشان گوهر نسل زنان اهل »بود که 

دهد که مبادا اجازت  و سعدی به مرد هشدار می. «3است که بر جای بماند
 دهد زن پای از خانه به بيرون گذارد، زيرا 

 
 چو زن راه بازار گيرد بزن 

 2اگر نه تو در خانه بنشين چون زن 
 

وجه ممکن، بتی عيار يا  در ادبيات هزارساله ايران، زن در واالترين
شهرآشوبی زيباروی است برای شعر يا داستان عاشقانه، البته در شاهنامة 

آفرينند و مهر و  فردوسی از زنانی ياد شده که دوشادوش مردان نقش می
فرانک، رودابه، تهمينه، منيژه، : آميزند عاطفه زنانه را با دليری و تدبير درمی

ريد، هما، شيرين و گرديه از جملة زنان جريده، فرنگيس، کتايون، گردآف
اند که زندگی و کردارشان، نشان توجه ايرانيان باستانی به  برجسته شاهنامه

از اين استثناء که بگذريم، زن در . زن، با ديدی متفاوت از اعصار بعد است
ادبيات فارسی، موجودی است فراموش شده که حتی به او با کلماتی چون 

شود، و اگر گاهی با  اشاره می« مخدرات»و « ردگيانپ»و « سرپوشيدگان»
زيرا به . شود، به خاطر آسايش و آرامش مرد است ديد مثبت به او نگاه می

 گفته سعدی 
 

 زن خوب فرمانبر پارسا 
 کند مرد درويش را پادشا 

 چو مستور باشد زن خوبروی
 به ديدار او در بهشت است شوی

خواه تشکيل  آن را عناصر ترقی در ادبيات مشروطه که پديدآورندگان
دادند، زن عضوی از پيکر اجتماع شد با مرد همتا و برابر که در درازنای  می

تاريخ بر وی ستم رفته حقوق او ناديده گرفته شده بود، و اينک وقت آن بود 
های گوناگون يار و انباز مرد گردد و در دانش و  که به صحنه آيد و در عرصه

 . شدآفرين با فرهنگ نقش
های تاريخی آن را بايد در دوران  الساعه نبود، ريشه اين نگرش نو خلق

پادشاهی ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه جست که بذر انديشه پيشرفت و 
ديگرگونی افشانده شد، و در سير تحول خود، در انقالب مشروطه به بار 

زاده،  خوندمسأله زن در مراحل آغازين، در آثار انديشمندانی چون آ. نشست
اينان که از . ای و ديگران گفته آمد العابدين مراغه ميرزا ملکم خان، زين

های اجتماعی غرب متأثر بودند، فلسفة  انديشة عصر روشنگری و ديگرگونی
خواهانه را ضروری ديگرگونی همة بنيادهای اجتماعی ايرانی  برابری

ها صرفنظر از  همه انسان از اين رو، انديشة آزادی و برابری را به. دانستند می
آخوندزاده در نقد . جنس، رنگ، مذهب يا پايگاه طبقاتی آنها تعميم دادند

ميرزا يوسف مستشارالدوله، وضع زنان را تندروانه مطرح « يک کلمه»کتاب 
ميرزا ملکم . 1ساخت و هر قانونی را که وضع فرودين زن را بپذيرد رد کرد

آن که از پوشش زن  وی، بی. نگريست تر می خان به مسأله زن، هشيارانه
های ملی  معضلی فکری بسازد، ضرورت مشارکت زنان را در پيشبرد طرح

نصف هر ملت مرکب است از »: نوشت( 7)مطرح ساخت و در روزنامه قانون 
العابدين  زين. «ها رود مگر به معاونت زن زن، هيچ طرح ملی پيش نمی

تر به موضوع  با نگاهی معتدل« بيکنامة ابراهيم  سياحت»ای در کتاب  مراغه
او برخالف . نگريست و سعی کرد که پيوند با سنّت را تا حدی حفظ کند

آخوندزاده و شاعران و نويسندگان عصر مشروطيت پوشيدگی زن را مسلّم 
انگارد و عفت درونی و وجدانی او  گيرد، ربط آن را با عفت زن قطعی نمی می

کند که بنا به ضرورت زندگی،  ايی استناد میبه زن روست. پسندد را بيشتر می
در عفت و عصمت مردان و زنان »: چندان در بند پوشيدن خويش نيست

واضح است که زنان تهران بلکه تمام شهرهای ايران، . ايشان حرفی نيست
هر . روز رستاخيز در بهشت به درجات بلند اين زنان دهاتی حسد خواهند برد

ای دلبستة آموزش و  مراغه« .5اما دلشان صاف است اند، چند غالباً رو گشاده
دختر آرمانی او که رفتار و کردارش را با آرای . تربيت امروزينة زن است

کند، محبوبه نامزد شخصيت اول سفرنامه ابراهيم بيک  خويش منطبق می
. تحصيل کمال کرده است. زياد با فهم و فراست و باهوش است»است که 

آراسته و پيراسته است و موسيقی آموخته . داند یداری م طباخی و خانه
داری را فرونکاهيم، و ضرورت آن را در  پيداست که اگر ارج کارِ خانه.0است

شبکة تقسيم کار اجتماعی بپذيريم، اين تلفيق سنّت و تجدّد، حد مطلوبی 
ای  مراغه.  است برای زن امروزی، به شرط آن که زن در گزينش آزاد باشد

م به پيشرفت زنان ژاپنی دارد که در پشت جبهه به ياری مردان ای ه اشاره
و با توجه به اين ( ژاپن و روسيه است 3355ای به جنگ  اشاره) 7شتابند می
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در ادبيات هزارساله ايران، زن در واالترين وجه 

ممکن، بتی عيار يا شهرآشوبی زيباروی است 

 .برای شعر يا داستان عاشقانه

که در آن روزگار پيشرفت ژاپن دل از روشنفکران ايرانی ربوده بود، اين 
 . ای است پرمعنی به ضرورت تحول همه جانبه در ايران اشاره

آمد، از جبهه مردان بود اما يازده سال پيش از برپا شدن آنچه گفته 
در نکوهش « خانم بی بی»خوانده و هوشمند به نام  مشروطيت، زنی درس

ای  مردان و روابط مردساالری، رساله
و از موضع زنی که جامعه  ،2پرداخت

حقوقش را ناديده گرفته بود، به نويسندة 
تأديب النّسوان که خود و »رساله 
ن خويش را خداوندگار و زنان را همجنسا

به زعم . تاخت« شمارد کنيز و خدمتکار می
« تأديب»خانم رساله تأديب النسوان  بی بی

« .تثبيت ستمکاری مردان بود»نبود، بل 
خانم ضمن نقد کتاب و روابط غلط  بی بی

که در آن رساله )زناشويی در روزگار خويش 
عقيده رايج نقصان ( درست دانسته شده بود

طاعت برده وارش را از شوهر )عقلی زن و 
نويسد، نويسندة تأديب النسّوان  می. رد کرد

زن هم به عنوان عنصر »داند که  نمی
آخر چرا هزار . انسانی هوش و گوش دارد

زن به فدای يک مرد؟ مگر تاريخ اديان 
تر  نخوانده که نه هر مردی از هر زنی فزون
. ..است و نه هر زنی از هر مردی فروتر

مريم و زهرا و آسيه و خديجه کبرا از زنانند 
اين « .و فرعون و هامان و شمر از مردان

انتقاد تند نشان آگاهی برخی از زنان درس 
های اعتراضی  خوانده و از نخستين تالش

. آنان در رويارويی با نظم مردساالرانه بود
خواهانة مرد را به  نويسنده ديدگاه برتری
ها به دفاع از حقوق ريشخند گرفت، و نه تن

زن برخاست که مردان و نظم موجود را 
 . ماندگی او دانست مسئول واپس

حقوق و آزادی زن، در جنبش 
خواهی با گستردگی بيشتری  مشروطه

هيجان عامی که آن جنبش . مطرح شد
پديد آورد، زنان را نيز از کرانه به متن کشيد 
و آنها را درگير مسائل اجتماعی و پی جوی 

تا آنجا که در آغاز . بات مردم کردمطال
ای از زنان تهرانی  حرکت مردم، عده

کالسکة مظفرالدين شاه را در ميان گرفتند 
و خواستار آزادی علمايی شدند که در خانة 

و افزون بر اين گونه . 3اتابک گردآمده بودند
حرکات جمعی، گاهی به طور انفرادی نيز 

نمونه زن آگاه به آرمان مشروطيت، 35.های پنهانی حضور داشتند در فعاليت
بانويی قزوينی بود که در هنگامی که مجلس اول بحث تأسيس بانک ملی 

اين کمينه مقدار ناقابل » :ای به رئيس مجلس نوشت را به ميان آورد، در نامه
به جهت بانک ... از زيورآالت خودم را که برای ايام سخت ذخيره کرده بودم

 کار نشان داد که عنصر آگاهی به ميان زنان نيز و با اين « ملی فرستادم

 .رخنه کرده است
در عصر مشروطيت، ادبيات فارسی به ويژه شعر که هزار سال ظرف انديشه 

دربار و محافل اشرافی را رها کرد و به ميان مردم آمد و . و معرفت ايرانی بود
ی زن به ها سخن گفت و ومسائل آنها از جمله حقوق و آزاد به زبان توده

ان آن گشاعران و نويسند. روشنی بازگفت
روزگار در طرح حقوق زن دو الگو و نماد 

يکی زن غربی بود که : متباين در نظر داشتند
پنداشتند به جايگاه اجتماعی وااليی دست  می

يافته و از بند نادانی و خرافات رها گشته 
جوی حقوق خويش است، و زن  همواره پی

ونشد از وضع ناگوار ايرانی بايد برای بر
 . خويش، از او پيروی کند

الگوی دوم زن روستايی بود که او را نمونة 
گفتند  دانستند، می پاکی و صفای باطن می

زن روستايی به اقتضای شرايط زندگی، 
چندان در بند پوشش خود نيست، و دست در 
دست مرد در کار توليد و ادارة زندگی شرکت 

د که بهتر است به گرفتن کند، و نتيجه می می
پيروی از زن روستايی، پوشش زن، درونی و 
وجدانی باشد، زيرا عفت زن امری وجدانی 

 . است نه ظاهری
در اين بررسی مسأله زن از ديدگاه شش 
شاعر و سه نويسندة گزين عصر مشروطه 

ميرزاده عشقی، ايرج . بررسی شده است
ميرزا، عارف قزوينی، ابوالقاسم الهوتی، 

الدين  را محمدتقی بهار، اشرفالشع ملک
اکبر دهخدا، عبدالحسين  حسينی، علی

السلطنه دخت  زاده کرمانی و تاج صنعتی
ناصرالدين شاه موضوع زن و وضعيت او را 

اند و جز  در آثار خويش مطرح کرده
الدين، همه آنها پوشش رايج زنان  اشرف

الدين  اشرف. اند ايرانی را مورد انتقاد قرار داده
حجاب است اما در مورد ضرورت  هوادار

 . شود آواز می تعليم امروزينة زن با ديگران هم
عشقی که با ديدی کامال رمانتيک به مسأله 

نگرد، با پوشش رايج سخت مخالف  تجدد می
بختی جامعه  است و آن را موجب سيه

داند، زيرا او نيز مانند برخی از همعصران  می
و  خويش پوشيدگی زن را نماد محدوديت

محروميت از حقوق اجتماعی و عامل 
داند، اما از مساله پوشش  ماندگی می واپس

رود و وضع زن را در شرايط  فراتر می
سه تابلوی »يکی از آثار ارزندة او . کشد اجتماعی روزگار خويش به نقد می

است که کيفرخواستی است پرشور عليه « مريم يا ايدآل پيرمرد دهگانی
ط زن و مرد را بازيچه بلهوسی مرد کرده است؛ در يک جامعه تباهی که رواب

. بيند کند و کيفر نمی دار می سو، مردی هوسران شرافت دختری جوان را لکه
ای، زيرفشار هنجارها راهی جز  بخت آبرو باخته و در سوی ديگر دختر سيه
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مسئوليت را نفرين  و عشقی اين گونه مردان بلهوس و بی. يابد خودکشی نمی
  :کند می
 

 تفو به روی جوانان شهری ننگين 
 دين  ندانم آن که خود اين گونه مردم بی

 12دهند جواب خدای در محشر چه می
 

که بازگفت يک روياست، سرنوشت زن « کفن سياه» وی در نمايشنامة
سرنوشتی که از اعماق تاريخ همراه زن . نگرد ايرانی را با ديدی تاريخی می

هدخت سياه پوش ساسانی که در رويا بر شاعر شا. بوده و هنوز همراه اوست
. شود، کسی نيست جز زن ايرانی در فرايند تاريخی چندهزارساله ظاهر می

شاهدخت ساسانی يا دختر خسرو به عشقی . که وضع کنونی امتداد آن است
 : گويد می
 

 ام  در همان دم که در اين تيره و يار آمده
  13ام  خود کفن کرده به سر، خود به مزار آمده

 

يابد که به هر کجا که رود آسمان  خيزد در می و شاعر چون از خواب برمی
 . بيند در همه جا زنان را چونان آن شبح می. همان رنگ است

 

 هر چه زن ديدم آنجا همه آن سان ديدم 
 همه را زنده درون کفن انسان ديدم 
 همه را صورت آن زادة ساسان ديدم 

  14ا سان ديدم صف به صف دختر کسرا همه ج
 

( بيند بدانسان که خود می)اما شاعر تنها قلم را بر سرنوشت زن ايران 
در پی راه حل است؛ معتقد است که بايد نوينگی را تبليغ کرد تا . گرياند نمی

برای اين کار . زنان به ضرورت برون رفت از وضع کنونی آگاه گردند
ای برکشيدن پايگاه زن ايرانی آواز شوند و بر گويندگانی بايد تا با شاعر هم

 : بنويسند و بسرايند
 

 آواز شود  هم  با من ار يک دو سه گوينده
 15کم کم اين زمزمه در جامعه آغاز شود

 

نيمی از ملت ايران را بايد . به عقيدة عشقی تا زن پوشيده و در پی پرده است
 :الصه کردشايد چکيدة عقايد او را بتوان در اين بيت خ. مرده به شمار آورد

 

 اند و در کفنند  زنان کشور ما زنده
 12بختی از سيه رختی است  که اين اصول سيه

 

اين برداشت در ميان انديشمندان نوگرای عصر مشروطيت مشترک بود و 
جملگی بر اين قول بودند که با دورماندن زن از صحنه اجتماع تمدن بشری 

ی خطاب به زن ايرانی از اين رو عارف قزوين. ماند می« در نيمه راه»
 : گويد می

 

 ابر چون خور  بدر اين حجاب و آخر بدرآ ز
  17به نيمه راه ماند که تمدن ارنيايی تو،

 

پروا و هتاک يکی از نتايج پوشيدگی زن را، ازدواج ناديده  ايرج ميرزا منتقد بی
داند که معلول پوشيدگی زن و پرهيز او از ديده شدن به چشم مرد  می

 :گويد می. تنامحرم اس

  به غير ملت ايران کدام جانوری است
  13 که جفت خود را ناديده انتخاب کند

 

داند و آن را به  او تجويز حجاب را بدانسان که هست، حکم صريح قرآن نمی
« سدّ باب معرفت است»از ديد او پوشش زن . دهد تفسير فقيهان نسبت می

جامعه که موجد آگاهی و و زن را از عرصه اجتماع و آموزش و جوشش در 
راند، و  دارد، زيرا تابوی نامحرم وی را به کنج خانه می دانايی است، باز می

وی به زنان مکه استناد : آورد عرصه دانش و معرفت را به انحصار مرد در می
دهد که  کند که گويا آنها را بدون نقاب ديده بوده است، و اين نشان می می

بودن چهره را کافی  زن مخالف است و بازاو با پوشيدگی کامل چهرة 
او نيز چون بيشتر انديشمندان عصر خويش حجاب را امری وجدانی . داند می
تواند پاکدامنی زن را بدون توجه به نوع پوشش او محفوظ  داند که می می

وی استواری برای عفت زن زافزون بر اين، دانايی و معرفت را نيز با. بدارد
 : داند می
 

 را بياموزند ناموس اگر زن 
 پرده بر بام فلک کوس  زند بی

 به مستوری اگر پی برده باشد 
 پرده باشد  همان بهتر که خود بی

 چو زن تعليم ديد و دانش آموخت 
 روا  جان به نور بينش افروخت 
 به هي  افسون ز عصمت برنگردد 

  18به دريا گر بيفتند تر نگردد
 

عصر خويش زن روستايی را نمونة وااليی ايرج ميرزا نيز مانند روشنفکران 
داند که چندان در بند حجاب نيست، اما در عين حفظ پاکی دامن در کار  می

 :و کوشش همدست و انباز مرد است
 

 مگر نه در دهات و بين ايالت 
 همه رو باز باشند آن جميالت 

 عصمتی در کارشان نيست  چرا بی
 رواج عشوه در بازارشان نيست 

 دگر زن يار مرد است در اقطار 
 درين محنت سرا سربار مرد است 
 به هر جا زن بود هم پيشه با مرد 
  21در اينجا مرد بايد جان کند فرد 

 
زن روستايی به ضرورت : انگارانه است البته اين برداشت ايرج تا حدی ساده

نوع زندگی چندان پوشيده نيست، اما کامالً مقهور و زيردست مرد است و نيز 
برداشت او از زن روستايی و تأثير دانايی و دانش بر عفت زن، تناقضی در 

هست؛ اگر دانايی موجد پاکدامنی است، زن روستايی عصر شاعر از دانايی و 
 . کرد با اين حال پاکدامنيش را حفظ می. ای نداشت آگاهی بهره

عارف قزوينی نيز به نظريه پويش تمدن و سهم زن در آن توجه دارد و 
است که بدون مشارکت زن در امور سياسی و اجتماعی، تمدن بشر  معتقد

کند که چهره بنمايند تا  از اين رو به زنان توصيه می. است« راه سفرنيمه»
همواره ساخته دست . هاست تمدن بشر که حاصل تالش جمعی انسان

کند، نقش  نکته ديگری که در انديشة عارف جلب توجه می. همگان باشد
 : برای زنان در برقراری صلح قائل است مثبتی است که
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 پرده سخن ميان گذاری  پی صلح اگر تو بی
  21نه حريف جنگ باقی نه صف سپاه ماند 

 

داند و فکر  او نيز، مانند ميرزاده عشقی، پوشيدگی زن را به زيان جامعه می
تواند چهره جامعه را در روشنايی تمدن  کند که بازنگری در اين امر می می

 :قرار دهدجديد 
 

 تو از آن زمان که پنهان رخ از ابر زلف کردی 
  22همه روزه تيره روزم به شب سياه ماند 

 
ابوالقاسم الهوتی نيز زيرتأثير آرمان انقالب مشروطيت ايران بود، اما چندی 
بعد، دلبسته ايدئولوژی مارکسيسم شد و افکارش رنگ و بوی جنبش چپ 

های او درباره زن و مسأله زن  سرودهروسی گرفت، از اين رو، آنچه از 
از آن پس با . م گفته است 3325آوريم، مستند به اشعاری است که تا  می

برد، و به تمامت شعارهای  های آن پيوند می انقالب مشروطيت و آرمان
 . پذيرد انقالب روسيه را می

و ماندگی ا پرستی زن ايرانی را علت اصلی واپس الهوتی نيز نادانی و خرافه
م در 3332که در « جواب حرف بی»وی در شعر . داند نسبت به زن غربی می

خبری را در تقابل با زنان جوامع ديگر مورد  استامبول سرود، اين نادانی و بی
 : دهد پرسش قرار می

 
 ز خجلت آب شدم چون رقيب عيب جهالت 
 گرفت بر تو و من ديدم اين جواب ندارد 

 ه بپرسد جواب او چه دهم، مدّعی اگر ک
  23که يارت از چه سر دانش و کتاب ندارد 

 
او رهايی زن را از وضع موجود، در گرو آموزش و درآمدن او به عرصه 

داند، اما به جای موييدن بر ستمديدگی زن او را به آموختن و  اجتماع می
خطاب به زنان « صنم شرق»انگيزد؛ در شعر  آنگاه گرفتن حق خويش، برمی

 : گويد می
 
 خيز از خواب ای صنم شر  بر

 برخيز و به پاکن علم شر  
 شخص تو در راه ترقی  بی

 هرگز نرود يک قدم شر  
 منهای تو در جملة عالم 

 صفری است به جای رقم شر  
 ای دختر زحمتکش ايران 
  24برخيز و به پاکن علم شر 

 
، داند گويا وی، حل مسأله زنان را بدون خيزش جمعی خود آنان ناشدنی می

در شعر . خواند مردان فرا می« ستمگری»از اين رو آنان را به مبارزه عليه 
 : گويد می( 3325مسکو )« رايت جمهور»
 

 با مرد همسری تو، کی اين حق خويش را 
 کنی  ثابت به آن ستمگر مغرور می

 بر ضد خودپرستی مردان قيام کن 
  25کنی تمکين چرا به بندگی زور می

 
داند  م، الهوتی مسئول وضع فرودين زن را تنها پوشش او نمیبر روی ه

بلکه محروميت از آموزش و آداب و عادات ديرينة جامعه مردساالر را نيز در 
توجه او به آموزش زن، بيشتر متأثر از آرمان و . داند اين مورد دخيل می

 . روسيه است 3337شعارهای انقالب 
نند ديگر شاعران و نويسندگان عصر ملک الشعرای بهار نيز ديد گاهی هما

خواهان . ماند های ديگر مساله زن غافل نمی مشروطيت دارد؛ اما از جنبه
رسم . تابد ، اما تند روی برنمی برکشيدن زن به پايگاهی برابر با مرد است

 :نکوهد، اما از ديد سود و زيان مرد چند زنی را می
 

 زن يکی بيش مبر زان که بود فتنه و شر
 آن به که در اطراف تو کمتر باشد فتنه

 زن شيرين به مذا  دل ارباب کمال
 گرچه قند است نبايد که مکرر باشد

 
دهد که مبادا مجوز شرع را در مورد چند  درنگ به مردان هشدار می و بی

، زيرا رفتار عادالنه چنان که حکم قرآن  همسری دستاويز هوس خويش کنند
و انصاف دادن ( کند ابر و عادالنه تعبير میکه شايد آن را مهرورزی بر)است 

 :ای است مخصوص پيامبر نه انسان عادی ميان دو زن مرتبه
 

 کی توان داد ميان دو زن انصاف درست
 22کاين چنين مرتبه مخصوص پيامبر باشد 

 
برد که  و سرانجام منطق نويسنده سياحت نامه ابراهيم بيک را به کار می

نشينی  است نه وابسته مطلق پوشيدگی و پردهعفت امری درونی و وجدانی 
 .زن

 
 حفظ ناموس ز معجر نتوان خواست بهار 

 27که زن آزاد تر اندر پس معجر باشد 
 

، و نيز به او نگاهی  ماند البته بهار از ضرورت فرهيختگی زن غافل نمی
 :هايش گويد عاطفی و مهربان دارد، در يکی از تصنيف

 
 بناز ای زن باهنر که عالم
 گلی از تو شکفته تر ندارد

 ازين بيشتر به گل
 23مپوش آفتاب را 

 
 وق و جايگاه اجتماعی او ـايد وی را درباره زن و حقـری که عقـرين شاعـآخ

زادگاه وی قزوين است )الدين حسينی معروف به گيالنی  ، اشرف رسيم برمی
بيش از ديگر است، او ( اند اما به علت اقامت زياد در رشت، او را گيالنی گفته

رای  ، اما با آنان در مواردی هم کند هم عصران خويش به مساله زن توجه می
های متفاوت و گاهی  ای است از ديدگاه ديدگاه وی آميزه. و همدل نيست

حتی . حقوق و آزادی زن هنوز باطبع زمانه سازگار نبود. متضاد روزگارش
انين انتخاباتی زن را از حق ، آن را ناديده گرفته بود و در قو مشروطيت پيروز

های سياسی نيز که در عصر  احزاب و انجمن. رای محروم کرده بود
، و در نهايت  ، توجهی به زن نداشتند ای برآمده بودند مشروطيت از هرگوشه

، و در شرح مرامنامه يکی از آنها  اکتفا کرده بودند« تربيت نسوان»به عبارت 
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 ناصرالدين شاه در سفر لندن

گويا عقال شکی ندارند که يک سبب »: دآمده بو( جمعيت دموکرات عاميون)
تربيتی نسوان و جهالت مادران است،  بزرگ بدبختی ملت و فساد اخالق، بی

داری و حفظ صحت  و مقصود از تربيت نسوان تعليم و تربيت به طريق خانه
و معاشرت ازدواج و عفت و تربيت اوالد و تحسين اخالق و خالصی از 

 23«…موهومات و خرافات است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بردند، و در حالی که  نام می« مساوات»های اينان، در آنجا که از  مرامنامه
کردند، رد و انکار  ، مذهبی و قومی را رد می های نژادی امتيازات فرقه

در . پوشيدند گرفتند، و با سکوت از آن چشم می امتيازات جنسی را ناديده می
داشت؛ بيشتر مردم پايبند سنت بودند و شمار  جامعه نيز تشتت عقيده وجود

الدين  برخورد سنت و نوجويی، در شعر اشرف. انديشيدند کمی به تجدد می
نهد و آن را  اگر وی مشروطه را بر مشروعه رجحان می. بازتابی نمايان دارد
پذيرد و ملت  اسالمی میـ داند، وطن را در مفهوم ايرانی  معارض شرع نمی

داند، موضوع حقوق  های زبانی و مذهبی می ه مردم با تفاوترا مرکب از هم
و پايی در   او پايی در سنت دارد. رسد زن را نيز در دايره سنت و تجدد بر می

پايبند دستور شرع . آنجا که مساله پوشيدگی زن در ميان است. امروزينگی
است، نگران سست شدن بنيادهای اخالقی و پريشانی روابط خانوادگی 

هر مذهبی »: نويسد می« راجع به عصمت زن»وی در مقدمه شعر  .است
ای مخصوص دارد که پيروانش خود را متعهد به اجرای آنها  قانون و قاعده

ها هم عقايد محکم و  ما مسلمان. دانند، و در عقيده خود ثبات دارند می
« .های با غيرت داشتيم های با عصمت داشتيم، جوان مستحکم داشتيم، زن

يقت نگران موج نوگرايی و ديگرگونی پديد آمده در هيئت ظاهر و در حق
اين پريشانی در جای جای اشعار . ساخت رفتار مردم بود که او را پريشان می

 :او بازتاب يافته است
 

 حيف امروز هي  عصمت نيست 
 يکی نشانی زآدميت نيست

 عصمت و حجاب که ديد  زن بی
 31يا در ميانه غيرت نيست گوی

 

داز ما چنان غرق عادات و آداب  پر زبايد پنداشت که شاعر مردمی و طناما ن
گذشته است که از وضع فرودين زن غافل مانده و ضرورت بر کشيدن 

هايی که بر زن تحميل  وی به همه ناروايی. جايگاه او را در نيافته است
 شود، از زور گويی مرد، از هوسبازی او، از رسم چند زنی و بسی کارها و می

کند، در نکوهش نا  رفتارهايی که در جامعه مردساالر رايج است انتقاد می
 .های گوناگون دارد ، روش ها سزاواری

 

 ريشخند کردن مردان هوسباز -1
نهند و به پيروی هوای  الدين مردانی را که پيوند مهرورزی را ارج نمی اشرف

ترين  هملترين و م در جزو پست. کنند نفس بيش از يک همسر اختيار می
از زبان ماليی به پيرمردی که با او مشورت . دهد های اجتماعی قرار می گروه

 :گويد کرده که آيا زن بگيرم يا نه می
 

 اهلل به تو پاک اعتقاد ای بارک
 مومن خوش نيت نيکو نهاد
 خوب خيالی به سرت اوفتاد
 دختر پاکيزه به صد فن بگير

 

آنگاه . برود و فکر دختری نه ساله کندکند که به خانه دالله  به او توصيه می
 :گويد به ريشخند می

 

 عمر تو هفتاد بود در جهان
 ارواح بابات تو جوانی جوان
 پيش حريفان بنما امتحان

 دختر پاکيزه به صد فن بگير
 

ای است هوشمندانه به اين رسم منحط زمانه که هوسبازی در  و اين اشاره
يکی از . نهد يت دختر را ارجی نمیگيرد، و رضا تناسب سنی را ناديده می

در اين . دارد« يک زن بيشتر نبايد گرفت»اشعار شيرين نسيم شمال، عنوان 
های چند زنه بودن را که در ميان مردان  الدين، دشواری طنز شيرين اشرف

 :دهد ، بی فکر و بلهوس رايج است نشان می عامی
 

 اگرچه فال بين گفته ست در فال
 ه ست رمالدوزن در طالعت ديد

 ولی امسال با اين وضع و احوال
 .ز يک زن بيشتر بردن خالف است

 

 به عهد دولت خاقان مغفور
 زد طعنه اقبالش به فغفور که می

 سه زن بگرفت يک رمال شد کور
 زيک زن بيشتر بردن خالف است
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 شنيد ستم به عهد شاه عباس 
 سياهی بود نامش حاجی الماس

 سسه زن بگرفت شد لطف سرش تا
 .زيک زن بيشتر بردن خالف است

 

. در جامعه ايرانی، رسم چند زنی در ميان مردان متمکن بيشتر رايج بود
، زيرا وضع معيشتی به آنان  کردند بيشتر تهيدستان به يک زن بسنده می

 .داد اجازه چنين کاری نمی
 کاهيد تا الدين، آگاهانه منزلت اجتماعی مردان چند زنه را فرو می اما اشرف

اين پيمان شکنان که . بی فرهنگی و بينش غلط آنها را در زندگی نشان دهد
شوند،  گيران و ثروتمندان عامی بلهوس پيدا می بيشتر از ميان رماالن، جن

دانند که پيمان شکنی، خانه را به ميدان رقابت و کشاکش کينه  نمی
ب دوزخی شود و در لهي کند که خود مرد قربانی آن می ای تبديل می توزانه

بدترين کيفر چنين مردانی مجرد شدن از . سوزد که خود پديد آورده می
 : محبت و عشق است

 

 ات بی حرف و تشويش  دو زن در خانه
 نمايند از سبيلت وصله بر ريش 
 ز تو دوری کند بيگانه و خويش 

 ز يک زن بيشتر بردن خالف است 
 

 زن اول به تو حرمت گذارد 
 آرد  زن دوم دمار از تو بر
 سپارد  زن سوم به خاکت می

 زيک زن بيشتر بردن خالف است 
 
 دفاع از حقو  زن . 2

داند، و مانند بسياری از روشنفکران  الدين خود را مدافع حقوق زن می اشرف
کند، و بدين سبب نشانه تير  عصر خويش در اين باره احساس مسئوليت می

 : گرايان است مالمت سنت
 

 ببين  قال و مقالش را گدای الت لوته باش،
 ببين  تحفه زرشت آمده، نسيم شمالش را
 ببين  حامی دختران شده فکر و خيالش را

 دهد بر ورقات موقنه  مژده علم می
 

 يا 
 

 تو را که گفت که بر خلق ترجمان باشی 
 به فکر شيعه در اين آخرالزمان باشی 

 ها و دختران باشی  هميشه حامی زن
  دختران امدادبه روزنامه نمايی به 

الدين، شعار حمايت از زن و نگرانی برای وضع اجتماعی  در شعر اشرف
فرودين او و بر کنار ماندنش از تحصيل دانش و فروماندگيش در نادانی و 

ی  وی خواهان برابری زن و مرد در همه. زند خرافات هزاران ساله، موج می
داند تا  ان الزم میدرست است که دانش و معرفت را برای زن. هاست عرصه

داری را نيز وظيفه زن  که با علم و ادب بر شوهران خدمت کنند اما خانه
از که بر آمده از ضرورتی اجتماعی است باين تقسيم کار ساده و دير . داند می

ی او امری طبيعی و درست است، اما  و توجيه جامعه شناختی دارد، در ديده

: در ميان زن و مرد نا برابری باشد بيند که در آموختن دانش، دليلی نمی
 . گی زن آرمان بزرگ اوست فرهيخته

 

 من بعد دختران همه صاحب هنر شوند 
 ور شوند  در مکتب علوم همه بهره

 اندر حقو  علم شريک پسر شوند 
 . بر دختران مرا شب عرفان مبارک است

 

به معرفت، به طور منطقی سطح  اينجاست که دستيابی زن نکته در
پند نيوش برای  بيند که گوشی برد، و ديگر الزامی نمی البات او را باال میمط

در آمدن زن به عرضه . در خانه ماندن و خدمت مرد کردن داشته باشد
اجتماع و مطالبات روز افزون او توجيه جامعه شناختی دارد و پيامد آگاهی و 

ترقی و الدين که در ميان آرمان  اشرف. رسد سنجشی است که به آن می
رای . شود گويی می تواند توازن برقرار کند، دچار تناقض پايبندی به سنت نمی

وی اين است که دختر نخست بايد صاحب و دانای صفت شود، آنگاه شوی 
گزيند و سرانجام در عفت و عصمت غرقه شود اما صاحب صفت شدن و 

اجتماعی  دانش آموختن با پويا شدن در عرصه اجتماع و در آويختن با زندگی
 . تابد توام است و مقيد ماندن در چهارچوب خانه را بر نمی

 
 آموزش زن  -3

ماندگی او در  پرستی و واپس سرکوب زن از سوی مرد، و نادانی و خرافه
خواست تجدد را به همه  توانست از نگاه جنبشی که می درازنای تاريخ، نمی

رو، شاعران و  شئون زندگی اجتماعی سرايت دهد دور بماند؛ از اين
در برخورد با وضع زن ايرانی، ( و حتی بيش از آن)نويسندگان عصر مشروطه 

. اند و همگی کمابيش به اين موضوع اشاره کرده. متوجه آموزش او بودند
دار آرمانی  خانه الدين آموزش زن را، از اين ديدگاه که او را به زن اشرف

 : داند کند، بسيار با اهميت می تبديل می
 

 دختران بايد ز علم و معرفت زينت کنند 
 تا که با علم و ادب بر شوهران خدمت کنند 

 با سليقه جمله اهل خانه را راحت کنند 
 نه که روز و شب همين آرايش صورت کنند 

 

الدين، زنی عالم و فاضل است که در عين زيبايی و دلربايی  زن آرمانی اشرف
. دارد ويش را نيز پاس میدر پی کسب معرفت است، و عفت و عصمت خ

 : زنی که
 

 خيمه عفتش از اطلس و ديبا و زری است 
 از قد و قامت و رفتار و روش رشک بری است
 چادر پاکش از آاليش هر عيب بری است 

 
 خواند، چنان  چنين زنی، شرعيات را از بر دارد، قرآن را به صوت حجاز می

خوانده و  همان حال درسداند، در  محجوب است که مرغ هوا را نامحرم می
. داند فرهيخته است، ادبيات و هندسه و حساب و عربی آموخته و نقاشی می

. زبان فرانسوی را چنان نيک آموخته که گويی در فرنگ تحصيل کرده است
((. به رنگ شود عارضش از فرط حيا رنگ می))با اين همه آزرمگين است و 

او با تمام تضادهای فکری و نمای روزگار  الدين آيينه تمام شعر اشرف
 . عقيدتی رايج درآن است
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 نويسندگان عصر مشروطيت، کمتر از شاعران آن عصر به مساله زن

خود که در روزنامه (( چرند پرند))اکبر دهخدا در مقاالت  علی. اند نپرداخته
پرست روزگار خويش را  شد، وضع زنان نادان و خرافه صوراسرافيل چاپ می

عنوانی است (( عليا مخدره اسير الجوال))دهد؛  نمايش میبا طنزی شيرين 
پرستی  دهخدا بيش از هر چيز به خرافه. گويای موقعيت اجتماعی زن ايرانی

 . پردازد و نادانی ديرينه زن ايرانی می
در گفتار او، زن ايرانی موجودی است خرافی، نادان، امل و ناآگاه به 

ناآگاهی او از حقوق . نو و کهن رهنگترين دستاوردهای دانش و ف  ابتدايی
های دهخدا درباره  نوشته. خويش نيز ناشی از جهل تاريخی و عمومی اوست
نمايد، اما او در زير پوسته  زن ساير مقاالت او در صوراسرافيل خنده آور می

گاهی نيز . گرياند طنز، به گفته بيهقی، قلم را بر احوال زن ايرانی می
 اگر خانم ها و: ))گويد مرد و زن را به يکسان باز می ماندگی و نادانی واپس

بايد به هر زوری که ممکن است، . آقايان مملکت ما واقعا طالب اصالحند
های  اول آقايان هر قدر در اين مملکت، ريش، جنبه، قطر شکم، اروس

همه را . دار و هر چه که از اين قبيل نشانه و عالمت استخوان باشد دستک
يک االغ کرده از  الطاقه بار با يک غيرت و فداکاری فوق در روز روشن

ها هر چه ديزی از کار آمده در  های شهر بيندازند و بعد هم خانم دروازه
. پشت سر اين مسافر محترم بشکنند. ها دارند، همه را برداشته بيارند مطبخ

دهم که در يک مدت کمی تمام  اگر اين کار را بکنند، من قول صريح می
، گاهی هم به رسم زمانه، نادانی زن ايرانی را در ((13.ها اصالح شود یخراب

اندازد  قياس با زن غربی دست می
تا وضع ناخوشايند او را بهتر 

در حالی که زن . مجسم سازد
در باب تحصيل حقوق ))انگليسی 

سياسيه خود اقدامات مجدانه به 
عمل آورده اجتماعات بزرگ 

ر زن مالمحمد د... دادهتشکيل 
هايش  قزوين چون ديد که بچه

خواهند و  کنند، شام می گريه می
مهمان هم قصد رفتن ندارد، سر 

ها را روی زانوش  يکی از بچه
گذاشته يک شپش به قدر يک لپه 
پيدا کرده و پاورچين پاورچين آمد 
دم اتاق مردانه و انداخت توی 
کفش مهمان، مهمان مثل 
اسپندی که روی آتش بريزد، 

از جا جسته و هر چه همان وقت 
مالمحمد اصرار کرد صبر کنيد 

مهمان رفت و . يک قليان بکشيد
ی دو دقيقه  ضعيفه به فاصله
 (( 12.ديزی را خالی کرد

زاده کرمانی  از عبدالحسين صنعتی
مجمع ))و رمان آرمانشهری او، 

 در. ، هم ياد بايد کرد((ديوانگان
، ((کشور خرد))سرزمين آرمانی 
حتی . برابرند زن و مرد کامال

هيچ . پوشاکشان يکسان است
زناشويی  امتياز طبقاتی، اجتماعی، سياسی و جنسی در ميان نيست و

از (( مجمع ديوانگان))کتاب . گيرد تشريفات صورت می کابين و بی بی
گويد که بايد دو هزار سال ديگر تحقق يابد، و بنابراين مثل  آرمانشهری می

است که وضع زن و نيز بدانسان که نويسنده و پيد. اعالی تجدد و نوی است
گونه محروميت و محدوديت روز در  هر تصور کرده بسيار پيشرفته و فارغ ز

  11.نويسنده است
. انديش و رمانتيک ناصرالدين شاه السلطنه، دختر نوجوی، روشن ماند تاج می

های دربار و آداب حرمسرا، توانست پيله  اين شاهدخت شوريده بر سنت
او که . ت سنتی را بشکند و درصف نوانديشان روزگار خويش درآيدذهني

اش در معرض نسيم  انقالب مشروطيت را درک کرده بود، و انديشه
رمانتيک  ی زن با ديده بشردوستانه و خواهی قرار گرفته بود با مساله آزادی

شرايط زندگانی زن را موجب دورماندن وی از فعاليت توليدی و . برخورد کرد
ی وضع موجود زنان ايران  درباره. داند صادی و به زيان کشور میاقت

های ايرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو بهايم  افسوس که زن: ))نويسد می
کنند و  يک مجلس نا اميدانه زندگانی می و وحوش هستند، و صبح تا شام در

و (( 11.گذرانند های ناگواری عمر می دچار يک فشارهای سخت و بدبختی
خواندگان روز به قياس وضع زن  آنگاه به روش متداول روشنفکران و درس

اروپا چه قسم از خود  طلب در های حقوق زن: ))پردازد ايران و غرب می در
طلبند؛ به حق انتخاب  دفاع کرده و حقوق خود را با چه جديتی می

خواهند، و دخالت در امور سياسی و  خواهند، حق رای در مجلس می می

يکی زن غربی بود که : ان آن روزگار در طرح حقو  زن دو الگو و نماد متباين در نظر داشتندگان و نويسندشاعر

جوی حقو   پنداشتند به جايگاه اجتماعی وااليی دست يافته و از بند نادانی و خرافات رها گشته همواره پی می

 . ز او پيروی کندخويش است، و زن ايرانی بايد برای برونشد از وضع ناگوار خويش، ا

گفتند زن روستايی به اقتضای  دانستند، می الگوی دوم زن روستايی بود که او را نمونة پاکی و صفای باطن می

شرايط زندگی، چندان در بند پوشش خود نيست، و دست در دست مرد در کار توليد و ادارة زندگی شرکت 

زن روستايی، پوشش زن، درونی و وجدانی باشد، زيرا عفت گرفتند که بهتر است به پيروی از  کند، و نتيجه می می

 . زن امری وجدانی است نه ظاهری
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خواهد به اروپا سفر کنم و به  دلم می: ))نويسد می(( 15...خواهند کتی میممل
در وقتی که شما غرق سعادت و شرافت، از حقوق : ))زنان اروپايی بگويم

ايد، يک نظری به  و فاتحانه به مقصود موفق شده. کنيد خود دفاع می
ذرع هايی که ديوارهايش سه  ی آسيا افکنده و تفحص کنيد و در خانه قطعه

يا پنج ذرع ارتفاع دارد، و تمام منفذ اين خانه منحصرا به يک درب است، و 
آن هم به توسط دربان محفوظ است، در زير يک زنجير اسارت و يک فشار 

های زرد  ها رنگ و دست شکسته، بعضی غيرقابل محکوميت، اغلبی سر
 برهنه قسمی در تمام شبان روز منتظر و گريه{ و}پريده برخی گرسنه 

 (( 10...کننده
باغه آنوف )وی در پاسخ به پرسش يکی از آزاديخواهان جنبش مشروطيت 

های  های ايرانی استرداد حقوق خود مانند زن تکليف زن: ))گويد می( ارمنی
های اروپايی، پاکی،  اروپايی، تربيت اطفال، کمک کردن با مردها مانند زن

(( ...و خانه نشينی دوستی، خدمت به نوع، طرد کردن تنبلی عفت، وطن
اگر زن روی باز ))از ديد او . انتفادی هم به رسم ازدواج ناديده دارد 17.است

کرده باشد و مانند تمام مردان متمدن کره، زن و شوهر همديگر را ديده 
و تا . بخواهند، و به طور عشق، آن اتحاد ابدی را در حضور معبود خود ببندند

او (( 12وحانی زندگانی کنند، بهتر نيست؟آخر عمر در يک استراحت معنوی ر
نيز مانند ديگر شاعران و نويسندگان، معصوميت و آزادگی زن روستايی را 

 : داند ستايد و آن را مثال بارز زندگی طبيعی زن می می
در مسافرت تبريز در تمام عرض راه و دهات، زن و مرد را با يکديگر بدون ))

اين دهاتين و زارعين، مردمان با شرف و تمام ... ديدم می حجاب مشغول کار
افتخاری هستند، يک نفر زن فاحشه در تمام دهات وجود ندارد، زيرا که زن 

يکديگر ثروت نداشته باشند، همديگر را ( برابر)= و شوهر تا مقابل 
گيرند، و پس از آن چون روی ايشان باز است، همديگر را خودشان  نمی

سی هم بالمشارکه در تمام روز و شب با هم کنند، و بعد از عرو انتخاب می
 (( 13.مشغول زراعت و رعيتی هستند

يکی اين که : داند در پايان اين گفتار يادآوری چند نکته، را ضروری می
نويسندگان و سرايندگان عصر مشروطه از حجاب، با توجه به محدوديت زن 

با زن و  و پوشيدگی افراطی او نقاب، پوششی بود که شاعران در برخورد
مساله زن به ضرورت شعر و ساختار عاطفی ذهن خود، بيشتر از موضوع 

اند نه عقلی و برهانی و در رويکرد به حقوق زن به  برداشتی احساسی داشته
اند، و در اين  ترين جنبه که پوشش او باشد، توجه کرده آشکارترين و عينی

زن را (( نقاب)) اند و مورد نيز به پوشيدگی کامل روی زن اعتراض داشته
 . اند ماندگی تلقی کرده کننده و نماد واپس عامل محدود

ی بيش از حد بر حجاب زن، بر ضرورت  و ديگر اينکه اگر آنان به جای تکيه
کردند، بسی  فعاليت سياسی و اجتماعی تاکيد می آموزش او و شرکت وی در

کنار ماندنشان از سوادی زنان و بر  بهتر بود، زيرا مشکل بنيادی، نادانی و بی
ی پر جوش و خروش زندگی اجتماعی و سياسی بود که در صورت  صحنه

 .يافت حل اين مشکل، مساله پوشش اهميت کمتری می
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 حديث نيک و بد ما نوشته خواهد شد
 زمانه را سندی، دفتری و ديوانی است

 
 

  احمد افرادی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی  پدر و همه. ای اهل علم و فضل به دنيا آمد محمدعلی فروغی، در خانواده
ميرزا »جد بزرگش، . «در سلک تجارت و معروف به ارباب بودند»اجدادش 

در شورای کبير مغان که به دعوت نادرشاه برای  3312بوتراب در سال ا
پدر . «ی اصفهان بوده است تصديق سلطنت او منعقد گرديد، نماينده

که از معتبرترين تجار اصفهان  اين محمدمهدی ارباب، گذشته از»بزرگش، 
در تاريخ و جغرافيا و هيئت  اًرفت، فاضل و با کمال و مخصوص به شمار می

ها و  با انگليس[ های اقامتش در هندوستان او در سال] ...حر داشتتب
هايی که با معارف جديد آشنا بودند آميزش داشت و از معلومات  هندی

اروپايی و سياست دنيا آگاه شد و برتری اوضاع مغرب را بر احوال مشرق 
نا ها را به اين مسائل آش بود که ايرانی اشخاصزمين دريافت و يکی از اولين 

از فضال و ادبای بنام بود و تأليفات متعدد داشته »ميرزا ابوتراب، . (3)«...کرد
نصف "من جمله کتابی در باب تاريخ و جغرافيای اصفهان به نام . است

به [ او...]و تاريخ وصاف چاپ بمبئی هم به اهتمام نوشته بوده است "جهان
 (2).«ه بوده استطبع رسيد

يرانيان ـ نخستين کسی است که به تصحيح محمدمهدی ارباب ـ در بين ا
 . انتقادی شاهنامه همت کرد و آن را در بمبئی به طبع رساند

ميرزا ما يک وقت معلم »: نويسد در همين معنی می ،مجتبی مينوی
راجع به  وريب به من تکليف کرد که در شرح حال فردوسی قعبدالعظيم 

اما شاهنامه  .رس بخوانمگفتاری تهيه کنم و در سر کالس د ی او شاهنامه
ای از شاهنامه چاپ  نسخه[ پسر محمدعلی فروغی] آقا جوادخان. نداشتم

ملتفت شدم  در ضمن ...تا گفتار خود را تهيه کردم... بمبئی به من امانت داد
ی مرحوم آقامهدی ارباب اصفهانی است  که متن اين شاهنامه تصحيح کرده

بعدها دانستم اين . ه استپدر محمدحسين ذکاءالملک فروغی بودکه 
آقامهدی ارباب از فضال و ادبای بنام بوده است و تاريخ وصاف چاپ بمبئی 

   (1).هم به اهتمام همان آقا مهدی ارباب به طبع رسيده بود
، (پسر محمدمهدی ارباب و پدر محمدعلی فروغی) محمدحسين فروغی

فرالدين شاه، در ی عهد ناصرالدين شاه و مظ اديب، مترجم، شاعر و نويسنده
سال  قمری در اصفهان دنيا آمد و در 3255االول سال  ی اول ربيع نيمه

او، به توصيه اعتمادالسلطنه . شمسی در گذشت 3220/ قمری  3125
و دارالترجمه ( وزارت انطباعات)، به استخدام دارالطباعه (محمدحسين خان)

ست دارالترجمه، ناصرالدين شاه درآمد و پس از طی مراحل ديوانی به ريا
   (1).رياست وزارت انطباعات و مترجمی شاه برگزيده شد

: نويسد می« ايدئولوژی نهضت مشروطيت»فريدون آدميت، در کتاب 
دستگاه دارالترجمه دولتی هم که در آن برخی مترجمان قابل درکار بودند و »

محمدحسين خان ذکاءالملک بود،  ی دانشمند ميرزا رياست آن با نويسنده
اما . آثار سودمندی را به چاپ رساندند. گرايش قطعی به روشنفکری داشت

تعارضی که انتشار اين ... ها با مزاج سياسی زمان چندان سازگار نبود نشر آن
ها با سياست دولت داشت در خاطرات اعتمادالسلطنه منعکس  گونه نوشته

  (5).«است
ميرزا فروغی  محمدحسين فروغی ـ که در دستگاه ناصرالدين شاه، به

و به « قانون»ی  معروف بود ـ به دليل ارتباط با ملکم خان، توزيع روزنامه
گرفت و  خواهی، يک چند مورد غضب ناصرالدين شاه قرار جرم قانون

اعتمادالسلطنه که . «السلطان متحصن بود ی امين تقريباً چهل روز در خانه»
به اصرار زياد و با ( دگوي آن گونه که خود می)به فروغی عنايت خاص داشت 

مايه گذاشتن از اعتبار خود نزد ناصرالدين شاه، موفق به دريافت لقب 
 (0).ذکاءالملک برای او شد

به دليل )محمدحسين فروغی، که به زبان فارسی و عربی احاطه داشت 
های خارجی ـ به خصوص زبان فرانسه ـ در ترجمه و  اهميتی که برای زبان
( در دارالفنون)در چهل سالگی ( تماعی اروپا قائل بودنشر آثار تاريخی و اج

ش 3272/ ق  3131ذکاءالملک اول، در سال . به تحصيل فرانسه پرداخت

 

o گفتم،  حاصل اين که حرف همان است که هميشه می
جماعتی که قدرت دارند . ايران نه دولت دارد و نه ملت

شان ساخته است مصلحت خودشان  و کاری از دست
باقی هم که . پندارند يب حاليه میرا در اين ترت

اگر ايران ملتی داشت و افکاری بود اوضاع ... خوابند
با همه قدرتی . شد خارجی از امروز بهتر متصور نمی

مرد ميدان سياست است  که انگليس دارد و امروز يکه
 .تواند بکند با ايران هي  کار نمی
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ی تربيت را برپا کرد، که  نشريه( يک سال پس از ترور ناصرالدين شاه)
 .  ادامه يافت( ش3220/ ق 3125سال )انتشارش تا پايان عمر او 

، به جريان «تاريخ تحليلی مطبوعات»کتاب استادمحيط طباطبايی، در 
الدين  و ارتباط ذکاءالملک اول با سيد جمال« تربيت»ی  تأسيس روزنامه

 :کند اسدآبادی اشاره می
[ محيط طباطبايی]مرحوم ميرزا محمدعلی خان ذکاءالملک برای من »

به اتفاق [ الدين اسدآبادی جمال]حکايت کرد که چند روز قبل از تبعيد سيد 
رم برای زيارت حضرت عبدالعظيم رفته بوديم و چندان درنگ کرديم که پد

ای که محل اقامت سيد، درون بست بود برای  شب فرارسيد و سپس به خانه
گفت، به پدرم توصيه  سيد در ضمن سخنانی که می. مالقات او رفتيم

ای ملی و آزاد داير نمايد و به بيداری  کرد که در اولين فرصت روزنامه می
ردم کمک کند، چند سال بعد که با جلوس مظفرالدين شاه چنين مجالی م

فراهم آمد نخستين کار پدرم همانا تإسيس روزنامه تربيت بود که سيد 
  (7).«الدين در آخرين مالقاتش تأسيس نظير آن را توصيه کرده بود جمال

های نوين اروپا را از خانه و با تربيت  محمدحسين فروغی، نشر انديشه
های  در يادداشت. زندانش ـ محمدعلی و ابوالحسن فروغی ـ آغاز کردفر

 :خوانيم محمدعلی فروغی می
ضرب و شتم و . مهربانی و مدارا بود[ پدرم]ی  در تربيت اخالقی، شيوه» 

ی تأديب و تنبيه او  منتهی درجه. دانست تندخويی را به هيچ وجه جايز نمی
ی را در مقام تربيت به طور مستقيم امر و نه. گذاری بود اظهار تأسف و گله

  (2).«...پرداخت حتی به موعظه و نصيحت هم مستقيماً نمی. کرد نمی
گر و روادار محمدعلی فروغی، احتماالً ناشی  ی مماشات به گمان من، روحيه

 .از سلوک و رفتارمداراگر و مهربان پدرش بود
ان به دنيا در اصفه( قمری 3231)شمسی  3250محمدعلی فروغی، در سال 

های فارسی، عربی و  از پنج سالگی، نزد پدرش به تحصيل مقدمات زبان. آمد
ی دارالفنون به  ق ـ در مدرسه3135فرانسه پرداخت؛ سپس ـ در سال 

پذيرش فروغی در مدرسه دارالفنون، به توصيه و . تحصيالتش ادامه داد
 . دممکن ش( وزير انطباعات ناصرالدين شاه)وساطت اعتمادالسطنه 

سر گذاشت، به   فروغی، پس از آن که مراحل مقدماتی آموزش را پشت
ی پزشکی مشغول شد؛ اما ـ زمانی کوتاه پيش از اتمام آن  تحصيل در رشته

. ی پزشکی منصرف شد و به ادبيات و فلسفه پرداخت ـ از تحصيل در رشته
 : خوانيم می« های فروغی يادداشت»در 

نه سالن تشريح داريم، : شد ياد گرفت ب نمیديدم که طب را به اين ترتي» 
  (3).«نه وسايل امروزی در اختيارمان هست

آوری به ادبيات و فلسفه  ی پزشکی و روی گردانی فروغی از رشته برخی روی
 (35).داند های ذوقی و احساسی او می را، ناشی از انگيزه

آن زمان  فروغی، پس از رهاکردن طب، ابتدا نزد چند تن از علما و حکمای
به تحصيل فلسفه پرداخت و سپس در مدارس سپهساالر، خان مروی و 

ی مشاء و اشراق همت  ی فلسفه صدر، به تکميل دانش فلسفی خود در زمينه
های  کرد؛ و در همين دوران ـ پس از سپری کردن مراحل تکميلی در زبان

 (33).فرانسه و انگليسی ـ با آراء فيلسوفان اروپايی آشنا شد
 هايی  در جوانی پيش گرفت اين بود که کتاب[ فروغی]ترين کاری که  ممه»

برد و  ی او دست می کرد و پدرش در ترجمه از انگليسی و فرانسه ترجمه می
 (32).شد ها به نام پدر و پسر چاپ می کرد و اين کتاب اصالح می

قمری، در سِمَت مترجم فرانسه و انگليسی، به  3132فروغی، در سال 
 .وزارت انطباعات ناصری در آمد ماستخدا

که در ابتدا شغل مترجمی را با اشتياق پذيرفته بود، پس از مدتی آن را ...»او 
ای  گونه وسيله مناسب حال و هوای خويش نيافت؛ زيرا در دارالترجمه هيچ

 او را سيراب کند وجود ... که بتواند عطش فهميدن، به خصوص فهماندن

 (31)«نداشت
نت مظفرالدين شاه که روشنفکران و نوگرايان به ايجاد در آغاز سلط»

های ملی توجه کردند و کار اين گونه مدارس رونق گرفت، فروغی به  مدرسه
، [آبادی به مديريت يحيی دولت]ی ادب  کار معلمی روی آورد ودر مدرسه

و دارالفنون به تدريس مشغول [ به مديريت حاج مخبرالسلطنه هدايت]علميه 
 (31).«شد

، محمدعلی فروغی با ترجمه «تربيت»( ی سپس روزنامه)نامه  با انتشار هفته
های نو، به پدر  و نگارش مقاالت فلسفی و تاريخی، در نشر معارف و انديشه

 . رساند ياری می
 :گويد فروغی، خود در اين باره می

در سال اول سلطنت مظفرالدين شاه، پدر من که دست از طبيعت خود »
ردارد، اولين روزنامه غيردولتی را درهمين شهر تهران تأسيس توانست ب نمی

کرد و مندرجات آن را مشتمل بر مطالبی قرارداد که کم کم چشم و گوش 
. نام داشت "تربيت"آن روزنامه . مردم را به منافع و مصالح خودشان باز کند

 ای رسيده بودم که در کار آن روزنامه، مخصوصاً در من در آن وقت به درجه
بنا . های خارجه ترجمه شود به پدرم دستياری کنم بايست از زبان آن چه می

 (35)«کرد بر اين غالباً در باب روزنامه با من گفتگو می
، (ش 3272/ ق  3137شعبان 35در )ی علوم سياسی  پس از تأسيس مدرسه

ابتدا به )ذکاءالملک اول، به عنوان معلم ادبيات فارسی و محمدعلی فروغی 
محمدعلی فروغی، . شوند استخدام می( مترجم و سپس معلم مدرسه عنوان

ی علوم سياسی، با آن همکاری داشت و  در واقع از آغاز کار مدرسه
 .آمد های او، از آغاز در شمار مواد درسی مدرسه به کار می ترجمه

 :گويد فروغی، خود در اين باره می
د، بلکه قبل از آن ی علوم سياسی تأسيس ش از همان وقت که مدرسه... »

های آن داير شود و مدرسه رسميت پيدا کند، من با آن مدرسه  که کالس
مربوط بودم، به مناسبت اين که اوالً مرحوم مشيرالدوله صدراعظم قصد 
کرده بود تدريس ادبيات فارسی را در مدرسه به والد من مرحوم ذکاءالملک 

کدام  شد هيچ داده میهايی که در مدرسه  فروغی محول کند، ثانياً درس
کتاب نداشت که دانشجويان بتوانند به توسط مراجعه به آن به فراگرفتن 

و چون يکی از مواد که . کنند مدد برسانند هايی که از معلمی اخذ می درس
بايست تدريس شود تاريخ بود که آن زمان اصالً  در مدرسه علوم سياسی می

از برای تاريخ هم کتاب تهيه بايست  تدريس آن در ايران معمول نبود می
خواستند از ملل قديم مشرق شروع  شود و چون تاريخ را برحسب معمول می

کنند، اول کتاب تاريخی که در صدد تهيه آن برآمدند تاريخ ملل مشرق بود 
ی آن را به من رجوع کردند و آن اول کتابی بود که برای  که اتفاقاً تهيه

 (30).«مدرسه تهيه شد
 : نويسد ، در همين رابطه می«شرح زندگانی من»توفی در کتاب عبداهلل مس

آن روز و چندين روز بعد، درس تاريخ ما، به کنفرانسی که معلم از ... »
ی  های تاريخ ملل قديمه گشت تا جزوه داد منحصر می کليات تاريخ می

کرد از چاپ درآمد  مشرق زمين که ميرزا محمدعلی خان فروغی ترجمه می
  (37).«آن تاريخ مصر را شروع کرديمو از روی 

 تاريخ »، «اصول ثروت ملل يا اکونومی پوليتيک»هايی مثل  در واقع، کتاب
، حاصل «حقوق اساسی يعنی آداب مشروطيت دول»و « ملل مشرق زمين

های درسی در  کار فروغی در اين دوره از زندگی او است که به عنوان کتاب
 (32).شدند مدرسه علوم سياسی تدريس می

اصول ثروت ملل يا اکونومی »های  جالب است بدانيم که فروغی، کتاب
که ترجمه و )را « حقوق اساسی يعنی آداب مشروطيت دول»و « پوليتيک

سال  25اش نوشت که سنش به زحمت از  ای از زندگی در دوره( تأليف است
  های ترجمه شده توسط محمدعلی فروغی، ناگفته نماند که کتاب. گذشت می
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 .شد بعضاً از سوی پدر بازبينی، تصحيح و ويراش می
ی  کم در تأليف و ترجمه ی علوم سياسی ـ دست سهم پدر و پسر، در مدرسه

ی نصراهلل انتظام  های درسی ـ آن چنان چشمگير است که، به گفته کتاب
هر چهار کتاب درسی که [ از]»، (های مدرسه علوم سياسی محصل آن سال)

ی محمدعلی  رسيد، دو تای آن تأليف و ترجمه پ میدر آن زمان به چا
  (33)«.فروغی و پدرش بود

بست رو  خواهانه با بن ی مطالبات آزادی انقالب مشروطيت، اگرچه، در زمينه
به رو شد، اما، انديشه تجدد در مسير تکاپوی فرهنگی روشنفکران و در بستر 

ن در کار زايش و ی علوم سياسی همچنا نهادهايی چون دارالفنون و مدرسه
 .نوزايی بود

نقش دارالفنون در دگرگون کردن حيات فرهنگی انسان ايرانی، از بسياری 
توان تربيت نسلی  ترين نقش دارالفنون را می لحاظ قابل تأمل است، اما، مهم

بر تحول فکری دو »خواهی،  از روشنفکران دانست که با نوجويی و ترقی
   (25)«نسل بعد اثر گذاشتند

آمدش گسترش جنبش  ساز تحوالتی شد که پی دارالفنون زمينهاگر
ی  ی علوم سياسی و بعدها مدرسه خواهی و تجددطلبی بود، مدرسه قانون

خواهان  های مشروطه نهادی که، به واقع محل تحقق يکی از خواسته)حقوق 
ی  ی تعميق و گسترش انديشه مند و آکادميک، وظيفه به شکلی نظام( بود

 . عهده گرفت قانون را به
ی علوم سياسی، به قصد تربيت عضو برای وزارت امور خارجه  گر چه مدرسه

که محل تعارض )تأسيس شده بود، اما به عنوان يک نهاد مدرن آموزشی 
رو، گزافه نيست  از اين. رو داشت تری را پيش افق گسترده( سنت و تجدد بود

ای مدرن ديگر ـ که در ها و نهاده ی برپايی سازمان اگر بگوييم که انديشه
ی  های همين مدرسه عصر رضاشاه فرصت تحقق يافتند ـ در قال و مقال

 . علوم سياسی نطفه بسته بود
خان مشيرالملک  با آن که فکرتأسيس مدرسه علوم سياسی با ميرزا حسن

ی مشيرالدوله،  بود و برپايی اين مدرسه به همت خانواده( بعدها مشيرالدوله)
خان مشيرالدوله  و ميرزا حسن( پدر)خان نائينی  نصراهللبه خصوص ميرزا 

ی علوم سياسی با نام  مقدور شد، اما از بسياری جهات، نام مدرسه( پسر)
از سر تعارف و اغراق نيست که محقق . ی فروغی گره خورده است خانواده

ی درس خواندن و نشو و نمای ما  تمام دوره»گويد  فاضل، مجتبی مينوی می
 . «ها و اسم خاندان فروغی درهم پيچيده بود ات فروغیبا تأليف

در اين مجال تنگ، امکان پرداختن همه جانبه به نقش تأثيرگذار تأليفات 
اما، از درنگی کوتاه بر دو کتاب . فروغی در تحوالت عصر پهلوی نيست

 .دوران سازش گريزی نيست
اصول »کتاب اولين کتابی که در علم اقتصاد، به زبان فارسی نوشته شد، 

ی علوم سياسی ـ از  آموزان مدرسه بود که فروغی ـ برای دانش« ثروت ملل
 . قمری انتشار داد 3121زبان فرانسه ترجمه کرده بود و در سال 

 ، برای بسياری «اصول علم ثروت ملل»ی کتاب  اين که فروغی، در ترجمه
يت است؛ آن ای علم اقتصاد، معادل فارسی ساخت، حائز اهم از واژگان پايه

اما، وجه مهمتر . ی تحقيقی باشد تواند موضوع يک نوشته گونه که خود می
مند و علمی  کار فروغی در اين کتاب، طرح موضوع اقتصاد ـ به صورتی نظام

ست که به فعل در آمدن بسياری از امورش، هنوز در گرو  ای ـ در جامعه
 .استخاره بود« بد»و« خوب»

از جماعت کارگران به عنوان [ در اين کتاب،... ]بارنخستين »اگر بدانيم که، 
تحول اقتصاد صنعتی، [ و... ]ی اجتماعی جديدی سخن رفته است طبقه

ی کارگر، هشياری اجتماعی و تحرک کارگران، حقوق کارگری  تشکيل طبقه
، تغيير شرايط کار، [حق اعتصاب]مثل حق اجتماع، حق دست کشيدن از کار 

 يابيم که  گاه در می ، آن« ده استـملگی مطالعه شو ترقی وضع مزدوری، ج

  (23).کرد ای نظاره می فروغی بر چه افق گسترده
، کمی پس از صدور «آداب مشروطيت دول( يعنی)حقوق اساسی »کتاب 

بار، مفاهيم  در اين کتاب، برای اولين. (22)فرمان مشروطيت به چاپ رسيد 
در . شوند مان مطرح میبه شکلی متديک و به سا« حقوق اساسی»کلی 

ی قانون که در جريان نهضت مشروطه، به صورتی مبهم در  واقع، انديشه
شد، در اين کتاب شکلی  خواهان ديده می های مشروطه شعارها و خواسته

های کار فروغی در اين کتاب،  يکی از برجستگی. ملموس و سنجيده يافت
ع، بسياری از واژگان جا در واق. يابی در علم حقوق است سازی و معادل واژه

 .نمايند ، برای اولين بار در اين کتاب رخ می«حقوق»ی  افتاده
ی علوم  ش، ذکاءالملک اول به رياست مدرسه 3223/ ق 3125در سال 

زمان ـ تدريس تاريخ و معاونت مدرسه  شود و پسر ـ هم سياسی برگزيده می
 . گيرد را به عهده می

و شروع کار ( ق  3121جمادی الثانی 31)بعد از صدور فرمان مشروطيت 
الدوله  خان صنيع به پيشنهاد مرتضی قلی( ق 3121شعبان  32)مجلس اول 

ی مجلس شورای ملی به محمدعلی  مسئوليت دبيرخانه( رئيس مجلس اول)
اين انتخاب، به دليل شناخت تئوريک فروغی از نظام . شود فروغی واگذار می

دادن به روند کار مجلس نوپا، سخت به کار  پارلمانی اروپا بود که در سامان
 .آمد

های اداری  با توجه به سازمان»در واقع، فروغی در مسئوليت جديدش، 
مجالس اروپايی، تشکيالتی بر حسب احتياجات ايرانِ تازه مشروطه شده 
بنياد نهاد و اداراتی جهت گردش کار و ثبت سخنان و تصميمات نمايندگان 

در اين سمت در حقيقت معاون اداری و مالی مجلس فروغی . به وجود آورد
 (21)«داد بود و در جريان کارها، رؤسای مجلس را ياری می

ی علوم  برای فروغی، کار در مجلس نه تنها مانع از تدريس در مدرسه
نشد، بلکه پس از درگذشت « تربيت»ی مقاله برای روزنامه  سياسی و ترجمه

رگزيده شدن به رياست مدرسه علوم و ب( ش 3220/ ق 3125در سال )پدر 
به علت اهميتی که برای اين مدرسه، در تربيت و آماده سازی )سياسی 

در اين . گيرد از کار در مجلس کناره می( کارگزاران فردای ايران قائل بود
 .سال دارد 12زمان، فروغی حدود 

با خلع محمدعلی شاه و برگزاری انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی، 
شود؛ و چندی بعد، پس از  روغی به نمايندگی مردم تهران برگزيده میف

شمسی،  3223خرداد  30در ( صادق صادق)استعفای مستشارالدوله صادق 
 .شود رياست مجلس شورای ملی به او واگذار می

ساله به عنوان رئيس مجلس دوم، کاردانی  15با آن که در انتخاب فروغی 
در مجلسی که )اما برخی اين انتخاب را او نقشی تعيين کننده داشت، 

ناشی ( دادند اکثريت قريب به اتفاق اعضايش را نمايندگان مسن تشکيل می
از عضويت فروغی در تشکيالت فراماسونری و اعمال نفوذ رجال فراماسون 

 (21). دانند آن زمان می
السلطنه و از  شمسی، علی رضاخان عضدالملک ـ نايب 3223در شهريور ماه 

برای تصدی مقام نيابت سلطنت، . کند رگان محترم قاجار ـ فوت میبز
ها، که به هيچکدام از  از رجال ملی و موجه آن سال)الممالک  مستوفی
تحصيل )و ابوالقاسم ناصرالملک ( های خارجی وابستگی نداشت سياست

در نظر ( برد ی انگليس و انگلوفيل دوآتشه، که در خارج به سر می کرده
از جمله )خواهان و اکثريت وکال  اما، به رغم آن که مشروطه. شوند گرفته می
ها و  الممالک نظر داشتند، با فشار شديد انگليسی به مستوفی( ها دموکرات

، (که در اين هنگام رياست مجلس را به عهده داشت)تالش بسيار فروغی 
به ( الممالک رأی مستوفی 25با کسب چهل رأی، در مقابل )ناصرالملک 

   (25).شود ابت سلطنت برگزيده میني
  ای به تربيت ، عالقه...ی دوم، ناصرالملکِ خودخواه السلطنه نايب»جا که  از آن
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، محمدعلی فروغی فاضل و تنی چند از معلمين (20)«نشان نداد[ احمدشاه]
 . شوند ديگر، برای تربيت شاه آينده ايران برگزيده می
جانشين او ـ . گيرد ناره میفروغی، پس از چندی از رياست مجلس ک

رئيس . دهد الملک می ممتازالدوله ـ نيز چندی بعد، مدتی جايش را به مؤتمن
ی مجلس  حوصلگی قادر به اداره جديد مجلس ـ که در آن زمان، به علت بی

رئيس ـ کار مجلس را  شود ـ تا در مقام نايب نبود ـ به فروغی متوسل می
ی دوم مجلس شورای ملی ـ  يان دورهبه اين ترتيب ـ تا پا. پيش ببرد

 .رياست آن عمالً با فروغی بود
يکی از پيامدهای انقالب مشروطه ـ به ويژه پس از خلع محمدعلی شاه ـ 
تضعيف دولت مرکزی و خودداری بسياری از حکام واليات، از پرداخت 

 .  ی مملکت بود ماليات به دولت و در نتيجه، خالی شدن خزانه
ارديبهشت  37ع سياسی و مالی کشور به تنگ آمده بود، در دولت، که از وض

دار کل و مشاور مالی  ، مورگان شوستر آمريکايی را، به سمت خزانه3235
ها را به نظم  آوری ماليات کند، تا امور مالی را سامان دهد و جمع استخدام می

 .و قاعده در آورد
ها  به کمک روسای که از پيش،  ی دوجانبه ، در حمله3235در تيرماه »

، محمد علی شاه مخلوع به اتفاق برادرش ـ ملک (27)«ريزی شده بود طرح
السلطنه ـ با تجهيزات کامل و سپاه فراوان ـ به قصد فتح  منصورميرزا شعاع

برند؛ از سوی غرب ايران نيز،  تپه در ترکمن صحرا يورش می تهران به گمش
نوردد و در کرمانشاه ـ با  می ساالرالدوله با دوهزار سوار مرز ايران را در

ارسال تلگرافی تند به مجلس ـ نصب مجدد محمدعلی ميرزا را به سلطنت 
 . شود خواستار می

های او در امور مالی، دست به دست هم  ولی استقالل شوستر و نوآوری»
داده و دولت که مواجب سربازانش را پرداخته بود توانست تالش محمدعلی 

 (22).«کشور و پس گرفتن تاج و تخت خنثی کند شاه را برای حمله به
السلطنه در مازندران شکست  لشگر محمدعلی شاه در ورامين و قشون شعاع

 .شود نشينی می ساالرالدوله نيز، در غرب مجبور به عقب. خورند می
های  مانده و ماليات به دنبال آن، مورگان شوستر بابت وصول مطالبات عقب

هايش ـ به توقيف امالک و اموال  از طريق ژاندارم السلطنه ـ ی شعاع معوقه
ی سفارت روس ـ با اين استدالل که اموال  نماينده. کند او اقدام می

الدوله در گرو بانک استقراضی روس است ـ نسبت به توقيف آن، به  شعاع
دهد و متقابالً چند قزاق روس را برای  ی ايران اخطار می وزارت امور خارجه

اما، قزاقان روس توسط . کند السلطنه اعزام می الک شعاعمحافظت از ام
 .  شوند ها پس زده می ژاندارم

السلطنه، با حضور در  شمسی، هيئت دولتِ صمصام 3235آبان  15در 
مجلس، نمايندگان را در جريان تصميم دولت مبنی بر رفع تعرض به امالک 

 .دهد ها قرار می و فراخواندن ژاندارم السلطنه شعاع
السلطنه  ، صمصام(شمسی 3235آذرماه  7)قمری  3123ذيحجه  7تاريخ  در

در اين کابينه، وزارت ماليه به فروغی . دهد ی دوم خود را تشکيل می کابينه
فردای آن روز، سفارت روسيه اولتيماتومی به دولت ايران . شود واگذار می

ز ساعت ـ ا12االجل  تسليم کرد، که اخراج مورگان شوستر ـ در ضرب
ی اولتيماتوم، دولت ايران  يکی ديگر از مواد سه گانه. مهمترين موادش بود

های روس و انگليس  کرد، برای استخدام اتباع خارجی از دولت را موظف می
 . کسب اجازه کند

ها ـ پس از تسليم اولتيماتوم به ايران ـ برای پيشبرد تهديدات خود،  روس
 .دهند یقوای بيشتری را در مرز ايران اسکان م

ای که با حضور وزرا تشکيل  العاده ی فوق در جلسه)آذر ماه، مجلس  3در 
به دنبال رد . کند با اکثريت آراء، اولتيماتوم روسيه را رد می( دهد می

 . شوند اولتيماتوم، قوای روسيه ـ مستقر در تبريز و رشت ـ وارد قزوين می

ی  السلطنه کابينه ، صمصام(شمسی 3235آذرماه  25) 3123ذيحجه  25در 
دار وزارت عدليه  فروغی، در اين کابينه عهده. کند خود را مجدداً ترميم می

 .شود می
فروغی ـ در مقام وزير عدليه ـ قانون اصول محاکمات حقوقی را، که ميرزا 

خان مشيرالدوله زحمت تهيه، تنظيم و گذراندن آن را از کميسيون  حسن
آورد و از اين طريق  ی اجراء در می هی مجلس کشيده بود، به مرحل عدليه

  (23)دارد برمی« ی جديد قدمی بزرگ در راه استواری عدليه»
السلطنه که فروغی هم عضو  ی صمصام در دوم دی ماه همان سال، کابينه

که با حضور نمايندگان مجلس، در دربار  "مجلس عالی"در )آن است 
دهد؛  مورد انتقاد قرار میاولتيماتوم روسيه توسط مجلس را ( دهد تشکيل می

دهد و از  به عالوه، مشکالت جاری کشور را به اعمال مجلس ربط می
اين پيشنهاد . خواهد که مجلس را منحل سازد می( السلطنه نايب)ناصرالملک 

گيرد و يپرم خان رئيس مقتدر نظميه ـ  السلطنه قرار می مورد موافقت نايب
آورد و پس  ان خود به مجلس يورش میای از فدايي در فردای آن روزـ با عده

کند؛ از اين پس، ديکتاتوری  از اخراج نمايندگان، درب مجلس را قفل می
ای از نمايندگان عضو حزب دموکرات مجلس و  ناصرالملک و تبعيد عده

از پس اين . شود آغاز می( السلطنه به دستور صمصام)نگاران  جمعی از روزنامه
 .شود مجبور به ترک ايران می( 3235من در به)وقايع، مورگان شوستر 

 3233خرداد  31) 3115جمادی الثانی  37السلطنه ـ در تاريخ  صمصام
در اين کابينه، . کند بار ديگر کابينه خود را ترميم می ـ يک( شمسی
 .شود الدوله ـ در عدليه ـ جايگزين فروغی می معاون

حبيب الجوردی، در گفتگويی با ( فرزند محمدعلی فروغی)محمود فروغی 
در )المصالحه  بر آن است که پدرش، بعد از اولتيماتوم روس به عنوان وجه

با توجه به اين که فروغی، . السلطنه شد وارد کابينه صمصام( مقام وزير ماليه
ها، به عنوان وزير  ، يعنی قبل از اولتيماتوم روس3235آذر  7در تاريخ 

س معرفی شد، قول محمود فروغی السلطنه به مجل ی صمصام ی کابينه ماليه
  (15).آيد به نظر درست نمی

دهد برای  زمانی بود که روسيه تزاری اولتيماتوم می... »: محمود فروغی
يک جماعتی روی شور . خوب نگرانی زياد بود. شوستر[ مورگان]اخراج 

... ولی با چه قدرتی؟. گفتند بايد اين اولتيماتوم را رد کرد پرستی می وطن
. ديگری قلباً آرزو داشتند اين اولتيماتوم رد بشود و شوستر هم بماند جماعت

يک وزير ماليه را ... دانستند توان مقاومت در مقابل تزار نيست ها می ملی
خواهند پيدا کنند که اين اولتيماتوم را بپذيرد و اوضاع و احوال موقتاً آرام  می

برای . ست مملکتی وارد نشودو ديگر هم البته اين وزير در ميدان سيا... بشود
کس قبول  هيچ. اين که در نزد افکار عمومی يک چنين کسی محکوم است

عقالی مملکت "گويد  کند و می پدر من وزارت ماليه را قبول می. کند نمی
کشيم  بعد می. کنيم که ما هم اين کار را می. گويند منفعت در اين است می

آمدم اين "گفتند  بارها می. "رويم میمان  مان و زندگی کنار و دنبال معلمی
  (13).«شوم دانستم تا آخر عمرم گرفتار سياست می نمـی. کار را کردم

 السلطنه و نمايندگان  اگر فرض را بر اين بگـذاريم که هيئت دولت صمصـام
زمانی که فروغی به عنوان وزير ماليه به ) 3235آذر  7مجلس، پيش ازتاريخ 

غيررسمی از اولتيماتوم دولت روس خبر داشتند و  به طور( مجلس معرفی شد
السلطنه و حضور فروغی به عنوان وزير ماليه در آن،  آذر صمصام 7ی  کابينه

انديشی برخی نمايندگان و دولت در مورد پذيرش اولتيماتوم  آمد مصلحت پی
 .نمايد گاه روايت آقای محمود فروغی پذيرفتنی می بود، آن

غم آن که در جلد اول کتاب روزشمار تاريخ ايران، دکتر باقر عاقلی، به ر
و انحالل و 3235آذر  7الدوله را در تاريخ  ورود فروغی به کابينه صمصام

، اما با کمال تعجب، (12)کند ثبت می 3235دی ماه  31تخليه مجلس دوم را 
  ی دوم ، ورود فروغی به کابينه«25ذکاءالملک فروغی و شهريور»در کتاب 
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 : داند له را پس از انحالل مجلس دوم میالدو صمصام
پس از انحالل مجلس دوم به توصيه و اصرار ناصرالملک، »: عاقلی

الوزرا، فروغی را برای همکاری به کابينه  السلطنه بختياری، رئيس صمصام
 (11).«ی او گذارد دعوت کرد و وزرات ماليه را به عهده

م پيش نگذاشتند و در دوران مشروطيت افراد صاحب قدرت چندان قد»
ی  هرگونه تالش عمده... طلبی زود فرونشست هيجان ملی و شور اصالح

ايرانيان به منظور اصالحات از جانب قوايی خارج از اختيار آنان شکست 
باران مجلس و قتلِ شماری از  نهضت مشروطه با گلوله. خورده بود

کاست ولی در نهضت از قدرت شاه . ی آن عقيم مانده بود های برجسته چهره
ی سياسی ايران مسلط ساخت، و  های بختياری را بر صحنه عوض خان

ی  معاهده... ها بيشتر به منافع انگلستان وفادار بودند تا مصالح ايران اين
. وجه استقالل نداشت اين حقيقت را فاش کرد که ايران به هيچ 3357

کار خود  بسياری از سران مشروطيت اميد خود را از دست دادند، يا به
وقتی که مليون . پرداختند، يا دستخوش دلسردی و بی تفاوتی کلی شدند

ها دخالت کردند و  السلطنه مستقلی منصوب کنند، انگليسی خواستند نايب
را سر کار آوردند؛ آدمی که هيچگاه در ايران [ خود]ناصرالملک سربه راه 

بعد . کرد آسوده نبود و شايد هم چندان احساس وفاداری به کشور نمی
ماجرای شوستر پيش آمد که کوشيد اقتصاد و دارايی کشور را نجات دهد و 

و ديديم که اين فصل هم با . نشانی ولو نمادين از استقالل پديد آورد
  (11).شکستی تحقيرآميز خاتمه يافت

هزينه تاجگذاری   . کند ، احمدشاه قاجار تاجگذاری می3231تيرماه  15در 
از بانک شاهی استقراض ( السلطنه نايب)سط ناصرالملک تو( هزارليره 355)

حدود دوهفته بعد، ناصرالملک، پس از وصول تمام و کمال مطالبات . شود می
که بيش از شش برابر حقوق )هزارتومان  35ی  خود و تعيين حقوق ماهيانه

 . شود مجدداً عازم انگلستان می( ها بود الوزرا آن سال رئيس
ی ايران بود که نيمی از آن را در اروپا به  السلطنه نايبناصرالملک چهارسال 

 (15).سر برد
( کمتر از سه هفته بعد از آغاز جنگ جهانی اول ) 3231مرداد  25در 

 ی  در کابينه. گزيند وزيری برمی الممالک را به نخست احمدشاه، مستوفی
 . شود مستوفی، سرپرستی وزارت عدليه به محمدعلی فروغی واگذار می

الممالک ـ طی فرمانی از سوی احمدشاه ـ  ـ مستوفی 3231آبان  3ر تاريخ د
 .کند بی طرفی ايران را در جنگ جهانی اول اعالم می

. کند ، احمدشاه دوره سوم مجلس شورای ملی را افتتاح می3231آذر  31در 
فروغی که از تهران به نمايندگی مجلس انتخاب شده بود، از کابينه مستوفی 

رئيس  ی مجلس، به عنوان نايب گيرد و در انتخابات هيئت رئيسه کناره می
 . شود برگزيده می

 25آورد، در الممالک، که در مقابل فشار روس و انگليس تاب نمی مستوفی
خان  شود و دو روز بعد، ميرزا حسن مجبور به استعفاء می 3231اسفند 

طی فرمانی از مشيرالدوله ـ که انعطاف بيشتری در مقابل متفقين داشت ـ 
 مسئوليت ( و با اخذ رأی اعتماد صددرصدی از سوی مجلس)سوی احمدشاه 

 . گيرد رياست وزرا را به عهده می
ی مشيرالدوله ـ پست وزارت ماليه را  فروغی، پس از آن که ـ در کابينه

اما، هنوز دو ماه از . کند پذيرد، از نمايندگی مجلس صرف نظر می می
گذرد که سفرای روس و انگليس با اعمال فشار  له نمیی مشيرالدو عمرکابينه

 . شوند موجب سقوط آن می
ی مشيرالدوله، به رياست ديوان عالی تميز  فروغی پس از سقوط کابينه

گيری از کارهای اجرايی، به  شود و با کناره برگزيده می( ديوان عالی کشور)
فاطمی، همراه جمعی از همکارانش مثل سيدنصراهلل تقوی، سيدمحمد 

 پردازد  رح قوانينی میـالعلما قريب گرکانی و ميرزا طاهر تنکابنی، به ط شمس

  (10).شود که بعدها اساس کار دادگستری می
ها، به موازات اشتغال در کار وزارت و  ی اين سال فروغی در همه

 .گذارد های ديگر، تدريس در مدرسه علوم سياسی را فرو نمی مسئوليت
اش را در جنگ جهانی اول  طرفی ران ـ به طور رسمی ـ بیبا آن که دولت اي

های ارتباطی  ها، در راه ی حضور روس به بهانه)ها  اعالم کرده بود، عثمانی
. کنند طرفی ايران را نقض می با يورش به آذربايجان، بی( شمال ايران

و ( ها بود که منطقه نفوذ انگليسی)ها هم، با تحرک در جنوب ايران  آلمانی
ها،  ها و رؤسای ايل انگيختن احساسات ضدانگليسی مليون، دموکراتبر

شان را در اين  دهند، تا نيروهای نظامی ها می ی الزم را به انگليسی بهانه
 .منطقه از خاک ايران تقويت کنند

ای افتاد که به نقض تماميت  اين گونه بود که ايران، ناخواسته در مخمصه
ئمی و نبود امنيت در کشور هم مزيد بر هرج مرج دا. اش منتهی شد ارضی

ی  علت بود، تا انگليس و روس، به بهانه حفظ جان اتباع خود، حضور فزاينده
 .شان را در ايران توجيه کنند نيروهای نظامی

، وزرای مختار روس و انگليس، با تهديد و 3231ارديبهست  35در تاريخ 
اما . گيرند را از او می ترساندن احمدشاه، فرمان رياست وزرايی سعدالدوله

انديشی،  با مصلحت( اثر کردن فشار روس و انگليس برای بی)خواهان  آزادی
به رياست  3231ارديبهشت  32را، در تاريخ ( صدراعظم استبداد)الدوله  عين

ای کمتر از  يعنی در فاصله) 3231مرداد  5از اين تاريخ تا . گزينند دولت برمی
الدوله،  الممالک، عين الدوله، مستوفی به نام عينوزيری  فرمان نخست( ماه 1

 .شود الممالک دست به دست می مشيرالدوله و سرانجام مستوفی
شان را از قزوين به سمت تهران روانه  ها نيروهای ، روس3231در آبان 

متعاقب آن، بسياری از نمايندگان مجلس و تعدادی از رجال ايران، . کنند می
 .دهند دفاع ملی را تشکيل می با مهاجرت به قم کميته

با نزديک شدن سپاه روس به تهران، احمدشاه تلگرافی به اين مضمون که 
ناگزير از انتقال پايتخت به اصفهان است و از اين پس هيچ مسئوليتی در "

 . کند به لندن و پتروگراد، مخابره می "قبال پيش آمدهای بعدی ندارد
گان مجلس به قم و کرمانشاه مهاجرت ی زيادی از نمايند جا که عده از آن

در حالی که )افتد و  مجلس سوم از اکثريت می3231آبان  21کنند، در  می
 . شود تعطيل می( گذشت سال از عمرش می تنها حدود يک

به دنبال ارسال تلگراف احمدشاه به لندن و پتروگراد ـ مبنی بر تغيير پايتخت 
در ديداری با احمدشاه، او را از  به اصفهان ـ وزيران مختار روس و انگليس

ی تهران  متعاقب آن، قوای روس که در دروازه. کنند تصميمش منصرف می
ها از تسخير  با انصراف روس. گردد اردو زده بود، به سوی قزوين باز می

طی تلگرافی به قم و اصفهان، ( رئيس مجلس)الملک  تهران، مؤتمن
دهد و  تغيير پايتخت قرار می نمايندگان مهاجر را در جريان منتفی شدن

اما، مهاجرين با رد درخواست . شود ها به تهران می خواستار بازگشت آن
رئيس مجلس، در تقابل با دولت مرکزی حکومت موقت را ـ به رهبری 

 و ( اسکندری)سليمـان ميرزا ( فرزين)خان  السلطنه، ميـرزا محمـدعلی نظام
 .دهند سيد حسن مدرس ـ در غرب کشور تشکيل می

های عبدالحسين فرمانفرما،  الممالک، کابينه بعد از سقوط دولت مستوفی
الدوله، عالءالسلطنه،  ، وثوق(سپهساالر اعظم)محمدوليخان تنکابنی 

، که 3332تا سال )السلطنه بختياری  الممالک، صمصام الدوله، مستوفی عين
از ديگری يکی پس ( رسد جنگ جهانی اول با پيروزی متفقين به پايان می

 .روند آيند و می می
. در اين مدت، کشور به تمامی از هم پاشيده، ورشکسته و در حال تجزيه بود

اقتدار دولت و حکومت مرکزی، تنها نامی بود که از پايتخت کشور، آن هم 
 . ازچند محله و خيابان آن فراتر نمی رفت

  هـتان بـانگلسيه، ـالب در روسـبا پايان گرفتن جنگ جهانی اول و وقوع انق
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گرچه، . ايران را يکسره ببلعد( روسيه)تکاپو افتاد تا در غيبت رقيب ديرين 
نيروهای نظامی انگليس در بيشتر نقاط ايران حضور مسلط داشتند و عبور و 

ها بود؛ اما ـ به دليل  مرور از مرزها و حتی خطوط تلگراف در کنترل انگليسی
الحمايگی مستقيم ايران، نه  ا تحتی بعد از جنگ ـ اشغال ي شرايط ويژه

و ( ی وقت انگليس وزير امورخارجه)رو، کرزن  از اين. معقول بود و نه عملی
که پيشتر در فکر نوعی ( وزيرمختار انگليس در تهران)سرپرسی کاکس 

الحمايگی مستقيم ايران بودند، به دليل موانع ناشی از مناسبات نوين  تحت
های آمريکا و فرانسه، طرحی را تهيه  فت دولتبينی مخال المللی و پيش بين

ديدند که براساس آن اداره و کنترل امور مالی و نظامی ـ  و به طريق اولی ـ 
 .خارجی ايران، به انگلستان واگذار شود

، انگلستان را (وثوق الدوله معروف شد 3333که بعدها به قرارداد )اين طرح 
ی امور  و نظامی خود، اختيار همهکرد تا از طريق مستشاران مالی  مجاز می

 .ايران را در دست بگيرد
و ( وزير ماليه)الدوله  ، صارم(نخست وزير)الدوله  عامل اجرای اين طرح، وثوق

بودند که با گرفتن رشوه ـ ( وزير عدليه و بعد وزير امور خارجه)الدوله  نصرت
دشاه هم، که احم. مخفيانه ـ بر سر پذيرش قرارداد، با انگليس معامله کردند

کرد،  الدوله مخالفت می ها پيش با صدارت وثوق ـ به داليلی ديگر ـ از مدت
هرچند )الدوله  سرانجام با دريافت مقرری ماهيانه از بريتانيا به صدارت وثوق

 .رضايت داد( با اکراه
شاه هيئتی پنج نفری به [احمد]الدوله،  در اين ميان، برخالف ميل وثوق»

ها برای رياست هرگونه هيئت  نامزد انگليسی. س فرستادکنفرانس صلح پاري
هيئت نمايندگی ايران دو ... ناصرالملک بود که کسی به آن توجه نکرد

و محمدعلی [ رئيس هيئت]سياستمدار با تجربه و خوشنام، مشاورالممالک 
، در ميان خود داشت که دعاوی ([کشور)رئيس وقت ديوانعالی تميز]فروغی 

 : ايران را مطرح کردندمعتبر و مشروح 
در کنفرانس صلح؛ الغای معاهدات و [ ايران]عضويت و مشارکت 

ی  قراردادهايی که استقالل و تماميت ارضی ايران را زير پا نهاده است؛ تأديه
های ناشی از برخورد متخاصمان در جنگ گذشته؛ آزادی اقتصادی  خسارت

اپيتوالسيون؛ معاضدت های ک ی معاهده حکومت ايران، بررسی و ابطال همه
 (17)«... های مرزی در بررسی و اصالح پيمان

قرارداد »حضور هيئت ايرانی در کنفرانس پاريس، در تخالف با پيشرفت 
از يک . ی انگليس در ايران بود و سياست جاری وزارت امور خارجه« 3333

تا »، ترتيبی داد «ی قرارداد پدر فکری و نيروی پيش برنده»سو، کرزن 
ها گوش  های آن ت ايرانی نه به کنفرانس راه يابد و نه کسی به حرفهيئ

وزير )الدوله زمانی که مشاورالممالک  ، از سوی ديگر، وثوق(12)«دهد
در تکاپوی آن بود تا برای استيفای حقوق ضايع شده ( ی وقت امورخارجه

الدوله  ايران به کنفرانس راه يابد، او را از وزارت امور خارجه برداشت و نصرت
 .ـ يکی از اعضای مثلث حاکم ـ را به جايش نشاند( فيروز)
 به [ کار ننشستند و نيز بی]در تهـران [ و حاميان قرارداد]همدسـتان وثوق »

ی  سردبير روزنامه[... طباطبايی]الدين  سيد ضياء... اعضای هيئت حمله کردند
احتماالً از از وثوق  ی طرفدار بريتانيا در تهران، که ترين نشريه رعد، دو آتشه

گرفت، فرصت را غنيمت شمرد و به تمسخر فرد  و سفارت انگليس الهام می
  (13).«پرداخت... فرد هيئت نمايندگی ايران در پاريس

که مشاورالممالک، هنوز سرپرستی هيئت را به )فروغی ـ در همين زمان 
 3333قرارداد  در مورد)ای دردمندانه و افشاگرانه  از پاريس نامه( عهده داشت

از . نويسد می( الملک حکيم)و وضع پريشان کشور، برای ابراهيم حکيمی 
های سياسی فروغی، به خصوص نگاه  جا که اين نامه در بردارنده ديدگاه آن

تواند  در تعديل  هايی از آن می و نظرش در مورد انگليس است، نقل بخش
 . شدی رايج در مورد او مفيد با های غيرمنصفانه داوری

برای اطالع »الملک است، اما فروغی آن را  ی نامه، آقای حکيم گرچه گيرنده
قلمی کرده است؛ و از آن جا که شرايط حساس « خاطر دوستان صديق

انتشار اين مطالب البته »دهد که  ی نامه هشدار می است، فروغی به گيرنده
ته شده، و هرچه بيشتر بهتر، اما به طوری که معلوم نشود از طرف ما نوش

که [ بود]هرگاه مقتضی و الزم . رعايت احتياط، الزم نيست سفارش کنم
بعضی از رجال هم مطلع شوند و بخوانند، البته بعد از حصول اطمينانِ الزم 

 .«بايد بشود، که به عمليات ما در اين جا لطمه نخورد
فروغی سپس به تالش هيئت اعزامی در راهيابی به کنفرانس صلح و موانع 

 :  کند ايجاد شده اشاره می
ی حزم و  رسيد بدون اين که از جاده آن چه ممکن بود و به عقل ما می»

حق داريم [ وثوق الدوله]از هيئت دولت ... احتياط خارج شده باشيم، کرديم
الوزرا رسيد  در بدو ورود ما به پاريس تلگرافی از رئيس. مند باشيم خيلی گله

در تعهدی کند ننماييد تا خبر ثانوی به شما که اقدامی که دولت را داخل 
خبر بوديم  چون مطلب مجمل بود، ما هم چهل روز بود از تهران بی. برسد

تکليف مانديم و ندانستيم چه بايد کرد و چه بايد گفت و مقصود  به کلی بی
 « چيست ؟

هيئت پنج نفره، پيش از عزيمت به پاريس، در جلسه وزرا و با حضور 
الدوله و  وثوق. کند بر ضرورت استخدام مستشار خارجی تأکيد می الدوله، وثوق

وزرايش، نه تنها تالش در تحقق اين خواسته را جزء بخشی از وظايف هيئت 
زنند، بلکه تأکيد دارند که مستخدمين ماليه بايد از فرانسه  در پاريس رقم می

جلسه برای در همان »الدوله،  وثوق. منصبان نظامی از امريکا باشند و صاحب
گفته است، [ او]کند که وزير مختار انگليس به  حکايت می[ هيئت اعزامی]

 . «حاال اگر مايل باشيد دوباره شوستر را بياوريد، مانعی نيست
ارتباط ( در پاريس)ها  در دستيابی به اين هدف، هيئت اعزامی، با آمريکايی

که از سوی  ای در مهمانی)ی آمريکا  وزير امورخارجه. کند برقرار می
شود و بسياری  الدوله، شارژ دافر ايران در آمريکا برگزار می خان نبيل عليقلی

ی در کنفرانس پاريس، در آن حضور  از رجال مهم امريکايی شرکت کننده
. کند ی صريح دولتش را در مساعدت به هيئت ايرانی ابالغ می وعده( دارند

گيرد ـ مؤکداً با  ار میاما، کرزن ـ به محض آن که در جريان ماوقع قر
 . کند استخدام هرگونه مستشار از کشوری جز انگليس مخالفت می

کيف ما کوک شده بود که يک مرتبه »: نويسد اش می ی نامه فروغی در ادامه
مباالتی نکنيد و  احتياطی و بی الوزرا تلگرافی رسيد که بی از آقای رئيس

ی  تی نظير آن چه در واقعهمملکت را به خطر نيندازيد و ما را با مشکال
پی در پی تقاضا و ... دست و دل ما سرد شد. شوستر واقع شد مبتال نسازيد

 :  التماس کرديم که
از مقاصد [ در اين جا]اگر ... ما را هم از اوضاع تهران و ايران مسبوق کنيد

وانگهی هر کاری بايد ... دولت در اصالح امور را از ما بپرسند چه بگوييم؟
آخر همه را که ... کنيد تا ما بتوانيم بگوييم ما مشغول هستيم را نمیکرد چ

من . توان مغلطه کرد و گفت ايران مملکت داريوش و انوشيروان است نمی
نصير تحويل مردم  الملک و فردوسی و خواجه چند مرتبه بوذرجمهر و نظام

يس ماه است در پار قريب پنج.. چقدر شعر بخوانم و عرفان ببافم؟. بدهم
هستيم به کلی از اوضاع مملکت و پليتيک دولت و مذاکراتی که با انگليس 

خواهند بگيرند، مسلکی که در امور  ای که می کنند و نتيجه اند و می کرده
به ما ... اطالعيم، و نه يک کلمه دستورالعمل و ارائه طريق خارجی دارند بی

کنيم قبول  استعفا می. ..گذارند های ما را مسکوت می تلگراف... حتی. نرسيده
خوريم، پول  دو ماه است برای پول معطليم و نسيه می. کنند نمی
 .«.فرستند نمی

الدوله، نسبت به  های دولت وثوق اعتنايی ها و بی فروغی، در توضيح کارشکنی
 : نويسد هيئت اعزامی می
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ی  چيزی که از تلگرافات طهران و اطالعات واصله از وزارت امور خارجه»
ها  ايم اين است که انگليسی ها استنباط کرده های انگليسی س و حرفپاري

اند که ترتيباتی داده شود که مملکت  اوضاع طهران را مساعد و مغتنم شمرده
چون اوضاع دنيا و . از حيث امور سياسی و اقتصادی در دست خودشان باشد

هياهوی ما در پاريس طوری پيش آورده که صريحاً و بر حسب ظاهر 
ها را وادار  خواهند ايرانی توانند بگويند ايران را به ما واگذار کنيد، می ینم

ها واگذار کنند و اميدوار هستند اين  کنند که خودشان امور خود را به آن
مقصود در طهران انجام بگيرد و وجود ما در پاريس مخل اين مقصود 

فرانسه خواهيم از  کردند که ما می ها تصور می چون انگليسی... است
مستخدم ماليه بگيريم، از فرانسه به طور خصوصی خواهش کرده بودند که 

ها هم به قدری  فرانسوی. از دادن مستخدمين ماليه به ايران امتناع کنند
با ... ها مقاومت کنند توانند در مقابل انگليسی گرفتاری دارند که نمی

و به همين  ها نسبت به ما طبيعی است مهری انگليسی مسطورات فوق، بی
ها نشان دادند  جهت از بدو ورود ما عالوه بر برودتی که رجال آن

آميز نوشته  مقاالت مخالفت[ تايمز]رسمی از قبيل طيمس  جات نيم روزنامه
گاهی استهزاء کردند، گاهی تهديد و به طور کلی خواستند دماغ ما را 

. ها بدهيم ه دست آنما از ابتدای کار ملتفت بوديم که نبايد بهانه ب. بسوزانند
گونه شکوه و شکايتی از  در لوايحی که برای کنفرانس نوشتيم هيچ

ها برده شود  ها نکرديم، بلکه هر جا اقتضا داشت که اسمی از آن انگليس
جنبان  چندی قبل لرد کرزن که امروز سلسله... کرديم دوستانه ذکر می

لک را واداشتيم کاغذ مشاورالمما. پليتيک آسيايی انگليس است به پاريس آمد
ليکن او يک روز بيشتر . خيلی مؤدب گرمی به او نوشته تقاضای مالقات کرد

 . «.در پاريس نماند و مالقات حاصل نشد
پردازد که کنفرانس صلح پاريس، به رغم  فروغی سپس به اين واقعيت می

های ضعيف برانگيخت، به ابزاری برای پيشبرد مطامع  اميدهايی که در دولت
 : تبديل شده است« ول معظمه انگليس و فرانسه و آمريکاد»
کنفرانس صلح، از بدو انعقاد آن عناوين قشنگ حق و عدالت و مساوات و »

ی انگليس و  انصاف را کنار گذاشته، دول کوچک را عقب زده، دول معظمه
فرانسه و آمريکا کارها را به دست خود گرفته، هر طور خواستند موافق 

 .«اند اکی خود ترتيباتی دادهمصلحت و هوسن
تمام حواسشان مصروف اين است که کاری بکنند که [ هم]ها  فرانسوی»

زنند  ها انتقام بگيرد و فعالً توی سر خود می چند سال ديگر آلمان نتواند از آن
ها هم که در  آمريکايی. که جنگ ما را خانه خراب کرده چطور زندگی بکنيم

ی  گانه کند اصول چهارده ر ويلسون دست و پا میاروپا منافعی ندارند و مست
ها  انگليسی[ در اين حال و هوا... ]شود خود را حفظ کند، آن هم ميسر نمی

موقع را مغتنم شمرده چون در اروپا چندان غرض ندارند در آسيا و آفريقا 
در آسيا هم فقط دولت ... کنند تمام مقاصد خود را بدون سر و صدا حاصل می

اين است که . بود که فعالً از ميان رفته و ميدان خالی شدهروس مدعی 
تمام دنيا ضعيف شده، ... خواهند تمام آسيا را ببلعند می[ ها انگليسی]

افغانستان را که [ ها انگليسی... ]اند از پا در آمده[ انگليس]های بزرگ  مدعی
نه سابقاً در زير دست خودشان بود حاال تعرضات او را به هندوستان بها

النهرين  بين... قرارداده در صدد هستند که به درستی آن را در چنگ بگيرند
معنی استقالل . اند عربستان را که استقالل داده...اند را که حقاً متصرف شده

خوار انگليس هستند معلوم است  عربستان با اميرفيصل يا اميرحسين که جيره
 .«...چيست

امی به کنفرانس صلح و نتايج مترقبه فروغی در اين جا مجدداً به هيئت اعز
 : پردازد آن می

عضويت ايران در . جا رسيد سر بشکست قلم اين. اما کارهای خودمان»
کنفرانس به مسامحه و طفره و تعلل گذشت و با اوضاعی که از دولت 

خودمان و رفتارش با انگليس و با اين هيئت اعزاميه مشاهده شد، البته غير 
طرفی ايران هم خوب مستمسکی بود برای اين  عنوان بی. از اين مترتب نبود

که بگويند مناسبتی ندارد ايران در ترتيب مواد مصالحه دول محارب با آلمان 
[ سيد ضياءالدين]خاصه اين که روزنامه رعد . و اطريش دخالت داشته باشد

کند که دول محارب حق دارند  که فعأل زبان ايران است، خودش تصديق می
جا  ها را بيرون کنند و از هيچ گان ايران را به پاريس راه ندهند و آننمايند

اگر راه بيفتيم . ايم مختصر مات و متحير مانده... شود صدای مخالفی بلند نمی
و اگر بمانيم ... به ايران برگرديم، ممکن است در اين جا مصالحی فوت شود

خواهيم  و چه میمانيم  معلوم نيست تا کی بايد منتظر شد و برای چه می
گفتم، ايران نه دولت  حاصل اين که حرف همان است که هميشه می. بکنيم

شان ساخته است  جماعتی که قدرت دارند و کاری از دست. دارد و نه ملت
... باقی هم که خوابند. پندارند مصلحت خودشان را در اين ترتيب حاليه می

از امروز بهتر متصور اگر ايران ملتی داشت و افکاری بود اوضاع خارجی 
مرد ميدان سياست است  با همه قدرتی که انگليس دارد و امروز يکه. شد نمی

تواند بکند  فقط کاری که انگليس می... تواند بکند با ايران هيچ کار نمی
ديگر را  ها را به جان هم انداخته پوست يک همين است که خود ما ايرانی

ی  برعکس عقيده. س نبايد عداوت بورزندگويم با انگلي البته من می... بکنيم
... من اين است که نهايت جد را بايد داشته باشيم با انگليس دوست باشيم

اما اين مستلزم آن نيست که ايران در مقابل انگليس کالميت بين يدی 
گويم  ام و می ها گفته من اين فقره را کتباً و شفاهً به انگليسی. الغسال باشد

ملت ايران . صداست دست بی اما چه فايده، يک . کنند می تصديق[ ها هم آن]
گويند اگر خالف ميل  می... ايران بايد ملت داشته باشد. بايد صدا داشته باشد

ی قهريه نکند اعمال نفوذ و دسيسه  انگليس رفتار کنيم فرضاً اعمال قوه
کسی ... کند ملت را منقلب ساخته اسباب تجزيه آن را فراهم می. کند می

گويد خالف ميل انگليس رفتار بکنيد فقط مطلب در حد تسليم نسبت به  مین
انگليس، که الزم نيست ما خودمان برويم به او التماس بکنيم که بيا قالده 

اگر با انگليس مساعدت کنيم، با ما [ من معتقدم... ]به گردن ما بگذار
مساعدت مقصود از [ اما. ]کند خيلی خوب هم مساعدت می. کند مساعدت می

واهلل خود انگليس هم به اين اندازه . ما با او چيست؟ آيا تسليم محض است
ايران بايد وجود داشته باشد تا ... که حاال پيشرفت دارد اميدوار و مترتب نبود

وجود افکار عامه . وجود داشتن افکار عامه است. بر وجودش اثر مترتب شود
، از روی بی غرضی در خير بسته به اين است که جماعتی ولو قليل باشند

 (15).«اما افسوس، بس گفتم زبانم سوخت. مملکت کار بکنند و متفق باشند
تر و اسفبارتر از اين ميتوان متصور شد، که دولتمرد دلسوخته و  آيا دردناک

ی  فراماسون و سرسپرده»ی  ای مثل فروغی را در دو کلمه اديب فرزانه
، چرا «ی انگليس سرسپرده»، اين خالصه کرد و از خود نپرسيد« انگليس

 الدوله از در مخالفت در آيد؟ بايد، در سياست انگليسی کردن ايران، با وثوق
 چند سخنرانی مهم »فروغی، نزديک به دو سال در اروپا ماند و در اين مدت 

ی تاريخ و ادبيات ايران در محافل فرهنگی فرانسه و آلمان ايراد کرد  در باره
  (13).«ی ايران بيشتر نمود ين را نسبت به آثار گذشتهکه شناخت مستشرق

بازگشت فروغی از اروپا به ايران، يک هفته پيش از کودتای سيدضياء ـ 
  (12).است 3233رضاخان در سوم اسفند 

سيد ضياءالدين طباطبايی، در نخستين روز کودتا، اعالميه مفصلی صادر  
او اختصاص « دولت انقالبی»های  کند، که بخشی از آن به رئوس برنامه می
 . دارد

تجديد »گرچه . های سيد ضياءالدين، تجديد سازمان عدليه بود يکی از برنامه
ی سنگين اصالح قوانين موجود به  سازمان عدليه به جايی نرسيد، ولی برنامه

مصطفی عدل، :  افراد برگزيده عبارت بودند از. تعدادی قضات سپرده شد
  .تقوی، محمد بروجردی، محمد قمی و علی قمی محمدعلی فروغی، نصراهلل
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 (11).«مدرکی در دست نيست که اين کميته تشکيل شده باشد
دهد و او را از کشور  رضاخان، پس از صد روز به حکومت سيد ضياء پايان می

ی  ی انگليس، با سقوط کابينه براساس اسناد وزارت خارجه. کند اخراج می
الوزرايی  را کانديد رئيس( مشيرالدوله)ا سيد ضياء، احمدشاه، حسن پيرني

الممالک  شود؛ آنگاه به سراغ مستوفی کند، که با امتناع او رو به رو می می
 .زند رود، که او هم از پذيرش مسئوليت سر باز می می

که به سفارش سيد ضياء وزير دربار شده بود، ( مشارالملک)حسن مشار »
مشار در برکناری سيد ضياء با شاه . انتظار داشت اين مقام به او داده شود

ولی به داليلی که . همکاری کرده بود و بنابراين منتظر پاداش خود بود
ـ شايد چون در .کامأل روشن نيست مقام رياست وزيران به او داده نشد

ای بازی کرده بود، نه شاه به او اعتماد داشت  سقوط سيد ضياء نقش مزورانه
هم، که از نقش مشار در سقوط [ ر وقت انگليسوزيرمختا]نرمن . نه رضاخان

ی دوستی و نزديکی او به سفارت  ناگهانی سيد ضياء عصبانی بود، با همه
  (11).«وزيری او نکرد انگليس، احتماأل اقدامی برای نخست

 3155خرداد  31پذيرد و در  السلطنه بود، که می انتخاب سوم احمدشاه قوام
ی قوام، پست وزير جنگ کماکان  درکابينه. دهد ی خود را تشکيل می کابينه

 . در اختيار رضاخان است
الدوله برگزار شده بود، تحت تأثير  انتخابات مجلس چهارم، که در زمان وثوق

نتيجتاً، به دليل فراهم . نيمه کاره ماند 3333شرايط بحرانی ناشی از قرارداد 
الدوله و فراهم  پس از سقوط وثوق. نيامدن حد نصاب الزم، مجلس باز نشد

آمدن شرايط مناسب، مابقی انتخابات در دوره صدارت مشيرالدوله آغاز 
. رسد به پايان می( اهلل خان اکبر فتح)شود و در زمان صدارت سپهدار می

سپهدار، در تدارک بازگشايی مجلس چهارم بود، که کودتای سوم اسفند رخ 
، يعنی اول تيرماه السلطنه داد و بازگشايی مجلس، تا زمان صدارت قوام

 . به تعويق افتاد 3155
ـ پس از قريب هشت ماه حکومت ـ به  3155دی ماه  23السلطنه، در  قوام

استعفا ( مصدق)اش  ی اختيارات وزير ماليه دنبال مخالفت مجلس با اليحه
بود، ( مشيرالدوله)جانشين قوام ـ رجل فاضل و دانشمند ـ حسن پيرنيا . داد

 .  عنوان وزير جنگ باالی سر خود داشتکه رضاخان را، به 
پيرنيا، خود در . اصالح قوانين بود[ پيرنيا]های اصلی دولت  يکی از برنامه»

قانون اساسی چندين کشور را به فارسی ترجمه ... روسيه حقوق خوانده بود و
وقتی . ی منابع اروپايی قانون اساسی ايران نوشته بود ای در باره کرده و رساله

های فرانسوی  هايی از ساختار دادگاه ير عدليه بود سعی کرد جنبهخودش وز
حال انتظار . را وارد نظام قضايی ايران کند ولی تالشش به جايی نرسيد

[ اما... ]تيمورتاش دست به اصالح عدليه بزند[ اش وزير عدليه]داشت که 
عمر کابينه پيرنيا چندان کوتاه و چندان دستخوش مسائل مهمتر بود که 

 (15).«يمورتاش قادر نشد اثر شايانی بر نظام قضايی بگذاردت
ی استراحت  احمد شاه، پس از معرفی کابينه مشيرالدوله به مجلس، به بهانه

جو ـ  الوزرای فرهيخته و مسالمت مشيرالدوله ـ رئيس. به اروپا سفر کرد
از  رو، با خروج شاه از اين. های رضاخان نبود حريف مناسبی در مقابل تندروی

 .های رضاخان شتاب بيشتری گرفت ها و قانون شکنی خواهی کشور، زياده 
صرفنظر از برقراری حکومت نظامی، بگير و ببند و ايجاد فضای رعب، يکی 
از اقدامات خالف قانون رضاخان ـ که اعتراض به حق مشيرالدوله را به 

الصجات و دنبال آورد ـ دراختيار گرفتن اداره کل غله و نان و اداره کل خ
 . ها به وزارت جنگ بود تخصيص درآمد آن

را ديکتاتور خواند و گفت قدرت ساير ... ها رضاخان يکی از روزنامه»
رضاخان از پيرنيا خواست روزنامه را ... ها گرفته است ها را از آن وزارتخانه

ی  پيرنيا طفره رفت که مجلس اليحه. توقيف و سردبيرش را زندانی کند
 تواند کاری  نمی[ رو از اين]انده ـوق مانده به تصويب نرسـه معمطبوعات را ک

  (10)«.بکند
سو رضاخان، دندان  از يک. گاه، رضاخان و نظاميانش خود وارد عمل شدند آن

ی حيات جاويد را با مشت شکست و بدن مدير روزنامه ايران را  مدير روزنامه
ه روزنامه وطن يورش با شالق سياه کرد، از سوی ديگر، نظاميانش به ادار

خان ـ مدير آن را تا حد مرگ کتک  آوردند و پس از آن که ـ ميرزا هاشم
 .هايش را به آتش کشيدند زدند، روزنامه

ديد ـ  مشيرالدوله که توان رويارويی با رضاخان و نظاميانش را در خود نمی
ا، به ـ با ارسال تلگرافی به شاه استعفا کرد؛ ام 3153ارديبهشت  32در تاريخ 

. اصرار احمدشاه و پا درميانی وکالی مجلس، با اکراه به ماندن رضايت داد
ی خود، با مداخله رضاخان و تحميل  گاه که در ترميم کابينه به رغم اين، آن

ـ تصميم 3153ارديبهشت  27چند وزير از سوی او رو به رو شد ـ در تاريخ 
 .اش را برای استعفاء به اطالع مجلس رساند قطعی

السلطنه،  ـ با ارسال تلگرافی برای قوام 3153خرداد  23اه ـ در تاريخ ش
که در تاريخ )ی دوم قوام  در کابينه. مجدداً او را به تشکيل کابينه دعوت کرد

گرچه پست وزارت جنگ همچنان در ( معرفی شد خرداد به مجلس 20
انتخاب وزرا السلطنه، نه تنها دست او را در  اختيار رضاخان ماند ، اما، قوام

کوتاه کرد، بلکه سرپرستی دو وزارتخانه مهم داخله و خارجه را نيز خود به 
به عالوه ، به نمايندگان مجلس هم تعهد داد که به حکومت . عهده گرفت

 .نظامی خاتمه دهد
رضاخان، به جای هر نوع واکنش مخالف، با موفقيت در عمليات نظامی در  

ورش کردها، موقعيت خود را به عنوان آذربايجان و لرستان و سرکوبی ش
ای از  ها ـ دور تازه گاه ـ به پشتوانه اين موفقيت آن. تر کرد وزير جنگ محکم

های مندرج در قانون اساسی شروع  قانون شکنی و تجاوز به حريم آزادی
مجلس و مطبوعات هم بی کار ننشستند و همزمان رفتار وزير جنگ را . شد

 .ندسخت به باد انتقاد گرفت
کرد ـ شديداً نگران  بينی نمی رضاخان ـ که انتقاداتی در اين سطح را پيش

اما ـ پيشتر ـ فرماندهان نظامی . رو، به تاکتيک استعفاء روی آورد از اين. شد
ها با تهديد و ايجاد فضای رعب، هم  را در جريان استعفای خود قرارداد، تا آن

ز مخالفانش زهرچشم گرفته ی بازگشت او را فراهم آورند و هم ا زمينه
 .باشند
ی باز گرداندن رضاخان و زهرچشم گرفتن از مخالفان ـ آن گونه که  برنامه

با )به محض علنی شدن استعفای رضاخان . طراحی شده بود ـ پيش رفت
تظاهراتی گسترده عليه مخالفين ـ در تهران و ( سازماندهی نظامينش
 .واليات ـ به راه افتاد

ـ که سخت از واکنش نظاميان و ( وليعهد)حمدحسن ميرزا با پادرميانی م
شود، و  گسترش ناامنی به هراس افتاده بود ـ رضاخان از استعفا منصرف می

با حضور در مجلس شورای ملی، نه تنها بر وفاداريش نسبت به قانون 
دهد که گذشته از لغو  کند، بلکه به وکال اطمينان می اساسی تأکيد می
که پيشتر از )داره کل غله و نان و اداره کل خالصجات را حکومت نظامی، ا

مجدداً در اختيار ( سوی نظاميانش به تصرف وزارت جنگ در آمده بودند
 .وزارت ماليه قرار دهد

های آخر زمامداری خود، تنها با اتکاء به مدرس و  السلطنه که در ماه قوام
الشش در ايجاد توافق با هواداران او سرپا مانده بود، به دليل ناکام ماندن ت

حدود دو ماه پس از بازگشت احمدشاه ( بر سر امور بازرگانی)  دولت شوروی
 . مجبور به استعفاء شد( 3153در پنجم بهمن )از اروپا 

ها،  که سوسياليست)الممالک  با ابراز تمايل اکثريت مجلس نسبت به مستوفی
( ای داشتند کنندهبه رهبری سليمان ميرزا اسکندری، در آن نقش تعيين 

وزيری را به نام او  ـ فرمان نخست 3153بهمن  25احمدشاه ـ در روز 
  دار وزارت امور خارجه بار عهده نه، برای اولينـفروغی، در اين کابي. ادرکردـص
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 . شد
. المالک، از همان آغاز با مخالفت مدرس رو به رو شد دولت مستوفی

در مقابل ... تواند لسلطنه بهتر میا مدرس معتقد بود که در آن موقع قوام»
کوشيد تا با حذف  رو می از اين (17).سردارسپه مقاومت نمايد[ های تند روی]

 . السلطنه فراهم سازد وزرايی مجدد قوام مستوفی، زمينه را برای رياست
های  يکی از داليلی که مستوفی زود رنج، در مقابل مخالفت و کارشکنی

س چهارم ـ به رهبری مدرس ـ ايستادگی کرد و آشکار و پنهان اکثريت مجل
نيت دولت شوروی برای رفع  حاضر به استعفاء نشد، ظاهر شدن عالئم حسن

 .  اختالفات بازرگانی با آن کشور بود
شومياتسکی، دومين سفير دولت نوپای شوروی، نسبت به دولت ملی 

ن و شوروی، رو، مذاکرات بازرگانی بين ايرا از اين. مستوفی نظر خوبی داشت
( بست خورده بود السلطنه به بن که در زمان قوام)های گمرکی  بر سر تعرفه

وزير )ی مستوفی، فروغی  مجدداً از سر گرفته شد و به دنبال تالش بی وقفه
به ( که بار ديگر در تعقيب اين هدف، به مسکو رفته بود)زاده  و تقی( خارجه

 .انجام رسيد
کردن دولت مستوفی ـ به استيضاح متوسل  نمايندگان مخالف ـ برای ساقط

[ آن ها]جا که امور داخلی در دست توانای سردارسپه بود و  از آن»اما، . شدند
جرئت ستيز با او را نداشتند، سياست خارجی را پيش کشيدند، تا حمله 

 (12).ی وزير جنگ نباشد متوجه
سکو را ـ آميزِ آن زمانِ م مقاالت تحسين( گران سخنگوی استيضاح)مدرس 

حفظ مناسبات حسنه با »الممالک ـ بهانه قرارداد و عبارت  نسبت به مستوفی
ی  دولتِ مستوفی را، نشانه« مواد پروگرام»مندرج در بند اول « دول محابه

 .سرسپردگی دولت او به شوروی ارزيابی کرد
جا که، موضوح استيضاح، سياست خارجی جاری کشور بود، فروغی  از آن

ی نصراهلل انتظام، فروغی، با پاسخ مستدل  به گفته. سخگو باشدبايست پا می
از سردارسپه ... ای که مدح ظريف و ماهرانه»و متين به استيضاح مدرس، و 

همکاری و »در واقع، . «ی خود ساخت سردارسپه را شيفته... کرده بود
 و از آن زمان به بعد، (13)جا شروع شد پهلوی با وی از آن[ رضاخان]نزديکی 

  (55).«ها عضويت داشت ی دولت فروغی، تقريباً باالستمرار در همه
. الممالک، احمدشاه مجدداً به سراغ مشيرالدوله رفت با استعفای مستوفی

ی پيشين و سرکشی رضاخان،  مشيرالدوله با پيش کشيدن تجربه تلخ کابينه
جديد ی  در کابينه. ابتدا زير بار نرفت؛ ولی با پافشاری شاه، کوتاه آمد

تشکيل شد ـ پست وزارت خارجه  3152خرداد  21مشيرالدوله ـ که در تاريخ 
وزارت جنگ ـ بی چون و چرا ـ . به مصدق و ماليه به فروغی واگذار شد

 .همچنان در دست رضاخان بود
ی پنجم مجلس شورای  تشکيل کابينه مشيرالدوله، مقارن با انتخابات دوره

ران که در آن آزادی مطلق وجود داشت، در غير از انتخابات ته». ملی بود
ها نظاميان انتخابات را تحت کنترل شديد داشتند و فقط  تمام شهرستان

ی خاصی که در تهران تحت رياست امير  کانديداهايی که به تأييد کميته
 (53).«ها بيرون آمدند لشگر خدايارخان رسيده بود از صندوق

. اعتنا بود نسبت به مشيرالدوله بی رضاخان، از همان آغازِ تشکيل کابينه،
 : نويسد آبادی، می يحيی دولت

يابد، آن  سردارسپه به ِسمّت وزارت جنگ، گاه گاه در هيئت وزرا حضور می»
و مجبور هستند هرچه امر کند [ وزرا]ها  هم برای دادن دستورهايی به آن

خود حفظ دولت [ ی برنامه]ی دستور  مشيرالدوله در طليعه... اطاعت نمايند
ی خود دانسته  قوانين جاری مملکت را از روی اساس مشروطيت اول وظيفه

است، در صورتی که برای او اختياری نيست و هر ساعت در تهديد وزير 
روزی امير اقتدار . اين است که دوامی نکرده. ی کل قواست جنگ و فرمانده

زير جنگ در محمودخان انصاری که گاه گاه به نيابت و نمايندگی از طرف و

شود به دستور وزير جنگ با مشيرالدوله در هيئت  هيئت وزرا ظاهر می
چرا؟ چون که . گيری نمايد فهماند که بايد کناره کند و به او می خشونت می

 (52)«وزرايی وزير جنگ آماده است زمينه برای رياست
اما، رضاخان . السلطنه بود طرح مدرس، به ميدان آوردن مجدد قوام

السلطنه به اتهام شرکت در  ، قوام3152مهرماه  30در تاريخ . تی کرددس پيش
ی محاکمه، حکم اعدام  نتيجه. ی ترور رضاخان دستگير و محاکمه شد توطئه

رضاخان از حق خصوصی خويش طبق موازين شرعی عليه قوام »اما، . بود
ه، مشيرالدوله که حتی پيش از اين واقع. و او را به خارج تبعيد کرد« گذشت

ـ  3152شدن قوام، در تاريخ اول آبان « مات»رغبتی برای ماندن نداشت، با 
پيش از بازگشايی مجلس پنجم ـ استعفای خود را تقديم شاه کرد و ميدان را 

 .الوزرايی رضاخان بازگذاشت برای رئيس
ـ رضاخان را به  3152متعاقب آن، احمدشاه به ناچار ـ در تاريخ سوم آبان 

 . برگزيد و خود به خارج سفر کردوزرايی  رياست
ی  در ساعات پايانی دوره) 3151اش را، در تاريخ سوم آبان  رضاخان، کابينه

ی رضاخان،  در کابينه. به مجلس معرفی کرد( چهارم مجلس قانونگذاری
 .پست وزارت امور خارجه به  فروغی واگذار شده بود

الممالک، ميرزا حسن  گاه شورايی مرکب از مستوفی الوزرای جديد، آن رئيس
آبادی، حسن  زاده، محمدمصدق، يحيی دولت الملک، تقی مشيرالدوله، مؤتمن

خان عال، مخبرالسلطنه هدايت و همين طور فروغی ـ وزير خارجه ـ تشکيل 
ی کشور، با رجال خوشنام و موجه مشورت  دهد، تا نشان دهد که در اداره می
جمع ( ضرورتی به وجود آن نبود که ديگر)اين شورا، پس از مدتی . کند می
 . شد

اين باور وجود دارد که رضاخان، از آن رو فروغی را به جمع فوق افزود، که 
 . از طريق او در جريان نگاه و نظر هيئت مشاوره قرار گيرد

ها، به رهبری  ی رضاخان ـ در مجلس چهارم ـ اقليت سوسياليست تکيه
ها تنها  آن. ها بود سوسياليست رضاخان بسيار مديون». سليمان ميرزا بود

گروه متشکلی بودند که از آغاز مجلس چهارم از او حمايت کرده و در برابر 
 (51).« مدرس ايستاده بودند

توازن قوا در ( افتتاح شد 3152بهمن  22که در )با تشکيل مجلس پنجم 
عضوـ  15، با «تجدد»جناحی به نام . مجلس، به نفع رضاخان به هم خورد

بری تدين ـ در مجلس وجود داشت، که سخت از رضاخان حمايت به ره
السابق با  عضو داشتند، که کمافی 31ها هم حدود  سوسياليست. کرد می

 .رضاخان همراه بودند
در ... رضاخان. به شدت نااميد کننده بود[ رضاخان]شش ماه اول صدارت »

جريان متعاقب شکست ] 3151و فروردين  3152های بعد، در اسفند  ماه
دچار مشکالت فراوان شد و چيزی نمانده بود که زندگی [ خواهی جمهوری

وفاداری مطلق ارتـش بود که او را از مخمصـه . سياسی او خاتمـه يابد
 نجات 

 . و موجب شد تا مجلس مجدداً به او رأی اعتماد دهد (51)«داد
بود را کامالً پشت سر نگذاشته « خواهی جمهوری»رضاخان، هنوز بحرانِ 

( نايب کنسول آمريکا)ی عشقی و قتل ماژور ايمبری  که، ترور ميرزاده
اگر . موقعيتش را مجدداً تضعيف کرد و مشکالت جديدی برای دولتش آفريد

دولت و هوادارانش در مورد قتل ماژور ايمبری، انگشت نشانه را به سوی 
ه مدرس و مخالفان خود گرفتند، مدرس و اقليت مجلس هم، آن را توطئ

رضاخان و هوادارانش، برای بدنام کردن مخالفان دولت و برقراری مجدد 
 .حکومت نظامی خواندند

 . با اعالم حکومت نظامی، بگير و ببندها شروع شد
مدرس و طرفدارانش در مجلس هم ـ در اين فرصتِ مغتنم ـ تالش »

مدرس، در مجلس . ديگری را برای سرنگونی رضاخان فراهم آوردند
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استيضاح از ]ناجور و دشواری از دولت مطرح کرد به اين اميد که های  سؤال
 . (55)«منتهی به عدم رأی اعتماد ديگری شود[ دولت

هواداران رضاخان چنان برآشفتند که در روز استيضاح، تظاهرات بزرگی »
رضاخان غضبناک وارد . عليه مدرس در بيرون مجلس به راه انداختند

ود که مخالفان دولت، ناچار به ترک جو به حدی ملتهب ب. مجلس شد
مدرس و دوتن از يارانش، هنگام ترک مجلس، در خيابان . (50)«مجلس شدند

الشعرا بهار،  از اين رو، از مخالفين تنها ملک. مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
دولت رأی اعتماد گرفت، ولی فردای . گيری در مجلس حاضر شد هنگام رأی

 . اش را ترميم کند کابينه آن روز استعفاء کرد، تا
فروغی ». شهريور، به مجلس معرفی کرد 35ی جديد را در  رضاخان کابينه

. به جای او وزير خارجه شد( مشارالملک)به وزارت ماليه رفت و حسن مشار 
. به وزارت پست و تلگراف منصوب گرديد( سردار اسعد)جعفرقلی خان اسعد 

الدين حکمت  و نظام... ر فوائد عامهوزي( سردارمعظم)عبدالحسين تيمورتاش 
 .کفيل وزارت معارف شد( مشارالدوله)
فروغی ... ی جديد گرايش قطعاً انگليسی آن بود خصوصيت بارز کابينه... »

هم به سفارت [ فروغی]از ... مشار، وزير خارجه. ها بود مورد اعتماد انگليسی
ی ايل بختياری که سردار اسعد يکی از مهمترين رؤسا. انگليس نزديکتر بود

ی  دعواهای گذشته... ها را به عهده داشت، االيام حفظ منافع انگليسی از قديم
فراموش شده بود و [ وزير مختار پيشن انگليس]تيمورتاش با نرمن 

سفارت انگليس بيش از . شمردند ها وی را اکنون دوست خود می انگليسی
 "گلوفيلی راستينان"همه از مشاورالدوله حکمت تمجيد کرد و او را 

  (57).«خواند
دست نشانده و مورد )قدم بعدی رضاخان پايان دادن به اقتدار شيخ خزعل 

رو با آماده کردن همه مقتضيات  در خوزستان بود؛ از اين( ها حمايت انگليسی
( که کابينه، با آن ترکيب ويژه، بخشی از آن تمهيدات بود)سياسی و نظامی 

به ( وزير ماليه)خوزستان حرکت کرد و فروغی به سوی  3151آبان  31روز 
 .دار امور شد الوزرا، در غياب او عهده عنوان کفيل رئيس

به ( جا نيست به داليلی که جای طرحش اين)خزعل را  رضاخان، مشکل شيخ
شود، از سر گذراند و خود « قطره خونی ريخته»که  سادگی و بدون آن

 .  کرد خزعل را، در تهران مجبور حبس خانگی شيخ
ای از عوامل از جمله ترس از مداخله  قدر گفته باشم که مجموعه اما، همين

که در صورت )نظامی شوروی در ايران، نگرانی از اختالل در صدور نفت 
؛ و به خصوص، (خزعل، محتمل بود درگيری نظامی بين رضاخان و شيخ

دولت نظر بسياری از سياستگذاران انگليس در مورد ضرورت حضور  اتفاق
قدرتمند مرکزی در ايران، سردمداران سياست خارجی دولت انگليس را 

به خصوص، . خزعل را به نفع رضاخان حل کنند واداشت، تا مشکل شيخ
از دير باز اعتقاد داشت که ايران با [ وزير مختار انگليس در ايران]لورين »

در شرق ثبات و نيرومند به مصلحت متافع استراتژيک و اقتصادی بريتانيا 
ی انگليس را از سياست تمرکز  رو، حمايت وزارت خارجه از اين (52).«.است

 .رضاشاه، جلب کرده بود
در اين ميان، حضور حسن مشار ـ وزير امور خارجه ـ نه تنها در مبارزه 

ها با  رضاخان عليه خزعل سخت کارساز بود، بلکه در جلب موافقت انگليسی
 . ی تعيين کننده داشتخلع قاجار و نصب پهلوی نيز نقش

بستگی مشار با وثوق او را يکی از هواداران استوار بريتانيا در ايران کرده »
او را تا [ ـ در ايران3233وزيرمختار انگليس ـ در هنگام کودتای ]نرمن . بود

ی  دانست، و سر اين موضوع ميانه ای مسئول سقوط سيد ضياء می اندازه
مشغول تبانی [ که]تهمت بستند [ مشار]به بعدها . ها به هم خورده بود آن

الوزرای وقت بوده است و به همين دليل  برای سرنگونی و کشتن قوام، رئيس
با لطف و حمايت رضاخان از اروپا باز گشت و مقام . هم ناگزير به خارج رفت

رضاخان روی نزديکی او به سفارت انگليس . و منزلت پيشين را باز يافت
بل از لشکرکشی عليه خزعل، مشار را به وزارت حساب کرده بود، و ق

در . امورخارجه گماشت، و او متجاوز از يک سال و نيم در اين مقام بود
خزعل، ياری مشار پر ارزش بود اکنون که  ی دشوار رضاخان عليه شيخ مبارزه

های رضاخان بسيار  صحبت تغيير سلطنت بود، مشار باز در کمک به نقشه
گيری از وزارت  به فکر کناره 3151از اوايل تابستان  مشار. مفيد واقع شد

رقابتی برای جلب توجه رضاخان بين فروغی و . خارجه و خدمات دولتی افتاد
در غياب . مشار در گرفته بود، و رضاخان اغلب به جانب فروغی گراييده بود

وزيری  فروغی کفيل نخست[ هنگام لشکر کشی به خوزستان]رضاخان 
  (53)«منصوب شده بود

وزير مختار وقت )ـ در گفتگو با لورين 3151مهر  15و  23مشارـ در 
مشار به . ها و دلمشغولی تازه رضاخان قرار داد او را در جريان برنامه( انگليس

که رضاخان تصميم دارد شر قاجار را بکند ولی از مخالفت »لورين گفت 
ام مشغول قاجار مشار تأکيد کرد که ذهن رضاخان مد... هراسد انگلستان می

شود  است و می پندارد تا اين مسئله حل نشود کاری برای مملکت نمی
 (05).«کرد
اما لورين بر آن بود . ی تالش مشار، گرفتن جواب مثبت از لورين بود همه
وزير امور )پيام شخصی چمبرلن . «بريتانيا بايد از معرکه دور بايستد»که 

دولت »ن تأکيد داشت که ، به مشار هم بر اي(خارجه وقت انگليس
ميل ندارد در امور داخلی کشور ديگری آن [ پادشاه انگلستان]اعليحصرت 

 (03).«...دوست، دخالت نمايد[ کشوری]هم 
مشار، فوراً رضاخان را در جريان چراغ سبز چمبرلين قرارداد و او را قانع کرد 

 . طرفی دارند قصد بی( در جريان خلع قاجار)ها  که انگليسی
ترين عاملی که  مهم. پيام چمبرلن، رضاخان به فوريت دست به کار شدبا 
توانست موفقيت رضاخان را در جا به جايی قانونی قدرت با مشکل رو به  می

 . رو کند، مجلس بود
تعداد ». اين مشکل با اعمال نفوذ آشکار وزارت داخله و قشون حل شد

راوانِ قشون و وزارت داخله ی پنجم با اعمال نفوذ ف زيادی از نمايندگان دوره
های رضاخان  بنابراين، بی چون و چرا، به خواسته (02).«انتخاب شده بودند

 .نهادند گردن می
رضاخان که ـ پيشترـ توسط هوادارانش همه تمهيدات الزم را برای خلع 

، ماده واحده خلع «ی نمايش آخرين پرده»قاجار به عمل آورده بود، به عنوان 
طرح خلع قاجار و واگذاری دولت موقت . مجلس به رأی گذاشتقاجار را، در 

به رضاخان، از سوی حزب تجدد ـ که فروغی هم عضو آن بود ـ پيشنهاد 
 .شده بود

ی  نوزده نماينده، از جمله دو پسر ارشد فرمانفرما، با اجازه»گيری،  در روز رأی
غيبت سيزده نماينده بدون اطالع قبلی . قبلی رئيس مجلس غايب بودند

گيری  دوازده نماينده هم دير رسيدند و بنابراين نتوانستند در رأی. کرده بودند
کم  دهد که دست ی غايبان و دير رسيدگان نشان می مطالعه. شرکت کنند

فهرست اينان شامل . دادند ها به طرح رأی منفی می بيست و پنج نفر آن
، حسن و حسين افراد سرشناسی چون محمدتقی بهار، هاشم آشتيانی، مدرس

 (01)«شود می...[ آبادی و زاده، يحيی دولت محمد مصدق، تقی]پيرنيا، مستوفی 
ها در باال آمده است ـ تنها  از نمايندگان تهران ـ که نام برخی از آن

به رغم اين، . ميرزا اسکندری به ماده واحده خلع قاجار رأی مثبت داد سليمان
ی حاضر در مجلس،  ی هشتاد نماينده ی خلع قاجار، با رأی همه ماده واحده

 .به تصويب رسيد
که حکومت )رضاخان ( 3151آبان  3در )پس از تصويب طرح خلع قاجار 

خود را از کابينه کنار کشيد و فروغی کفيل ( موقت به او تفويض شده بود
تدارک تشکيل مجلس مؤسسان و اصالح چند اصل متمم . الوزرا شد رئيس
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از ديگر ( کرد را به خانواده پهلوی تفويض میکه سلطنت )قانون اساسی 
 .اقدامات فروغی در اين دوره است

اشتياق داشت تا بريتانيا هرچه [ وزيرمختار انگليس و حامی رضاخان]لورين »
آبان به ديدن او  32روز [ رو از اين. ]زودتر رضاخان را به رسميت بشناسد

ايی موقت خود را رفت و قول داد انگلستان در اولين فرصت ممکن شناس
 (01).«اعالم خواهد کرد

 . قدم بعدی رضاخان، تشکيل مجلس مؤسسان بود، تا او را به تخت بنشاند 
شروع شده بود ـ پس 3151آبان  25انتخابات مجلس مؤسسان ـ که در روز 

وزارت جنگ و داخله ـ که مسئول برگزاری . از دو هفته به انجام رسيد
يدات الزم را به عمل آوردند تا تنها نام کسانی ی تمه انتخابات بودند ـ همه

های  که بدون اما و چرا به سلطنت رضاخان رأی مثبت بدهند، از صندوق
 .گيری بيرون آيد رأی

وزارت . های شهرستانی هيچ انتخابی صورت نگرفت ای از حوزه در پاره»
داد که به عضويت مجلس مؤسسان برگزيده  داخله به نامزدان اطالع می

وکالی مجلس که به خلع قاجار رأی دادند تقريباً همه به نمايندگی . اند شده
 (05).«مجلس مؤسسان رسيدند

هايی که به عمل آمد، عجيب نبود که هيچکدام از اعضای  با محکم کاری
 .اقليت مجلس پنجم به مجلس مؤسسان راه نيابند

به  که سلطنت را)نفر به قانونی  257نماينده مجلس مؤسسان،  205از 
سه رأی ممتنع . رأی مثبت دادند( کرد رضاخان و اعقاب ذکور او واگذار می

 .ميرزا و هم مسلکان سوسياليست او بود مربوط به سليمان
اظهار داشت، گرچه حزب او از اصالحات رضاخان کامالً »ميرزا  سليمان

، اصول سوسياليستی ـ جمهوری مانع از تصويب يک [اما]کند  پشتيبانی می
  (00).هی جديد استپادشا

، کار مجلس مؤسسان، با انتقال سلطنت ايران به 3151آذر  22در روز 
 .رضاخان پهلوی و اعقاب ذکور او به پايان رسيد

اسفند ـ پس از انجام مراسم تحليف ـ آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی  21در 
 .اعالم شد

اش  هی اعضای کابين و همه( الوزرا کفيل رئيس)فردای آن روز، فروغی 
الوزرای عصر پهلوی را به مجلس  استعفاء دادند، تا رضاشاه، اولين رئيس

 . معرفی کند
الوزرا، ذهن رضاشاه مدتی بين انتخاب مشار و فروغی در  برای انتخاب رئيس

ها  همان طور که ديديم، اين مشار بود که در تماس با انگليسی. تردد بود
در مجلس هم »مشار،  .خزعل را به نفع رضاخان حل کرد مشکل شيخ

 (07).«حاميانی به مراتب بيشتر از فروغی داشت
در سه موردی که . امتياز بزرگ فروغی اعتماد کامل رضاخان به او بود»اما، 

الوزرايی را به عهده گرفته  رضاخان از تهران دور بود، فروغی کفالت رئيس
ت مخالف ها نسبت به فروغی بی طرف ولی سخ از اين گذشته، شوروی. بود

ايران با بريتانيا فعالً مشکلی نداشت، حال آن که امور بازرگانی . مشار بودند
رضاخان [ رو از اين]ها معوق ماند ه بود،  و داد و ستدهای مهمی با روس

[ اما. ]ها علناً با او مخالفت نکنند وزيری الزم داشت که شوروی نخست
ه در مجلس طرفدار ی فروغی درونگرا و منزوی اين بود ک اشکال عمده

  (02)«.چندانی نداشت
، فروغی را به 3151آذر  22سرانجام، رضاشاه ـ با همه ترديدها ـ در 

مشکل . وزيری بر گزيد و مشار را در مقام وزير امور خارجه نگهداشت نخست
رأی عدم اعتماد مجلس به فروغی هم، با پا در ميانی رضاشاه و گفتگو با 

 . برخی نمايندگان حل شد
 ميزان احترام و ارادت ». ، برگزار شد3155ارديبهشت  1مراسم تاجگذاری در 

 تيمورتاش . رضاشاه به شرکت کنندگان در جايگاه آنان در مراسم مشهود بود

نشان ]رضاشاه، پيش از تاجگذاری . و فروغی در يک کالسکه سوار بودند
ين دو داده به ا[ را]بزرگترين نشان افتخار کشور [ درجه اول تاج ، يعنی

 (03).«بود
خطابه مراسم تاجگذاری ـ که توسط فروغی خوانده شد ـ به لحاظ پرداختن 
. به عظمت ايران باستان و تکيه بر تاريخ شاهنشاهی ايران، قابل درنگ است

« نژاد زاد و ايرانی پادشاهی پاک»اش ـ رضاشاه را  اين که فروغی ـ در خطابه
جمشيد و »ی  ستان، رضاشاه را ادامهخواند و با ذکر عظمت ايران با می

« فريدون پيشدادی و کيکاوس و کيخسرو کيانی و کورش و داريوش
ساز تفکری است که بعدها به شکلی افراطی، در ناسيوناليسم  بيند، زمينه می

خطابه فروغی ـ اگرچه با مداهنه . دهد عصر رضاشاهی خود را نشان می
ی از فرازهايش ـ فضای همراه است ـ اما، به گمان من ـ در برخ

الملک را تداعی  های بزرگانی مثل خواجه نظام«سياستنامه»ها و «اندرزنامه»
ی درست مملکتداری را به شاهان  کند، که به طور غيرمستقيم شيوه می

 : کردند تلقين می
ملت ايران بايد بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت »

ی ضعف بشری و  هوای نفسانی و استرضای جنبهی تأييد  سلطنت به وسيله
تشبثات گوناگون و توسل به مقامات غير مقتضيه ميسر نخواهد شد، بلکه 
يگانه راه نيل به آن مقصد عالی احراز مقامات رفيعه هنر و کمال و ابراز 

نيت و درايت در خدمتگزاری اين آب و خاک  لياقت و کفايت و حسن
  (75).«...است

به هنگام تاجگذاری ... ی فروغی خطابه»لی بر اين باور است که دکترباقر عاق
بعضی، به . با تمام فصاحت و صناعات ادبی، مشحون از تملق و مداهنه بود

گذار حکومت ديکتاتوری  آميز، او را پايه های تملق مناسبت اين گونه نطق
 (73).دانند می[ رضاشاه]

ی فروغی شروع  کابينهی ششم مجلس شورای ملی، که در  انتخابات دوره
خان  شده بود، تنها در تهران، آن هم به دليل مراقبت شديد ميرزا حسن

از ليستی که »در نتيجه، . آزاد بود( رئيس هيئت نظار تهران)مشيرالدوله 
نه تنها هيچ کدام از . (72)« نفر به مجلس راه يافتند 3مدرس داده بود 

ميرزا اسکندری که  حتی سليمان)وکاليی که به خلع قاجار رأی داده بودند 
انتخاب نشدند، ( هميشه از اقبال باالی رأی دهندگان تهرانی برخوردار بود

و با اختالف رأی )بلکه مدرس در ميان وکالی تهران، با باالترين رأی 
 . به نمايندگی مردم برگزيده شد( بااليی نسبت به نفر دوم

اش را  طريق تيمورتاش، ارادهرضاشاه ـ حدود دو ماه بعد از تاجگذاری ـ از 
جانشين فروغی ـ برای تشکيل . برای استعفای فروغی به او ابالغ کرد

 .الممالک بود ی جديد ـ مستوفی کابينه
در مورد استعفای فروغی و ( پسر محمدعلی فروغی)محسن فروغی 

 : گويد جايگزينی مستوفی، می
 های  دخالت. توزيری علل و جهات مختلفی داش استعفای پدرم از نخست»

تيمورتاش ـ وزير دربارـ و عدم سازش با اقليت مجلس را بايد از جمله 
الممالک، که در دوران  خان مستوفی ميرزا حسن. عوامل اصلی به حساب آورد

الوزرا شده بود، جانشين پدرم شد تا شايد شخصيت و  بار رئيس مشروطيت پنج
 (71).«سوابق وی مانع اعمال نفوذ در دولت گردد

فروغی، [ رضاشاه]شاه جديد »آقای همايون کاتوزيان، بر اين باور است که 
تابستان . ی محلل واداشته بود مدافع وفادار خود را به تشکيل يک کابينه

که فرا رسيد، شاه جديد ديگر کامالً مستقر شده بود و آماده بود تا  3155
مستوفی  به همين دليل از. پايگاه اجتماعی رژيم خود را گسترش دهد

خواست تا دولتش را تشکيل دهد و مصدق را برای تصدی وزارت امور 
اما، مصدق با وجود اصرار شديد دوستش اين دعوت را . خارجه انتخاب کند

  ی اين سياستمدار نپذيرفت، بلکه پا را فراتر گذاشت و به هنگام معرفی کابينه
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 ( 71).«ت کردمحبوب با دو نفر از وزرای او يعنی وثوق و فروغی مخالف
مستوفی، هرچند برای انتخاب وزرايش آزادی عمل داشت، اما فروغی، 

فـروغی، گرچه نام وزيرجنگ . انتـخاب رضاشـاه بـرای وزارت جنـگ بـود
الممالک را بر خود داشت، اما چرخ امور اين  ی مستوفی هر سه کابينه

يک سالی که  رو، در مدت گشت؛ هم از اين ی رضاشاه می وزارتخانه به اراده
الممالک بود، عموماً ـ در اروپا ـ در مأموريت به سر  وزير جنگ مستوفی

 .برد می
 : گويد محسن فروغی، در مورد دليل انتخاب فروغی به وزارت جنگ می

گيری از رياست دولت با شاه به  ی استعفاء و کناره روزی که پدرم در باره»
اجازه داده شود به اتفاق مذاکره پرداخت، تقاضايش اين بود که به وی 

. فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهی وضع تحصيلی ما را سرپرستی کند
گيری مطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذيری از قبيل  ولی رضاشاه با کناره

خستگی و بيماری آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کاری به تو 
يا و امتيازات مال تو باشد ولی زحمت آن محول خواهم کرد که حقوق و مزا

که مشحون از حجب و حيا بود [ فروغی]سيمای نجيب ايشان . مال من
آقای ذکاءالملک، سمت : گويد ای بعد رضاشاه می گردد و لحظه گلگون می

حقوق و مزايا مال شما، اداره . ی جديد، وزارت جنگ است شما در کابينه
  (75).«کردن وزارتخانه با من

های وزارت ماليه و امور خارجه ـ به ترتيب ـ به  کابينه مستوفی، پست در
يکی از مخالفين طرح خلع )زاده  و تقی( 3333عاقد قرارداد )الدوله  وثوق
 .زاده از پذيرش آن امتناع کرد واگذار شده بود، که تقی( قاجار

مستوفی، در جريان اخذ رأی اعتماد از مجلس، با مخالفت مصدق نسبت به 
 . الدوله و فروغی رو به رو شد الحيت وثوقص

 3333اوت  3الدوله، برای تصويب قرارداد  نسبت به وثوق»اعتراض مصدق 
و نسبت به فروغی، برای تصويب دعاوی ( الحمايگی ايران قرارداد تحت)
اما، با نگاهی به متن سخنرانی مصدق . بود (70)«دولت انگليس[ مالی]

ای بود که  صالحيت اين دو وزير، بيشتر بهانه خواهيم ديد که اعتراض او به
، در «...حکومت نظامی، سانسور مطبوعات و نبود آزادی اجتماعات و»به 

 . ی اين روند هشدار دهد  آغاز سلطنت رضاشاه  انتقاد کند و نسبت به ادامه
حکومت نظامی و سانسور »: گويد مصدق، در بخشی از اين سخنرانی می

ی اجتماعات که بهترين وسايل احتناق است به خود مطبوعات، نبودن آزاد
قبل از تشکيل کابينه و مجلس، آقای ... صورت عادی گرفته است

فرمودند کار را فقط برای اجرای قانون  می[ الممالک مستوفی]الوزرا  رئيس
بينيم که آن چه فرمودند فراموش شده است  کند، ولی با کمال تأسف می می

نهايت نسبت به  ما را بی[ رضاشاه]ان از اين رژيم و متابعت شخصی مثل ايش
  (77).«نمايد آتيه مأيوس می

  3150خرداد  3الممالک ـ پس از سه بار ترميم کابينه ـ در تاريخ  مستوفی
ای از نمايندگان مجلس را به قصر خود دعوت  رضاشاه عده». استعفاء کرد

نمايندگان . الم کردها را استع الوزرا نظر آن نموده و برای انتخاب رئيس
پيشنهاد کردند، مهديقلی خان هدايت مخبرالسلطنه، زمام امور را در دست 

  (72).بگيرد
با انتخاب مخبرالسلطنه ـ به رياست وزرا ـ فروغی از پست وزارت جنگ 

برای رفع اختالفات مرزی بين ايران و  3150تيرماه  35مستعفی شد و در 
 .ر آن کشور برگزيده شدترکيه، به سمت سفير کبير ايران د

نصراهلل انتظام براين باور است که انتخاب فروغی، در اين سمت کامالً 
با ترکيه، در زمان « عهدنامه دفاعی و مودت»امضاء . آگاهانه بود

های ادبی و شخصيتی فروغی،  الوزرايی فروغی و به کار آمدن جذابيت رئيس
 :  دخيل بوددر جلب دوستی ممدوح شوکت بيک، در اين انتخاب 

 ه ـدنامـی عه ويس مسودهـغول تنظم پروتکل و پاکنـتی که ما مشـوق... »

[ سفيرکبير ترکيه]بوديم، فروغی و ممدوح شوکت بيک [ دفاعی و دوستی]
به شعر و ادب ]ی سفيرکبير ترکيه  عالقه. گرم صحبت و شعر خواندن بودند

از هر طرف شعری [ رواز اين . ]، بيشتر فروغی را به شوق آورده بود[فارسی
که رسيد، غافل از اين که در همچو [ قرارداد]اتفاقأ موقع امضاء . خواند می

اين بيت را که به [ فروغی]مورد است  وفايی دنيا بی موقعی صحبت از بی
 :  وجه مناسب با آن مراسم نبود، خواند هيچ

 به جز از عشق که اسباب سرافرازی بود
 ازی بودآن چه گفتيم و شنديدم همه ب

چون بعد از رفتن ممدوح شوکت بيک، روابط ايران و ترکيه تيره شده بود ...
نيت  داد، برای اثبات حسن ی خاصی به بهبود روابط نشان می و شاه عالقه

العاده  خود و جلب اعتماد زعمای ترکيه، فروغی را به سمت سفيرکبير فوق
ی ملل را هم به او  اعزام داشت و رياست هيئت نمايندگی ايران در جامعه

 .ی ملل برگزيده شد فروغی، در همين دوره به رياست جامعه. (73)«سپرد
فرزانگی، جامعيت علمی ـ ادبی و شخصيت تأثيرگذار فروغی، احساس 

به خصوص در )مشترکی از احترام و دوستی در رجال آن زمان ترکيه 
؛ و اين را نسبت به او برانگيخت( مصطفی کمال آتاتورک و عصمت اينونو

ای شد برای حل اختالفات مرزی بين ايران و ترکيه،  همه، نه تنها پشتوانه
بلکه روابط دوستانه بين دو کشور را به سطحی رساند، که آتاتورک از 

 . رضاشاه، برای ديداری دوستانه از ترکيه دعوت کرد
 : کند مهندس محسن فروغی، از قول پدرش محمدعلی فروغی نقل می

ی ملل شدم و  ی اول ايران در جامعه نماينده[ مدعلی فروغیمح]وقتی من »
ی سفرا و وزرای مختار مقيم آنکارا  به کشور سوئيس رفتم، آتاتورک به کليه

بزرگترين شخصيتی که در اين مجمع عضويت دارد، فروغی سفير "گفته بود 
. پرستی و مطلعی نديدم من تاکنون مردی به اين جامعی و وطن. ايران است

شايد همين اظهارنظر آتاتورک . "مملکت من هم يک فروغی داشت کاش
 (25).ی ملل به رياست انتخاب شوم باعث شد من در جامعه

به ايران بازگشت و پس از مطالعه و  3153فروغی، در فروردين ماه 
را به دو وزارتخانه تازه « فوائد عامه و تجارت»های الزم، وزارتخانه  بررسی

تقسيم کرد؛ سرپرستی « طرق و شوارع»و « اقتصاد ملی»های  تأسيس به نام
( بايست به امور تجارت، کشاورزی و صنعت بپردازد که می)را « اقتصاد ملی»

، يا همان وزارت راه «طرق و شوارع»ی وزارت  خود به عهده گرفت و اداره
 .زاده محول کرد را، به تقی

، (سلطنه هدايتی مخبرال در همان کابينه)ماه همان سال  در ارديبهشت
فروغی، اگرچه ـ در . مسئوليت وزارت امور خارجه هم به فروغی واگذار شد

را خود سامان ( امورخارجه و اقتصاد ملی)ی  آغاز ـ امور هر دو وزارتخانه
السلطنه  داد، اما پس از مدتی سرپرستی وزارت اقتصاد ملی را به اديب می

 .سميعی واگذار کرد
الوزرايی حاج مخبرالسلطنه هدايت،  ر زمان رئيساين باور وجود دارد که د

، در اتحاد عمل با تيمورتاش (وزير ماليه)زاده  و تقی( وزير امورخارجه)فروغی 
ی امور دولت را در دست داشتند و  ، عمالً اختيار همه(وزير دربار رضاشاه)

 .رئيس دولت، عموماً تنها ناظر گذران امور بود
 ، به مواردی از اين «خاطرات و خطرات»کتاب حاج مخبرالسلطنه هدايت، در 

 :   دست اشاره دارد
فروغی در وزارت فوايد عامه فاتح را به اروپا فرستاد : ی قندسازی کارخانه »

سبب [ که... ]که در اطراف کارخانجات افزارسازی مطالعه به عمل بياورد
د شرحی از دفتر مخصوص به من نوشته شد که علت تأخير خري. تأخير شد

به هر جهت جوابی دادم که وزرا مستقيماً با شاه مذاکره ... کارخانه چيست؟
تصويب . به عرض رساندم": آورند که فقط راپورتی به هيئت ما می. کنند می

 (23).«...من پس از رفتن فاتح، از مسافرت و قصد او مطلع شدم. "فرمودند
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اق داور و ، تيمورتاش به اتف3135در تابستان : چراغ برق و تهران»
ی کمپانی بلژيکی نشستند و  خان يار آشنای من در قلهک، با نماينده حسين

سر شبی، تيمورتاش قرارداد را . قراردادی برای چراغ برق تهران تنظيم کردند
به عرض رسيده ": پاراف شود که[ گونه اين]آورد به هيئت که نخوانده، 

به داور . ويه به نظر آمدر مسئله قدری بی(. فورمول رايج) "تصويب فرمودند
دانيد،  شما می. دانم در اين قرارداد چه نوشته شده است گفتم، من که نمی

و چنين . من به اعتماد شما پاراف خواهم کرد. بايد اول شما پاراف کنيد
پس از توقيف تيمورتاش، فروغی، وزير خارجه، امتيازنامه را آورد، که . کرديم

داور ... ولو استعفاء کنم. کنم من امضاء نمیگفتم، ... من آن را نپسنديدم
گفت در امری که رئيس استعفاء بدهد، وزرا . عنوان استعفای مرا شنيده بود

فرمودند، . رساندم[ شاه]فروغی گفت، به عرض . چگونه امضاء خواهند کرد
ديدم فروغی البد به . گويم چه بايد کرد می[ دولت و]آيم هيئت  خودم می

... بايد محاجه کنم[ دولت]کرده است و من در هيئت  نفع کمپانی صحبت
فرمودند چيست؟ عرض کردم، شرفياب [ شاه]صبح چهارشنبه شرفياب شدم 

گفتم، . با قدری تشدد فرمودند، من عرضی ندارم. شدم شايد فرمايشی باشد
  (22)«...فرمودند چيست؟. من عرض دارم
، 3153ان وزير ماليه در مرداد زاده، به عنو با تعيين تقی»گويد،  باور ديگر می
، عمالً اختيار دولت را (21)زاده که دوست و محرم يکديگر بودند فروغی و تقی

به دست خود گرفتند و از اين تاريخ به بعد از قدرت تيمورتاش ـ وزير دربار 
. رضاشاه ـ که تا آن موقع مافوق دولت و فعال مايشاء بود، کاسته شد

يعنی، فروغی و ]ها مدعی شدند که اين دو بازماندگان تيمورتاش بعد
در ايجاد سوءظن و بدبينی در رضاشاه نسبت به تيمورتاش و سقوط [ زاده تقی

 . «کردند ای ايجاد می او نقش عمده
، با تأکيد بر نزديکی، يا به «زندگی طوفانی»زاده در کتاب  به رغم اين، تقی

تا در هر دو مورد  کوشد فروغی با رضاشاه، می« سَر و سِر»قول خودش، 
 :  از خود سلب مسئوليت کند( تيمورتاش و تمديد قرارداد دارسی)
رضاشاه ، با مرحوم فروغی خصوصيتی داشت که با هيچ يک از وزراء و »

غالباً افکار و نيات خود را با آن . رجال مملکت، آن خصوصيت را نداشت
م پيش از آن که ی لغوامتياز دارسی ه در قضيه. گذاشت مرحوم در ميان می

ی نفت را توی بخاری بيندازد، فروغی را خواسته بود و محرمانه به او  پرونده
ی هيئت دولت و يک تشددی به تمام وزراء  آيم به جلسه امروز می:  گفته بود

اين جريان را . به خود تو هم بد خواهم گفت، ولی آن را به دل نگير. کنم می
بعد که . او هم پيشاپيش با خبر باشد زاده بگو که خودت محرمانه به تقی

خواهد از اطاق بيرون بيايد، دوباره از پشت سر  شود و می فروغی مرخص می
سازی به همان نحو  صحنه...  زاده هم نگو به تقی: گويد زند و می صدايش می

سوءظن شاه نسبت به ... که قبالً به اطالع فروغی رسيده بود اجراء شد
به پيشخدمت هم که چای . زد دايماً حرف می .تيمورتاش مثل مرض بود

من . گفت به من هم می. داد فروغی، دل به دلش می. گفت آورد، می می
شرف  شود آدم اين قدر بی گفت، چه طور می[ رضاشاه... ]دادم جواب نمی

 گوييد؟  به من گفت، شما چه می. اش سر رفت حوصله. شود؟ جواب ندادم می
 (25).«ين طور بود ديگرگفتم، هرچه بود از اول هم

با عزل و مرگ تيمورتاش، حضور فروغی در عرصه ی امور اجرايی کشور پر 
 . تر شد رنگ

( الغاء و سپس تمديد قرارداد دارسی)در جريان تنظيم قرارداد جديد نفت 
رئيس هيئت مديره شرکت نفت )های مذاکره با سرجان کدمن  گرچه طرف

و داور بودند، اما چرخش کار، تا پيش از  زاده ، فروغی، تقی(انگليس و ايران
 . دخالت مستقيم رضاشاه، عمدتاً به دست فروغی بود

« تمديد قرارداد دارسی»هرچند در اين مجال تنگ، جای پرداختن به جريان 
 .اما، حيف است که به نقش مثبت فروغی در اين ماجرا اشاره نکرد. نيست

ی دارسی، به  غو امتيازنامهپس از آن که تصميم دولت ايران، مبنی بر ل
ـ مدير شرکت نفت « جکسن»نماينده شرکت انگليس و ايران ابالغ شود، 

وقت ايران « ماليه»زاده وزير  ی تهديدآميزی برای تقی در تهران ـ نامه
زاده به مدير عامل شرکت نفت،  از پسِ پاسخِ دندان شکن تقی. فرستد می

د و از طريق وزير مختار انگليس، شو دولت انگليس مستقيماً وارد ماجرا می
فرستد که اگر  ای به اين مضمون، برای فروغی وزير امور خارجه می نامه

آميز مسئله، با شرکت نفت وارد  دولت ايران برای حل و فصل مسالمت
مذاکره نشود، دولت انگلستان در اتخاذ هرگونه تصميم قانونی برای حفظ 

غی، در دو يادداشت متين و فرو. حقوق مسلم خود درنگ نخواهد کرد
نه تنها امتياز »مستدل، پس از ذکر اين واقعيت که در هنگام انعقاد قرارداد 

دهندگان از سعادت کشور غافل بودند، بلکه گيرندگان امتياز نيز از غفلت 
گونه ارعاب و  برداری کرده و برای کسب اين امتياز از هيچ مصادر امور بهره

دهد که در  ، به زعمای دولت انگليس تذکر می(20)«زوری فروگذاری نکردند
اش، به شورای  ی تهديد، ايران برای دفاع از حقوق مشروع صورت ادامه

 . ی ملل شکايت خواهد برد جامعه
زاده هم، در پاسخ انتقادات برخی از نمايندگان مجلس پانزدهم در باره  تقی

 :کند می نقش خود در تمديد قرارداد دارسی ، به همين معنی اشاره
از سوی ]طور ناگهانی و بدون مطالعه  آن[ قرارداد دارسی]ترتيب الغای ... »

باعث زحماتی شد که امتياز جديد با مواد نامطلوب آن، محصول آن [ رضاشاه
موضوع منجر به شکايت کمپانی و حمايت دولت انگليس از او و . است

انگلستان به  تقاضای حکميت الهه و تهديد از طرف ايران به شکايت از
ی ملل و رفتن  ی امر به جامعه ها منجر به مراجعه ی ملل و قبول آن جامعه

جا کار با وزارت امور خارجه و اقدامات  تا اين. آقايان عالء و داور به ژنو شد
ی ملل کار به جايی  در جامعه. آمد ی مرحوم فروغی به عمل می به وسيله

مرحوم فروغی، مرحوم داور و آقای .. .مذاکره در تهران با مأموريت... نرسيد
پس از چند هفته مذاکره، توافقی در شرايط . عالء و اين جانب جريان يافت

ی مذاکرات  وقتی که حضرات از توافق با مأمورين واسطه... کار حاصل نشد
در اين وقت بود که . مأيوس شدند، عزم عودت کردند و به شاه هم گفتند

کار انديشناک شد و عزم برميانه گرفتن و سعی ظاهراً از عاقبت [ شاه]وی 
  (27).«...در کنار آمدن با حضرات کرد

، با فرمانی از سوی رضاشاه، حاج مخبرالسلطنه هدايت 3132شهريور  23در 
مکلف به استعفاء شد و فروغی، با حفظ مسئوليت در وزارت امورخارجه، به 

ی مخبرالسلطنه هدايت  نهزاده ـ که در کابي تقی. تشکيل کابينه مبادرت کرد
اکبر داور به جای او  عهده دار وزارت ماليه بود ـ کنار گذاشته شد و علی

 . مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت
 از سوی )زاده  حاج مخـبرالسلطنه، بر آن اسـت که علت کنارگذاشتن تقی

 : ودبرد کارها از مجرای قانونی ب پايبندی او به اصول و پيش( رضاشاه
 زاده فرمايشی  يکی آن که تقی. زاده به دو جهت دلتنگ بودند از تقی[ شاه]»

نوبتی در ... کرد برد و قانونی می شد، اگر محتاج بود به مجلس می که می
زاده در هر وزارتخانه دزدی  موقع شرفيابی، وکالء اشاره کرده بودند که تقی

ها مأمور  ه در وزارخانهمقصود محاسبين بود که از طرف مالي. گذارده است
از وزرايی که در اين دوره بر کارِ خود سوار بودند و ... بودند و مطلوب نبود

زاده بود و داور که رعايت قانون و حسن جريان را  کردند تقی جدی عمل می
  (22).«کردند به حسن وجه می

ت ابراهيم خواجه نوری هم، با داليلی مشابه، به جا به جايی مذکور در وزار
 :  اشاره دارد ماليه

زاده در اواخر وزارتش در دارايی، زير بار زياد کردن  پس از اين که آقای تقی»
را گفت،  "شود نمی"ی خطرناک  ماليات و فروختن خالصه نرفت و کلمه

 (23).طبيعتاً از کار افتاد و داور از وزارت دادگستری به وزارت دارايی رفت
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با ( ادامه يافت 3131که تا آذر ماه )ی الوزرايی فروغ دومين دوره رئيس
وزير دربار )تيمورتاش . حوادث و رويدادهای بسياری همراه بود

و اسدی ( وزير جنگ فروغی)، سردار اسعد بختياری (مقتدررضاشاه
به دستور رضاشاه ـ به کام ( التوليه آستان قدس و پدر داماد فروغی نايب)

هنما ـ نمايندگان مجلس و العابدين ر علی دشتی و زين.روند مرگ می
گيری او ـ پس از سلب مصونيت  هواداران پرشور رضاشاه، در روزهای قدرت

با شفاعت مخبرالسلطنه از زندان »رهنما، . شوند ی زندان می پارلمانی روانه
تجدد نام [ محمدرضا]برادر وی نيز که [. گردد می]آزاد و به عتبات تبعيد 

، اولين رئيس (بهرامی)شود؛ دبيراعظم  می (35)«داشت، به اين سرنوشت دچار
های او، از کار معزول و زندانی  ها و نطق دفتر رضاشاه و نويسنده سفرنامه

ی  در هنگام طرح اليحه)گردد؛ محمد تدين رئيس مجلس شورای ملی  می
( المک عدل)شود؛ حسين دادگر  نشين می و قاضی دادگستری خانه( خلع قاجار

های هفتم، هشتم و نهم و وکيل اول  در دوره رئيس مجلس شورای ملی،
ولی پيش از دستگيری، با . گيرد ی دهم، مورد غضب قرار می تهران در دوره

 (33).برد وساطت فروغی نزد رضاشاه ـ با تبعيد از کشورـ جان سالم به در می
ی مسجد  گيرد، که پس از واقعه اين سياهه، البته فروغی را هم در بر می... و

پدر )به جهت وساطت از اسدی ( گونه که معروف است آن)مشهد  گوهرشاد
 . شود نشين می ، خانه3125معزول و تا شهريور (  اش داماد

های  وزيری خود دست به يک سلسله فعاليت فروغی در دوران دوم نخست»
تأسيس دانشگاه تهران، تأسيس فرهنگستان ايران، برگذاری . فرهنگی زد
شناسان در  ها تن از مستشرقان و ايران شرکت دهی فردوسی با  جشن هزاره

تشکيل انجمن آثار ملی برای احياء فرهنگ ملی . مشهد توسط او انجام شد
تجديد ساختمان آرامگاه حافظ و . ی عمل پوشيد ايران به همت او جامه

رياست فرهنگستان و . تعمير بنای سعدی از ديگر اقدامات فرهنگی او است
   (32).«وران نخست وزيريش با او بودانجمن آثار ملی در د

تأسيس فرهنگستان ايران، يکی از خدمات بزرگ فروغی به زبان فارسی 
های تندی در باب اصالح زبان فارسی  ، ناگهان انديشه3131در سال ». است

برای بعضی عالقمندان به ترقی زبان فارسی اين فکر پيش ... به وجود آمد
ها وجود ندارد يا  زه الفاظ فارسی برای آنای که امرو آمد که برای معانی

، اشخاصی در [ناگهان... ]شود، اصطالحات وضع کنند استعمال نمی
هايی تشکيل دادند و  ها و موسسات دولتی و غير دولتی انجمن خانه وزرات

جعل کرده در ... ی خود لغات و اصطالحاتی هرکدام مطابق ذوق و سليقه
ها، که در وزارت  يکی از اين انجمن. بردند مقاالت و رساالت خود به کار می

ی کافی، هر هفته  جنگ تشکيل شده بود غالباً با شتابزدگی و بدون مطالعه
های قديم قبل  ها از زبان تعداد زيادی از لغات را، که مدعی بودند برخی از آن

الحيل به تصويب مقامات عاليه رسانيده و  از اسالم اقتباس شده، با لطايف
در نتيجه وضع اغلب ... کردند ها تحميل می ها را بر وزارتخانه آن استعمال

ها و مکاتبات اداری نامفهوم شده بود و اگر آن روش دوام  مقاالت، روزنامه
يافت، به زودی هرج و مرج چاره ناپذيری بر زبان فارسی مستولی  می
 (31).«شد می

باد سفاهتی »، در آن دوره که، به قول او 3131فروغی، در اوايل سال 
، با توسل به رضاشاه و با توضيح ماوقع، اجازه تأسيس فرهنگستان «وزيد می

وزير معارف و اوقاف )اصغر حکمت  گاه، با همکاری علی آن. گيرد را از او می
فرهنگستانی مرکب از دانشمندان و اهل لغت و محققان تشکيل ( وقت
شناسی اشخاص  لغتهای گوناگون و رنگارنگ  دستگاه»دهد و با تدبير  می

 . چيند بر می« های افراطی و غير صالح را غيرمسئول و انجمن
با کنار گذاشته شدن فروغی از رياست فرهنگستان، مؤسسه مذکور تدريجاً 

پيام »ی بلندی به نام  ی اين وضع، نوشته فروغی، با مشاهده. به بيراه رفت
رساله بر آن بود،  فروغی در اين. نوشت و به چاپ رساند« من به فرهنگستان

ی انحراف  تا با آگاهی دادن به افکار عمومی، در حد امکان از ادامه
، به دليل اهميت آن «پيام من به فرهنگستان». فرهنگستان جلوگيری کند

 .به چاپ رسيد 3132توسط هانری ماسه ترجمه شد و در سال 
مات ، يکی ديگر از خد«انجمن آثار ملی»طور که گفته شد، تأسيس  همان

پيشنهاد ارنست هِرتزفلد « انجمن آثار ملی»طرح تشکيل . فروغی است
، جمعی از «انجمن آثار ملی». شناس آلمانی بود خاورشناس و ايران

گرفت که برای حفظ آثار  دانشمندان و رجال معروف آن زمان را در بر می
 تأسيس شد 3151اين انجمن در آذرماه سال . باستانی پا پيش گذاشته بودند

نخستين قدم را برای ساختن »انجمن . و در آغاز رياست آن با فروغی بود
ی  آرامگاه فردوسی در طوس برداشت و پس از برگزاری جشن هزاره

شمسی  3121فردوسی، ساختن آرامگاه مذکور تعطيل شد و مجدداً در سال 
سينا و ساختمان آرامگاه وی،  ی ابن و به برگزاری جشن هزاره... داير گرديد

و انتشار يک ...ساختمان آرامگاه سعدی، نادر، خيام، و تعمير آرامگاه عطار و
  (31).«سلسله کتب توفيق يافته است

فروغی، با آن که مورد غضب رضاشاه قرار گرفت، اما کارش برخالف 
الدوله، حتی به زندان هم  الدوله فيروز، صارم ديگرانی مثل تيمورتاش، نصرت

تی مشاغلی چون عضويت فرهنگستان، شير و کشيده نشد، که سهل است ح
خورشيد سرخ، عضويت و رياست شورای عالی انتشارات و تبليغات هم به او 

 : گويد سپرده شد نصراهلل انتظام در تأييد اين معنی می
فروغی، به معنای واقعی مغضوب رضاشاه نبود و اگر بود به عضويت مؤثر »

کرد  ه معقول و منقول سخنرانی نمیماند، يا در دانشکد فرهنگستان باقی نمی
راست است که قسمتی از اين مشاغل . شد و تأليف فرهنگی به او سپرده نمی

خواست به  ی مساعی مرحوم اسمعيل مرآت وزير فرهنگ بود که می نتيجه
ی تصويب شاه  هر وسيله از صاحبان فضل و هنر قدردانی کند، اما بی اجازه

 (35).«کرد جرئت آن مساعدت را نمی
نشينی فروغی به ترجمه، تحقيق، تأليف و ايراد سخنرانی در  های خانه سال

يکی  اين دوران از زندگی فروغی. گذشت ها و مجامع فرهنگی می دانشکده
از پربارترين دوران حيات فرهنگی او است، که پرداختن به آن مجال ديگری 

 . طلبد را می
ت وزير وقت ـ بر کنار ی متفقين به ايران، علی منصور ـ نخس با حمله

شود و فروغی ـ در مقام نخست وزيرـ مسئوليت مذاکره با متفقين را به  می
 . گيرد عهده می

ی سياست در  هايی که در مورد حضور مجدد فروغی درعرصه از ميان روايت
رئيس دفتر تشريفات )دست است، به گمان من روايت نصراهلل انتظام 

. گيرد رضاشاه، تصميم به استعفاء می. رسد یتر به نظر م ، پذيرفتنی(رضاشاه
برای اثبات تغيير سياست خارجی بهتر است »نظر سهيلی بر آن است که 

يا من مطلب را درست »دهد  رضاشاه پاسخ می. «...دولت استعفاء کند
طور که بايد منظور مرا درست درک  آن[ هيئت دولت]نفهماندم، يا شما 

يعنی ]شود، باز هم در نظر سابق  اصل نمیبا تغيير دولت منظور ح. نکرديد
. کند علی منصور، باالخره رضاشاه را از استعفاء منصرف می. «هستم[ استعفاء

گاه بحث و گفتگو بر سر کسی است که بتواند در مقام رياست دولت،  آن
انتظام روايتش را اين گونه ادامه . مذاکره با متفقين را با درايت پيش ببرد

 : دهد می
کنار کشيد و گفت گمان دارم تنها کسی که در اين [ انتظام]ی مرا سهيل»

من هم نظر او را . وزيری بشود فروغی باشد دار نخست موقع بتواند عهده
گويا صبح . گفت خيال دارم امشب فروغی را به شاه پيشنهاد کنم. تأئيد کردم

ه اعليحضرت به کناي. همين روز، عامری هم اين پيشنهاد را به شاه کرد
[ عامری]کنيد؟  السلطنه را پيشنهاد نمی الدوله و قوام فرموده بودند چرا وثوق

  (30).«...شناسم ها را نمی کند آن عرض می
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وزيری فروغی، امر به  رضاشاه، پس از گفتگو با وزرا و موافقت با نخست
نصراهلل انتظام در مورد مالقات رضاشاه با فروغی . کند احضار او می

 : نويسد می
. کند وزيری می اه پس از خوش و بش، به فروغی تکليف نخستش»
دهد اگر چه پير و عليل هستم ولی از خدمت دريغ ندارم،  جواب می[ فروغی]

. فرمايد هر کدام از وزرا را هم که خواسته باشيد تغيير دهيد آزاديد شاه می
. کند چون همه خدمتگزارند فعالً حاجت به تغييری نيست فروغی عرض می

. گويد پس سهيلی وزير خارجه بشود و عامری به وزارت کشور برود ه میشا
در اين موقع شاه از ... در همين جلسه تصميم به ترک مخاصمه گرفته شد

اطاق بيرون آمد و به وليعهد گفت فروغی گرچه پير است ولی در چنين 
کردم، شاه که قطعاً از  حس می... باشد موقعی برای خدمت بسيار مناسب می

رجال سابق ـ که فروغی هم يکی از آن ها بود ـ بارها نزد فرزندش بد گفته، 
اينک که مجبور به احضار و ارجاع خدمت شده، ناراحت است و توضيحاتی 

وزيری می دهد، بيشتر از آن  که راجع به صالحيت فروغی برای نخست
   (37).«جهت است

مجلس معرفی  اش را به کابينه( ششم شهريور)فروغی، فردای آن روز 
 دولت شود، نمايندگان را در« برنامه تفصيلی»کند و بی آن که وارد  می

به عنوان [ آنگاه]». دهد جريان تصميم دولت مبنی بر ترک مقاومت قرار می
و [ خواهد می]اين که دولت بايد فوراً مشغول مذاکره شود، رأی اعتماد 

 (32).«[هدد می]ی ايشان رأی  مجلس با اکثريت آراء به کابينه
و سر ريدر بوالرد ( سفير کبيرشوروی)فروغی، سپس با اسميرنوف 

ريدر بوالرد، در تلگرافی که در . شود وارد مذاکره می( وزيرمختار انگليس)
 : نويسد ، به وزارت خارجه انگليس فرستاد، می3125شهريور  0تاريخ 

گرديده  وزيری منصوب ـ از قرارمعلوم فروغی برای خوشايند ما به نخست3»
به خوبی [ انگلستان]ی  سهيلی وزير خارجه در وزارت امور خارجه. است

ی ما مورد  ـ دليلی در دست نيست که کابينه به اندازه2... شناخته شده است
عالئم روشنی وجود دارد که حکومت ايران به . ها قرار گيرد رضايت روس

بايد توجه ها اميدوار است و به اين موضوع  جلب حمايت ما عليه روس
 (33)«شود

وزيرمختار انگليس، در تلگرف ديگری ـ که در همين تاريخ برای وزارت 
 : نويسد امور خارجه انگليس ارسال داشت ـ می

 اه بعد از ـش": ين گفتـدار من آمد و چنـاه به ديـتگو با شـوام بعد از گفـق»
ا فتح ها ممکن است به درگيری ادامه دهند و تهران ر شنيدن اين که روس

بر سر مملکت و او  داند در اين صورت چه کنند خيلی ناراحت است و نمی
 . خواهد آمد

 بعضـی افسـران به شـاه توصيه کـرده بودند مجـدداً اسلحه بردارد و تا آخر "
بجنگد، اما قوام خالف آن را توصيه کرده و گفته تنها اميد شاه در آن چه 

  (355)«...نهفته استکنند  ها احتماالً توصيه می انگليسی
. آميز بود ی فروغی با وزيرمختار انگليس و سفير شوروی موفقيت مذاکره

. خواستند که که پذيرفته شد هايی را می متفقين، از دولت ايران ضمانت
ی انگليس به  شهريور سر ريدر بوالرد، به وزارت خارجه 2تلگراف تاريخ 

 :همين معنی نظر دارد
کارها را برای حکومت ايران آسان کنيم، به شرط ما بايد تا حد امکان »

 (353).«ای اصول راضی نمايند ها ما را در پاره که آن آن
ی سلطنتی به  عوامل مختلفی، از جمله فرستاده شدن اعضاء خانواده

که با )ها  ی فرار رضاشاه، انحالل ارتش و خالی شدن پادگان اصفهان، شايعه
و به خصوص، ( ع رضاشاه عملی شده بوداحتمال قريب به يقين، بدون اطال

ها، سخت موجب  انتهای سربازان گرسنه و سرگردان در خيابان صف بی
در اين ميان، فرار سران ارتش و رجال سياسی . هراس و نگرانی مردم شد

دولت، برای مسلط شدن بر اوضاع، به حکومت . تر کرد نيز وضع را وخيم
 .شد نظامی و منع عبور و مرور در شب متوسل

ی نظام، سخت به خشم  رضاشاه، که از انحالل ارتش و فروپاشی يک شبه
آمده بود، روز نهم شهريور امرای ارتش را احضار کرد و پس از پرس و جو، 

و سرتيپ علی رياضی را، به ( کفيل وزير جنگ)سرلشکر احمد نخجوان 
پس از ضرب و جرح )عنوان مسئول انحالل و از هم گسيختگی امور کشور 

آن گاه، بدون مشورت با فروغی، سرلشکر . به زندان انداخت( و خلع درجه
 . امير نخجوان را به سرپرستی وزارت جنگ برگزيد

اهل . کند تاريخ جباری در ايران ديروز، کار محقق امروزی را مشکل می»
های خصوصی، و گاه حتی اسناد  سياست و قلم، از بيم داغ و درفش يادداشت

دارند که عمالً  شان می کنند، يا چنان پنهان ا، يا نيست میو مدارک عمومی ر
نه تنها سنت آرشيوداری در ايران مهجور بوده . انجامد شان می به نابودی

نامه نويسی نقاد  های روزانه، حتی زندگی نويسی، حفظ يادداشت بلکه خاطره
 (352).«هم هيچکدام محلی از اعراب نداشت

مباالتی  که آن هم عموماً با بی)نقول از اين و آن های م رو، تنها روايت از اين
تواند بخشی از دستمايه محقق تاريخ برای  می( و يا حب و بغض همراه است
. اين مشکل، در مورد فروغی دو چندان است. جدا کردن سره از ناسره باشد

آن چه که از فروغی در مورد رضاشاه ـ به شکل مکتوب ـ در دست است، يا 
فروغی، حتی، پس از معرفی کابينه اخيرش . يا دعای بال گردانمداهنه است 

 : دارد به مجلس نيز، از فرمول معمول و معهود دست بر نمی
خاطر آقايان نمايندگان محترم از نيات مقدس اعليحضرت همايون »

ی اصالحات و پيشرفت امور کامالً مستحضر است  شاهنشاهی در باره
 (351).«...و

، در مورد پدرشان مطالبی در (محمود و محسن فروغی)از فرزندان فروغی 
های تاريخی، عموماً،  ها، در بزنگاه اظهارات آن( اما، به باور من)دست است 

 .گويی است يا با مالحظات همراه است يا کلی
زند و از  البته محسن فروغی، در گفتگو با دکتر باقرعاقلی، گاه دل به دريا می

 :   گويد می« اسرار مگو»
وقتی فرشته خواهرم ماجرای بيماری شوهرش ... 3133در تابستان »
بيان [ فروغی]را برای پدر [ پسرمحمدولی خان اسدی، در زندان بيرجند]

در اين موقع ... کرد پدرم او را به بردباری و آرامش دعوت می... کرد می
های  که حاضر بود و با دقت به حرف[ ابوالحسن فروغی]مرحوم عموجان 

با وجود احترام . داد رنگش برافروخته گرديد ی خود گوش می زادهبرادر
داشت با صدای لرزان و عصبانی [ فروغی]ای که برای برادرش  العاده فوق

داداش، شما هم در به وجود آوردن اين اوضاع : خطاب به پدرم گفت
زيربنای اين ساختمان جهمنی را شما و چند نفر ديگر بنا . آور مقصريد خفقان

پدرم با . کند يد، حاال دختر خودتان پاداش خدمات شما را دريافت میکرد
در ( رضاشاه)اين مرد . من مقصر نيستم، ولی گول خوردم: مهربانی جواب داد

. گفت کارها بايد در پناه قانون باشد زد و می ابتدای سلطنت دم از قانون می
ها و  فتهحاال فهميدم که آن گ. نبايد کسی کار غيرقانونی انجام دهد

  (351).«...تظاهرات برای اغفال بنده و امثال من بود
آيا پذيرفتنی است که انسان انديشمند و عالمی مثل فروغی، از رضاشاه 

متاثر از به هم )؟ يا آن که، فروغی «اغفال شده باشد»و يا « گول خورده»
( طور برآشفتگی و اعتراض برادرش ريختگی عصبی دختر دردمندش، همين

عيت روحی غيرمتعارف آن عبارات را بر زبان آورد؟ برای فروغی، در وض
آن ساختمان هم ـ . اش خالصه شود توانست تنها در جباريت رضاشاه نمی

فروغی، . باشد« جهنمی»اش  بايست همه کم از نگاه فروغی ـ نمی دست
ی  نقش خود را بر بيشتر نهادهای نوين و تازه تأسيسی که در زير سايه

معلم و رئيس . کرد ديد و به آن مباهات می ت بر پا شده بود، میهمين جباري
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ی  دانست که از طفيل حضور بيست ساله ی علوم سياسی می سابق مدرسه
های مشروطيت  ی سياسی کشور بود، که بسياری از آرمان رضاشاه، درعرصه

در اين صورت، آيا . های روشنفکرانی امثال خود او امکان تحقق يافت و ايده
، «گول خوردن»و « اغفال شدن»گونه نيست که فروغی، با اعتراف به  اين

حکومت « لقای»نوسازی عصر رضاشاهی را به « عطای»در واقع 
های  دانم که سئوال اما اين را می. دانم ی رضاشاه بخشيده بود؟ نمی خودکامه

از تبعات ( تواند غيرمنصفانه باشد که گاه می)بی پاسخی از اين دست هم 
در واقع، در فضای ترس و عدم امنيت و از سر . جباريت استهمان 
ای چون حبيب  طلبی است که بسياری ـ از جمله محقق قرهيخته عافيت

هايی زبان در کام  يغمايی ـ آن جا که بايد دهان بگشاند، با معاذير و بهانه
 .کشد می

تا هنگام وفات فروغی، در تصحيح و  3132حبيب يغمايی، که از سال 
ی متون ادبی با او محشور بود و در نتيجه، از فروغی بسيار  قهمطاب
« در احوال و اوصاف فروغی»دانست، به رغم آن که مطالب مفيدی  می

رسد،  می« قضايای سياسی و کشورداری او»جا که به شرح  قلمی کرد، اما آن
 !!: به يادش می آيد که نبايد بيش از اين مصدع اوقات شريف مستمعين شود

ها دارم و همچنين  نيز داستان[ فروغی]قضايای سياسی و کشورداری او از »
اما از اين بيش . اش به عرض رسيد خاطرات ديگر از اين گونه که نمونه

 (355).«تصديع روا نيست
های خارجی و يا اسناد از رده  خوشبختانه، منابعی مثل يادداشتهای ديپلمات

با پرتو ... انگليس، آمريکا وهای کشورهايی مثل  ی وزارتخانه خارج شده
های تاريک تاريخ معاصر، تا حدودی کمبودهای  افکندن بر برخی از گوشه
 . کنند منابع داخلی را جبران می

، از دنيس «ها ايرانيان در ميان انگليسی»های  از جمله، با مراجعه به کتاب
 ،«سر ريدر بوالرد»و خاطرات ( سفيرکبير سابق انگليس در ايران)رايت 

هايی در مورد رويدادهای شهريور بيست و نقش فروغی در  توان سر نخی می
 .کنم ها به دست آورد، که به يکی ـ دو مورد آن در زير اشاره می آن

ی  ـ به وزارت خارجه3125شهريور  32بوالرد، در تلگراف ارسالی تاريخ 
  : انگليس ـ به جريان کتک خوردن سران ارتش، توسط رضاشاه اشاره دارد

ی  در ايران به وسيله "حکومت مشروطه"ی ساده به استقرار  يک اشاره»
حاال . ی ايرانيان اميدواری داد راديو تهران، در چند روز پيش تا حدی به همه

ای دخالت  شاه بار ديگر در امور هر وزارتخانه. اند همه دچار يأس شده
يغام دادند که شاه ی پيکی به من پ وزرا به وسيله... زند کند، وزرا را می می

که هنوز بيمار است، با نگرانی [ فروغی]قابل تحمل نيست و نخست وزير 
 ( 350)«...گويد که شاه غيرقابل تحمل است می

در اين فرصت کوتاه، قصد پرداختن به قضايای شهريور بيست و تبعات 
 . حضور متفقين در ايران نيست

ی  ضور مجدد در صحنهی فروغی، برای ح آن چه که اهميت دارد، انگيزه
جا که حضور و عملکرد فروغی در وقايع  اما، از آن. سياسی کشور است

رو نگاه  و از اين)های متعارض است  شهريور بيست، محل مجادله و بحث
به درنگی کوتاه بر آن ( ی به آن، در گرو فرصتی در خور است همه جانبه
های رايج در مورد  اوریرو گذاشتن يکی از د گاه با پيش  کنم؛ آن بسنده می

 . دهم نقش فروغی در شهريور بيست، به اين مقال خاتمه می
ی  ی تلخی که فروغی از رضاشاه داشت، حضور مجدد او در عرصه با تجربه

اگر پيری و . وزيری امر متعارفی نبود سياسی کشور و قبول پست نخست
فروغی بايد، برای  گاه ی تلخ بيفزاييم، آن بيماری قلبی او را هم به آن تجربه

ی نه چندان ساده با متفقين،  همکاری مجدد با رضاشاه و قبول مذاکره
های بسياری از  مضافاً آن که، در يادداشت. داليل مهم ديگری داشته باشد

 ی خلوت و کار تحقيق را بر مشاغل  خوانيم، که او گوشه معاشران فروغی می

 .از کارهای اجرايی معاف کنندداد و آرزو داشت که او را  سياسی ترجيح می
ای  با توجه به آن چه که در باال آمد، پرسيدنی است که فروغی با چه انگيزه

به پيشنهاد رضاشاه گردن نهاد؟ نصراهلل انتظام، پس از انتصاب فروغی به 
 : نويسد وزيری و تصميم رضاشاه مبنی بر اعالم ترک مخاصمه، می نخست

داشتم، چون در سنوات [ فروغی]به اين مرد  گذشته از عالقه و احترامی که»
کاريش با او محشورتر شده بودم، بيشتر به صفاتش  اخير و مخصوصاً ايام بی

سواد و بی اطالع سر کار آمدند از برکناری او  پی بردم و هرچه اشخاص بی
ی اقبال او دوباره طلوع کند  کردم کاش ستاره بارها آرزو می. تر شدم متأسف

نقايصی که مرحوم فروغی داشت بر . را دوباره در دست بگيرد و زمام امور
طرفی محسنات و نقايص او را  من پوشيده نبود و شايد در موقعی با کمال بی

ولی چيزی که برايم مهم بود در همچو موقع مشکلی که . سنجيده بنويسم
سنجی مهمتر از عزم و شهامت و همت است، جز  عقل و متانت و نکته

 (357).«آمد ی اين مهم بر نمی گری از عهدهفروغی کس دي
دار  تنها کسی که در اين موقع بتواند عهده»گويند،  سهيلی و عامری می

جز فروغی »گويد  نصراهلل انتظام، می. «نخست وزيری بشود، فروغی است
احتماالً مراد هر سه اين است . آيد بر نمی« ی اين مهم کس ديگری از عهده

ند اوضاع را در مسيری پيش ببرد که نياز به استعفای توا که تنها فروغی می
 . رضاشاه نباشد

پرسيدنی است که آيا، انگيزه فروغی هم، از قبول مسئوليت، تنها کمک به 
رضاشاه برای ماندن در سلطنت بود، يا آن که، سياستمدار پير هدف واالتری 

 پيش رو داشت؟ 
ی  ها پيش رساله که سالدان،  به باور من، فروغی فرزانه، اديب و قانون

توانست با  را نوشته بود، نمی "حقوق اساسی، يعنی آداب مشروطيت دول"
اميدی هم به دموکرات شدن او بعد از . نوع حکومت رضاشاه موافق باشد
توان تصور کرد که برکناری  رو، می از اين. اشغال ايران توسط متففين نداشت

أسف کرده باشد که سهل است، رضاشاه از سلطنت، نبايد او را چندان مت
 :کند يادداشت ريدر بوالرد، از خوشحالی او، پس از خلع رضاشاه حکايت می

شاه را به [ رضا]ی  متن استعفاء نامه[ فروغی پيش از رفتن به مجلس]»
من در اين مالقات . سفارت انگليس آورد تا آن را به رؤيت من برساند

ور به نظرم آمد که او احساس ديدم و اين ط فروغی را خيلی خوشحال می
  (352).«کند در ايران ورق برگشته و اوضاع دگرگون شده است می

ی  آيا خوشحالی فروغی ناشی از آن نبود که با فروپاشی حکومت خودکامه
ی سوئيس است و تربيت  رضاشاه و برتخت نشستن جوانی که درس خوانده
مدار و دموکرات در ايران  قزاقی ندارد، آرزويش را در برپايی حکومتی قانون

 ديد؟  محقق می
بحثی همه ( در وقايع شهريور بيست)هر چند داوری در مورد عملکرد فروغی 

توان گفت که اگر در آن لحظات   اما، با اطمينان می. طلبد سويه را می
افتاد، تجزيه و فروپاشی تمام  آميز، تدبير و تدبر فروغی کارساز نمی مخاطره

 .بودعيار کشور محتمل 
ی انگليس،  اين معنی را در برخی از مراسالت ريدر بوالرد به وزارت خارجه

 .توان ديد به وضوح می
 :  3125شهريور  37تلکراف تاريخ 

ها کوشش خواهند کرد که شمال ايران را  من ترديد ندارم که روس»
 (353).«...بلشويک مـآب کنند

 :  3125شهريور  23تلکراف تاريخ 
شايد دولت شوروی با . اند ين بخش مملکت را اشغال کردهتر ها غنی روس»

ی چشمی به ضميمه کردن بی دردسر شمال ايران به روسيه در زمان  گوشه
 (335).«دهند آينده، به عمد به آن توجه نشان می

  فانه و حتی متعادل در مورد فروغی روـر، کمتر با داوری منصـدر تاريخ معاص
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های  تر شدن نوشته، از ميان داوری ز طوالنیبرای اجتناب ا. به رو هستيم
ها را پيش رو  ترين آن ترين و باور نکردنی رايج در مورد فروغی يکی از غريب

های تحقيق  دهم، تا حد پايبندی برخی محققين، به انصاف و ضابطه قرار می
 : بر ما معلوم شود

غی، ی فرو معروف است، و مورخين عصر پهلوی، بيشتر برای تزئين چهره»
به خاطر يادداشتی که از او نزد محمدولی خان  3131نويسند که در سال  می

يافت شد، از ( ی مغضوب آستان قدس رضوی نايب التوليه)اسدی 
ی  با توجه به مقام مهم و يگانه. نشين شد وزيری کناره گرفت و خانه نخست

تواند چيزی بيش از يک  ای، در صورت صحت، نمی فروغی، چنين واقعه
ی علنی  ی فروغی از صحنه گيری سنجيده و عامدانه جيه باشد برای کنارهتو

خواست و تمايل داشت که در پس پرده باشد و به  شايد او می. سياست
ی  ، که به فراغت نياز داشت، بپردازد و در عين حال وجهه"بزرگتر"کارهای 

اگر . محفوظ دارد "آينده"خود را برای  "ی فاضالنه"و  "روشنفکری"
زای رضاشاه، که جان و مال و ناموس نه  روغی در اوج ديکتاتوری نفرتف

ها  ی دست مختاری نيز ملعبه« خواص»بلکه بخش وسيعی از « عامه»تنها 
توانست در روزهای  الوزرايی قرارداشت، به راستی آيا می بود، بر مسند رئيس

زير و چنان نقشی ايفاء کند و به عنوان نخست 3125ساز شهريور  سرنوشت
در روزهای سياه اشغال کشور توسط بيگانه چهره نمايی « مدبر»و « مدير»

و ايفاء چنين نقشی به « محبوبيتی»آری، فروغی برای کسب چنين ! کند؟
 ( 333).«نياز داشت« مغضوبيتی»چنان 

   
 : بعد التحرير

کوشد تا بر حضور و  می( همان گونه که از نامش پيداست)اين نوشته  
های تاريخ معاصر ايران و در متن رويدادهای  ی، در منزلگاهعملکرد فروغ

رو، مدعی پرداختن همه جانبه به وجوه  از اين. تاريخی درنگی داشته باشد
 .شخصيت سياسی و فرهنگی فروغی نيست

ی فروغی، در کليتی همپيوند با حيات فرهنگی ـ سياسی  هرچند کارنامه
های  ه گمان من، هر يک از جلوهيابد؛ اما، ب تاريخ معاصر ايران معنی می

به عنوان . حضور فرهنگی و سياسی فروغی بايد به طور مستقل بررسی شود
ی ديگری از اين قلم ـ که به برخی از روشنفکران عصر  مثال، در نوشته
دموکراسی و "ی  پردازد ـ تعارض بين نگاه فروغی به مقوله پهلوی اول می

ر رويارويی با ديکتاتوری و نقش مماشاتگر او د "حقوق شهروندی
 . ی رضاشاه مورد مطالعه قرارگرفته است پيشرونده

ی پهلوی  دو ديگر آن که، در اين نوشته ـ به ضرورت ـ از مؤسس سلسله
اما ـ ناگفته پيداست ـ که داوری همه سويه در مورد . سخن به ميان آمد

  . ، نيازمند مجالی در خور و مستقل است«عصر رضاشاهی»رضاشاه و 
 
 

 : زيرنويس
 ی کتاب، به قلم محمود فروغی  ـ مقاالت فروغی، جلد اول،چاپ دوم، نتشارات توس، مقدمه 3
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به نقل از پدرش، )، «215ريور بيست، صذکاء الملک فروغی و شه»محسن فروغی، در کتاب 

کند، نه تنها دستور استخدام محمدحسين فروغی، در  در متن حکايتی که نقل می( محمدعلی فروغی
دهد، بلکه در مورد چگونگی دريافت لقب  وزارت انطباعات را به ناصرالدين شاه نسبت می
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ی سياسی،  ظاهراً در همان موقع محمدعلی ذکاءالملک، رئيس مدرسه»: گويد دکترعاقلی می. شود می

های ادبی و علمی و  در اين لژ بسياری از شخصيت. ها پيوست و وارد لژ بيداری شد به گروه فراماسون
اسماعيل رائين، در جلد دوم کتاب فراماسونری در ايران، اعضای اين لژ را نام . اشتندسياسی عضويت د

المک، حاج  الملک نقاش، حکيم الممالک فراهانی، کمال اديب: برد ـ از جمله اشخاص زير را می
ذکاءالمک . «آبادی، ذکاءالملک فروغی و ابوالحسن فروغی سيدنصراهلل تقوی، حاج ميرزا يحيی دولت

  32ـ 37ی و شهريور بيست، صص فروغ
 .70ص  3ـ روز شمار تاريخ ايران، باقرعاقلی، نشر گفتار، چاپ چهارم، ج  25

بعد هم با فشار . در گذشت 3223السلطنه کهنسال در  نايب»: نويسد سيروس غنی در همين مورد می 
خواستند  ثريت وکال میخواهان و اک البته مشروطه. ها ابوالقاسم ناصرالملک جای او را گرفت انگليسی
های مالک و همدرس ادوارد گری  ناصرالملک از خانواده... ی تازه بشود السلطنه الممالک نايب مستوفی

در کالج بيليولِ آکسفورد، از و [ انگليس و روس 3357ی بريتانيا، در زمان عقد قرارداد  وزير خارجه]
ناصرالملک هميشه ياور، پس از ... ت دانس نقش اصلی خود را راضی نگهداشتن دو قدرت بزرگ می

سيروس . «ها تلقين کرد فکر تأسيس تفنگداران جنوب ايران را به انگليسی 3235ترک ايران، در سال 
 13ـ 15و صص  27غنی، ايران، برآمدن قاجار، ص 

 ها، سيروس غنی، چاپ دوم،  ـ ايران، برآمدن رضاشاه، برافتادن قاجار و نقش انگليسی 20
 11، ص3177نيلوفر، انتشارات 

 27ص ... ـ ايران، برآمدن رضاخان 27
  27ـ همان منبع، ص  22
   25ـ  ذکاءالملک فروغی و شهريور، ص  23
   20و  25ـ روزشمار تاريخ ايران، باقرعاقلی، ص  15
،    صص 3123خاطرات محمود فروغی، به کوشش حبيب الجوردی نشر کتاب نادر، تهران »ـ  13
 «37ـ 30
 22و ص  25وز شمار تاريخ ايران، به ترتيب ص ـ ر 12
 25ـ ذکاءالملک فروغی و شهريور  11
  15ـ 23ـ ايران، برآمدن رضاخان صص  11
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 .شد
 375ـ 371ـ همان منبع، ص  55
 ی سياست ايران، دکترباقر عاقلی، انتشارات جاويدن، چاپ اول ـ تيمورتاش در صحنه53
 253ص    
 212ص ـ 213، 1آبادی، انتشارات عطار، چاپ ششم، تهران ج  ـ حيات يحيی، يحيی دولت 52
 132ـ 133صص ... ـ ايران، برآمدن رضاخان و 51
 127ـ همان منبع، ص  51
 153ـ همان منبع، ص  55
. 127، تهران، ص 3173ـ  دولت و جامعه در ايران، دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان، نشرمرکز، 50

 332نوری، انتشارات جاويدان، ص  ی، ابراهيم خواجه نوشته( سيد حسن مدرس)بازيگران عصر طاليی 
   2تاريخ مختصر احزاب سياسی، جلد . «

 152ان، ص ـ ايران، برآمدن رضاخ 57
 157ـ همان منبع، ص  52
 127ـ 120ـ همان منبع، صص  53
 127ـ همان منبع، ص  05
 122ـ همان منبع، ص  03
 ـ 02
 132ـ همان منبع، ص  01
 137ـ همان منبع، ص  01
 ـ همان 05
 302محمدی، نشرنی،چاپ پنجم، ص  ـ ايران بين دو انقالب، يرواند آبراهاميان، ترجمه احمد گل 00
:  گويد کتاب داور و عدليه می 25دکترباقر عاقلی، در ص . 153ايران، برآمدن رضاخان، صـ  07
اما، در . «ها برای رضاشاه زحمات زيادی کشيد ها و جلب موافقت آن فروغی در مذاکره با انگليسی»

 . کند اين مورد سندی ارائه نمی
 ـ همان  02
 155ـ ايران، برآمدن رضاخان، ص  03
 13، آغاز سلطنت و ديکتاتوری پهلوی،  صص 1ساله ايران، حسين مکی، جلد  25يخ ـ  تار02ـ  75

 ی فروغی ، خطابه12ـ
 23ـ ذکاءالملک فروغی و شهريور بيست، ص  73
 332، 1ـ تاريخ بيست ساله ايران، جلد  72
 15ـ ذکاءالملک فروغی و شهريور بيست، ص  71
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در [ فروغی و وثوق]در سخنرانی خود بر نقش آنان »مصدق : دهد اش را اين گونه ادامه می نوشته
 . «تاخت 3333انعقاد و دفاع از قرارداد منفور 

 طور که پيشتر ديديم، فروغی،  همان. انگيز است ی آقای کاتوزيان، در بيان مطلب شبهه گزاره
 .نها در انعقاد قرار داد نقشی نداشت، بلکه از مخالفين آن بودنه ت
 15ـ ذکاءالملک فروغی و شهريور بيست، ص  75
. 305ـ  301ـ خاطرات و تألمات مصدق، به قلم دکتر مصدق، انتشارات علمی، چاپ چهارم، صص 70

 355در زير نويس ص 
مورد »ای فروغی با سفارت انگليس مکاتبه آق: خوانيم می« 1تاريخ بيست ساله ايران، ج »کتاب 

ها مبلغی از آن را  هايی بوده که انگليسی تکذيب واقع نشده کامالً حقيقت داشته است و در مورد پول
ها داده و  به دولت3333الملل در ايران خرج کرده بودند و مبلغی هم از بابت قرارداد  در موقع جنگ بين
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 تحت عنوان انجمن آثار ملی 321ـ 322صص ـ فرهنگ معين، جلد پنجم،  31
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 يت و هويت جنسیمشروط
 مشروطيتو اهداف زنان ايرانی در جنبش  نقش

 

 ی اصغر حقدارعل

 

داره منو از ... کنه اين مرد داره هويت انسانی منو نابود می... کنم که انتخابش نکردم ی زندگی میمردمن دارم با ... حاج آقا. ..»
خواد با اين زنی که من  اون زنی که اون می... نيستم که هخواهد منو تبديل به زنی بکن حاج آقا اين مرد می... گيره من می

فقط  خوام، من فقط می... من که توقع زيادی ندارم... خوام مثل انسان زندگی کنم و می انسانممن ... هستم دوتا زن متفاوته
 «...اين توقعه زياديه؟... بشهمحترم شمرده ... ی منم خوام به عنوان شريک زندگی، نظر منم، عقيده می

 (3172دو زن، تهمينه ميالنی، )

 

که در ميان مطالعات و تحقيقات من جای گرفته است؛ پيش از اين درسالهای يک دهه است  بهی زنان نزديک  مسئلهـ  اشاره
 «مردانـههای نظام انديشگی  بن پارهــ متافيزيک جنسيت »ای از تحقيقاتم را در کتاب  خورشيدی مجموعه 3172تا  3175

ای، فلسفه سنتی و  يشه شبکهاند ـيته مدرنی پست فراسو»مسائل را در بخشهايی از کتاب  آنای از  يم کردم که چکيدهتنظ
از آن پس که به کار مطالعات تاريخ انديشه و نگارش تک نگاريها  کردم؛خورشيدی منتشر  3125سال  در «يرانیاهويت 

صورت کتاب  بهنگاری انديشه  ام را در روش تاريخ های تازه ی مباحث آن کتاب منتشر نشده و آموخته شدهپرداختم، تکميل 
ين مقاله در واقع اجمالی از مطالبی است که در ا. ام ی انتشار کرده آماده «يراناو هويت جنسی در  آبادی يقه دولتصد»

های  نگاری با محوريت نقش و فعاليت يافته و به تفصيل در اين تک گسترشای که گذشت، تکميل و  تحقيقات دهه
 .يشه قرار گرفته استاندخوانی از ديدگاه تاريخ آبادی، موضوع بررسی و باز ی زنان ايرانی از سوی دولتبرابرابرخواهانه 

 
 

 زنان در تاريخ ايران غيبت
 

به دور از معيارهای جنسيتی اکنون  انسانهاحقوق مساوی برای  درخواست
توان سخن  است؛ امروزه نمی جهان درديگر از لوازم و الزامات پذيرفته شده 

ی جنسيتی که تفاوتها سازی و ترقی گفت و به از مدرنيته و فرايند فرهنگ
بدون . يستننگری ترديد و انتقاد  در دنيای قديم پذيرفته شده بودند، به ديده

خواهانه ميان زنان و  های مساوات طلبانه و ايده های تساوی شک کنش

بشر و ارتقای   از توابع گسترش حقوق طبيعی و نهادينه شدن حقوق مردان،
دنبال جابجايی در نظام دانايی انسان و ای است که به  يانهانسانگراهای  آموزه

يستی انسانی به وقوع پيوسته و شرايط زندگی پيشين زهای  تحول در شيوه
 .است زدهرا به تمدن مدرن و مدرنيته پيوند 

های دنيای مدرن  ی خود، آن گاه که با آموزهتحوليخ ايران نيز در سير تار
قرار گرفت، آگاهی به  مدرنيته بابرخورد کرد و در سپيده دمان روياريی 

شرايط زيستی و  واردجايگاه انسانی زنان را اگرچه با تاخيری قابل توجيه 

132 



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

137 

 

يت و مشروطساز  ی سرنوشت فرهنگی خود گردانيد؛ اين رويداد تبار به دوره
طلبانه و برابری جنسيتی را  برد و توابع جنبش تساوی های آن می زمينه پيش

ی جدال قديم و  و رخداد تعيين کنندهبا گذار از سنگالخ سنت باوری  که
خود جای داده بود، بايستی به تامل خردمندانه و  درجديد عصرمشروطه 

ين جنبش مشروطيت بود که با به اخردمندی تاريخی گذاشت؛ در واقع 
يت جنسی خود هوچالش کشيدن باورهای سنتی و سنت ايرانی، زنان را به 

ی ها از پستوهای حرمسراها و خانه ی فراموش شده را آگاه ساخت و اين نيمه
 .های مختلف اجتماعی و فرهنگی کشاند مردساالر به عرصه

ير عقالنيت، دو عامل تشرع و تصوف موجبات انحراف و سطور که در  همان
ايرانی فراهم آوردند و فرهنگی  تمدنبست رسيدن خردورزی را در  به بن

اين سرزمين تحميل  بهد خردستيز و عاری از مدنيت را در قرون هفتم به بع
يت و جنسکردند و انحطاط فرهنگی را به وجود آوردند، در بنيان متافيزيک 

نگر که در تعارض با رشد و  ای نيز، همين دو عامل واپس مردساالرانه
جويانه بودند،  ی و همسو با توحش و انزواطلبی عافيتفرهنگشکوفايی 

 .دخالت داشتند
دی جنسيت به عنوان گفتمانی غالب و يخمنتارفرهنگ سنتی ايران،  در

ی و فقهی و در ارتباط کالم ـهای عرفانی  مونولوگ در رابطه با گفتمان
 نضجتنگاتنگ با عوامل اجتماعی و محيط فرهنگی از قرن اول هجری 

گرفت از آن پس گفتمان جنسی در قالب واژگان نهادينه شده و مقبول بيان 
شهوت، گناه، زنا، : بارت بودند ازی گفتمان جنسيت عمقدماتمفاهيم . شد

... ی جنسی شوهر از زن و از شوهر، استفاده زنلواط، فحشا، حرف ناشنوايی 
ای بوده و حامل  ی قبيله جامعه ازکه مصداق اکثر اين مفاهيم نشات گرفته 

بود که قوانين  زنی  نشينان به مقام از پيش تعيين شده نگاه خاص باديه
 . ساخت میخاص اجتماعی را برقرار 

ی ايران رفته  ی که بر زن در گذشتهمضاعفواقع بايستی علت اصلی ظلم  در
ی تاريخمندی دانست که با  است را در قرائت خاص و تک آوائی مردساالرانه

يت زنان از واقعهای مختلف و طرد  دادن اقتدار مردانه در گفتمان محور قرار
ی ايرانی  و تحول جامعهی اجتماعی انظر زيستی و فرهنگی در پی ساختاره

هايی به  های متافيزيک جنسيت را در سده هايی که بنيان گفتمان بودند؛
بدين لحاظ . ريزی کرده است و اجتماع ايران پی فرهنگدرازای تاريخ در 

ی ايرانی نسبت به زنان شاهدش  جامعهتبعيض جنسيتی که امروزه در ميان 
ای است که به  مردانهند زمان و برداشتهای قدرتم هستيم، معلول گذر

 نمودهی قبلی رخ  ای با انديشه اقتضای زمان خاص و جايگزينی انديشه
تائيد اين تبعيض جنسی و استحکام متافيزيک جنسيتی که در  در. است

توان به تشکيل حرمسراها و تاکيد بر  شده است، می شکوفاتاريخ گذشته 
اجتماعی  ـای اخالقی ه که در عرصه کردای اشاره  گيرانه های سخت پوشش

جنسی و به حاشيه  امورکنترل غير معقول . بر زنان تحميل شده است... و
ی متجلراندن جنس مونث در فرهنگ گذشته که در آداب و رسوم اجتماعی 

دختران و زنان گرديده  و عملی شده بود، منجر به گسترش تعرض جنسی بر
ی  ه فاقد تشکيل خانوادهگرايی را در ميان پسرانی ک همجنس وو رواج لواط 

بردند و تحت  بهره از عشق آزاد به سر می یبشرعی و قانونی بودند يا 
شاهدبازی در ادبيات : ک.ر. )گرديد فشارهای جنسی قرار داشتند، می

 ا و ـري رواجر به ـز منجـی نيـالقـای اخـه هـر در ديگر زمينـاين ام( یـفارس
 ذب و تابو گرديدن اخالقی جنسی و ی کا ظاهرسازی متدينانه و پاکدامنانه

 . از جنسيت گرديد گفتنسخن 
يت پس از نزديک به ده قرن از زمان جنسی منطقی متافيزيک  يجهنت

های جنسی  تفاوت برپيدايش آن، سر برآوردن ايدئولوژی جنسيت است که 

 وميان زن و مرد تاکيد داشته و در تنظيم حقوق و مسايل وابسته به آن 
گرا است؛ اين  ی زن به شدت جنس ه طبيعی فرودستانهتبيين جايگا

و از زن چونان ابزاری برای  "جای زن در خانه است"ايدئولوژی معتقد است 
يط خانه و چه در اجتماع سود محپيشبرد اهداف مردساالرانه، چه در 

ی مدرن حقوقی ها جنبش مشروطيت با طرح ايده: در نهايت اينکه. جويد می
های متافيزيک  حقوق برابر برای زنان ايرانی، بن پارهو گسترش آنها به 

های گفتمانی مختلف آن، مورد هدف گرفت و  يت سنتی را در قالبجنس
های اخالقی و معرفتی به چالش جدی و  ی از عرصهبرخهای آن را در  آموزه

 .گرفتواقعگرايانه 
 

 یايرانمشروطيت و زنان  جنبش

 
يت در ايران، پيامدهای آن جنبش شروطمگذشت يکصد سال از استقرار  با

يشه دوانده و کمتر رهای زندگی ايرانيان  ساز در تمامی اليه سرنوشت
در  باشد؛بهره مانده  توان يافت که از اثرات مشروطيت بی ای را می عرصه

نصيب نبوده و  اين ميان، وضعيت زنان نيز از الزامات نظام مشروطه بی
رفی و تدوين و تصويب قوانين موضوعه در ی قانونگذاری عنهادهااستقرار 

مسائل جنسيتی و مشکالت زنان نيز راه گشوده  بهرابطه با حقوق شهروندی 
ی ايران داده است؛ بی ترديد مسائل  ای تازه به حضور زنان در جامعه و چهره

که مشروطيت از منورالفکران آن عصر  دارند قراريی ها زنان هم درميان ايده
 .يت کردتثبو در نهادها و قوانين به عاريت گرفت 

هايی پيش از  مساوی زنان، دهه حقوقهای آگاهی به  پيش زمينه در
ی از ارکان ترقی و رکنی زنان به طور جدی و به عنوان  مشروطيت، مسئله
های نخبگان  نوشته درماندگی اجتماع ايران  از عقب شدراهی در برون 

با وضعيت  رابطها آقاخان کرمانی در فرهنگی مورد توجه قرار گرفته بود؛ ميرز
يد در بااجتماع ايران و ضرورت تغيير آن، بر اين باور بود که زنان  زنان در

 ":نوشت جميع حقوق حياتيه با مردان مساوی شمرده شوند و با صراحت می
ی حقوق از تعليم، تربيت، حکومت، ارث، صناعت، تجارت  يد در همهبازنان 

ميرزا فتحعلی ( 322هشت بهشت، ص ) ".اشندبو عبادت مساوی مردان 
انسانی زنان تاکيد داشت و  حقوقالدوله بر  آخوندزاده هم در مکتوبات کمال

راند و حقوق  یمی آنان در جامعه و فرهنگ سخن  از جايگاه فراموش شده
مکتوبات ) دانست؛ می... آنان را در رابطه با مصاديق امنيت عمومی و

های خود به زن، شخصيت مستقل  و در نمايشنامههم( 225الدوله، ص  کمال
داد که در  ای قرار می اعتراض به فرهنگ مردساالرانه مقامداده و او را در 

 (250ی مرافعه، ص وکال -تمثيالت ) بود؛ی ايران استوار  جامعه

عصر ناصری، شرط تربيت و آموزش زنان  درهای زنانه هم  نخستين متن از
بی خانم  گفته شده است؛ بی سخنبرای ابراز انسانيت  ی اصلی به استناد پايه

چون  ":نويسد یمی خود  در رساله "تاديب النسوان"استرآبادی در پاسخ به 
باشند،  و عوام، زن و مرد، خوب و بد، هر دو می خواصانواع و اقسام از 

اگر بايد تربيت . شود حميده و رذيله، از همه و همه مشاهده می صفات
تربيت هم موقوف به تمام قوانين تمدن، تدين، . بشوندبايد بشوند، همه 

معايب ) ".باشد يه و لشکريه میکشورملتيه، و دولتيه، شرعيه و عرفيه، 
يرزاعبداهلل خان مای که به مشروطيت منجر شد،  در دوره( 01الرجال، ص 
 گرو، حفظ نوع بشر و تربيت اطفال را در "تربيت البنات"ی  هم در رساله

داند و کفالت امور خانواده را به دست زنان دانش  و پرورش زنان میآموزش 
های  ی زنان به حدی دارای اهميت بود که روزنامه مسئله. سپارد یمآموخته 

های مترقی و  که از روزنامه... مساوات و ـيران ا ـحديد  ـالمتين  حبل
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قاالت ايران بودند، در بيشتر م وی فارسی زبان منتشره در هند  پيشرفته
حقوق اجتماعی و  بهمستقال به طرح آموزش و پرورش زنان و دستيابی آنان 

 .اند سياسی اهتمام داشته

ی، در جريان رويداد مشروطيت، زنان ايرانی فرهنگهای  اين پيش زمينه با
های مشروطيت  به دفاع از بنيان وهای سياسی و اجتماعی وارد  هم در عرصه

حضور در  ـهای زنانه  ؛ تشکيل انجمنو حقوق انسانی خود پرداختند
های  داير کردن کالس ـهای مشروطه خواهان  ها و گردهمايی انجمن

جمله اقداماتی بودند که حکايت از نقش زنان در جنبش  از... آموزشی و
مورخان مشروطه در بحث از نقش  نقلژانت آفاری به . مشروطيت دارند

يکی از " :يسدنو بل توجه میفعال زنان در جنبش با اشاره به موردی قا
نخستين هشدارها به شاه را عمه جهانگيرخان شيرازی، سردبيرآتی 

اش پياده شد، اين زن  وقتی مظفرالدين شاه از کالسکه. يل دادصوراسراف
اين هشداری بود از . ای به دست شاه داد زد و نامه کنارحلقه محافظان را 

اگر شاه مجلس نمايندگان ملت ی بر اينکه مبنجانب کميته انقالبی تهران 
را تشکيل ندهد، به قتل  جهانبرای بسط عدالت همچون کليه ملل متمدن 

راديکال در  خواهان گاه و مخفيگاه مشروطه منزل اين زن وعده. خواهد رسيد
يی ها از ديگر عرصه( 123انقالب مشروطه ايران، ص ) ".سالهای انقالب بود

ی در عصر مشروطيت بود، فعاليت که حکايتگرحضور سياسی زنان ايران
ی آنان در طرح تاسيس بانک ملی ايران بود و ديگری در  همدالنهگسترده و 

ی منسوجات خارجی بود که اين هر دو فعاليت،  يانهگرا جريان تحريم ملی
يهنی مشروطيت را بر خود داشت؛ اسناد و مگرايانه و  های ملی نشانی از جنبه

سازنده و تهيج  نقشاسيس بانک ملی از روايات آن دوره در جريان ت
. اند ی بانک سخن گفته آوری وجوهات اوليه سرمايه ی زنان برای جمع کننده

ی تاسيس بانک ملی  که اساسنامه اولدر ميان صورت مذاکرات مجلس
ای سخن به ميان آمده که زنان ايرانی در  شد، از کمکهای داوطلبانه مطرح

اند؛ ادوارد براون از زنانی نوشته که  شان دادهاز خود ن بانکاندازی آن  راه
ی، جواهرات خود را مل ی بانک ی سرمايه يهاولبرای همياری درجمع آوری 

ی  ی نمايندگان پارلمان فرستاده بودند و روزنامهبرافروخته و وجه نقد آن را 
يدی، از بيوه زنانی سخن رانده که خورش 3225مجلس، در گزارش آبان ماه 

تاسيس بانک داخله  وو دستنبد خود را برای ادای قرض دولت  گوشواره"
 ".يرندگخواهند که در اين باب بر ديگران سبق  حاضر کرده و هر يک می

درجريان تحريم منسوجات ( 3125آذر  0، 1، ص 2روزنامه مجلس، شماره)
های  ی از سازماندهی زنان در آثار تاريخی و متنگزارشاتخارجی هم 

ای که روزنامه مجلس چاپ کرده،  يهاعالموايت شده و در مشروطه پژوهی ر

در تبريز زنان اجتماعاتی برای " آمده است که
يم برگزار کردند و ديگران را تشويق تحر

در صورت امکان مدتی به همان "کردند که 
کنند، به اين  "يم که دارند قناعتقدالبسه 

اميد که کشور به زودی منسوجات خودش را 
انقالب مشروطه : به نقل از) ".کند توليد می

مورگان شوستر هم که خود ( 210ايران، ص 
های زنان ايران در  ينی فعاليتعاز شاهدان 

اش  خواهی بود، در کتاب جنبش مشروطه
ای ناچيز  زنان ايران با تجربه..." :نويسد می

يکشبه آموزگار، روزنامه نويس، موسس 
سخنگو در مباحث سياسی  وباشگاههای زنان 

 (255اختناق ايران، ص ) "...دندش

خاطرات نويسی  در حدی بود که در زنانيرجنبش مشروطيت بر وضعيت تاث
گرفته و مورخانی  قرارنگاری آن دوره و دوران بعدی مورد توجه  و تاريخ

ين اچون احمد کسروی از نقش زنان در جنبش مشروطيت و تغييراتی که 
تاريخ مشروطيت )اند  سخن گفته رويداد در موقعيت زنان ايجاد کرده است،

زن  25االسالمی حتی از تشخيص هويت  شيخ( 111ی، ص کسروايران، 
که در جريان درگيريهای مخالفان و  دهد ای خبر می ملبس به لباس مردانه

ی نبرد حضور داشتند و تا ها موافقان مشروطيت در تبريز، فعاالنه در صحنه
زنان ) .اند ی آن دفاع کردهپای جان از نظام مشروطيت و دستاوردها

 ( 25و انديشمند ايران، ص  نگار روزنامه

يش از حضور زنان در مشروطيت و نتايج آن خوبيات نيز در تحقيقات  منگول
 :کند جنبش برای آنان اين گونه ياد می

به روشنی نه تنها بيانگر احساس ملی جديدی  دوره،نقش زنان در آن ... "
آنان را به حرکت واداشت، بلکه در  ومستولی شد  است که به يکباره بر آنان

يت شناخته شدن رسمعين حال بازتاب تمايلی جديد و نيرومند برای به 
( Women and Revolution in Iran, 1905- 1911, p.306)".است

ی حقوق  يک حقوق شرعی از عرصهتفکساز و  به دنبال اين جنبش دوران
حقوق  احقاقگان کشور به سوی  ای از فرهيخته عرفی بود که ذهن عده

ای، توجه به آموزش و پرورش  قانونی زنان رهنمون شد؛ پيش از هر مسئله
توسط « دبستان دوشيزگان»قمری،  3125مطرح شد و به سال  دختران

گشايش يافته و سرآغاز اقداماتی بعدی در  تهرانبی خانم وزيرف در  بی
آن، حقوق اجتماعی زنان  س ازپ. شد کشوررابطه با تعليم و آموزش زنان در 

ها و نهادهای  روزنامه بهی پوشش در جامعه  مورد توجه قرار گرفت و مسئله
در بخشی از  بود،السلطنه که از زنان متجدد قاجار  اجرايی کشيده شدند؛ تاج

کند  ای دارد که ثابت می خاطراتش به پوشش سنتی زنان ايرانی اشاره
ی زنان ايرانی در جامعه، پيش از آن  دانهتغيير پوشش و حضور آزا درخواست

السلطنه بر  خورشيدی رسميت يابد، مطرح بوده است؛ تاج 3131که در سال 
يوب و مفاسد اخالقيه که در مملکت توليد و عاين باور بود که علل تمامی 

ين ناآگاهی، نقاب و حجابی انشر شده است، عدم علم و اطالع زنان و علت 
زنها در  بستنهزارها مفاسد اخالقيه از همين روی " :است که زنان داردند

با ( 312السلطنه، ص خاطرات تاج) ".اين مملکت نشر داده شده است
آمد،  يشرفتهايی که در راستای احقاق حقوق برای زنان ايرانی به دست میپ

خواهان مورد توجه قرار گرفت،  نيز در مطالبات مشروطه زنانحق رای برای 
ی برحق و انسانی  ی جامعه نتوانست اين خواستهسنتهای  يهاما با مقاومت ال

رای و حق انتخاب شدن و انتخاب  حقدر جايگاه قانونی خود استقرار يابد؛ 
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يری جبران تاخخورشيدی با  3111های سياسی در سال  کردن درعرصه
ی آغازی برای حرکتهای  ناپذير در قوانين رسمی کشور پذيرفته شد و نطقه

: توان به اين سخن ميل کرد که بنابراين به جد می. دی شدينيستی بعفم
ايران، از دو جريان ايجاد مدارس غيرسنتی و  درحرکتهای فمينيستی 

حق رای زنان، به صورت  کسبدستيابی دختران به آموزش و پرورش و 
 .استبارزی از مشروطيت تاکنون پديدار شده 

ی تمدن ارسال شده و تحت  سوی زنی برای روزنامه ازهايی که  يکی از نامه
آن روزنامه به چاپ  32ی  شمارهدر  "مکتوب يکی از مخدرات"عنوان 

ی  در آستانه رارسيده، بهتر و مستندتر از هر سندی وضعيت زنان ايرانی 
کند؛ در  بازگو می( جنسيتی)جنبش مشروطيت و دگرگونی جامعه و سياست 

گذاشتند آن هم نه  ه مکتب میما را از پنج سالگی ب... " :آمده است نامهآن 
شديم از مکتب بيرونمان  نه ساله که می. بلکه ندرتا را،ی دختران  همه
توانستيم بنويسيم پدران  يم بخوانيم يا خط میتوانست اگر کتاب می. آوردند می

از دستمان گرفته، پاره کرده و شکسته  راعزيزمان با کمال تغير کتاب و قلم 
داشته باشد، مگر  خطه چه معنی دارد دختر انداختند ک و به دور می

... استخواهيد منشی بشويد؟ همين قدر که بتوانيد قرآن بخوانيد کافی  می
ی پدران تا زمانی که به شوهرمان  اين بود شرح حال ما دختران در خانه

اگر متشخص بوديم که بايد چند نفر خدمتگزار از برای ما معين . دادند می
اگر . زحمت خدمت کردن نکشيم و فرمايش بدهيم خودمانکنند که ما 

اگر . داری کار ديگری نکنيم ی و بچهدار رعيت بوديم که بايد غير از خانه
يش فراهم کند، ما تعشوهرمان يک شب قوه نداشت پنج سير نان از برای 

ما . يمنداشتزنها عرضه اين که بتوانيم خرج يک شب را رو به راه کنيم، 
ما  کهشما پدران ما بوديد . ز زائيدن چيز ديگر بلد نبوديمزنهای ايرانی غير ا

را اينطور پرورديد وگرنه ما هم، چون عموم خاليق دارای هوش و ذکاوت 
 زنفرقی که ما داشتيم ما . دارای عقل و شعور بشری بوديم همما . بوديم

در واقع ( 1، ص3125ربيع االول  7روزنامه تمدن، ) ".مردبوديم و شماها 
و سياست بوده و پيش از مشروطيت نه  جامعهرانی، در غيبت کامل از زن اي

ی خود و نه شناختی جنسخبری از حقوق خويش داشت و نه آگاهی از هويت 
تاريخی  وی همه جانبه  توان به سيطره اين همه را می. اش از وظايف انسانی

و « متافيزيک جنسيت»های مختلف  فرهنگی ربط داد که حامل اليه
ای بود که سراسر تاريخ فرهنگ و اجتماع  ی نابرابرانهمردساالرهای  بنيان

ترديد اين فرهنگ مردساالر، آموزها و  بود؛ بی دادهايرانی را در خود جای 
معارفی بود که ريشه در استقرار  وها  دار گفتمان های خود را وام کنش

يت جنبش مشروط کهای  ای داشت و در دوره فرهنگی سنتی و نهادينه شده
 ميرزا گذراند؛ های پايانی خود را از سر می پديدار ساخته و به رشد رساند، رمق

يرزا مآقاخان کرمانی يکی از مدرنهای کالسيک ايرانی عصر قاجاريه، همانند 
ی گفتمان روشنفکری در ايران که توجه به  فتحعلی آخوندزاده، گشاينده

اش قرار داده بود  هنگیی اجتماعی و فر را در ميان مدرنيته زنانی  مسئله
، در تحليلی از وضعيت (221و ملحقات آن، ص  الدوله مکتوبات کمال: ک.ر)

زنان ايران نه تنها در نظرها خفيف " :يسدنو زنان در اجتماع سنتی ايران می
يرند، بلکه از هر دانشی مهجور اسو بی وقر و حقير يا ذليل و ضعيف و مانند 

آدم  هنرهای بنی تمامخبرند و از  يز عالم بیو از هر بينشی دور و از همه چ
 سالچرا نباشد و حال آنکه يک هزار و دويست و هشت . ثمر بهره و بی بی

های خراب  زاويه خانه مستورند و از معاشرت دور و در چادر است که در
ريسند و بر وفق طبيعت ضعيف خود  وار از خياالت زنانه خويش می عنکبوت

در فکر اينکه به چه حيله از دست آن شوهر نامرد شب  همهشب . بافند می
يبان خود را خالص کند و روز همه روز در خيال گرنمرود کردار، شداد رفتار 

يعی و هوسات نفسانی خويش به طبآنکه چه تزوير از برای اجرای تنفسات 
يران نه همان ااهتمامی در معيشت و تربيت زنان  خالصه بی... کار آرند

ايع و ـی طبـده، بلکه باعث خرابـفساد اخالق ايشان ش اسباب خرابی و
 سه ) "...ايشان است انـدگـبازمانالق ـاخ

 (315مکتوب، ص 
ی استقرار مشروطيت را بايد در  در دوره زنانيکی از بارزترين موارد حضور 

های  از ياد رفته ـ قوچانحکايت دختران )جريان فروش دختران قوچانی 
يران ای پارلمان  و طرح آن در نخستين دوره (233انقالب مشروطه، ص 

دانست که در آن، زنان هم پای مردان آزاديخواه به تظلم خواهی برخاسته و 
مجلس اول و نهادهای ) .انسانی خود سخن به ميان آوردند حقوقاز 

 ( 172مشروطيت، ص 
درخواست  ـ آموزش و پرورش دختران بهآن پس بود که طرح دستيابی  از

قابل تاملی را در  مجادالتمطرح شده و ... ی برابر با مردان وحقوق سياس
توان به  یمخواهان و سنتگرايان دامن زدند؛ در اين رابطه  ميان مشروطه

ای اشاره کرد که همزمان با امضای قانون اساسی از سوی مظفرالدين  نامه
ی مجلس به چاپ  خورشيدی، از طرف زنی در روزنامه 3225دی ماه  درشاه 
يسنده خواستار حمايت از آموزش زنان و مشارکت نويده و در آن، رس

خواهان نيز  ير روزنامه که از مشروطهسردباجتماعی آنها شده است؛ در جواب 
يد داشته و آموزش زنان را تاکبوده، بر حفظ مناسبات سنتی زنان و مردان 

راجع به  کهداری، حفظ ناموس و علومی  امور اطفال، خانه"منحصر به 
ی  در امور خاصه"دانسته و دخالت زنان را  "اخالق و معاش خانواده باشد

دانسته که حال " ای از قبيل علوم پليتيکی و امور سياسی فعال مداخله رجال
با اين حال زنان از ( 1، ص 0روزنامه مجلس، ش ) ".ندارد اقتضاايشان "

به فعاليت در  های انسانی خود پرداختند؛ آنان خواستهپای ننشسته و به طرح 
با حضور در مراکز عمومی مانند  وی اجتماعی روی آورده  امور خيريه
و ايجاد مجالت  دخترانهها و تاسيس آموزشگاههای  خانه يتيم ـدرمانگاهها 

سنتی  فرهنگی  های جنسيتی را در ساختار مردساالرانه زنانه، اولين تکانه
 . ايران به وجود آوردند

ی  ی آگاهی بخشی به حقوق زنان در دورهرراستادجمله اقداماتی که  از
ای بود که از سوی  ی زنانه مشروطيت انجام گرفت، تاسيس نخستين مجله

منتشر و  تهراندر « زبان زنان»با عنوان  3235آبادی در سال  صديقه دولت
 3155آبادی به سال  صديقه دولت پرداخت؛ به بيان مسائل زنان در جامعه می

تولد شد؛ آموزشهای اوليه را در خانه گذراند و پس از آن، ی در اصفهان مقمر
صديقه که به همراه پدر . ای داد سالگی تن به ازدواج ناخواسته پانزدهدر سن 

اقامت داشت، به اصفهان بازگشته و در تشکيل  تهرانچند سالی در 
 3233آبادی در سال  دولت. گرفتهای زنانه نقش فعالی به عهده  انجمن

و عراق  کرمانشاهجله زبان زنان را تاسيس و دو سال بعد از راه خورشيدی م
و  بودميالدی در آنجا  3327راهی پاريس گرديده و تا سال ( فعلی)و لبنان 
های  التحصيل شده و همزمان در فعاليت ی تعليم و تربيت فارغ از رشته

 به نمايندگی از زنان ايرانی 3320يت داشت و حتی در سال فعالفمينيستی 
بازگشت به ايران،  در پاريس شرکت داشت و بعد از زنانالمللی  در کنگره بين

تعليم و تربيت مدرن در ميان  گسترشبه رفع اشکاالت مدارس دخترانه و 
ی کليه مدارس بازرسآبادی مدتی رياست  دولت. زنان ايرانی اهتمام داشت

کانون »خورشيدی، به رياست  3135دختران را بر عهده داشت و در سال 
اش، به مبارزه  آبادی در حد امکانات زمانه صديقه دولت. برگزيده شد «بانوان

های جنسيتی پرداخت و در کنار اصرار بر آموزش و  تبعيض باو مقاومت 
ی پوشش زنان و جديت در کنار گذاشتن حجاب را  مسئله دختران، پرورش
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در ... " :شتاش نو وصيت نامه تا به حدی که در داد،وجه همت خود قرار 
زنانی را که با . شرکت نکند باحجابام حتی يک زن  مراسم تشييع جنازه

آبادی در سن  يقه دولتصد ".بخشم چادر بر سر مزار من بيايند، هرگز نمی
 .درگذشت ـبه روايتی  ـخورشيدی  3115هشتاد و پنچ سالگی به سال 

 وق ـحقاق حقار اـنيز در ک« درات وطنـمخ منـانج»الی بود که ـين در حا
اعضای موسس اين انجمن به  ازآبادی  انسانی زنان ايرانی بودند و دولت

سلطان و  بانو اميرصحی ماه چونی ايرانی  ی اوليهها فمينيست همراه ديگر
سوادآموزی و  بههای دستيابی زنان  فعاليت در عرصه... محترم اسکندری و
ر کار خود قرار داده های اجتماعی و سياسی را در دستو مشارکت در زمينه

 . بودند

 

 ای از مشروطيت نتيجهزنان بمثابه  حقو 

 

ی اوليه و ارکان اساسی مشروطيت، بعد از ساليانی که ها دنبال تثبيت پايه به
سوخت،  های داخلی می يگانگان و آشوببهای  ايران زمين در گرداب دخالت

ور وزيدن گرفته ی کشملای که شميم آرامش و امنيت بر مرزهای  در دوره
ی  ميانه ی زنان و احقاق حقوق جنسيتی در بود، مطالبات معوق مانده

های نوگرايانه مورد توجه نخبگان فرهنگی و سياسی قرار گرفت و  درخواست
ايرانی، خواستار رسميت يافتن حق انسانی زندگی آزاد و  کنارمردانزنان در 

ی اول مطالبات  ان مرحلهتو با مردان شدند؛ می مساواتتوام با برابری و 
خواهی، در  ی از انديشه و کنش مشروطهتوابعزنان ايرانی را همچون نتيجه و 

های  بود که درخواست آندرخواست مشارکت فرهنگی زنان دانست؛ بعد از 
به  پسهای اجتماعی و از آن  زنان متجدد و نوگرای ايرانی، به آزادی

که در  ـدام از اين سه مرحله مشارکت در مسائل سياسی کشيده شدند؛ هر ک
 .کنيم را به اجمال بررسی می ـاند  با هم بوده توامشرايطی 

فرهنگی از سوی زنان و مردان متجدد ايرانی همانطور  مشارکت درخواست
شد، تبار به دوران مشروطيت و پيش  نوشتهکه پيش از اين به اشاره 

ان، دستيابی به حق ی زنفرهنگی مطالبات  برد؛ سرلوحه های آن می زمينه
بود که در  کشورآموزش و پرورش و ورود زنان و دختران به مراکز آموزشی 

 درنه و افرهنگ سنتی تماما از آن مردان و در خدمت توليد دانايی مردساالر
های معرفتی، به غايت زن ستيزانه و  های تاريخی و رشته برخی از برهه

ی زنان از  اقع محروميت گستردهدر و. جنسيتی بوده است نابرابرحامل دانش 
ی متافيزيک جنسيت و اقتدار ديدگاه  يهپاآموزش و پرورش که بر 

دور ماندن آنان از آگاهی به  وی اصلی انزوای زنان  مردساالرانه بوده، هسته
از زنان در تاريخ  راترين حق  حقوق و جايگاه خود را بارور ساخته و ابتدائی

سرآغازهای تالش برای دستيابی  در. ودپيش از مشروطيت دريغ داشته ب
بی خانم وزيرف که  بعد از اهتمام بی پرورش،زنان ايرانی به آموزش و 

يان به تعطيلی کشيده سنتگرادبستان دوشيزگان او بعد از يک ماه از سوی 
ی  مدرسه" خسروپناه،شد، فعاالن حقوق زنان از پای ننشسته و بنابه گزارش 

ربيع  30ی بود که در ا ين دوره تاسيس شد، مدرسهی ديگری که در ا دخترانه
 تهراندر  "مکتب دختران"م، با نام  3352آوريل  33/ق.ه 3120االول 

ی  برنامه. االول همان سال فعاليت خود را آغاز کرد افتتاح شد و از جمادی
و  "خواندن و نوشتن به طرز جديد"ی مکتب دختران دو عرضه کلی آموزش

در اين مدرسه بر خالف دبستان . گرفت می را در بر "يعصناتربيت و تعليم "
يخ ايران، جغرافی و حساب آموزش داده تاردوشيزگان، ادبيات فارسی، 

مواد درسی مکتب . يتی بودترب ـشد و محتوای مطالب آموزشی اخالقی  نمی
ی و قرائت قرآن فارسنامه و کتاب صدپند و ديکته  کتاب تربيت"دختران به 

در  حال،با اين . شد محدود می "البنات و اخالق مصور تربيتمجيد و کتاب 
مکتب دختران مانند دبستان دوشيزگان، دانش آموزان صنايع و 

گرفتند که مهارت در آن برای زنان آن دوره مزيت  می فراهايی را  کاردستی
 ( 13ی زن ايرانی، ص  ها و مبارزه هدف) ".آمد درخور توجهی به شمار می

ی اجتماعی از ديگر مطالبات زنان ايرانی بود که ها درعرصه فعاالنه حضور
سوی نوگرايان مورد توجه قرار گرفت؛  ازبه دنبال آگاهی به موقعيت انسانی 

زنان راجع به مسائل  نظرهای بانوان و ابراز  در اين زمينه ايجاد کانون
با تاسيس انجمن  وی مشروطيت  از دوران اوليه که حقوقی و جنسيتی

خورشيدی شروع شده بود، درسالهای بعدی  3273ات وطن در سال مخدر
های صنفی و  ای از بانوان متجدد ايرانی در تشکل يافت و عده گسترش

های زنان بيشتر  های اصلی انجمن اجتماعی ديگری حضور يافتند؛ برنامه
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گرديد و در کنار  ی برای زنان میشهروندحول محور تثبيت حقوق قانونی و 
در گزارشی از اين  گرفت؛ برمی المنفعه را نيز در خدمات عامآن ارائه 
هر " :يسدنو خورشيدی می 3225ها، مجله دنيای اسالم در سال  گردهمايی

نمايند؛ صحبتهای زنان حول  چهارشنبه خانمها در اين جلسه شرکت می
برای قوانين عمومی و اجرای آن است و به نقش زنان در  تفاهمپيشرفت و 

کانون : به نقل از)" .شود تاکيد بسيار می تجارتی  ر و توسعهپيشرفت کشو
ی غيبی نسوان  های اجتماعی، اتحاديه يتفعالی  در ادامه( 72، ص ...بانوان با

يب قوانين برابر برای زنان تصوخورشيدی تشکيل و بر  3220تهران به سال 
 .در مجلس مشروطيت توجه داشتند

ده و شاعر و سياستمدار به ابراز وجود ينه، زنان در مقام نويسنگزاين  در
های اجتماعی را که در اجتماع سنتی  پرداختند و راههای يک سويه در عرصه

های جنسيتی تبديل نمودند؛ با  چالش آوردگاهايران از آن مردان بودند، به 
يزاسيون، زنان در طبقات مدرنگسترش شهرنشينی مدرن و رشد فرايند 

يش گذاشتند و نمااجتماع را به  حضور خود در های خدماتی، کارگری و صنف
های صنعتی و ديگر  پا به پای مردان ايرانی در سازندگی و پيشرفت

برگزاری کنگره نسوان شرق در سال . ی مدرنيزاسيون تالش نمودندها عرصه
ی عطفی در  حقوق انسانی زنان در آن، نقطه برخورشيدی و تاکيد  3133

رود که در روند آتی نهضت  می شماريرانی به ی زنان ا مبارزات حق طلبانه
پيگيری مصوبات کنگره و  گذاشت؛ی رجازنان تاثيرات ماندگاری از خود ب

آن ايراد کردند، راه را برای هوشياری  جلساتمطالباتی که سخنرانان در 
يی حقوق اجتماعی و سياسی شناسازنان و اهتمام دولتهای وقت در راستای 

آبادی بود که  يقه دولتصدی بارز و فعال اين کنگره،  هزنان هموار نمود؛ چهر
مستمر و  تالشهای فمينيستی خود را آغاز و با  از دوران مشروطيت فعاليت

 وی خويش توانست برخی از قوانين نابرابر را به نفع برابری مردان  وقفه بی
زنان در حقوق قضايی و عرفی ايران جايگزين کند؛ در آن کنگره هم وی از 

ی بی هويتی  ی بود و طی سخنانی دوران سپری شدهاصلدانندگان گر
ی مردساالر و نابرابر ايران  جامعه بهجنسيتی زنان ايرانی را با صدای رسا 

 .اعالم نمود

ی زنان، اگر چه از همان دوران استقرار براحقوق سياسی  درخواست 
و لحاظ بافت سنتی  بهمشروطيت مورد توجه قرار گرفته بودند، اما 

يت به مشروطهايی پس از  ی فرهنگ و اجتماع ايران، تا دهه مردساالرانه
محاق فراموشی سپرده شد و تنها به دنبال تالش و اهتمام برخی از مردان و 

های زمانه بود که مشارکت در امور سياسی و  نوگرا و آگاه به دگرگونی زنان
شد؛ صديقه های اجرايی کشور برای زنان ايرانی فراهم  عرصهورود به 

های سياسی  درخواستی ايران در رابطه با  يهاولآبادی از فمينيستهای  دولت
يقين بدانيد که ... انتخاب داشتيم شرکتاگر ما زنان حق ... " :نويسد زنان می

يا يک نفر اعيان،  مالک،هرگز يک نفر مستبده، يک نفر متنفذ، يک نفر 
 انتخابجور آدمها  يک نفر متشخص، يک نفر بازرگان، يا کسان اين

(... 331جنسيت، ناسيوناليسم و تجدد در ايران، ص : به نقل از) ".کرديم نمی
 3112ايرانی بعد از پنج دهه تالش و فعاليت مستمر، سرانجام در سال  زنان

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را در نهادهای  توانستندخورشيدی 
در انتخابات شهريور همان نماينده  زنانسياسی به دست آورده و نخستين 

يافتند؛ چند ماهی از  راهی بيست و يکم مجلس شورای ملی  سال، به دوره
به  راجعی قانونی  انتخابات مجلس شورای ملی نگذشته بود که اليحه

شرکت بانوان در انتخابات ابتدا در مجلس شورا و سپس در بهمن ماه همان 
ميسيون کشور، به صورت سنا مطرح و بعد از ارجاع به ک مجلسسال در 

بند اول " :در اين ماده واحده آمده بود رفت؛ای به مجلس سنا  ماده واحده

انتخابات مجلس شورای ملی  قانونی سيزدهم  ی دهم و بند دوم ماده ماده
و هم چنين  استکه مربوط به شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 

قانون انتخابات مجلس سنا  ی ذکور از ماده ششم و ماده نهم قيد کلمه
ماده واحده فوق که . شود حذف می 3122چهاردهم ارديبهشت  مصوب

تقديم شده تصويب  3112آذر  25 ی مصوبه اليحه آن طبق ماده واحده
صورت مذاکرات ) ".باشد ين قانون میاوزارت کشور مامور اجرای . شود می

ايرانی، شهروند  زنانبدين ترتيب ( 3112اسفند  7، 10مجلس سنا، جلسه 
شوکت  ـهاجر تربيت  ـها منيره ابتهاج سميعی  شناخته شده و خانم

رو پارسا و نزهت نفيسی برای  فرخ ـمهرانگيز دولتشاهی  ـجهانبانی  ملک
الملوک  ی ملی و بانوان مهرانگيز منوچهريان و شمسشورانمايندگی مجلس 

 (121ور، ص سنات) .انتخاب شدند سنامصاحب برای سناتوری در مجلس 

يت و تالش و اهتمام زنان ايرانی از مشروطيت تا به فعالنهايت، نيم سده  در
... حقوقی و ـتربيتی  ـهای آموزشی  يتفعالدست آوردن حق رای که از 

متافيزيک جنسيت و مستقر  ازهای سنت که برآمده  گذشته و چالش با آموزه
ی ايرانی  جامعهی غايب  مهنه و زن ستيزانه بود، نياهای مردساالر در گفتمان

 خودبه روشنايی حضور در جامعه رسيده و بخشی از تاريخ ايران زمين را به 
اختصاص دادند؛ تاريخی که حاصل و محصول برخورد فرهنگ سنتی ايران 

های فرهنگ و تمدن مدرن را با  ای از اليه يته بود و اليهمدرنبا دنيای 
 .ای داده استدر خود ج زنان،آگاهی و زيست از حقوق 
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 زاده و غربگرائیسيدحسن تقی
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ها و نقش آفرينی. ها نيستتاريخ خالی از نقش افراد و تأثير شخصيت
نمايانند و ر بزنگاهها و برآمدهای تاريخی بيشتر میتأثيرگذاريها خود را د

های ها و بيراههامکان ارزيابی خود را در پيامدهايشان يعنی گشايشگری راه
اين امر در باره . نمايندتازه در مسير ساخت و ساز جامعه و آينده فراهم می

های صاحب از چهره زادهتقی.  کندزاده نيز صدق میشخصيت اجتماعی تقی
نام تاريخ معاصر جامعه روشنفکری و سياسی ماست که از آغاز زندگی 

های فراوان بوده است و هنوز هم پس ساز بحثاجتماعی خود همواره زمينه
، عمل و (3112بهمن )از گذشت حدود چهار دهه از درگذشت وی 

های اساسی است، موضوع بحث تا آنجا که اگر اش موضوع بحثانديشه
های تاريخی امروز ما بر پايه آگاهی از مفردات انديشه بررسی و بازنگری

و به قصد بازشناسی افکار و عملکردهائی باشند که به نفع يا  تجددخواهی
زاده و راهی که به سوی اند، از کنار تقیزيان سنت تجددخواهی ايرانيان بوده

 . توان بی سخن عبور نمودای مدرن نشان کرد، نمیدستيابی به جامعه
راهی را . عيت آن است که تشخيص راه از بيراهه هرگز سهل نبوده استواق

زاده ـ البته به همراهی همفکرانش ـ در ايران و در يکی از برآمدهای که تقی
های يک جامعه گيری بنيانتجددخواهی و نوسازی کشور و در آغاز شکل

ت ـ و مدرن در عمل گشود ـ يا به سخن دقيقتر راه گشوده را نمايانتر ساخ
خود در تمام درازای زندگی اجتماعی خويش در رهروی آن استوار ماند، 

ها چون بيراهه، کوره راهی پرمخاطره و ناپيمودنی، کجراهی به دهه
اما اين راه هرچه بود ـ و هرچه که باشد ـ در برابر . ناکجاآباد جلوه داده شد

اه تجدد، سخت جانی روحيه پس زنش و مقاومت ما در نيافتادنمان به ر
سرسختانه تا به امروز دوام آورده و همچنان به مثابه راهی نرفته ـ بهتر 

بگوئيم نيمرفته ـ به سوی آينده در برابر ما گشوده است و هم اکنون نيز با 
مان قرار گرفتن جامعه در نقطه عطفی ديگر در مسير تاريخ تجددخواهی

 .کشدحضور سنگين خود را به رخ می
اخذ )مآب شدن ايرانيان زاده که در آن بر ضرورت فرنگییعبارت معروف تق

بدون هرگونه دخل و تصرفی تکيه داشت، بيان فشرده و ( تمدن اروپا
سال پيشی  25نمادينی از آن راه بود و از همان آغاز و در جامعه عقب ماندة 

که در شمار بيشترش، عالوه بر داشتن پا در گِلِ سنت، نيم آگاهی تازه خود 
دانست، با اريخ و گذشته خويش را اسباب کافی سربلندی و غرور ملی میاز ت

و به . های بسيار روبروشدمباحثات و مجادالت و بيش از همه با مخالفت
گرائی آميخته به تفکر سنتی به تدريج از دو سه دهه بعد هم که همان ملی

مثابه  پناهگاه گريز از کسب آگاهی و اخذ فرهنگ و تفکر غربی بدل شد، به
و . زاده درآمدترين ادله محکوميت شخصيت اجتماعی ـ سياسی تقیمحکم

در پس اين محکوميت همه اقدامات ديگر وی در مقام يکی از برجستگان 
اقداماتی که در . خواهی و تجددطلبی ايرانيان ناديده گرفته شدتاريخ مشروطه

های نو و يشهحقيقت هيچ چيز نبود جز اشاعه همان فرهنگ غرب، اشاعه اند
گسترش آگاهی نسبت به اجزاء همان انديشه و فرهنگ و نشان دادن ابزار و 

زاده برزبان ای که تقیجمله. يابی و نهادينه کردن آناسباب و اسلوب دست
و قلم جاری ساخت در اصل چيزی نبود جز بيانی بس فشرده از يک نظام 

انباز شدنمان در  ارزشی، از يک الگوی آزمايش شدة پيشرفت، از ضرورت
ای که در پيروی از اصل و منطق تأثيرگذاریِ جهانیِ تمدن پويا و زاينده

فرهنگ و تمدن برتر بر واماندگان و توقف يافتگان، خواه ناخواه ما را اگر 
کشيد ـ همانگونه که تا توانستيم با آن همراه شويم به دنبال خود مینمی

زاده در منطق خود تابع منطق یتق. ايمامروز به دنبال آن کشيده شده
ها و پيشرفت بر بستر بده بستانهای فرهنگی، علمی و تجربی در همه زمينه

بر بستر حرکت و ارتباط جوامع گوناگون با هم بود و تا جائی که دامنه 
تحقيقات و تفکراتش نشان ميدهد، مروج اصل انتقال، تداوم و تأثيرگذاری و 

او و ديگر همفکرانش پايبند . هامه زمينهپيشرفت دستاوردهای بشری در ه
 :به اين اصل بودند و باور داشتند که

اخذ و اقتباس علوم و رسوم و تمدن و سنن از اقوام خارجه از اموری است » 
که از تشکيالت قومی در دنيا مرسوم و مانند وصلت و قرابت ميان طوايف 

صفات انسانی  غير متجانس مايه ترقی نوع بشر و آبادی دنيا و تکامل
 « .گرديده است

رفتن آن تکيه داشت، با نگاه  زاده بر آن انگشت گذاشت و برراهی را که تقی
به مسئله اصلی ايران، نه تنها در روزگار دويست ـ صدسال پيش بلکه هم 

از نظر . ماندگی کشور و برای خروج از اين وضعيت بودامروز، يعنی عقب
ران هم انديش وی ـ مسئله اصلی و اساسی زاده ـ و بسياری از روشنفکتقی

ما خروج از واپس ماندگی و رفتن به راه توسعه، ترقی و تجدد در همه 
البته اين دريافتی . رفتن به راهی که پيش از آن غرب رفته بود. ها بودزمينه

فرايافتی بود که . زاده و هم نسالنش نسبت دادنبود که تنها بتوان به تقی
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مانده در اء گوناگونش و در پاسخ به نيازهای يک جامعه عقبارائه آن در اجز
همه سطوح متفاوت اجتماعيش، از همان سپيده دم بيداری ايرانيان، در عمل 

از . زاده ارائه شده بودتوسط پيشگامان ديگری در چندين دهه پيش از تقی
از يک فرنگی و اجنبی توسط عباس « پرسش دورانساز»همان نخستين 

ميرزا « نوطرح »زاده گرامی تاريخ تجددخواهی ايرانيان گرفته تا ميرزا شاه
دستگاه سياست « بساط کهنه»مقام فرهانی در اصالح  خان قائمابوالقاسم

از نخستين اصالحات اداری و ساختاری اميرکبير گرفته تا . ايران
خان مستشارالدوله برای خواهی ملکمی و تالشهای ميرزا يوسفقانون

نظام حقوقی، پيش از رسيدن به مرحله وضع قوانين و استقرار تأسيس يک 
خان از ستيزها و نقدهای گزنده و روشنفکرانه ميرزا فتحعلی. نهاد قانون

آخوندزاده از پايگاه آگاهی از فرهنگ و مناسبات فرنگی به سرتاپای جامعه 
ش و ايران و ايرانی گرفته تا تالشهای فروغی و ديگرانی چون داور و تيمورتا

های مدرن از طريق ايجاد بنيادها و نهادهای اجتماعی رضاشاه در تحقق ايده
اين همه اگر در مضون و معنا بروز رويکرد ما به غرب، به غربی شدن . مدرن

و ايستادن بر آگاهی از غرب و تمدن غرب و تغيير خود بر مبنای اين آگاهی 
 نبود، پس چه بود؟

تاريخ تجددخواهی ايرانيان و پس از تجربه امروز پس از دويست سال از آغاز 
سده نوسازندگی و گرفتن دو انقالب بزرگ ضد و نقيض، در فاصله يک

ای نوين، بايد به قدر کافی ها و نهادهای تمدنی نو در ايجاد جامعهقالب
تجربه آموخته باشيم که بفهميم؛ راز اصلی پيشرفت ـ آنچه که غرب 

ا ايجاد سخت افزارها و نهادهای مديريت دار آن است ـ تنهسدهاست طاليه
هيچ نهادی بدون انباشتگی از مضامين خاص . و اداره جامعه نو نبوده است

تواند آنگونه که خود و هيچ سخت افزاری بدون نرم افزار مناسب خود نمی
 .بايد عمل کند

مان، در بررسی تجربه پرسش امروز ما در رويکرد به تاريخ تجددخواهی
وطه و در تعمق روی عمل و نظر پيشگامان انديشه تجددخواهی انقالب مشر

تواند باشد که آيا پيشگامان ها، مسلماً ديگر اين نمیو در پس آن تجربه
تجدد در ايران در رويکرد خود به غرب و الگوی پيشرفت درست يا نا 

تنها پرسش اين است که آيا آنها به . انددرست، محق يا به ناحق بوده
آنهائی که برای . رسيده بودند« آنگونه که بايد عمل کند»ستی از دريافت در

ای نو را از غرب آغاز کردند بار واردات در و پيکر و ستونهای جامعهنخستين
و نظام اقتصادی، اداری و بوروکراسی را پايه گذاری کرده و جامعه نظامند را 

ز نظام ايجاد کردند، کسانی که پيشگام تأسيس مدارس جديد بوده و ا
آموزش نوين، علم آموزی و آموزش همگانی دم زدند و نظام آموزشی را 
آفريدند، آنهائی که برای اولين بار درفش قانونخواهی را برافراشتند و از 
جدائی نظام حقوقی از احکام شرعی و از استقالل رأی در بسط و گسترش 

امعه و از حقوق و اقتباس قوانين جديد بر اساس نيازمنديهای انسان و ج
رهائی از تعبير و تفسيرهای منحصر به منابع دينی و از چنگال متوليان دين 
سخن گفتند و نظام حقوقی و قضائی و دادگستری را تأسيس کردند، آيا آنها 

ها و نهادها در خدمت چه چيز دانستند که کارکرد همه اين بايدها و نظممی
 کسی بنا شود؟و چه کسی بوده و بايد بر محور چه چيز و چه 

زاده تا انقالب اسالمی، ما نه تنها دلمشغول چندين دهه پس از نسل تقی
چنين پرسشی نبوديم بلکه در يک درخود فرورفتگی سراپا احساسِ 

های زنش غرب و راهتحقيرشدگی و مظلوميتِ به تاراج رفتگی و در پس
انديشه  رفتة آن، اصل قضيه و هسته اصلی و انگيزه باطنی اين پرچمداران

ترقی را انکار کرديم؛ اين را که پيشرفت ميل انسان است و اينکه پيشرفت 

های خصوصی و جز بهينه ساختن زندگی فردی و اجتماعی در همه زمينه
عمومی، مادی و معنوی نيست و جز بر پايه آزادی و حقوق تضمين شده 

البته که تشخيص رابطه ميان تالشهای . شودفردی انسان حاصل نمی
خواهی تا انقالب پيشگامان انديشه پيشرفت و تجدد از صدر جنبش مشروطه

اين تالشها، بارز « هسته و انگيزه اصلی»های نوسازندگی کشور با و تا دروره
های و برجسته ساختن اين هسته و دفاع از آن و تداوم و انتقال آن به نسل

 !  های ديگر بودبعد، با روشنفکران نسل و نسل
روزی انقالب اسالمی و پس از شکست همه جانبه ـ و بيش از هر پس از پي

ترين راهها برای دفاع از چيز شکست در اخالق روشنفکری ـ ما ابتدا به ساده
خود پرداختيم و بدنبال عوامل شکست، انگشت اتهام را به سوی همان انکار 

دند، اين که آنها مقلدان سطحی غرب بو. گرفتيم... زاده وشدگانی چون تقی
آنها جوهر انديشه غرب . همه چيز را وارونه فهميده و به ما انتقال داده بودند

و مدرنيته را نفهميده و کنار گذاشتند و تنها به وارد کردن عوارض تمدن 
زاده با آن اما اين که روشنفکران پس از تقی. غرب بسنده کردند و و و

زاده اين که نسل تقی! چه کردند، اصالً مشغله فکری ما نبود« هسته اصلی»
و نسل پيش از وی با دريافتی درست راز پيشرفت را در همان تمدن غرب و 

کردند و ما برعکس، به اين پيشرفت ايجاد رابطه فعال با آن جستجو می
پشت کرده بوديم و اين که با دستاوردهای انقالب مشروطه و با انديشه 

ميتی نداشت و از نظرها پيشگامان آن چه رفتاری صورت داده بوديم، اه
 .پنهان داشته و ناديده گرفته شد

آنچه خود »اما امروز پس از سه دهه چالش و کشاکش فکری با خود و با 
و به ياری کارهای پيگير انديشمندان برآمده از تجربه شکست در « داشت

زمينه تاريخ، انديشه سياسی و با آشنائی با مفاهيمی چون استمرار تاريخی، 
گسست در انديشه و تاريخ و ارزيابی کارکرد روشنفکری و تعهد  تداوم و

اخالقی آن بر بستر اين مفاهيم و با پشتوانه نگاه جستجوگری که شناسائی 
دستاوردهای فکری و فرهنگی ايرانيان را بر بستر جنبش بيداری و 
تجددخواهی و خط تداوم و انتقال آن از نسلی به نسل ديگر را بر بستر زمان 

کند، به سپاس حاصل کار چنين کسانی، ديگر در ميدان ری میپيگي
کشاکش با انديشه پيشرفت جز خودمان در برابر خويش و در برابر انديشه 
پيشرفت هيچ هماورد ديگری نمانده است و موضوع نبرد همچنان باقی 

ها و کند شخصيتدر چنين صحنه عريانی اخالق روشنفکری حکم می! است
شان بنشانيم و به بازخوانی و هی را در جايگاه شايستهسرآمدان تجددخوا

بازانديشی نظر و عمل کسانی که ابزارهای چيرگی در اين نبرد را ـ و بيشتر 
 .اند، بپردازيمنبرد با خود را ـ در اختيار ما قرار داده

های آموخته از دو امروز به همت همان انديشمندان و در سايه انبوه تجربه
اری پر فراز و نشيب، سنت تجددخواهی ايرانيان در پرتوی سده تاريخ بيد

طبيعی است که در اين . شودديگر و از زوايای نوينی بررسی و بازخوانی می
زاده نيز مانند بسياری از روشنفکران اين دوره بازخوانی نقش اجتماعی تقی

های نو مورد توجهات جديدی قرار گيرد و تاريخی در مسير اين پرتوافکنی
ن جمله اساسی وی نيز نه به شيوه متداول گذشته، در خأل و جداشده از آ

هايش های وی و در پيوند با ساير گفته و نوشتهمتن، بلکه در بستر انديشه
در باره همه موضوعات اجتماعی و با توجه به آن چه که در پس و پيش آن 

مندان به ما ضمن اين که عالق. گفته و انجام داده است دوباره خوانی شود
تاريخ تجددخواهی ايرانيان و دوستداران آشنائی با ديدگاههای نو در باره 

زاده را به مراجعه به آثار محققانی چون دکتر جمشيد بهنام، دکتر ماشااهلل تقی
کنيم، همچنين به منظور گراميداشت اصغر حقدار  توصيه میآجودانی، علی
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صدمين سالگرد انقالب  زاده در اين مجموعه ويژة بزرگداشت يکتقی
ترين تحليل از شخصيت اجتماعی ترين و در عين حال فشردهمشروطه، جامع

مان را که به قلم زاده و نقش و تأثير وی بر فرهنگ تجددخواهیتقی
گامهائی به پيش، گامهائی »داريوش همايون است و پيش از اين با عنوان 

صد سال »شار وی ـ بخش اول از فصل ششم کتاب در دست انت« به پس
. آوريمدرج شده است، مجدداً می 23ـ در تالش شماره « کشاکش با تجدد

در عين حال ترديد نداريم که در کوششهای آتی، محققين انديشه 
تجددخواهی و پژهشگران تاريخ اين انديشه در ايران آثار بسيار ديگری در 

 .زاده منتشر خواهند نمودباره سيدحسن تقی

 
 
 
 
 

 مايونداريوش ه
 
 

پس از . ايران دوران قاجار شاهد نخستين کوششها برای رسيدن به اروپا بود
عباس ميرزا، اميرکبير همان برنامه مستعجل اصالحات اداری و نظامی را با 
تاکيد بيشتر بر زيرساخت فرهنگی دنبال کرد و دارالفنون او که نخستين 

ای سراپا  گی جامعهدانشگاه نوين ايران است جنبش بزرگی در تاالب فرهن
در اواخر پادشاهی ناصرالدين شاه، به رهبری . فرو رفته در نادانی بود

سپهساالر، يک برنامه محدود اصالحات از روی نمونه تنظيمات عثمانی 
های بکار بستنی به  نوسازندگان ايران در جستجوی نمونه. بارها سقط شد

نمود، مگر آنکه دور  ی میتر نگريستند که نمونه کامل ترکيه و بعدا ژاپن می
دانست؛  ترکيه سرمشق بهتری  دست بود و کسی چيز زيادی از آن نمی

گذشت برای ايرانيان چندان باربط  اما آنچه در جهان عرب می. داد بدست می
ترين ساعتهايش نيز  اعراب مستقل نبودند چنانکه ايران در تاريک.  نمود نمی

های روشنفکران ترقيخواه عرب  انديشه دست کم در نام مانده بود؛ و با آنکه
های واپسماندگی  های شرقی با آنکه در زمينه در زمينه واپسماندگی جامعه

خاورزمين و اصالح دينی و آزادی زنان و باززائی فرهنگی و جدائی دين از 
کرد ولی ميدان عمل در ترکيه  سياست توجه روشنفکران ايرانی را جلب می

خالف همتايان عرب خود در پی درآوردن تجدد از  بود و روشنفکران ترک بر
 . دل اسالم نبودند

درگيری جدی با تمدن تازه به نويسندگان و سياستگران جنبش 
آن روشنفکران بودند که در برخورد با غرب، با . گردد خواهی برمی مشروطه

برتری فرهنگی انکارناپذيرش، از نظرگاه درست، يعنی دگرگون کردن 
گفتمان تجدد با آن جنبش آمد و در بافتار . ی نگريستندبينی سنت جهان

context سران روشنفکری . توان جدا کرد ايران مشروطه را از تجدد نمی
های  آن جنبش از اواخر سده نوزدهم درهای بحث را در تقريبا همه زمينه

يک برنامه فراگير اصالحات سياسی و اجتماعی گشوده بودند و بويژه به 
اش را در پيکار برای تکان دادن جامعه  ايرانی جای شايستهناسيوناليسم 

ولی تفکر . آلود و در سراشيب از هم گسيختگی داده بودند پراکنده خواب
درباره تجدد در دست روشنفکرانی که محمدعلی جمالزاده، يکی از خودشان، 

کار سياسی . بر آنان نهاده است به دامنه و ژرفای الزم رسيد« ها برلنی»نام 
نه پيش از آن مانندی داشت نه، ( 3322تا  3335از )ـ فرهنگی آنان 

« ها برلنی»در ميان . های بعدی، پس از آن از درخشش افتاد شرمندگی نسل

خود : توان برخورد ای نامدارترين مردان سياست و ادب ايران می به پاره
کوتاه جمالزاده که تا ميانسالی يک آتشفشان انرژی و نوآوری بود و داستان 

و نخستين پژوهش اقتصادی و تکان نوسازندگی را به زبان فارسی داد؛ 
رمان اجتماعی را وارد ادبيات فارسی « تهران مخوف»مشفق کاظمی که با 

های ادبی و تاريخی به  کرد؛ ابراهيم پورداود و محمد قزوينی که پژوهش
ترين  تهشيوه اروپائی را در ايران رواج دادند؛ امين رسولزاده، از برجس

مندان اجتماعی اوايل سده بيست ايران، که در برلين نبود ولی با  انديشه
زاده  زاده همکاری نزديک داشت و مرامنامه حزب دمکرات که با تقی تقی

 .نوشتند پيش طرح بسياری اصالحات پهلوی گرديد
 
 
 
 
 
 
 
 

ما و  زاده بود که از بزرگترين مردان همروزگار ترينشان حسن تقی اما برجسته
نخستين نماينده سنت روشنفکر ـ روزنامه نگار ـ سياستگر ايران بشمار 

ترين  رود و نه تنها بلندترين جا را در جنبش مشروطه دارد بلکه باربط می
چه در پيکار مشروطه و چه در .  رهبر نخستين موج تجدد به عصر ماست

د با کمتر کسی زمينه نظری تجدد، تکانی را  که او به جامعه سياسی ايران دا
او از رهبران رده نخست انقالب مشروطه بود و در .  توان مقايسه کرد می

تسليم ناپذيری و پيکارجوئی تا پای مرگ رفت و در نخستين جنگ جهانی با 
همکاری آلمان به سازمان دادن مقاومت برضد نيروهای اشغالی روس و 

واهی از خ ناکامی در جنگ و شکست جنبش مشروطه. انگليس برخاست
ترين  ، او را که هوشمند3353همان لحظه پيروزی بر ارتجاع و استبداد در 

ناظرش بود به جبهه پيکار فرهنگی و فلسفی کشانيد؛ کميته مليون را در 
. اداره کرد 3322در برلين تشکيل داد و روزنامه کاوه را در دو دوره تا  3335

و هنوز بر گفتمان  کاوه خود از رويدادهای مهم صد ساله گذشته ماست
زاده بود که به دوره دوم خود  خواهی در تقی مشروطه. گذارد تجدد اثر می

از پيروزی بر )خواهی  توان نماينده موج اول و دوم مشروطه رسيد و او را می
او همه نبردهای . هردو شمرد( اهلل خمينی اهلل نوری تا شکست از روح فضل

ران مشروطه را از نسل اول سياسی و انتلکتوئل شش دهه نخستين دو
آزاديخواه انقالبی تا نسل دوم ترقيخواه اقتدارگرا در صف اول جنگيد و 

گفتند هيچ ايرانی  داناترين همروزگارانش می)اش  گذشته از پايگاه فرهنگی
و سرمشقی که در استواری کاراکتر گذاشت، در ( رسد زنده به پايش نمی

 .  اتر استگفتمان تجدد از همه آن گذشتگان با م
و  dedicationاش پيش بود و در سرسپردگی  زاده که همواره از زمانه تقی

و دوری از عوامفريبی کمتر مرد سياسی دورانش به پای او  آرمانگرائی
ايران مانند . رسيد زودتر از هر روشنفکر و سياستگری مسئله را دريافت می

يابد  ی تحول میگذارد و به دمکراس هر کشور ديگری که به تجدد پا می
مردمانی بايک حکومت و زير يک : شد بايست نخست يک دولت ـ ملت می

های  قانون که در سرزمينی با مرزهای معين و دور از جنگ داخلی يا هجوم
ايران اوايل سده بيستم، با حکومت پارلمانی و بی آن، . زيند پياپی خارجی می

ر بيشتر روی کاغذ خواهان ناگزي بود و طرح مشروطه چنان کشوری نمی
اعضای کميته مليون، رويارو با چنان واقعيتی، در کنار فعاليت . ماند می

نگار ـ سياستگر ترين نماينده سُنت روشنفکر ـ روزنامه زاده برجسته تقی  
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ماندگی ايران  های واپس های جنگ، به انديشه درباره ريشه سياسی سال
در اين »: های آنان را جمالزاده به اينگونه آورده است نتيجه بحث. پرداختند

زاده نمودند  باب صحبت آقای کاظمزاده در جلسه بنا بر تنقيدی که آقای تقی
که تقليد از اروپائيان هميشه جايز نيست و بعضی اظهارات ديگر از اين قبيل، 

ها بدون زبان و مذهب در همه  باالجماع هيئت عامله قبول کرد که ايرانی
اين رهيافت راديکال به تجدد در « .ها نمايند چيز ديگر بايد تقليد از فرنگی

های منظمی  ل گرفته شد و ما در آنجاست که به بحثدنبا« کاوه»صفحات 
اگرچه به )درباره رواداری مذهبی، کنار گذاشتن عزاداری و آداب وحشيانه آن 

زاده در همان  تقی. خوريم برمی...  وضع زنان، جدائی دين از سياست( اشاره،
های بيگانه بود  زمان که ايران دستخوش هجوم و مداخالت هر روزه قدرت

داد که اگر راست بخواهيم نه خطر بزرگ از خارجه است نه راه  میهشدار 
ترين خطر و اعظم آفات ملت و  بزرگ... ها از ايران نجات دور کردن فرنگی

 (3)«.مملکت همانا آفت داخلی است و عدم تعليم و تربيت عمومی
گويد سخت زير نفوذ  چنانکه دکتر بهنام در کتاب خود می« ها برلنی»

رايج آن زمان بويژه در محافل ترقيخواه ترکيه و جهان عرب های  انديشه
زاده تعديل شدة سخن عبداهلل جودت، روشنفکر ترک  فتوای تقی. بودند می

تمدن يکی بيشتر .  گفت تقليد و رونويسی از غرب خطرناک است بود که می
. بايد آن را بطور کامل پذيرفت، مانند گل سرخی با خارهايش می: نيست

استوار : را به راه حل ترکيه متمايل کرد«  ها برلنی»شنفکران ترک تاثير رو
کردن بنيادهای دولت ـ ملت؛ و تجدد آمرانه و به شتاب، که شصت ساله 

بيداری نوين ملی و . بعدی ايران را با سرعت کمتر و بيشتر ساخت

 زاده ايرانشهر در آن ناسيوناليسم ايرانی، ابزار اصلی دولت ـ ملت بود و کاظم
در نظر من بيش از وحدت »: گروه بيش از ديگران در اين زمينه کار کرد

در جائی که . بشر و حتی بيش از اتحاد اسالم به اتحاد ايران بايد کوشيد
بيگانگی و نافهمی به جائی رسيده که اهل هر واليت و بلکه هر شهر، 

سيده و از اغلب مردم وقتی اسم وطنش پر... شمارد واليت ديگر را غربت می
در اين ايران که نه تنها جهالت و نفاق و ... گويد شود اسم مولد خود را می می

های مختلف و  تعصب، افراد آن را دشمن همديگر ساخته بلکه داشتن زبان
غيرمتجانس نشان داده که خود ... عادات و مراسم نيز طوری اين ملت را

پيش از آشنا ... دشمارن مردم نيز اهالی واليت ديگر را از ملت ديگری می
کردن ملت ايران با اجزای ديگر بشريت بايد او را با افراد خود آشنا کرد و 

ماها بايد بيش از هر چيز ايرانی باشيم و ايرانی ... آشتی داد و برادر نمود
ايرانيت يک کلمه مقدس و جامعی است که . ناميده بشويم و ايرانی بمانيم

گستر خود  ب و زبان در زير شهپر شهامتتمام افراد ملت را بدون تفريق مذه
 «.دهد جای می

دين »: رساند گيری می همين ديد ملی او را در موضوع مذهب به چنين نتيجه
محصول ايمان است و ايمان يک امر وجدانی و قلبی است که ميان بشر و 

... شود و هيچ فرد ديگری حق مداخله بدان ندارد آفريدگار او حاصل می
ــ تميز دادن دين از  3... قالب فکری و دينی چيست؟فرض من از ان
ــ جدا کردن شئون روحانی از شئون جسمانی يعنی  2.  خرافات و اوهام

ــ موافقت دادن احکام دين با مقتضيات  1.  تفريق امور شرعی از امور مدنی
به نظر من مذهب تشيع دو جنبه خاص دارد که ... و احتياجات ترقی و تمدن

يکی از اين دو . سازد به قبول کردن همه عناصر تجدد و تمدن می آن را قادر
و ... گشوده بودن باب اجتهاد است که سرچشمه ترقی و تعالی و تمدن است

ديگری اين است که دين اسالم که بيش از هزار سال است مال ايران شده 
و در شکل شيعه تکامل کرده يک نوع دين ملی ايرانيان گشته يعنی روح 

زاده در آستانه برخاستن  کاظم( 2)« .ی مهر خود را بدان زده استايران
کرد که اجتهاد تنها در چهارچوب  وار ايران از خاکستر قاجار توجه نمی ققنوس

ايمانی و دينی است؛ با انديشه آزاد تفاوت دارد؛ و چندان بيش از حرام و 
بر مکتب شان  که پيروزی« اصوليان». تواند برود حالل کردن خاويار نمی

« فقه پويا»اخباريان از سوی اسالميان و خاورشناسان بسيار به منزله چيرگی 
شود در واقع  جشن گرفته می( به گفته واپسين دژبانان ارتجاع مذهبی)

را در پيشبرد ( و نه بقيه مردم)توانستند دست همان فقه و همان مجتهدان 
در همان نخستين مصلحت خودشان، از جمله رسيدن به نظريه واليت فقيه 

خواست ببيند که جدا کردن دين از خرافات  او همچنين نمی. مراحل، باز کنند
و اوهام چه آسيبی بر اسالمی که هزار سال مهر روح ايرانی بر آن خورده 

توانند سرچشمه ترقی و تمدن باشند خواهد  است و مجتهدانی که گويا می
 .زد

ثهائی بود که در جهان عرب نيز ها بازتابی از بح بسياری از اين انديشه
های ترک  ولی روشنفکران عرب برخالف کماليست. جريان داشت

جستند و  همزمانشان، عموما پاسخ را نه بيرون از اسالم بلکه در خود آن می
از اجتهاد گذراندند « تطور»صدساله بعدی را نيز همه برای بدرآوردن تجدد و 

الش برای اسالمی کردن تجدد و اين ت. و هنوز در اين وادی سرگردانند
« ها برلنی»ای  گشت، از آنها به پاره الدين افغانی بر می اصالح، که به جمال

ای انداخت که پايانش  و نسلهای پس از آنان را بر کژراهه( 1)نيز رسيد 
 .انقالب و جمهوری اسالمی بود

طنا و ايران بايد ظاهرا و با»زاده و شرط اول مشهور آن  برنامه تجدد تقی
دوم »: دو شرط ديگر نيز داشت« مآب بشود و بس جسما و روحا فرنگی
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اهتمام بليغ در حفظ زبان و ادبيات فارسی و ترقی، توسعه و تعميم آن؛ سوم 
او نخستين کسی بود «  .نشر علوم فرنگ و اقبال عمومی به تاسيس مدارس

ين روزنامه که به توسعه زبان و نقش زبان در توسعه توجه کرد و کاوه نخست
او و همفکرانش . فارسی بود که به پيشبرد و نوسازندگی زبان همت گماشت

زبان فارسی را يکی از عوامل کاميابی در پذيرفتن تمدن غرب در عين حفظ 
ای که غربی است و  تسليم شدن به پديده: شمردند هويت ملی ايران می

که زبان و های خوب و سازنده و ماندنی فرهنگ ايران  نگهداشتن جنبه
آنها نه تنها شناخت غرب بلکه بهمان اندازه . ادبيات فارسی رکن آن است

دانستند تا نه از تجدد  شناخت نيک و بد فرهنگ و ادب ايران را الزم می
زاده و گروهش ريشه در   مآبی تقی فرنگی. بترسيم، نه به خود شيفتگی بيفتيم
ايران از سوی ديگر  سو و تاريخ و فرهنگ شناخت ژرف فرهنگ غرب از يک

توانست پيش از آنکه عميقا فرنگی شود عميقا ايرانی نشده  او نمی. داشت
احمد مد  حکم او برای زمانش زود بود و سی سال بعد که مانندهای آل. باشد

در هنگامی که روشنفکر نه به سبب مايه فکری خود، يا )روز شده بودند 
لکه به دليل موضع ضد اش، که شرط اول روشنفکری است، ب آزادمنشی

 3121/3315در . حتا زودتر بود( شد حکومت باب بازار، به اين نام شناخته می
همان زمانها که جريان روشنفکری ايران در اندک اندک در ارتجاع فرو 

زاده در پی روشنگری برآمد و گرچه سخن بيست و پنج سال  رفت تقی می
توجه به فاصله زياد با اروپا  شکيبی جوانان دانست که با پيش خود را از بی

اين نبايد »خواستند به يک جهش خود را به آن برسانند، هشدار داد که 
وصول به غايت ... حمل بر جايز بودن سستی و توقف در مسير تدريجی

منظور من از تمدنی که غايت آمال ما باشد تنها ... تمدن مطلوب شمرده شود
علوم را، يا تبديل عادات و لباس و  شان مبادی با سوادی مردم و فرا گرفتن

وضع ظاهری آنها بر عادات مغربی نيست بلکه روح تمدن و فهم و پختگی 
و رشد اجتماعی و روح تساهل و آزادمنشی و آزاده فکری و مخصوصا 

دوستی از نوع  خالصی از تعصبات افراطی و متانت فکری و وطن
ايد خود است که هنوز دوستی مغربيان و شهامت و فداکاری در راه عق وطن

توانست در هر صفتی که بکار  او می( 1)« .ايم به اين مرحله نزديک نشده
 . برد خود را در نظر داشته باشد می

ها از روی نمونه ژاپن و  رفع و دفع تدريجی فرنگی»دربرابر او جمالزاده از 
د زاده در ديد ناسيوناليستی خود همچنان تن کرد و کاظم دفاع می( ؟)بلغار
ايم که ايران نه روحا و فکرا و ظاهرا و باطنا فرنگی بايد  بارها گفته»: رفت می

بلکه ترقی بايد بکند و تمدنی . بشود و نه در حال ناگوار امروزی بايد بماند
مخصوص به خود که آن را تمدن ايرانی بتوان ناميد تحصيل و ايجاد 

رفع و دفع . نی بيرون نرفتها از ذهن ايرا اينگونه توهمات تا دهه( 5)« .نمايد
ها به ضديت با فرهنگ غرب دامن زد که به خود گرفتنش تنها راه  فرنگی
بود؛ و تمدن ايرانی دستاويزی برای  رفت از چنبر بينوائی و وابستگی می برون
های اصيل خود به  کردند و با تبر ارزش گرايان شد که تجدد را نفی می سنت

 .رسيده بوديم زدند ريشه هر چه از پيشرفت که بدان
« ها برلنی»اند که به پيام  روشنفکران امروزين ايران هشتاد سالی الزم داشته

آن . باز گردند و آن را در پرتو تحوالت سده گذشته از نو ارزيابی کنند
پيشروان، خود برآوردن همه آرزوهايشان را نديدند ولی بيشتری در پايان 

جامعه ايرانی پيموده بود، و سهم خود در ای که  توانستند از فاصله زندگی می
عموم آنان باور خود را به ضرورت دگرگون کردن فرهنگ . آن خرسند باشند

خواندند، و  ايرانی که آن را تمدن در معنای گسترده خود شامل فرهنگ می
پذيری جامعه، نگهداشتند و بسياريشان سهم فعالی ــ تا آنجا که  تحول

شان نرسيد ــ در  داد و هيچگاه به ظرفيت واقعی ها  اجازه می سياست بازی

از ميان آنها يکی، جمالزاده، انقالب اسالمی را ديد و با . ها داشتند دگرگونی
زاده چنين فرجامی را در  تقی. ترين رويدادها روبرو شد آن همچون پذيرفتنی

يگانه اميد ايران جوان و آينده بر اين عده »: بينی کرده بود پيش 3332
که به نکات تمدن ملل ... تربيت شدگان با معرفت و با هوش»)ود معد

ولی .  است( «اند برخورده و درست فرق زندگی ما و اروپا را ملتفت شده
تاثيری که در ... شوند وقتی که از اوضاع ممالک متمدنه مطلع می... بدبختانه

يج از به تدر... شود اين است که کم کم از ملت خود سير شده آنها حادث می
اگر جوش و خروشی داشته باشند زبان به طعن و تنقيد ... قوم خود بيزار شده

 (0)« .دشمن وطن خود می شوند... و باالخره... ملت خود گشوده
گيری و  جمالزاده تا آنجاها نرفت و تا مغز استخوان ايرانی ماند، ولی خرده    

کيدن چشمه هايش بود با خش نکوهش ايرانی که درونمايه بيشتر رمان
زاده را نداشت که  او خوشبينی تقی. آفرينشگری در او به سودازدگی رسيد

نيروی برانگيزنده هر سياستگر ـ و نه سياست باز ــ است و نا اميد از 
شناخت، آن را سزاوار حکومت همان آخوندها  ای که ديگر نمی جامعه

بيشتری اش گذشت با آنها نزديکی روحی  دانست که هر چه از زندگی می
توان نمونه ايرانيانی دانست که در فضای غربی از هيچ  جمالزاده را می. يافت

ای  رسند سطح خود را به تصور نوميدانه کس کم ندارند و به ايرانی که می
او و همفکرانش در آن نخستين . آورند که از ايران و ايرانی دارند پائين می

يشانی بود، به در و ديوار های سده بيستم که خود سراسر پليدی و پر دهه
های  زدند و اگر ذهن فضای ناممکن ايران هنوز قرون وسطائی می

آنهمه توانائی . های درست رسيد ها را نيافت به پرسش شان همه پاسخ جوينده
هائی که امروزمان در برابرش  انديشه و شهامت اخالقی در تيرگی سال

توانائی شناخت واالئی  هاست ای که مدت چشمه روشنائی است، و در جامعه
excellence  را از دست داده است و تنها برانگيختگی عواطف خام و زبان

های طرح تجدد آنان  کم و کاستی. قدر ماند يابد بی اسطوره و افسانه را در می
که گناهش به گردن همان فضای نا ممکن قرون وسطائی بود بر خودشان 

مندان اجتماعی ايران تا  از همه انديشهزاده، که  شان، تقی افتاد؛ و بزرگترين
ای شد که سهم  کشی کوته نظرانه ها پيشتر بود، قربانی چنان شخصيت دهه

 .  بزرگش در انقالب مشروطه نيز از ياد رفت
های يک نسل و دو نسل،  ولی اگر تاريخ را، چنانکه هست، از پيشداوری

خواهی  آنها مشروطه. فراتر بگيريم هيچ دريغی بر آن مردان نوآور جايز نيست
های خود توانست  بينی که به رغم کاستی را ژرفتر بردند و به يک جهان

ما امروز به . جامعه ايرانی را به مسير بازگشت ناپذير تجدد بيندازد درآوردند
گوئيم و در آنچه به گرفتن  اش را آغاز کردند سخن می زبانی که آنها توسعه

. رويم ارتباط دارد بر همان راه میهايش  تمدن غرب بويژه نظام ارزش
عرفيگرائی و رواداری مذهبی؛ دفاع از دولت ـ ملت که يکپارچگی سرزمينی 
جزء اساسی آن است؛ نوسازندگی فرهنگ و زبان ايران؛ و شناخت و 
نگهداشت و پيشبرد ميراث باشکوه ملی را آنها به ما آموختند و به آيندگان 

رمانی گمراهان، و هنر نزد ايرانيان است و های آ در برابر بازگشت به گذشته
بس، و بيرون آوردن جهان امروز از هزار و چهار صد سال و دو هزار و پانصد 

امروز نزديک به صد سال پس از کميته مليون . سال پيش، هشدار دادند
ها، و در سر و کار با بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ايران بهتر  برلنی

 .برد زاده پی رمانی پيکار مردانی چون تقیتوان به ابعاد قه می
 

 :ها پانوشت
  3373ها، انديشمندان ايرانی در برلن، جمشيد بهنام،  انتشارات فرزان، تهران،  ــ   برلنی 0تا  3
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 سريرا شاگردان

 
 

 
 1نوشته داريوش همايون« صد سال کشاکش با تجدد»نگاهی به کتاب 

 
 یمبارزه حافظه عليه فراموش  
 
 

گويند آن را با طال  شنوند می در زبان فارسی وقتی سخن آبدار و پرمغزی می
سرشار از سخنان آبداری « صد سال کشاکش با تجدد»کتاب . بايد نوشت

اما از با طال نوشتن . است که بسياری از عبارات آن را بايد با طال نوشت
هتر آن است که ايم، ب ای بر نگرفته سخنان آبدار در تمام طول تاريخ بهره

 . های همايون را ملکه ذهن خود کنيم حرف
 
 
 
 
 

کتاب همايون با انقالب . موضوع کتاب به خوبی از عنوانش پيداست
نگرد  فصل به تاريخ معاصر ايران تا امروز می 31شود و در  مشروطه آغاز می

کتاب وجوه گوناگونی . رسد و در اثنای آن کشاکش ايران با تجدد را برمی
کتاب حاصل عمر . که دنبال کردن همه آنها مقصود اين نوشته نيست دارد

روشنفکری است که به اندازه موهای سر خود کتاب خوانده و بيش از آن از 
بنابراين مانند همه کتابهای خوب کتابی است که . فکرش کار کشيده است

ر در اينجا تنها به وجه فکری و تفسي. توان از صد زاويه در آن نگريست می
 . اندازيم تاريخی آن نظری می

پيش از ورود به مطلب همينجا بگوييم که تفاوت نوشته همايون با 
های ديگری از اين دست، در اين است که هيچ فصلی از آن در يک  نوشته

چنانکه در همان . ماند زمان همه جا شناور می. کند محدوده زمانی توقف نمی
ه نوشته شده، به غير از موضوع که مختص انقالب مشروط  فصل اول و دوم

گذشته با همه رنگارنگی آن در اين . خوريم اصلی به صد نکته ديگر بر می
اثر بخشی از زمان حال است و زمان حال با همه نکبت و فالکتش ادامه 

بدينسان کار سخن از مشروطيت يا هر لحظه تاريخی ديگر به امروز . گذشته
ها نيز به فصل  گيری ر دارد و نتيجهکشد و بيشتر از آن به آينده نظ می

شود بلکه در خالل مطلب انجام  ای در پايان کتاب واگذار نمی جداگانه
 . گيرد می

بيشتر يک »در باره انقالب مشروطه نويسنده عقيده دارد که اين انقالب 
. کنی که نظام کهن را واژگون کند جنبش سياسی و فکری بود تا سيل بنيان

کوشيدند و منظور از  بيش از قدرت، به اصالحات میانقالبيان مشروطه 
مشروطه به »هرچند . «اصالحات نو کردن جامعه ايرانی از باال تا پايين بود

خواست نرسيد ولی ايران صد ساله بعدی در وفاداری بدان، کژراهه  هرچه می
رفتن از آن، دور افتادن از آن، و دشمنی با آن ساخته شد و تا آنجا که بتوان 

 . «د تا هنگامی که مسأله ما نوگری و تجدد است، ساخته خواهد شددي
گويند  پس از مشروطيت، رضاشاه بر سر کار آمد اما بر خالف آنچه می

رضاشاه باعث شکست مشروطه نشد، شکست جنبش مشروطه موجب 
رضاشاه که از نظر خلق و خوی دنباله سنت سلطان . برآمدن رضاشاه شد

خواهان گرفت و به اجرا  اش را از مشروطه ه سياسیمستبد شرقی بود، برنام
بسياری از همزمانانش دمکراسی را برای ايران نامناسب و »گذاشت اما مانند 

با سرشت و « زور برهنه»و « شمرد برای برنامه اصالحات خود مزاحم می
 . باورهايش سازگاری بيشتر داشت

سی و نظامی زمان ای از بهترين استعدادهای سيا با منظومه»رضاشاه که 
، کارش را آغاز کرده بود، اگرچه بزرگترين ايرانی قرن بيستم بود و «خود

، اما فرايند پيشرفت را در برابر «انفجار فعاليت و سازندگی»دوره او، دوره 
گذاشت و شايد به همين  ساالری و ـ نه هر کدام شرط ديگری ـ می مردم

پايان « گويان گان و بله قرباندر حلقه ميانماي»اش سرانجام  سبب پادشاهی
 . يافت

بالفاصله پس از دوره رضاشاه و بويژه در طول سالهای ملی کردن نفت 
فرهمندی »مهمترين شخصيت سياسی مورد بحث مصدق بود که 

استعداد استثنايی او در فنون رهبری مردمی و ترکيب »را « مانندش بی
همايون . به او بخشيد «پيشه درستکار و ضد استبداد و ضد استعمار سياست

دهد که رهبران بزرگ تاريخی ما يا از زمينه فئودال و شاهی  توضيح می
مصدق از اين نظر »اند يا نيروهای مسلح و يا پايگان مذهبی، اما  برخاسته
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هنوز همتايی نيافته است که نه از اين راههای آشنا بلکه از راههای سياسی 
 .   «به باالترين جاها رسيد

رح بعدی در تاريخ ايران معاصر، انقالب شاه و مردم، بويژه مبحث مط
ارسنجانی . اصالحات ارضی بود که دکتر حسن ارسنجانی در آن درخشيد

را که از زمان مشروطيت در مجلس ماوا « درهم شکستن گروه حاکم سنتی»
از نظر . «دانست بست تاريخی جامعه ايران می چاره رکود و بن»گرفته بود، 

هيئت حاکمه »باقی بود، « باب و رعيتی و زمينداری بزرگ در ايرانتا ار»او 
 . «شد از جايگاه برتر آن پايين کشيد را نمی

های جامعه ايران نشد، تغييراتی  اما انقالب شاه و ملت تنها موجب دگرگونی
شاه پا در جا پای مصدق نهاد و »پس از آن . در پادشاه ايران نيز پديد آورد

سزاريسم را تکرار کرد و به هيئت يک رهبر سياسی فرهمند بار ديگر تجربه 
 . «در آمد که مستقيما با مردم در ارتباط بود

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
محمدرضا شاه اگر چه پادشاهی مانند رضاشاه و رهبری مانند مصدق نشد اما 

با يک سياست خارجی درخشان . دستاوردهايش از هر دوی آنان درگذشت
داشت و با دست يافتن به محور ايران ـ  رق و غرب را نگه میتعادل بين ش

به محض شکستن اين محور، . آمريکا، آرامش منطقه را برقرار کرده بود
در زمينه نفت نيز . شوروی به افغانستان و عراق به ايران حمله کرد

المللی تنها به صورت  سال پس از مصدق، کنسرسيوم بين 33هنگامی که »
ترين صورت آن عملی  ران در آمد، ملی شدن نفت به کاملخريدار نفت اي

 . «گرديد
درباره انقالب اسالمی تفسير همايون اين است که از زمان انقالب مشروطه، 
انقالبيان، چه بر اثر اعتقاد و چه بر اثر فشارهايی که وجود داشت، در پی 

روحانيت  57از آن زمان تا سال . آشتی دادن آرمانهای خود با اسالم برآمدند
پايگاه خود را حفظ کرده بود و به حوزه اقتدار آن آسيب جدی وارد نيامده بود 

ها و تاسيسات ديگر را در سراسر کشور  و همچنان شبکه مسجدها و حسينيه

هايش با  در اين زمان طبقه متوسط ايران که تجربه. در اختيار داشت
ه بود، بار ديگر به گرايی مصدق و راديکاليسم چپ به شکست انجاميد توده

همان بستر آشنای جنبش مشروطه، »يعنی . برداری از مذهب افتاد فکر بهره
 . «گيری از نفوذ مذهب و آخوند برای پيشبرد هدفهای سياسی بهره

کند بايد بين انقالب و  نويسنده به ناگزيری انقالب عقيده ندارد و فکر می
يت انقالبی و انقالب هزار بين موقع»موقعيت انقالبی تفاوت گذاشت چرا که 

فرسنگ فاصله است و از هر صد موقعيت انقالبی يکی هم به انقالب 
 . «انجامد نمی

موقعيت انقالبی فراهم آمده بود اما پيروزی انقالب بيش  57در ايران سال 
از آنکه پيروزی نيروهای انقالبی باشد، شکست دستگاه حکومتی در برابر آن 

های باالی اجتماعی و روشنفکران با  اسالمی اليهدر انقالب . نيروها بود
رفتار دو دالنه و اظهارات دو پهلو و متناقض مقامات »انقالب کنار آمدند و 

گروه حاکم ايران نيز که در بيست . آب به آسياب انقالب ريخت« آمريکايی
و پنج سال پايانی سلطنت محمدرضاشاه نقشی جز اجرای منويات پادشاه 

توانست  ابتکار و اعتماد به خودی تهی شده بود و نمینداشت، از هر 
 .تصميمی بگيرد

گويند از  نشينان می از ديد همايون انقالب اسالمی برخالف آنچه خارج
انقالب اسالمی يک انقالب فرهنگی بود که هويت . توطئه غرب برنخاست

هواداران رژيم پيشين ». و فرهنگ را در کانون گفتمان خود قرار داده بود
های سترون خود و انقالب انگليسی به دست آمريکا، يا  هرچه در توطئه بافی

انقالب اسرائيلی به دست آمريکا، و هفت خواهران نفتی و فراماسونها به 
رهبری ملکه انگليس، پافشاری کنند، نيرو و پيام آن انقالب، فرهنگ و 

زاينده از چند دهه پيش از انقالب، فرهنگ و هويت با رنگ ف. «هويت بود
تا نفی و »اسالمی در برابر پيشرفتهای اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت و 

. «کوچک شمردن تالش ملی برای بيرون آمدن از چنبر واپسماندگی رفت
در بيست و چند سالی که از انقالب گذشته است حاکمان اسالمی هر چه 

 .  «شان همواره فرهنگ و هويت بوده است دلمشغولی»اند  کرده
ز انقالب حرکت مهم و قابل بحث تاريخ ايران دوم خرداد است که پس ا

توانست پيروز  اما دوم خرداد نمی. «عامل خيابان را وارد سياست ايران کرد»
داشتند و مشکلی که « به اصالحات نگرشی اداری»شود زيرا دوم خرداديان 

اصالح حکومت اسالمی به اصالح در خود »گرفتند اين بود که  نديده می
سوال اساسی اما هم در رابطه با دوم خرداد و . «يافت اسالم نيز بستگی می

آيا اسالم با دمکراسی »هم در ارتباط با حکومت اسالمی، اين است که 
به نظر همايون کوشش برای . «ليبرال يا تجدد اصال سازگاری دارد؟

تسلط بر اسباب پيشرفت غرب »بازگشت به اسالم در مقابل تجددخواهی که 
 .  کوششی بی حاصل است« ستا

کند و راه سومی  در اين عرصه پرهياهو گاهی بوميگری نيز ميانداری می
از مانندهای ». يعنی هم طرفدار اسالم است، هم هوادار دمکراسی. پيمايد می

بازرگان تا خاتمی و سروش و همفکرانشان در کشورهای عربی، هواداران 
الم، آن را بيشتر به عنوان يک اين رهيافت سوم در پويش عصر طاليی اس

تر و  کنند و در پی يک جامعه اسالمی گشاده مايه الهام تلقی می
 . «ترند عقالنی

نگرانی عمده همه اينها، اسالميان، انقالبيان و بوميگرايان، در برخورد با 
در حالی که در برخورد با غرب . فرهنگ غرب از دست رفتن هويت است

بايد گرفت و چه را نگهداشت و به چه  می چه را»بايد روشن کرد که 
خواهيم علم و تکنولوژی را از غرب بگيريم آن هم تا  منظوری؟ آيا ما می

يا در پی دگرگون کردن خود هستيم ... جايی که به هويت ما آسيبی نزند؟ 

 
o خواهد که حافظه نداشته  چون حکومت توتاليتر از مردم می

کند که  باشند و شديدترين مجازات را نصيب کسانی می

کار همايون در تمام اين بيست و  اند پاسداران حافظه

گذر »، «ديروز، فردا»چند سال و نيز در هر دو سه کتابش، 

صد سال کشاکش با »و اکنون « نگاه از بيرون»، «از تاريخ

 . مبارزه حافظه عليه فراموشی است« تجدد

 
o ای به تابناکی  بينيم که دوره در همين گذشته نزديک می

مايه چنان با  دوره رضاشاه، به کمک روشنفکری نابالغ و کم

خاک يکسان شده است که بيشتر تصوير معکوسی از آن 

در اين سالها که برخود بال نازل . بر جای مانده است

ايم و اين سبب هشياری بيشتر ما شده، تازه  کرده

ای که آهسته آهسته  هايی از آن دوره مانند آينه گوشه

. دهد شود، درخشش خود را نشان می زنگارش گرفته می

 . اينجا سرزمين فراموشی است
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اش دگرگون خواهد کرد؟ آيا  که ناچار هويت ما را نيز در مفهوم کهنه
های غرب بمانيم يا توانايی آن را  کوچک فراوردهخواهيم وارد کنندگان  می

ها  اش برتری فزاينده غرب در همه زمينه پيدا کنيم که در فرايندی که نتيجه
 .   «از جمله اخالق و معنويات است شرکت جوييم؟

های همايون بود که البته به خاطر فشرده شدن بيش از  اين خالصه حرف
هايی که همايون در  رفای کتاب در بحثژ. اندازه از عمق کتاب نشانی ندارد

بايد آن را . گردد گيرد، پديدار می اندازد، و زبان استواری که به کار می می
اين خالصه نيز بدون اشاراتی به تاريخ روشنفکری معاصر . خواند و لذت برد

در . ای ايران کامل نيست های اسالمی و خاورميانه و نيز پرداختن به ويژگی
افکند که   نيم نگاهی به روشنفکران ايرانی می فصل ششم کتاب

چه در پيکار مشروطه و چه در »زاده بود که  شان حسن تقی ترين برجسته
زمينه نظری تجدد، تکانی را که او به جامعه سياسی ايران داد با کمتر کسی 

اکبر داور  بيهوده نيست که کتاب به او و به علی. «توان مقايسه کرد می
از »زاده را که  خواهی، تقی شکست جنبش مشروطه. پيشکش شده است

هوشمندترين ناظرش  3353همان لحظه پيروزی بر ارتجاع و استبداد در 
کميته مليون را در برلين . «بود، به جبهه پيکار فرهنگی و فلسفی کشانيد

تشکيل داد و گروهش کاوه را منتشر کرد که در تاريخ تفکر ايران تأثيرگذار 
از رفع و دفع تدريجی »زاده  ز همراهان او در برلين، جمالا. بوده و هست

. کرد زاده ايرانشهر، ناسيوناليسم خود را بارور می گفت و کاظم می« ها فرنگی
زاده را نداشت که نيروی برانگيزنده هر سياستگر  بينی تقی خوش»زاده  جمال

غربی از  در فضای»، بلکه نمونه ايرانيانی بود که «ـ و نه سياست باز ـ است
رسند سطح خود را به تصور  هيچ کس کم ندارند و به ايرانی که می

 . «آورند ای که از ايران و ايرانی دارند، پايين می نوميدانه
از فخرالدين شادمان هم يادی بايد کرد که افکارش شکل ديگری از همان  

پس از  کرد و در هياهوی روشنفکران زاده بود و راه او را دنبال می افکار تقی
 .  شهريور بيست گم شد

حرف اساسی همايون در اين کتاب که مانيفست اوست اين است که 
اسالمی شدن و به هر راه ديگری رفتن و از اين شاخ به آن شاخ شدن، راه 

در ايران صد سال ». حل ايران نيست؛ راه حل ايران رفتن به راه تجدد است
توانستند  که تجدد بود و آنها نمی تمام اسالميان گوناگون پاسخ مسأله ملی را

های گوناگون خود نشان کردند و تا توانستند در انقالبی  بپذيرند، در اسالم
گذاشت  که از نظرشان نزديک به کمال بود و جايی برای بيشتر خواستن نمی

اما نتيجه همين شده « ترين اسالميان را فرمانروای کشور سازند اسالمی
ايرانيان بايد از الگوی شناخته شده و حاضر و  .بينيم است که امروز می

روی آنهاست پيروی کنند و به جای تالش برای اختراع  ای که پيش آماده
اين بازگشت تکامل يافته به حرفی . چرخ، به راه تجدد و اروپايی شدن بروند

زاده حدود صد سال پيش از اين در کاوه نوشت و گفت که  است که تقی
هيچگاه نيز . مآب شود و بس روحاً و ظاهراً و باطناً فرنگی ايران بايد جسماً و

به اين فکر ايراد اساسی وارد نيامد و اگر کسانی در تنقيد از آن سخن گفتند 
بار گفته بود در اين  زاده استناد کردند که يک بيشتر به سخن شخص تقی

 . زمينه تندروی کرده است
خواهيم  ن است که آيا ما میسوال اساسی اي: نويسد همايون به درستی می 

های غرب بمانيم يا توانايی آن را پيدا کنيم که  واردکنندگان کوچک فراورده
ها از جمله  اش برتری فزاينده غرب در همه زمينه در فرايندی که نتيجه

اخالق و معنويات است شرکت جوييم؛ غرب قرار است برای ما تنها همان 
ی نوزدهم در پی تصرف سرزمين و تاراج ها قدرت استعماری بماند که از سده

 منابع ما برآمد يا خاستگاه بزرگترين تمدنی هم هست که انسان تا کنون 

 توانسته است بنياد بگذارد؟  
کند که در  بحث عمده ديگر کتاب اين است که همايون به درستی اشاره می

حاصل آمده است « با زور کمرشکن خارجی»کشورهای جهان سومی، تغيير 
ما در ميان کشورهای اسالمی يک عامل مقاومت ديگر در کار بوده و آن ا

احساس خودبسندگی و فضيلت ذاتی است که تنها وام گرفتن از ديگران و 
اين احساس در ميان ايرانيان باز هم ». دهد به خدمت گرفتن آنها را اجازه می

بلکه به آنها نه تنها به غربيان تازه به دوران رسيده، . نيرومندتر است
از . «نگريستند مسلمانان ديگر نيز با احساس برتری فرهنگی و تاريخی می

کنم که خود همايون به مقدار زيادی دارای چنين  قضا من فکر می
جامعه »همايون باور دارد که . احساساتی است که به آن باز خواهيم گشت

« دايرانی پس از چند ده سالی بيراهه رفتن بار ديگر رخ به سوی تجد
تجدد در صورت جنبش مشروطه و نه رضاشاهی آن »بار  گذاشته است و اين

طرح نا تمام مدرن . در اين بازگشت ضرورتی است. که اسبابش فراهم نيست
 . «بايد از سر گرفت کردن ايران را باز می

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 آنچه درباره گذشته. شود کتاب همايون از دو بخش اساسی تشکيل می
آنچه . کند گيری می های خود برای آينده نتيجه گويد و آنچه از گفته می

ترين تحليلی است که تا کنون در زبان فارسی  گويد پرمايه درباره گذشته می
گويد  ايم، اما آنچه درباره آينده می از رويدادهای صد سال اخير ايران خوانده

نجا که ما مردمی هستيم های فراوانی توام باشد و از آ بينی چه بسا با خوش
زنيم، هر  که به جای شعور با احساسات خود سرنوشت و آينده را رقم می

تواند همه چيز  اتفاقی مانند آنچه همين چندی پيش در آذربايجان افتاد، می
کاراکتر شورش مردمی »گويد که  خود همايون به درستی می. را بر باد دهد

کند و گفتمان جامعه  تعيين می را نه نفس شوريدن، بلکه گفتمان جامعه
توان فراموش کرد  اما نمی. «ايرانی، امروز آشکارا گفتمان آزادی و ترقی است

. آيد که عوامل ديگر در آن دخالت نکنند که اين سخن زمانی درست در می
در همين وقايع آذربايجان، شورش مردمی با گفتمان غالب جامعه هماهنگ 

 

 

o  آوار جهل در ايران از آوار سوانح طبيعی

 .آيد تر است و مکرر هم فرود می هولناک

 

 
o يون در زمره نادر کسانی است که ميالن هما

درک حقايق »گفت  کوندرا درباره آنان می

خالف ميل شخص مستلزم تالش فکری 

بسيار است و چنين تالشی روشنفکر را 

 .«آيد خوش می

 



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

211 

 

. دادند سر می« بر ملت شريعتمدار آذربايجان درود»نبود و بازاريان تبريز 
راستش من با سخنی که در ابتدای فصل چهارم آمده بيشتر موافقم که 

دهند و با تندترين  بست رسيده روی می های بيمار به بن انقالبات در جامعه»
کنم  و فکر می« رسند ترين عناصر به پيروزی می شعارها و به رهبری افراطی

طول پنجاه شصت سال اخير هيچگاه تا حد امروز در  جامعه ايرانی در
در چنين شرايطی گفتمان غالب جامعه تعيين . بست قرار نداشته است بن

تواند همه گفتمان  طلبانه می يک حرکت نابخردانه و تجزيه. کننده نيست

حتا ما را اسير . دمکراتيزه کردن و تجددخواهانه جامعه را بر باد دهد
 . ه آرزوی حکومت اسالمی را بکنيمهايی کند ک درگيری

گويد که کار فرهنگ بطئی و آهسته است و کار سياست سريع  همايون می
طبعاً کار خود همايون و همگنانش از جنس فرهنگ است و تأثيرات آن ... و

توانند  برد با کسانی است که در عرصه سياسی ايران می. بطئی خواهد بود
نه از انقالب مشروطه تا کنون روحانيون ها را بسيج کنند که متاسفا توده
تواند همه را  اگر ما صد سال کار فرهنگی کنيم يک اتفاق ساده می. اند بوده

ها لزوما و معموال با بهترين افکار  نقش بر آب کند، چرا که بسيج توده
ايرانيان هماهنگی نخواهد داشت، بلکه بر عکس از همان جنس و قماشی 

ال پيش دست اندرکار آن بوديم و به صورت خواهد بود که سی چهل س
تر  آوار جهل در ايران از آوار سوانح طبيعی هولناک. انقالب اسالمی در آمد

 .آيد است و مکرر هم فرود می
گفت  همايون در زمره نادر کسانی است که ميالن کوندرا درباره آنان می

ين درک حقايق خالف ميل شخص مستلزم تالش فکری بسيار است و چن»
ها در ميان روشنفکران  همين تالش. «آيد تالشی روشنفکر را خوش می

چک، روسيه و ديگر کشورهای بلوک شرق، آنان را به صورت پيشروان 
غيراستالينی کردن جامعه در آورد و تا آنجا رفتند که به فروپاشی سيستم 

 های روشنفکران ايرانی نيز حاصل يقين است که تالش. استالينی ختم گرديد
با وجود . خواهد داد و سرانجام حکومت توتاليتر ايران را به زير خواهد کشيد

اين به دو علت وضع ما دشوارتر از مردمانی است که در اتحاد جماهير و 
يکی آنکه . بايد بود تر می کردند و از اين جهت بيمناک اقمارش زندگی می

بار خود را  کوله اتحاد جماهير شوروی با اقماری که به خود بسته بود چنان
ماند در حالی که در کشورهای  سنگين کرده بود که راهی جز فروپاشی نمی

تر مانند کوبا و کره شمالی و حتا در منطقه خودمان،  توتاليتر سبکبال
ديگر آنکه دشمن ما . ترکمنستان و ازبکستان از فروپاشی خبری نيست

اعراب در . ستتر ا نما عالجش سخت بار خانگی است و دشمن دوست اين
طول چند صد سالی که بر ايران حکمروايی کردند حافظه تاريخی ايرانيان را 

« خدمات متقابل ايران و اسالم»بعدها اعقاب آنان چندان در بوق . زدودند
امروز آنقدر که اسالم و امام و سنت . دميدند که به انقالب اسالمی منجر شد

رانی رواج دارد، بزرگی امپراتوری و حديث و روايات مذهبی در ميان جامعه اي
هخامنشی، آزادگی ايرانيان در حکومت اشکانی و پيروزی ايرانيان بر 

های  سال صفر توده. دشمنان آن روزی خود در دنيای ساسانی مطرح نيست
ايرانی نه تشکيل شاهنشاهی ماد و هخامنشی که هجرت پيغمبر از مکه به 

ها چه مانده است؟ تاريخ ايران به  ها و هزاره از آن همه قرن. مدينه است

اينکه ايرانيان فرهيخته بعدها . مثابه اليه نازکی در اسالم فاتح گم شده است
تمام سعی خود را کردند تا به عنوان مسلمان و کشور اسالمی کشور خود را 

همان سير به خاک . نجات دهند به علت آن بود که چاره ديگری نداشتند
در دوره اعراب اتفاق افتاد، امروز هم با پول نفت و سپردن تاريخ ايران که 

های ديگر ايرانيان دست به کار زدودن تاريخ و روايت جديد آن از  ثروت
ها هرچند به جايی نخواهد رسيد چنانکه در  اين تالش. ديدگاه روحانيان است

تواند  کم گرفتن آنها می کشورهای اقمار شوروی نرسيد ولی نديدن و دست
بينيم که  در همين گذشته نزديک می. باره آينده خود به اشتباه اندازدما را در

مايه چنان  ای به تابناکی دوره رضاشاه، به کمک روشنفکری نابالغ و کم دوره
با خاک يکسان شده است که بيشتر تصوير معکوسی از آن بر جای مانده 

ری بيشتر ايم و اين سبب هشيا در اين سالها که برخود بال نازل کرده. است
ای که آهسته آهسته زنگارش  هايی از آن دوره مانند آينه ما شده، تازه گوشه

اينجا سرزمين فراموشی . دهد شود، درخشش خود را نشان می گرفته می
 . است

يک نکته بسيار مهم ديگر در کتاب همايون اين است که وی جا به جا و   
گويد و عقيده دارد که  یانگيزی از ملت ايران سخن م همه جا به نحو ستايش

ترين لحظات تاريخی به نحوی بارز خود  اين ملتی است که در نااميد کننده
اين حرف اگرچه در تاريخ معاصر ايران کم و . را از مهلکه نجات داده است

نيمه ديگر اين است که اين . بيش درست است اما نيمی از واقعيت است
يی ـ و احتماال دو رويی که از همان گو های دور، چندان به دروغ ملت از زمان

نوشت  ها می جنس است ـ عادت داشت که پادشاهش ناگزير بر سنگ نبشته
و باز اين ملتی است که از زمان . خداوند اين ملت را از شر دروغ نگه دارد

ای ايستادگی نکرده و همواره جا  اسکندر تا کنون در برابر هيچ حمله جانانه
تر اينکه در اول کار از سر مخالفت با  شگفت. ستبرای دشمن خالی کرده ا

افکند و بعد از  می« از بيم مار بر دهن اژدها»دولت و حکومت خود، خود را 
شود گاه  يابد که اشتباهاش بس بزرگ بوده، پس مجبور می سالها در می

قرنها و گاه سالها برای نجات خود مبارزه کند و تازه دين و آيين و ثروت و 

 
 

o  يده روی بست رس های بيمار به بن انقالبات در جامعه»راستش من با سخنی که در ابتدای فصل چهارم آمده بيشتر موافقم که

کنم جامعه ايرانی در طول پنجاه  و فکر می« رسند ترين عناصر به پيروزی می دهند و با تندترين شعارها و به رهبری افراطی می

در چنين شرايطی گفتمان غالب جامعه تعيين کننده . بست قرار نداشته است شصت سال اخير هيچگاه تا حد امروز در بن

حتا ما . تواند همه گفتمان دمکراتيزه کردن و تجددخواهانه جامعه را بر باد دهد طلبانه می يهيک حرکت نابخردانه و تجز. نيست

 . هايی کند که آرزوی حکومت اسالمی را بکنيم را اسير درگيری

 



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

211 

 

چنانکه در حمله اعراب اتفاق افتاد در حالی که . هم سرانه بدهد فرهنگش را
روميان بر سر همان پيچ تاريخ با اندک ايستادگی خود را از نابودی نجات 

همان روحيه در نيافتن لحظه تاريخی و ايستادگی نکردن بود که آوار . دادند
کار و آنکه بخواهيم اسير اف بی. انقالب اسالمی را بر سر ما فرود آورد

توان فراموش  زاده بمانيم، نمی جمال« خلقيات ما ايرانيان»هايی چون  نوشته
طلبی، ويژگی بارز  کرد که همان روحيه سبب شده است که زرنگی و فرصت

از حمله اسکندر تا حمله اعراب، و بعدها در دوره انقالب اسالمی که . ما شود
الح از هر سو باد آمده، حمله دوم آنان بود، اين ملتی بوده است که به اصط

ايستد، و شگفتا که ما  باد داده است، و دريغا که باد هيچگاه از وزيدن باز نمی
ايم که زرنگی و باد دادن به هر  های وحشتناک در نيافته پس از اينهمه تجربه

پذيری رو به  گذشته از اين ما با ملت تحريک. سمت عاقبت خوشی ندارد
ها  سازی چپ حريک پی در پی آخوندها و زمينهانقالب اسالمی جز ت. روييم

افتادن از انقالبيگری نوع  های انقالبی و احساس عقب و انبار شدن عقده
روسی و چينی و آمريکای التينی، علتی نداشت و اگر شعور بر روشنفکران 

. بردند بايست کشور را در آن پيچ تاريخی به راه اصالح می ما حاکم بود می
دل اين ملت چه سود خواندن وعظ؟ نرود ميخ آهنين  ن سيهاما بر روشنفکرا

های روشنفکری ايران  بينی همايون که خود يکی از قله خوش. در سنگ
اندازد که مبادا اين گمان  ترساند، و اين بيم را به جان من می است، مرا می

دار را باور کنم که فضايل بسيار داريم و هنرها همه نزد ما گرد آمده  زمينه
ربطی مرا يه ياد يک جمله طنزآميز  اين ترس شايد بيجا به نحو بی. تاس

: اند و به بحث ما هم هيچ ربطی ندارند ربط اندازد که اجزای آن بی کوندرا می
دهد، زنده  فضای سالم بوی گند حماقت می. هاست بينی ترياک توده خوش»

م که افت اما بطور جدی ياد برخی قهرمانان بورخس می! «باد تروتسکی
 .توانستيم ای کاش ما هم می. توانستند روياهاشان را خلق کنند می

ترين روشنفکران ايران  اشکال همايون اين است که خود در جايگاه رفيع
زاده و چند تن انگشت شمار ديگر نشسته است، اما بين او و  چون تقی

انديش ما که به جای آنکه ملت را از  روشنفکران به قول او تاريک
اش آنکه در  نمونه)افتند  اشان باز دارند، خود به دنبال خطاهای ملت میخطاه

انقالب اسالمی ديديم و در اين اواخر مقاله آقای رضا براهنی درباره ملت 
روشنفکران خودمدار چشم به دست و دهان بازار و »آذربايجان، نمونه 

که ملت ما  ای که با هيچ مناری دره. از آسمان تا زمين فاصله است( «خريدار
 .    ساختند پر نخواهد شد ها می از کله

اما همه اينها مانع آن نيست که بگوييم همايون به عنوان يک روشنفکر کار 
بندد تا به ياد ملت بياورد که  کند و همه تالشش را به کار می خودش را می

شما همان ملتی هستيد که در زمانی که هنوز آسيا از خواب قرون خود بيدار 
بايد به  شده بود، انقالب مشروطه برپا کرديد و گام در راهی نهاديد که مین

خواهند اين  چيزی که حکومتگران ما دوست ندارند و می. تجدد ختم شود

گونه خاطرات را از صفحه تاريخ محو کنند، چنانکه همگنانشان در افغانستان 
 .دندهای بودا را طاقت نياوردند و با سنگ و کوه برابر کر مجسمه

کوندرا که هم سرنوشت روشنفکران ما بود در يکی از داستانها از زبان 
مبارزه انسان عليه قدرت، مبارزه حافظه است عليه »گويد  قهرمان خود می

خواهد که حافظه نداشته باشند  چون حکومت توتاليتر از مردم می. «فراموشی
باز هم . اند افظهکند که پاسداران ح و شديدترين مجازات را نصيب کسانی می

کار همايون در تمام اين بيست و چند . نويسندگان، هنرمندان و روشنفکران
نگاه از »، «گذر از تاريخ»، «ديروز، فردا»سال و نيز در هر دو سه کتابش، 

مبارزه حافظه عليه فراموشی « صد سال کشاکش با تجدد»و اکنون « بيرون
 . است

 
 :زيرنويس

. و چه بسا همزمان با چاپ اين مقاله منتشر شود ـ کتاب هنوز منتشرنشده 3
 .مجله تالش آن را در اختيار من قرار داده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o در  های غرب بمانيم يا توانايی آن را پيدا کنيم که خواهيم واردکنندگان کوچک فراورده سوال اساسی اين است که آيا ما می

ها از جمله اخال  و معنويات است شرکت جوييم؛ غرب قرار است  اش برتری فزاينده غرب در همه زمينه فرايندی که نتيجه

های نوزدهم در پی تصرف سرزمين و تاراج منابع ما برآمد يا خاستگاه  برای ما تنها همان قدرت استعماری بماند که از سده

 کنون توانسته است بنياد بگذارد؟  بزرگترين تمدنی هم هست که انسان تا 
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ی حقوق دانشگاه  آخرين کتاب دکتر جواد طباطبايی استاد پيشين دانشکده
اگر . تهران با عنوان مکتب تبريز و مبانی تجددخواهی انتشار پيدا کرده است

ی سياسی در ايران را نيز که خود کتاب جديدی  دومين ويراست زوال انديشه
است، به شمار آوريم، اين چهارمين کتابی است که از اين نويسنده در نخستين 

ی سقوط  ظر از رسالهالبته، با صرف ن. ی هشتاد منتشر شده است ی دهه نيمه
های  ای از ترکيب نثر زيبای فارسی و دقت اصفهان، که در نوع خود نمونه

ی مفهوم واليت مطلقه در  ای درباره علمی و انديشگی است، و نيز رساله
. های ميانه، که اينک تفصيل آن در کتاب جدال جديد و قديم آمده است سده

ی  به عنوان انديشمند تجددخواهی دههبا انتشار اين اثر طباطبايی مقام خود را 
ای رسانده است  هشتاد ايران تثبيت کرده و بحث انديشه در ايران را به مرتبه

من . رسد فراتر رفتن از آن با امکانات کنونی ما کار آسانی باشد که به نظر نمی
ای از طريق  در دو بخش اين نوشته کوشش خواهم کرد، پس از مقدمه

ی مقام طباطبايی در بحث  نخست، توضيحی درباره ی شخصی خودم، تجربه
تجددخواهی ايرانيان بياورم و آن گاه به دو نوآوری او در کتاب اخير، و 

 .ای بکنم کند، اشاره هايی که در برابر ما باز می افق
 

 
 

 درآمد
 

ی حقوق دانشگاه تهران ديدم  من جواد طباطبايی را نخستين بار در دانشکده
هايک،  ی سياسی فردريش فن ی انديشه ايی دربارهه به مناسبت درس

ی  پرداز ليبراليسم سده ترين نظريه ی نوبل اقتصاد و مهم ی جايزه برنده
در دانشگاهی که به دنبال يورش انقالب  3101بيستم، در پاييز سال 

من پيشتر . فرهنگی و پياده کردن نظريه دانشگاه اسالمی بازگشايی شده بود
هايی برای رفع بيکاری به دانشگاه  شده بودم و به مناسبت از دانشگاه اخراج

دوستی که هنوز دانشجوی اقتصاد بود، به من توصيه کرده بود که . رفتم می
ای در درس طباطبايی حاضر شوم که گويا چند ماه پيش از آن به  جلسه

طباطبايی   ای که در درس من از همان نخستين جلسه. تهران بازگشته بود
او در اوج حکومت مير حسين موسوی، : ، دستخوش حيرت شدمحاضر شدم

های استضعاف  های روسی و چينی و نظريه ای از انواع سوسياليسم که ملغمه
داد که تز اساسی او توضيح  ی انديشمندی درس می و استکبار بود، درباره

عبارت ديگری نيز که روزی طباطبايی . سوسياليسم به عنوان راه بردگی بود
ی کشورهای شرقی است،  ل نقل کرد که گفته بود سوسياليسم زيبندهاز هگ

داد، نظر مرا بيشتر به اين استاد  های درخشانی که او می و البته با توضيح
ای از رمون  وانگهی، او به همين مناسبت به مصاحبه. وارد جلب کرد تازه

قتصاد از آرون اشاره کرد که گفته بود زمانی سوسياليست بوده و با خواندن ا
تواند سوسياليست  آن برگشته بود و اين که به گفته آرون کسی تا زمانی می

در آغاز، تصوری که او در ذهنم پيدا شد، تصويری از . باشد که اقتصاد نداند

زند،  داند در کجا حرف می کردم که او نمی فکر می. دون کيشوت بود
و شدم و فهميدم که کنجکا. دهد های خود را تحويل می ها و شنيده خوانده

ی  محل کار اصلی او انجمن فلسفه است و در همان جا درسی هم درباره
طباطبايی با همان تسلطی که بر . سری به آن درس هم زدم. دهد هگل می

ی اجتماعی او حرف  های فلسفه ها و پيچيدگی هايک از ظرافت ی متن  پايه
سم آلمانی را توضيح الي زد، با تسلطی بيشتر متن آلمانی هگل و ايده می
داد،  کرد، اصطالحات را توضيح می داد، از بحثی به بحث ديگر گذر می می

های اسالمی اصطالحات اظهار نظر  ی منابع اروپايی و معادل ی همه درباره
گسترد و چنان ميان ژرفای  کرد، و گاهی دامن بحث را چندان می می

زد که بسياری از  های اصولی جوالن می های علمی و اوج تحليل دقت
نمود که  شدند، اما اين نکته در نظرم شگفت می شنوندگان دچار سرگيجه می

قلی حبيبی که به  با پايان آن ترم تحصيلی نجف. گفت ربط نمی او هرگز بی
ی حقوق منسوب شده بود، به خدمت طباطبايی نيز خاتمه  رياست دانشکده

من توانستم در نخستين  داد، اما درس او در انجمن فلسفه ادامه داشت و
 . ی سياسی نيز شرکت کنم ی فلسفه های او درباره درس

سالی نگذشته بود که توانستم خود را به دانشگاهی در اروپا برسانم و از آن 
آمد حتی عنوان  به نظرم می. هايی از او به دستم رسيد پس نيز نوشته

اقع نويسنده رمزی از ها دارد و در و ی آن ها نيز پيوندهايی با نويسنده کتاب
هايی مانند زوال  در عنوان. ها مخفی کرده است اسرار خود را در آن عنوان

ی شرايط  ی ابن خلدون درباره ی سياسی در ايران، بحثی که در رساله انديشه
هايی اساسی  ی انحطاط ايران اشاره امتناع آورده، و البته اثر بعدی او درباره
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ثل خوره به آن چيزی که روح او را م
با گوش دادن . خورد، وجود دارد می

های او بو برده بودم که  به درس
گويد برای  چيزی بيشتر از آن چه می

هايی که گاهی  گفتن دارد و در بحث
ی  ی سوم دانشکده در راهرو طبقه

حقوق با دانشجويانی که سئوالی از 
گرفت، متوجه  کردند، در می او می

تر  شده بودم که بايد چيزی اساسی
توانم  می. برای گفتن داشته باشد

آمد که شخصيت  بگويم که غربت او را حس کرده بودم، اما به نظرم می
توانم بگويم کمابيش ضد اجتماعی و مردم گريز  شديداً ضد جنجالی، و می

ها به معنای آن چه او در  با خواندن نخستين کتاب. داد ی گفتن نمی او، اجازه
چيد، اما هرگز نمای کلی آن را  های پازل می ها مانند قطعه خالل درس
 .کرد، پی بردم آشکار نمی

 
رياست  -اخراج طباطبايی را از انجمن فلسفه که به همت داماد امام راحل 

ی  ها، يعنی دست راست خاتمی اهل فلسفه کنونی مرکز گفتگوی تمدن
سياسی که آن چه حرف معقول در دو کتاب او درباره انديشه سياسی در 

صورت  -ب و ايران و اسالم وجود دارد به نوعی مديون طباطبايی است غر
ی سياسی در  ی ويراست دوم زوال انديشه گرفت و طباطبايی در مقدمه

ی اوست، به فراغتی که از کار در انجمن  ای که ويژه ايران، با طنز رندانه
ه سالی برنيامد. حاصل شد، تعبير کرده است، دوستی از تهران برايم نوشت

بود که شنيدم از دانشگاه ملی سابق نيز به همت مردی عامی به نام دکتر 
باز شنيدم که به . اخراج شده است -رئيس ابدی آن دانشکده  -(؟)!شرافت

دانشگاه تهران برگشته، اما کمابيش يقين پيدا کرده بودم که اين بار 
خود اين . طالقه شده است و از او برای دانشگاه استاد در نخواهد آمد سه

های طباطبايی اگر بتوان گفت داستانی است که تصور  ظهور و سقوط
کنم با نوعی انديشيدن پيوندهای ناگسستنی دارد و در واقع طباطبايی  می

توان به  ترين نمانيدگان آن است که نمی ها و برجسته ترين نمونه يکی جذاب
دم که راهی اروپا از آن پس شني. های او را فهميد اعتنا ماند و نوشته آن بی

کردم که او نيز بايد به خيل پناهندگان اقتصادی  تصور می. شده است
ی ايرانی بپيوندد که به از رانندگی تاکسی تا استادی دانشگاه  کرده تحصيل
وقتی، يک سال پس از انتشار ابن خلدون و علوم اجتماعی، . اند مشغول

دستم رسيد، فهميدم که الملک به  ی کوچک او با عنوان خواجه نظام رساله
ی حقوق که گويا شرط انتساب او اخراج  رئيس دانشکده -عميد زنجانی 

رئيس وقت دانشگاه تهران در  -و غالمعلی افروز  -طباطبايی بوده است 
ی حقوق را در  خبر اعتصاب دانشجويان دانشکده. اند اقدام خود به خطا نرفته

« شده اسالمی»صاب در دانشگاه که گويا نخستين اعت -اعتراض به اخراج او 
آمد که  های امريکايی خواندم، اما هم چنان به نظرم می در روزنامه بود 

طباطبايی در خارج از ايران در بهترين حالت در جايی درسی خواهد داد و 
ها  گذشت سال. ی انديشيدن نيز بسته خواهد شد ی تجربه ی اين گونه پرونده

ای بر  ی ايران با عنوان ديباچه ملی دربارهتا انتشار جلد نخست کتاب تأ
داد که چنين گمانی برده باشم، اما  ی انحطاط ايران به من حق می نظريه

های انگلستان ديدم، و تورقی در  وقتی اين کتاب او را در يکی کتاب فروشی
ی طباطبايی زمرهای ديگری  آن کردم، متوجه شدم که در شخصيت پيچيده

در . ناچار، کتاب را يکباره بلعيدم. ام ها پی نبرده ه آنوجود دارد که هنوز ب

توان گفت زيرزمينی،  شگفت شدم که اين شخصيت فراری، و به تعبيری می
از اين که در ارزيابی خود . چه راهی پيموده و کجا به کجا آمده است

نوعی شهود پيدا کرده بودم که . ی او اشتباه کرده بودم، خوشحال بودم درباره
در حال علنی شدن است، و اين که طباطبايی نه نويسنده است و نه جنگی 

استاد دانشگاه، بلکه او به قول نيچه سرباز دانش است، يا بهتر بگويم سردار 
کم، در ذهنم، آن پازل  کم. ی آغاز شدن است پيکاری است که در آستانه

ی پيش  آن زوالِ نزديک به يک دهه. کرد شکل نهايی خود را پيدا می
يوندی با اين انحطاط داشته است و از خواندن برخی از صفحات اين کتاب پ

به تعبيری که در  ی اساسی پی بردم که طباطبايی قلم را  به اين نکته
به عنوان ذوالفقار جدش  مقام آورده  ی قائم فصلی از کتاب اخير خود درباره

ی  ای در مجله بهباز هم به تعبير خود او در مصاح جای او . گيرد به کار می
است نه دانشگاهی که در ستاد « القلم قيام بسيف»در ميدان  نقد و نظر 

 .شده است« اخته»انقالب فرهنگی 
 

رساله او درباره ابن . مشرب است بسيار شنيده بودم که طباطبايی هگلی
کرد، اما با خواندن کتاب خواجه  خلدون خالف اين ادعا را ثابت می

ين نکته پی بردم که تصور او از ايران و مسائل آن الملک او به ا نظام
تر از آن مطرح  يا بهتر بگويم او مسئله را بغرنج تر از آن است  پيچيده

که بتوان او را در چارچوب هگلی يا هر چارچوب ديگری محبوس  -کند  می
هايی از پازلی بزرگ را تعبيه  ی خود قطعه گفتم طباطبايی در هر نوشته. کرد

کنم او، افزون بر اين که کار را ناچار با توجه به  تصور می. تکرده اس
حل هر پازلی . دهد، اهل استراتژی نيز هست پيشرفت مطالعاتش انجام می
های طباطبايی در دانشگاه  وقتی در درس. نيازمند نوعی استراتژی است

کردم، اين تصور مبهم را پيدا کرده بودم که نوعی  تهران حضور پيدا می
من آن را به . های او وجود دارد ها و گفته ی مفقوده در بحث حلقه

ی انحطاط و  با خواندن نظريه. دادم کاری ليبرالی او نسبت می محافظه
انگيز  ی جدال قديم و جديد و بيشتر از همه تفسير درخشان و شگفت مقدمه

د و هيچ زن مقام، که نثر او در جاهايی با نثر ميرزا ابوالقاسم پهلو می او از قائم
در  سطری از آن نيست که به قول خود او از سر بازيچه نوشته شده باشد 

متوجه شدم که در  ی شرق و در مکتب تبريز  ی اخير سياستنامه شماره
از سنخ نويی « انقالبی»کار يک  ژرفای وجود اين ليبرال به ظاهر محافظه

کنيم  تصور میپنهان شده است، که او در فغان و در غوغاست و ما به غلط 
زند، و پيوندی با آن نوع انديشيدن او دارد که به آن  طباطبايی حرف می

ام که نسبت ميان اين دو وجه را که در  من هميشه کنجکاو بوده. اشاره کردم
کنم که بتوان  های طباطبايی به وديعه گذاشته شده، دريابم و تصور می نوشته

کند و به هر  ستراتژی را دنبال میاو نوعی ا. از آن به استراتژی تعبير کرد
هايی به اين نکته در  اشاره. دهد مناسبتی وجهی از آن را برای ما توضيح می

 :گويد او می. های خود آمده است گفتار او در سمينار برلين در دفاع از ديدگاه
گيری اساسی آن پاسخ من همان است که  در مورد کليات بحث و جهت"

ا حضور کارلوس پنجم امپراتور اسپانيا که برای مارتين لوتر در نشستی ب
المقال موضع  ی او تشکيل شده بود، در پايان جلسه، به عنوان فصل محاکمه

او که در واقع هر نوع مصالحه ای را با کليسای رسمی رد . خود، گفت
ام و  جا ايستاده کرد، خطاب به امپراتور و حاضران در جلسه، گفت من اين می

اگرچه همان طور که اشاره کردم، . ز من ساخته نيستجز اين کاری ا
پذيرم، اما به هر حال من هم  بسياری از ايرادها و مالحظات شما را می

معنای اين حرف آن نيست که به هر . ام خواهم بگويم اين جا ايستاده می
خواهم بگويم که  کنم، بلکه می ام دفاع می ی مطالبی که نوشته قيمتی از همه
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ام که  جايی ايستاد و بر آنبايد در 
تواند از يک موضع  تنها کسی می

نظری دفاع کند و بيشتر از آن ايرادی 
را بپذيرد که در جايی ايستاده باشد و 
گرنه دفاع از موضع نظری، جزميت و 
پذيرفتن ايراد، وادادنی بيش نخواهد 

 ".بود
 

ی  اينک رمزی از شخصيت و انديشه
 کوشش او برای: جواد طباطبايی

ايستادن در جايی، و اين ايستادن خود نوعی استراتژی، عين و حتی تمام 
کرده بود، اينک در « ميدان پيکار»کانت از فلسفه به . استراتژی است

 به تعبير طباطبايی  ی زبان  های ما نيز انديشيدن از لقلقه پردازی نظريه
ين تعبير را طباطبايی در جايی ا. شود به امری خطير و پرمخاطره تبديل می

با اشعری، اشعری، با »ی غزالی آورده است که امام محمد  از ابن رشد درباره
مگر روشنفکری ما جز اين . بوده است« صوفی صوفی، و با فالسفه فيلسوف

وقتی اسالم به نفع ما پياده ! است؟ در قدرت با قدرت، بيرون قدرت بر قدرت
شود،  آن گاه که بر ما پياده می پرداز اسالم سياسی و واليت و شود، نظريه می

ايم  ادعای اين که اسالم هرگز سياسی نبوده است و ما هم هميشه گفته بوده
آيا اين همان وادادن نيست ! که دموکراسی با امامت و واليت سازگار نيست

کنيم که تحولی در مواضع روشنفکران دينی و غير  که ما به خطا گمان می
نوعی انديشيدن طباطبايی سخن گفتم و گفتم دينی پيدا شده است؟ من از 

به اين اعتبار او روشنفکر در معنای رايج کلمه . که او اهل استراتژی است
او، بر خالف روشنفکران که : ای زيرزمينی است نيست، بلکه نويسنده

دوزند و  برند و می کنند، می های خود را عرضه می مبنايی بحث نمايشی از بی
کاود در جستجوی  کنند، اعماق را می خود را پنبه میهای  روز ديگر رشته

جايی برای ايستادن تا يک روزه از دانشگاه اسالمی به دموکراسی از واليت 
سقوط نکند و با تغيير جهت هر بادی ... مطلقه فقيهان به نفی واليت امامان 

آن چه از نزديک به دو دهه پيش . زنم مثالی می. موضع خود را عوض نکند
فهميدند، جز اين نبود که  گفت، اما آنان که بايد بفهمند، می ايی نمیطباطب

اين سنت، به هر حال، در تصلب خود، به جايی که رسيده است که بر مبنای 
مگر طباطبايی در واپسين صفحات . توان مطرح کرد آن هيچ پرسشی را نمی

بازگشت با »ابن خلدون و علوم اجتماعی به استناد سخن آرنت نگفته بود که 
های سنتی آغاز شده  به خويشتنی که ناآگاهانه در درون بسياری از فرهنگ

رسد از اين حيث در آغاز راه هستيم و نه در پايان آن،  است، و به نظر می
سنت به عاملی نيرومند برای تحرک ، اما در خالف جهت تجدد و الجرم در 

در آن صفحات  ؟ طباطبايی«جهت نابودی دستاوردهای آن تبديل خواهد شد
با نقل سخن آرنت، که نبايد گمان برد پايان سنت به معنای آن است که 

نويسد که اين بحث را بايد در جای ديگری باز  اعتبار خود از داده است، می
توانست بگويد، شايد هم هنوز  ی حرف خود را نمی کرد، يعنی اين که همه

افزايد،  ای که او می ر نکتهدانست، اما د ی ابعاد آن بحث را نمی خود او همه
بار کنونی آمده  خواهی فاجعه گرايان داخلی و اسالم ی سنت ای به همه اشاره
های او را  به نظر من، ابن خلدون طباطبايی و نيز برخی ديگر از نوشته. است

ای بر تحليل نظام تروری که از دل بازگشت به  بايد هم چون مقدمه
ای  راه اصيل آسيايی که به هيچ بيراهه ها و ها، آنچه خود داشت خويشتن

به نظر من، اين تأکيد طباطبايی بر . انجامد، بيرون آمده است، خواند نمی
ها وجود دارد، برای بسياری از خوانندگان او روشن  خطری که در اين گفته

دانيم،  ای عليه شخص می برای ما که هر انتقادی را شخصی و توطئه. نيست
کنيم تا مبادا دامن پاکمان به  اصل مسئله را لوث می و البته، بدين سان،

ناپاکی طرح پرسش آلوده شود، اين نکته چندان قابل فهم نيست، بويژه در 
تر، به مناسبت بحث از  پايين. توانيم جدی بگيريم شرايط کنونی آن را نمی

همين . معنای سنت در کتاب مکتب تبريز به اين مطلب باز خواهم گشت
های  خواهی ردم تا موضع تجددخواهی ايران را در قبال آزادیقدر اشاره ک

ها  جديد توضيح داده باشم و رسم انتقاد از مواضع قديم، اما با نسبت دادن آن
ايم، اما مخالفان امروز، يعنی  به ديگران و اين که گويا ما هميشه گفته بوده

 .دوستان ديروز، توجهی به آن سخنان نشان ندادند
 

. ای مهم در تاريخ روشنفکری ايران به پايان رسيده است باری، دوره
من . بازسازی روشنفکری دينی با امکانات نظری سنت تعليق به محال است

کنم که بگوييم نخست جواد طباطبايی اين بحث را باز کرد، با  جرئت می
بسياری از مباحثی را که . ای که خاص اوست گذشت زمان و با احتياط رندانه

کند، و اين نيست مگر دليل اين که  ی روشنفکری دينی تکرار میامروزه حت
از همان آغاز روشنفکری دينی مکررات خود زير لعاب اسالميات مخفی 

ای  ی انحطاط را که ديگران اشاره بحث درباره. کرده بوده است، او آغاز کرد
ای پيش آغاز کرده بود، زمانی که  سطحی به آن کردند، طباطبايی از دهه

القرای اسالمی در  ن هنوز در اين توهم بودند که با امکانات سنت امآنا
و در  -های آنان  جمهوری اسالمی بنيان گذاشته شده است، و با نوشته

دانشگاه اسالمی تحقق پيدا خواهد کرد، طباطبايی  -وحدت حوزه و دانشگاه 
ا توانست کارگش ی انحطاط زمانی می نظريه. تصلب سنت را مطرح کرده بود

شد،  های قدرتمندان فهميده می باشد که در قدرت و بيشتر از آن در رايزنی
ی انجمن مسلمانانی  اما در لندن به چه کار خواهد آمد، جز پرکردن برنامه

اين است فرق ميان بحث ! اند که از اسالم به دامن دولت بهيه پناه برده
. شود ه میهايی که به عنوان بحث روشنفکری عرض استراتژيک و تاکتيک

ی تمدن بزرگ پهلوی دوم  ی تجربه القرای اسالمی ادامه ی بنيان ام تجربه
زدن بر سنت بدون داشتن جرئت دانستن، يعنی بدون علم به  بود، با تکيه

ها، سيدحسين نصرها و  پردازان اين، احسان نراقی نظريه. های آن بست بن
آن، کسانی که در دامن  پردازان ها بودند، و هستند، و نظريه داريوش شايگان

ی شکست آنان،  دليل اين که شکست اينان جز تجربه. ها باليده بودند همان
تر برای ايران، نيست، اين است  تر و پرهزينه بارتر، اسفناک در ابعادی فاجعه

پردازان سلطنت و جمهوری اسالمی يکی بيش  های بنيادين نظريه که نظريه
چيانی مانند نصر و شايگان بود،  يتسلطنت جمهوری اسالمی معنو: نيست

اين شباهت عظيم ميان هر دو . جمهوری اسالمی سلطنت دکانداران دين
ها وجود دارد که نه در قدرت منطق آن را  گروه هواداران اين ژريم

شايد زمان آن رسيده باشد که به جای . شناسند و نه در بيرون قدرت می
ی آن هستيم، اندکی به شناسی جديدی که مدع ی معرفت بحث درباره

البته اين خطر وجود دارد که در پايان راه، اگر جرئت . شناسی بپردازيم جهل
دانستن داشته باشيم، و البته پای رفتن، به مفاهيم کليدی زوال و انحطاط 

 .برسيم
 

 بخش نخست
ی جديدی در فعاليت انديشگی  ی هشتاد دوره از همان نخستين سال دهه

های اين نوع جديد انديشيدن  طباطبايی پايه. شده است جواد طباطبايی آغاز
ی ايران را نزديک به دو دهه پيش از آن آغاز کرده بود، اما منش  درباره
ی او که من از آن به زيرزمينی بودن تعبير کردم، مانع از آن بود که  ويژه
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تنها برخی از . همگان به همه ابعاد آن چه او در تدارک آن بود، پی ببرند
ی ايران داشتند  ی تأملی جديد درباره آنان که دغدغه انندگان دقيق او خو
توانستند دريابند که جريانی در حال  های او می از تورق در نخستين نوشته 

ی  هايی از شيوه پيشتر اين تمثيل را آوردم که او قطعه. شکل گرفتن است
اين ادعا . است ها آورده های خود را در پازل آن نوشته انديشيدن و يافته

. کنم به وجوهی از آن اشاره کنم نيازمند توضيحی است که کوشش می
اند ردپای مقوالت  مشرب است و گاه کوشيده اند که طباطبايی هگلی گفته

ی  کنم با توجه به سابقه من تصور می. های او نشان دهند هگلی را در نوشته
باشد، اما اين  تواند تحصيلی او چنين ادعايی جز توضيح واضحات نمی

کند، زيرا راز  توضيح به سبب بديهی بودن آن چيزی را روشن نمی
های طباطبايی را نه  ها و دقت ای با وسواس تأثيرگذاری و تأثرپذيری نويسنده

اين احتمال وجود دارد که . های او نيز بايد جست ها، که در ناگفته در گفته
های فکری ديگری را  جريان مآبی زنار ی ظاهر هگلی طباطبايی در زير خرقه

توان کمابيش به  های اخير او می بويژه با خواندن نوشته. پنهان کرده باشد
های فکری و نويسندگانی  ی جريان اين نکته پی برد که طباطبايی با پشتوانه

کند يا به ندرت اشاره  ها نمی ای به آن برد که اشاره بحث خود را پيش می
به تعبيری که  دانم که طباطبايی  در آن می علت اين امر را من. کند می

کند و مقلد  در منابع خود اجتهاد می های او آمده  حتی در نخستين مقاله
در واقع، او هر بار جان کالم نويسنده و متفکری را . ها نيست نويسندگان آن

از اين حيث، صفحاتی از . کند آورد و در متن توضيح خود وارد می می
بويژه آن جا که از تقدير اسفناک  -ی انحطاط ايران او  ظريهای بر ن ديباچه

او در اين صفحات : جالب توجه است  -آورد  ايران سخن به ميان می
پرداز  گويد، اما جان کالم سردار و نظريه وار در جهانگشا سخن می جوينی

ای  جنگ آلمانی را در کنار بيتی از فروغ فرخزاد و داستانی از مولوی به گونه
برد،  ها وجود دارد، پی نمی هايی که ميان آن آورد که خواننده به تعارض یم

ی او وحدتی  زيرا پرداخت نهايی را طباطبايی به آن مجموعه داده و انديشه
به نظر من در پشت ظاهر مخالفت او با نمودهايی از . ها بخشيده است به آن

ت متفاوت و ژرفی کند، درياف که او مبتذل توصيف می   عرفان و ادب فارسی
دليل اين مدعا آخرين صفحات ويراست جديد زوال . از آن هر دو وجود دارد

. کند هايی از حافظ استناد می ی سياسی در ايران است که او به بيت انديشه
تر اين مدعا فصل دوم مکتب تبريز است که او طرحی از شکست  دليل مهم

ميرزا و نظريه جنگ  های ايران و روس، اصالحات عباس ايران در جنگ
ی جنگ کالزويتس  مقام را با نظريه کند، منشآت قائم مقام عرضه می قائم

ی خود را نيز چنان استادانه و با  نثر و انديشهکند و ترکيبی از  تفسير می
کند که نثر او به  دستی عرضه می چيره

فخامت نثر ميرزا ابوالقاسم نزديک 
ه شود، در حالی که در قلمرو انديش می

های جنگ و  نظر به جديدترين نظريه
ادب فارسی، بويژه به . سياست دارد

های  ای که امروزه در بحث گونه
شود، مانع  روشنفکری به کار گرفته می

. بزرگی در راه انديشيدن در ايران است
بخش بزرگی از آن چه روشنفکری 

های اخير بويژه روشنفکری دينی  دهه
تا  يا متظاهر به ديانت از آل احمد

توليد کرده است، در ... شريعتی و بعد 
قلمرو انشاءنويسی و صدور شعر نو 

مآبی جای   ی گذشته که عربی های صد ساله در نوشته. گيرد گونه قرار می
خود را به فارسی نويسی جديد داده است نويسندگان انگشت شماری را 

سی ساده و شناسيم که توانسته باشند انديشه جديد را در قالب زبان فار می
محمدعلی فروغی را بايد نخستين و . روان و در عين حال استوار بيان کنند

اين نکته در فارسی نويسی . بارزترين نمونه اين گونه فارسی نويسی دانست
او دارای اهميت است که او با همه منابع ادب فارسی آشنايی ژرفی داشت و 

. را در فلسفه نياميخت ها محشور بود، اما هرگز شعر و ادب پيوسته با آن
های فروغی از افالطون و ابن سينا و نيز نگارش سير حکمت در اروپا  ترجمه

. يکسره در حوزه مفاهيم قرار دارد و با شعر و ادب فارسی آميخته نشده است
کنند  ای حتی آن جا که اعالميه سياسی صادر می اين که امروزه به هر بهانه

آميزند برای  ا به هر رطب و يابسی میسياست را به شعر و عرفانيات ر
دکانداری است و اين که خواننده ايرانی اهل احساسات است و ذهن او هنوز 

 . به نظم منطقی انديشه ناب خو نگرفته است

 
من . هايی در نوشتن فارسی کرده است طباطبايی در دو دهه گذشته تجربه

با . گويم نمی هايی دارد سخنی های او که سستی درباره نخستين نوشته
توان  ی سياسی و متن اوليه می ای ميان ويراست دوم زوال انديشه مقايسه

گفت که خود او نيز از آن کارهای اوليه فاصله گرفته و بيشتر از آن که 
بنابراين من اين . توانستند انتقاد کنند، از خود انتقاد کرده است منتقدان می

در اين . دهم ی دوم او قرار می های دوره ويراست جديد را در شمار نوشته
ی دوم از نظر تجربه فارسی نويسی طباطبايی به تدريج به فروغی  دوره

ی امکانات زبان فارسی را برای بيان  نزديک شده است و مانند او همه
گيرد، اما هرگز در ادب فارسی  مفاهيم انديشگی در اروپا و ايران به کار می

متفاوت او در جدال قديم و جديد، در های  تجربه. کند متأخر سقوط نمی
ای بر نظريه انحطاط ايران و نيز در ويراست جديد زوال انديشه  ديباچه

آميز نثر متين فارسی  هايی از به کاری گيری موفقيت سياسی در ايران نمونه
خود او در مقدمه جدال قديم و جديد به وجوهی از . در قلمرو انديشه است

گفته است که زبان فارسی را برای بيان وجوه  اين تجربه اشاره کرده و
تجربه او مانند تجربه فروغی از اين . داند گوناگون انديشه زبانی توانا می

حيث جالب توجه است که آن هر دو به تعادلی ميان افراط و تفريط اعتقاد 
آن دو زبان زنده را به عنوان ابزاری برای بيان انديشه به کار . دارند
هايی که از سرشت  مداری و تفريط جعل واژه ا از افراط عربیگيرند، ام می

. کنند زنند، پرهيز می اند و جز به پريشانی ذهن دامن نمی زبان فارسی بيگانه
ای به آفتی برای بيان انديشه تبديل شده  وانگهی امرزه نقل شعر به هر بهانه
صری از های فروغی و نيز طباطبايی عنا اما جالب توجه است که در نوشته

توان تميز داد، اما هيچ يک از آن دو شعر را به عنوان  شعر فارسی را می
ی نوشتن در  اين شيوه. کنند و بيان فلسفی وارد نمی  ای از برهان پاره

دو فصل . هايی از کتاب مکتب تبريز پختگی خاصی پيدا کرده است فصل
ت، دو ها مطرح شده اس نخست کتاب با بحث کمابيش متفاوتی که در آن

فصل . ی نوشتاری است ی طرح مطلب و شيوه ی بارز از اين شيوه نمونه
ی منابع قديم و جديد  دستی با تکيه بر همه نخست را که طباطبايی با چيره

توان از نظر  کند، می اروپايی و اسالمی طرحی از نظريه سنت عرضه می
يی ميرزا روانی و سليس بودن با فصل دوم که طباطبايی خود را در رويارو

مقام ديده و کوشيده است بيان خود را به زبان او نزديک کند،  ابوالقاسم قائم
اين فصل از نظر مضمون آن يکسره با فصل نخست . قابل مقايسه است

توان آن را با فصل نخست مقايسه کرد و  متمايز است، اما به لحاظ زبانی می
ايی اسلوب خاص توان گفت که به لحاظ نثرنويسی طباطب به نظر من می
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خود را پيدا کرده و نوعی هماهنگی ميان مباحث انديشگی و شيوه نوشتاری 
 .فارسی ايجاد است

 
اگرچه . ای برای سنت در ايران است باری، موضوع مکتب تبريز تدوين نظريه

هايی بحثی نيز  های روشنفکری به مناسبت پيش از انقالب اسالمی در بحث
مداری به نوعی  سنت -به تعبير طباطبايی  -گرفت و  درباره سنت در می

رسد که بحث مهمی در اين مورد درگرفته  ، اما به نظر نمی  مذهب مختار بود
مانند انجمن شاهنشاهی فلسفه به رياست  -چندين مؤسسه فرهنگی . باشد

 ها به رياست داريوش شايگان  سيدحسين نصر و مرکز گفتگوی فرهنگ
مداری به شمار  ح پهلوی بودند، متوليان سنتکه هر دو وابسته به دفتر فر

ای پس از انقالب  دهه. آمدند و البته مرکز انتشار تجددستيزی نيز بودند می
ها از شکست آن  توان گفت با تکوين نطفه نخستين آگاهی اسالمی و می

. بحث روشنفکری ايران ناچار به بحث سنت و نسبت آن با تجدد روی آورد
، با پايان دورهای در سنت مداری ايرانيان و در واقع با در پانزده سال گذشته

ای به آن بود، بحث  شکست آن چه مرگ آخرين پرچمدار سنت اشاره
. ی سنت و تجدد با شدت بيشتری آغاز شد که هم چنان ادامه دارد درباره

های نظری ما به درستی  ها مانند بيشتری از بحث حدود و ثغور اين بحث
ته در برزخی ميان جامعه شناسی، مردم شناسی و فلسفه معلوم نيست و پيوس
ها به طورکلی ناگفته ماند، پيوند  آن چه در اين بحث. جريان داشته است

تا . های کلی با مواد تاريخ فرهنگ ايران و نيز اسالم است ميان اين بحث
دانم طباطبايی از نخستين کسانی بود که در اين بحث وارد  جايی که من می

يد تنها کسی بود که آن را از ديدگاه مواد تاريخ فرهنگ ايران شد و شا
های چاپ شده او در ايران و نخستين کتاب او  نخستين مقاله. مطرح کرد

ها مطرح شود، منتشر شده  چند سالی پيش از آن که اين بحث در روزنامه
 -توانست دريابد که او تعبيری نو از نسبت ما  بودند و خواننده عالقه مند می

با نعش اين  -به تعبيری که خود طباطبايی از اخوان ثالث وام گرفته است 
من ترديدی ندارم . کند شهيد عزيز که روی دست ما مانده است، عرضه می

که در دهه شصت که طباطبايی اين بحث را آغاز کرد، هنوز به درستی به 
در همه . دابعاد آن پی نبرده بود، اما بی هيچ ترديدی بويی از آن برده بو

صفحات دو کتاب درآمدی بر تاريخ انديشه سياسی و ويراست نخست زوال 
توان اين دغدغه را در حالت ابتدايی و جنينی آن  انديشه سياسی در ايران می

 .ديد
 

طباطبايی کار اساسی در اين زمينه را با انتشار ابن خلدون و علوم اجتماعی 
حتی اگر . در تمدن اسالمی انجام داد

در دو کتاب نخست به نتايجی که او 
در اين رساله درباره ابن خلدون 
گرفت، رسيده بود، ترديدی نيست که 

توانست بيان کند، زيرا کاربرد اين  نمی
نظريه درباره مواد تاريخ ايران امری 
پرمخاطره بود، اما بررسی انتقادی ابن 
خلدون اين حسن را داشت که 

از يا  انگيخت  ها را بر نمی حساسيت
در . حساسيت کمتری برخوردار بود

اين رساله طباطبايی راهی در خالف 
جهت اهل تحقيق ايرانی را دنبال 

از سده ای پيش در ايران . کرده است

به تقليد از مدهای غربی اهل تحقيق مواد تاريخ فرهنگ ايران را به محک 
ير طباطبايی، در واقع، به تعب. کرد اند که در غرب رواج پيدا می هايی زده نظريه

های خود بر  او در نخستين نوشته. اهل اجتهاد ما جز مقلدان غربی نبوده اند
دهد که در اين  ی تقليد تاخته بود، اما در اين رساله نشان می اين سيطره

های  بديهی است که او به همه مواد بحث. تقليدستيزی تا کجا پيشرفته است
کند، اما در نهايت رساله او  نظری درباره علوم اجتماعی جديد اشاره می

مسئله شرايط امکان علوم انسانی در اروپا را نخست فوکو . ضدفوکويی است
. مطرح کرده بود، اما اين بحث او با توجه به مواد تاريخ اروپا معنايی داشت
 ـطباطبايی از سويی به بحث شرايط امکان در فلسفه جديد از کانت تا فوکو 

. جا او از ايدئاليسم آلمانی تأثير پذيرفته است و ترديدی نيست که در اين
نبايد فراموش کرد که حتی خود فوکو از شاگردان ژان هيپوليت، شارح 

رسد که اگرچه مباحث نظری  نظر دارد، اما به نظر می ـ فرانسوی هگل، بود
پذيرد ولی در اين جا به مواد تاريخ فرهنگ ايران نظر دارد و  آنان را می
ن مباحث نظری را به محک مواد تاريخ فرهنگ ايران بزند کند آ کوشش می

چنين کوششی برای ما که از سده . و ارزش آن دستگاه مفاهيم را روشن کند
های ديگران عادت کرده ايم، حتی اگر به نتيجه  ای پيش به تکرار گفته

کند که بايد  مطلوبی نرسد، بسيار پراهميت است و در واقع راهی را باز می
شايان تأمل . تدوين دانش سازگار با مواد تاريخ فرهنگ ايران برسد روزی به

های ايرانی نبودند که مقلدان مارکس و لنين به  است که تنها مارکسست
حتی سنتی ترين جريان انديشه در ايران پيوسته مقلدان . آمدند شمار می

قت ها مواف توانسته اند با مقدمات نظری آن هايی بوده اند که نمی ديدگاه
تا کنون تعارض زهد ابوذر و مارکسسيم و اگزيستانسياليسم در . داشته باشند

های علی شريعتی، تعارض ايدئولوژی با دين اسالم، جمهوريت با  نوشته
های اخير  که از بديهيات دهه... بافی و روشنفکری و حکومت اسالمی، عرفان

ی سخيف آن چه  روند، نظر ما را که از سده ای پيش به نظريه به شمار می
 .ايم، به خود جلب نکرده است خود داشت عادت کرده

 
بحث درباره سنت که طباطبايی در ابن خلدون و علوم اجتماعی به عنوان 

ای بر پروژه بزرگ خود مطرح کرده است، در نهايت با چنين مباحثی  مقدمه
الملک طوسی  با انتشار رساله ای درباره خواجه نظام. گره خورده بود

طبايی در بسط ديدگاه خود گامی فراتر گذاشت و به وجوه ديگری از طبا
ترين مواد تاريخ فرهنگ  نظريه سنت اشاره کرد که اين بار با يکی از اساسی

که  -ی کوتاه که تنها کتاب طباطبايی است  اين رساله. ايران ارتباط داشت
وانندگان توان گفت که بسياری از خ تاکنون يک بار چاپ شده و بنابراين می

ای از آشنايی با همه مواد تاريخ  در نوع خود نمونه -اند  به آن بی اعتناء مانده
اين رساله را . ای درباره آن است فرهنگ ايران و کوششی برای تدوين نظريه

ای که به دقت در اين رساله نظر  خواننده. توان ضدتاريخ ادبيات خواند می
با منابع تاريخ فرهنگ ايران داشته  کند و البته اگر آشنايی کمابيش دقيقی

های  باشد، در خواهد يافت که چگونه نويسندگان تاريخ ادبيات ايران با بحث
. اند سر و ته بسياری از منابع فرهنگ ايران را ضايع کرده لغوی و ادبی بی

های طباطبايی، جز به سياستنامه خواجه نظام الملک، در نهايت اجمال  اشاره
های اجمالی دعوتی به بازخوانی بسياری از آن منابع و  شارهاست، اما همين ا

. مند بتواند راهی نو به دل اين منابع پيدا کند راهنمايی است تا خواننده عالقه
ای  او از زوايه. تحليل طباطبايی از سياستنامه خواجه در نهايت استواری است

ن بيگانه در اين رساله نظر کرده است که اهل تتبعات ادبی يکسره از آ
ای پيش که سياستنامه را نخست يک فرانسوی انتشار داد و  از سده. اند بوده

ترجمه کرد، اين کتاب در ايران پيوسته مورد توجه بود، اما من حتی يک 
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مقاله جدی سراغ ندارم که آن را 
تحليل کرده و پيوندهای آن با تاريخ 
. انديشه سياسی را توضيح داده باشد

دهاست که آن توضيح همين پيون
رساله را در متن نظام سنت در ايران 

دهد و طباطبايی کوشش  قرار می
کرده است نشان دهد که تاريخ 

توان در تاريخ  ادبيات ايران را نمی
از زمانی که . ادبيات اديبان نوشت

ادوارد براون نخستين تاريخ ادبيات 
ش بزرگی از منابع ايران را نوشت و اهل ادب ايرانی نيز از او تقليد کردند، بخ

نويسندگان تاريخ . های ادبيات مثله شد تاريخ فرهنگ ايران در همين تاريخ
ادبيات هرگز به اين نکته توجهی نشان ندادند که بخش بزرگی از تاريخ 
انديشه در معنای عام آن در ايران در منابع ادبی جاری است و ادبيات ايران 

هايی صرف  توان با اسلوب و روش را نمی ـاعم از عرفانی و غير عرفانی  ـ
 .ادبی توضيح داد

 

هايی که از طباطبايی  الملک و ديگر نوشته ی خواجه نظام اين نکته در رساله
تاکنون انتشار يافته، جالب توجه است که او نزديک به يک صد اثر از منابع 
 تاريخ فرهنگ ايران را به اجمال يا تفصيل مورد بررسی قرار داده، اما او در

اين نگاه اجتهادی از اين حيث نيز . های خود مجتهد است ی بررسی همه
ای با  زده فاصله ای سياست اهميت دارد که او توانسته است در دوره

زدگی  های سياسی ايجاد کند و بدين سان از افتادن در دام سياست واقعيت
به . که پيوسته آفتی برای بحث نظری در ايران بوده است، احتراز کند

زدگی از نوع آل احمد، که تجسم سوء نيت بود،  های منفی اين سياست مونهن
کنم که لحن  کنم، اما نظر خواننده را به اين نکته جلب می ای نمی اشاره
اهلل صفا، که پس از  هايی از تاريخ ادبيات ايران دانشمندی مانند ذبيح بخش

ه بود، متفاوت هايی که پيشتر نوشته شد انقالب نوشته شده، يکسره با بخش
ی صفوی تاريخ ادبيات خود آن دوره را از  او در واقع در بخش دوره. است
ی  برعکس، هيچ نوشته. ی انقالب اسالمی بررسی کرده است زوايه

ای از آن نيست که پيوندی با سياست نداشته باشد،  طباطبايی و هيچ صفحه
زدگی را  استی سياست و سي پردازی درباره اما او هرگز مرز ميان نظريه

شايد او با اين تلقی توانسته است راهی به دل برخی از . کند مخدوش نمی
دار  ترين منابع تاريخ فرهنگ ايران باز کند و از اين حيث او را بايد امانت مهم

توان به اهميت کوشش  با اين مالحظات می. سنت قديمی ايران دانست
دار اين  او به عنوان ميراث. طباطبايی در تدوين نظريه سنت در ايران پی برد

کند راهی به دل آن باز کند، چنان که در کتاب اخير او  سنت کوشش می
 .آمده است

 

اين کتاب با . مکتب تبريز بخش نخست دومين جلد تأملی درباره ايران است
هايی نقادانه  شود و نيز با اشاره نويسی ايرانی آغاز می ای درباره تاريخ مقدمه
اشاره به . ر تاريخی و ضد تاريخی نويسندگانی مانند شريعتیهای غي ديدگاه

ی  طباطبايی به دنبال بيهقی، و همه. مورد شريعتی مورد جالب توجهی است
داند و شريعتی را در  فيلسوفان جديد تاريخ، تاريخ را مکان تکوين آگاهی می

 زدايی های خود راه آگاهی دهد که با نوشته ی نويسندگانی قرار می زمره
ترديدی نيست که اين انتقاد از شريعتی، به عنوان . اند ايرانيان را هموار کرده

زده، در نخستين نگاه  طلب و اهل عمل سياست ای آشوب نويسنده
های جوان ايرانی  شريعتی را عامل آگاهی توده. نمايد انگيز می شگفت

طلبی  دانند، اما طباطبايی در مخالفت با اين نظر آشوب های پنجاه می سال
زدايی  ايدئولوژيکی شريعتی و ايدئوژيک کردن دين را بخشی از روند آگاهی

داند، که در خالف انديشه تاريخی قرار  های چهل و پنجاه در ايران می سال
پيشتر به توضيحی که در صفحات پايانی ابن خلدون و علوم . داشت

سوخ قرار های من ی بازتوليد سمی که در دل سنت اجتماعی از آرنت درباره
در اين اشارات طباطبايی به آرنت و نقادی او از . دارد، اشاره کردم

ها اين نکته به تلميح گفته شده است که هر نوع بازتوليد سنت، در  ايدئولوژی
تواند  شرايطی که مقدمات نقادی آن فراهم نيامده باشد، امری پرمخاطره می

تحرکی در ميان  خواست بديهی است که شريعتی با حسن نيت می. باشد
های پنجاه ايجاد کند، اما او که تصوری از آن اژدهای سنت، که  جوانان سال

غم بی آلتی افسرده بود، نداشت با حسن نيت خود جز راه جهنم را 
 .توانست هموار کند نمی

 

توان فهميد که چرا او در  های اخير طباطبايی می ی نوشته با بررسی مجموعه
گفتم که . ايران تا اين حد کند عمل کرده استطرح اين نظريه سنت در 

طباطبايی اين بحث را از بيش از دو دهه پيش آغاز کرده بود، اما اجمالی از 
علت اين تأخير را بايد در رويکرد او به . کند آن بحث را اينک عرضه می

درباره مفهوم سنت در علوم . مشکل سنت و تدوين مفهوم آن جستجو کرد
ياری نوشته شده است، اما در کشورهايی که شالوده اجتماعی مطالب بس

سنت آنان، در قلمرو مباحث نظری، به طور عمده بر منابع کتاب مقدس 
توان با صرف بحثی در حوزه  استوار است، سنت وضع پيچيده ای دارد و نمی
الهيات و علوم دينی در . علوم اجتماعی همه ابعاد آن را توضيح داد

ها ابراهيمی است، نقشی بسيار مهم در  نت آنکشورهايی که اساس ديا
تدوين همه مباحث نظری داشته است و حتی با آغاز دوران جديد نيز هيچ 

شناسيم که بتوان بدون ارجاع به آن  بحثی در نسبت سنت و تجدد را نمی
اقدام طباطبايی در تدوين کتابی در تاريخ انديشه سياسی جديد . مطرح کرد

از اين حيث دارای  -يخ انديشه است تا انديشه سياسی که البته بيشتر تار -
اهميت است که اگر توضيحات او درباره سنت در اروپای مسيحی را ندانيم، 

ای که طباطبايی طرحی از آن به دست  معنای سنت در ايران، به گونه
کنند از طريق توضيح مفهوم  او کوشش می. دهد، روشن نخواهد شد می

دينی در اروپای مسيحی نشان دهد که اسالم فاقد  فراگير سنت در انديشه
چنين مفهوم فراگيری از سنت بوده است و برای تدوين مفهوم سنت برای 

ای که ميان دو دين اسالم و مسيحيت  توان به تمايزهای عمده ايران نمی
نمايد که اسالم  اين نکته در نظر همگان بديهی می. وجود دارد، بی اعتنا ماند

، اما اين امر مانع از آن نشده است که در تحليل و توضيح مسيحيت نيست
ايران و اسالم از مفاهيمی که با مواد تاريخ و تاريخ فرهنگ اروپايی که به 

من تنها به يک نکته اساسی که در . طور عمده مسيحی است، استفاده کنيم
 او از تمايز اسالم و مسيحيت اين نتيجه. کنم استدالل طباطبايی اشاره می

ی شئون  گيرد که اسالم، به خالف مسيحيت، همه انگيز را می شگفت
از اين رو، . ها را منسوخ نکرد فرهنگی ايران باستان را جاهلی اعالم و آن

شود و تاريخ ايران  تاريخ ايران دوره اسالمی با تاريخ صدور وحی آغاز نمی
رانشهری و توان تأکيد او بر انديشه اي اين جا می. عين تاريخ اسالم نيست

ی تاريخ باستانی  تجديد انديشه. بويژه انديشه سياسی ايرانشهری را فهميد
خواند، شکافی عميق در وحدت  ی ايرانشهری می ايران، که طباطبايی انديشه

با اين شکاف وحدتی که . های نخستين ايجاد کرد و فراگيری اسالم سده
، خدشه دار شد و اسالم قصد داشت بر محور کتاب و امت واحد ايجاد کند

ترين پيامد اين وضع در ايران آن بود که نه ايرانيان در امت اسالمی  مهم
. منبع سنت تبديل شد -اگر نه يگانه  -ترين  حل شدند و نه کتاب به مهم
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طباطبايی از اين وضع به وحدت در 
کثرت مفهوم سنت در ايران تعبير 

توضيح او درباره اين مفهوم . کند می
تر از آن است  تر و فنی سنت پيچيده

که بتوان در اين جا به آن اشاره کرد، 
ی اساسی را  اما از بحث او يک نتيجه

توان گرفت و آن اين که نسبت  می
تر از آن  سنت و تجدد در ايران پيچيده

است که با صرف بازگشت به ايران 
باستان يا صدر اسالم راهی به سوی 

ستگاه شکست تجربه ايرانمداری خا. تجدد يا نوزايش ايرانی هموار کرد
های سی و چهل  رضاشاهی و آن نوع از اسالم خواهی را که در دهه

خورشيدی آغاز شد و به روشنفکری دينی و اصالح طلبی سياسی کنونی 
 .رسيد، بايد در بی اعتنايی به اين مفهوم پيچيده سنت جست

 

های قديم يا  هاو تنها به رگ. ی بحث طباطبايی نيست البته، اين توضيح همه
دهد که با آغاز دوران جديد، جريانی  سنتی سنت توجه ندارد، بلکه نشان می

تر  تنومند در نظام سنت در ايران وارد شده و وحدت و در کثرت آن را پيچيده
ای نمانده باشد، بويژه در ابن خلدون، به  او، برای اين که شبهه. کرده است

ستاده است، دوران جديد است و بر صراحت گفته است که آن جايی که او اي
ی صفحات مکتب  اين تجددخواهی در همه. انديشه تجددخواهی تکيه دارد

تبريز جريان دارد و در واقع اهميت اين کتاب در اين است که کوشش 
. کنند تاريخ زايش تجددخواهی در ايران را با اسلوبی جديد توضيح دهد می

توان گفت که  نويسی، می يم جديد تاريخبه عبارت ديگر، و با استفاده از مفاه
چنين . مکتب تبريز تاريخ انقالب در ساختارهای انديشه در ايران است

های جديد  گيری از اسلوب تاريخی تنها از ديدگاه انديشه تجدد و با بهره
جانبه به موارد تاريخ و تاريخ  شد و البته با نظری عميق و همه امکان پذير می
کيه بر چنين ديدگاهی است که طباطبايی نشان دهد با ت. فرهنگ ايران

 -به گفته او نظام سنت قدمايی  -های نظام سنت در ايران  بسياری از ناحيه
او پيشتر اين نتيجه گيری مهم خود در پشت . از درجه اعتبار ساقط است

اصطالح نه چندان قابل فهم تصلب سنت مخفی کرده بود، اما با بسطی که 
تر  خود داده، در فصل نخست مکتب تبريز اين بحث را روشنهای  به ديدگاه

رسد که از اين پس هيچ بحث جدی  به نظر می. تر مطرح کرده است و دقيق
تواند از نتايجی  ی نظام سنت و نسبت آن با تجددخواهی در ايران نمی درباره

 . طباطبايی گرفته است، صرف نظر کند
 

××× 
 

استقبالی که . آغاز شد "نظريه انحطاط"ا ی هشتاد خورشيدی در ايران ب دهه
های درد  به اين کتاب صورت گرفت، مبين اين است که الاقل به نشانه

ی حضورِ غايب طباطبايی  ی هشتاد دهه احتمال دارد دهه. ايم حساس شده
. ای جديد در جرئت دانستن ما ی روشنفکری باشد و آغار دوره در عرصه

 !يعنی آغاز روشنگری
 

 پايانی بخش دوم و
 

هايی است که از  ترين بحث ی روشنفکری در ايران از مهم بحث درباره
ای  با پيروزی انقالب اسالمی که ضربه. ای پيش در ايران درگرفته است سده

ای در شکست جنبش  کاری بر پيکر روشنگری و به نوعی آغاز دوره

جاد کرد، روشنفکری ايران بود و بحرانی که اين پيروزی در ذهن ايرانيان اي
مهاجرت، يا فرار، . ی روشنفکری نيز با شدت بيشتری دنبال شد بحث درباره

های سياسی به کشورهای اروپايی و جذب شدن  بسياری از فعالين گروه
ها و مؤسسات پژوهشی اين کشورها را بايد يکی  شماری از آنان در دانشگاه

بيشتر همين . ی روشنفکری دانست از عوامل شدت پيدا کردن بحث درباره
در  های سياسی  کم هواداران اين گروه يا دست فعالين سياسی سابق 

ها وابسته  هايی که به آن جستجوی رمز و رازهای شکست خود و سازمان
بودند کوشش کردند بخشی از مطالعات و تحقيقات خود را به بررسی 

 ی ترديدی نيست که از زمانی که نطفه. روشنفکری ايران اختصاص دهند
روشنفکری ايران در عصر ناصری بسته شد، به طور عمده، سياسی بود، اما 

های تبليغ و تحريک  بويژه تا زمانی که علی شريعتی با استفاده از روش
ای در برابر  های چپ و چپ افراطی و با ايدئولوژيک کردن دين جبهه گروه

پيش . بودزده ن ها باز کرد، روشنفکری ايران هرگز چنان سياست ژريم پهلوی
از علی شريعتی نيز بخش بزرگی از روشنفکری ايران سياسی بود و کسانی 
مانند جالل آل احمد کوشش کرده بودند انديشه و قلم را به ابزاری عليه 
نظام خودکامه تبديل کنند، اما هيچ يک از اين فعاالن سياسی در کسوت 

به آن دست روشنفکری به مقامی در تبليغ و تحريک نرسيدند که شريعتی 
ی رمز موفقيت شريعتی در اين نکته نهفته بود او توانست  عمده. يافت

های چپ و چپ افراطی درآميزد و از  ی تبليغ منبر را با تحريک گروه تجربه
دو جبهه ذهن و شعور جوانانی را که به اين ترکيب حساس بودند، مورد 

يی جوانان را به اهميت چنين ترکيبی در اين بود که از سو. حمله قرار دهد
ی کور  کرد، اما از سوی ديگر توانست خود را در نقطه خود جلب می

ترديدی نيست که نظر به موقعيت . های امنيتی شاه قرار دهد دستگاه
های امنيتی برای مبارزه با کمونيسم ايجاد  الجيشی ايران اين دستگاه سوق

ايجاد کند، جايی شده بودند و ترکيبی از آن دست که شريعتی توانسته بود 
 .توانست داشته باشد در استراتژی ساواک نمی

 
رازهای موفقيت شريعتی در تبليغ و تحريک هنوز به طور جدی بررسی 

آن چه به نظر من امروز جالب توجه است سطح نازل سواد او در . نشده است
فريبی بيش از حدی است که در واقع او را در  ها و عوام همه مباحث و زمينه

هيچ روشنفکر ايرانی را . ی روشنفکران ايرانی ممتاز کرده است ن همهميا
شناسيم که توانسته باشد اين همه مطلب سطحی و يا نادرست را بويژه  نمی

شود، در صفحاتی که انباشته  ی جديد مربوط می هايی که به انديشه در بخش
ربزدگی، پرداز غ حتی آل احمد نظريه. سرايی است، يک جا گرد آورد از ياوه

نويسی در ميان روشنفکران ايرانی است،  ی سياسی ای از بيانيه که نمونه
زند، اما همين آسمان و ريسمان  تر از او حرف می اندکی مستندتر و دقيق

بافتن و اين ترکيب را با تقليدی از زبان شعر نو مبتذل آميختن آن را باب 
. نشی بسيار اندک داشتندداد که سری بسيار پرشور و دا طبع جوانانی قرار می

های امنيتی پهلوی و جوانان کم تجربه و دانش نبودند که در  تنها دستگاه
جای شگفتی است حتی . دام ترکيب تبليغی تحريکی شريعتی افتادند

های چپ يا متأثر از  روشنفکری ايران که به طور عمده هواداران گروه
به موقع خطر شريعتی   يا جرأت نکردند های چپ بودند نتوانستند  جريان

ها  اعتنايی به آشوبی که شريعتی در ذهن اين بی توجهی يا بی. را دريابند
ايجاد کرد، و بيشتر از آن با استفاده از ابزار دين سدی در برابر روشنگری 
دست کم دو نسل برافراشت، موضوعی است که بايد در فرصت ديگری به 

را از اين حيث آوردم که بخش  من اين مقدمه. تحقيق درباره آن پرداخت
ی اخير در ايران  هايی که درباره روشنفکری پنج دهه بزرگی از پژوهش
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شود تحت تأثير افسونزدگی شريعتی است، حتی اگر محقق به ظاهر به  می
هايی  توان به يکی از نوشته برای نمونه به می. های چپ وابسته باشد جريان

کری در ايران نوشته شده و متن اصلی ی روشنف های اخير درباره که در سال
ی اين کتاب  نويسنده. آن را دانشگاهی معتبر انتشار داده است مراجعه کرد

کوشش شريعتی »نويسد که  نامد می می“ لوتر بلندپرواز”که علی شريعتی را 
تر شيعی  بينی گسترده های هگل و مارکس را با جهان برای اين که بينش

پذير رهنمون  ديدارشناسی به سان يک گزينه دسترسخود درآميزد، او را به پ
بگذريم از اين که بيش از يک ( 301. روشنفکران ايرانی و غرب ص)« .شد

کنند و در اين انتظار، و  سده است که ايرانيان در انتظار لوتر روزشماری می
رسد، لوتر  دانند لوتر که بود و چه کرد، هر کسی را که از راه می اين که نمی

ای از  ی او ترجمه اما بحث بر سر اين است که کسی که رساله. وانندخ می
توانسته است هم لوتر باشد و هم هگل،  البلخ بوده، چگونه می فضايل

. و پديدارشناسی را در هم بيامزد« تر شيعی بينی گسترده جهان»مارکس، 
ی  هی آثار شريعتی يک جمله با معنا دربار وانگهی، آيا در پنجاه جلد مجموعه

 هگل، مارکس و بويژه پديدارشناسی هست؟ 
 

طباطبايی در ابن خلدون و علوم اجتماعی که من پيشتر هم به آن اشاره 
کنم جز خوانندگان استثنايی به اهميت مباحثی که در آن  کردم و تصور می

ی جديد در ايران تاريخی  مطرح شده پی نبردند، گفته بود که تاريخ انديشه
های روشنفکری در ايران هم چنان به  ويسندگان تاريخعدمی است، اما ن

ها  کنند و آن التقاط های ايدئولوژيکی اکتفا می توصيف و توضيح ظاهر جريان
به نظر من، برخی از . کنند ی جديد عرضه می را به عنوان تاريخ انديشه

های اخير خود، اگرچه نه به صورت  تمايزهايی را که طباطبايی در نوشته
هايی داده  ها توضيح ی آن هايی وارد کرده و درباره ا به مناسبتمنظم، ام

رسد که  نويسی انديشه در ايران جدی گرفت و به نظر می است، بايد در تاريخ
نويسی  تا زمانی که از اين ديدگاه به تاريخ انديشه نپرداخته باشيم، تاريخ

ای  ی ديباچه بارهای در رودی در مقاله بهار زنده. جديد ايرانی آغاز نخواهد شد
توان تاريخ ايران را نوشت؟ و  ی انحطاط ايران با عنوان چگونه می بر نظريه

و خود [ 3]ای به اين نکته اشاره کرده بودند محمد مرادی در مقاله علی
طباطبايی نيز در نخستين صفحات مکتب تبريز و مبانی تجددخواهی با 

و اين  کی و التقاطی های ايدئولوژي اندک تفصيلی گفته است که جريان
ها از مارکسيسم و اسالم فراهم آمده باشد يا از عرفان  مهم نيست که التقاط

مانعی در راه امکان تدوين تاريخ  و معنويت و به اصطالح مردم ساالری 
تنها تاريخ آگاهی و بيداری تاريخ است در حالی که . ايران هستند

اند و جز به  تاريخی و مخربهايی ضد  ها نظريه ها و التقاط ايدئولوژی
تاريخ قرن . شوند ها منتهی نمی بيراهه

بيستم به نوعی تاريخ همين 
هاست، اما نبايد گمان برد  بيراهه

ها سخن  هرکسی که از اين بيراهه
شناسد، بلکه  ها را می گويد بيراهه می

برعکس اين امکان وجود دارد که 
 -ها خود سقوطی  انتقاد از بيراهه

در همين  -ناآگاهانه  آگاهانه يا
مورد نراقی و شايگان . ها باشد بيراهه

های  و نصر، به عنوان منتقدان بيراهه
تجدد در ميان کارگزاران رژيم 
سلطنتی، و جايگاه و موضع نه چندان 

روشن آل احمد و شريعتی در اين بحث، در ميان مخالفان سلطنت، از اين 
خبری از ماهيت تجدد و زير  ی اينان در بی حيث جالب توجه است که همه

های ديگری را هموار کردند و  های تجدد راه بيراهه پوشش انتقاد از بيراهه
تأکيدهای مکرر . تری سوق دادند های هولناک ی پرتگاه ايران را به لبه

ی نراقی که در  طباطبايی بر راه اصيل آسيايی شايگان و اين حرف نسنجيده
شد و نه انتخابات، که گويا آن با  صدر مشروطيت بايد اجماع امت می

های تجدد، از اين حيث  های ذاتی ما سازگار است و اين از بيراهه اصالت
های ادعايی و  اهميت دارد که حتی امروز بازگشت به خويشتن

شود و اين  های سياسی انجام می های ما نيز زير لوای ايدئولوژی مداری سنت
 .ی هدايت نخواهند کردها ما را به آگاهی و بيدار ايدئولوژی

 
ی دينی کنونی از آن سخن  هايی که روشنفکری ديروز و نسخه باری، بيراهه

های روشنفکری  گويند، در واقع، يک بيراهه بيش نيست که عمده جريان می
اين مقدمات را من از باب اشاره . اند بويژه از پنج دهه پيش در آن گم شده

توجه به آن چه طباطبايی در نخستين آورم و هدفی جز اين ندارم که با  می
آن چه من . های مکتب تبريز گفته است، طرحی از مشکل عرضه کنم فصل

ی  فهمم، اين است که به نظر او، به خالف همه ی طباطبايی می از نوشته
های اخير برای تدوين تاريخ روشنفکری ايران  هايی که در سال کوشش

وانگهی، او اين . ايران وجود نداردی جديد  صورت گرفته است، تاريخ انديشه
ی جديد مبتنی بر دستاوردهای  آورد که اگر تاريخ انديشه نکته را با تأکيد می

اگر . تاريخ عمومی انديشه در ايران نباشد، هيچ چيزی را روشن نخواهد کرد
ی  های دوره بتوان برهانی بر اين ادعا اقامه کرد و به نظر من همه نوشته

توان توضيح همين  را می از ابن خلدون تا مکتب تبريز  دوم طباطبايی 
سابقه بر اعتبار بخش بزرگی از  ای بی مطلب دانست، در اين صورت خدشه

ی تاريخ روشنفکری ايران انتشار  ی اخير درباره هايی که در سه دهه رساله
ی مهم در توضيح طباطبايی در اين مورد  نکته. پيدا کرده، وارد خواهد آمد

ست که روشنفکری ايران در خلئی ايجاد شده است که با غيبت اهل اين ا
معنای اين تعبيرها که من از مکتب تبريز . نظر سنت قدمايی ايجاد شده بود

ی جديد، تاريخ انديشيدن  کنم، جز اين نيست که تاريخ انديشه نقل می
ی طبيعی  در فلسفه. نيست، بلکه تاريخ پر شدن فضايی خالی است است

رسد که  شد که عالم از خأل وحشت دارد و به نظر می فته میقديم گ
کند توضيح دهد  طباطبايی با استفاده از همين حکم طبيعات قديم سعی می

اعتبار شدن سنت قدمايی در حوزه انديشيدن ايرانی ايجاد  که خلئی که با بی
ای پيشتر پيوندهای نظام سنتی با  شد و چون سده بايست پر می شده بود، می

بايست با  های حيات ايرانی قطع شده بود، خأل انديشيدن سنتی می دگرگونی
تا انتشار . و چنين شد. شد های سياسی پر می مباحث سطحی ايدئولوژی

ی  مکتب تبريز، طباطبايی کوشش کرده بود طرحی کلی از تاريخ انديشه
 با. های او به مباحث جديد در نهايت اجمال است سنتی عرضه کند و اشاره

مکتب تبريز طرح او به جايی رسيده است که ناچار بايد موضع خود را در 
من با استفاده . قبال بسياری از مباحثی که به اجمال گفته است، روشن کند

کنم  ی جدال قديم و جديد آمده، سعی می ی او که در مقدمه يک اشاره
 .ی اين مطلب بياورم توضيحی درباره

 
ای به داريوش شايگان  های جسته و گريخته ههای طباطبايی اشار در نوشته

ی طباطبايی در مقدمه جدال قديم و جديد در مقامی آمده  اشاره. آمده است
گويد با  است که او از فاقد مبنا بودن بسياری از اهل نظر معاصر سخن می

ای به اين که باالخره نسبت آسيا در برابر غرب با نوری که از غرب  اشاره
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ی اين دو کتاب، به تعبيری که در بخش نخست  ويسندهآيد چيست؟ ن می
آوردم، در کجا ايستاده است؟ اين پرسش بويژه در مورد شايگان اساسی 

در مباحثی که موضوع بحث من است، از او چهار کتاب منتشر شده . است
ها وابسته به دفتر  شايگان، به عنوان رياست مرکز گفتگوی فرهنگ. است

ر برابر غرب بر بسته شدن راهی که گويا از دل آسيا فرح پهلوی، در آسيا د
رسيد، اما هم او  ای به آن نمی کند و اين که هيچ بيراهه گذشت، مويه می می

در کتاب انقالب دينی چيست با تکرار همان مقدمات نتايجی يکسره متفاوت 
و در خالف جهت نتايج قبلی گرفته و در نگاه مثله شده نيز اسکزوفرنی خود 

گشت، به ايرانيان نسبت داده  ه در انقالب اسالمی به دنبال گاندی میرا ک
بديهی است که ملت ايران هندشناسی نخوانده بود و اشتباه آنان . است

به  57وجهی داشت، اما هندشناسی که از پنجره دفتر فرح پهلوی در تهران 
. ندناشناسدنبال گاندی باشد، و او را بيابد، بايد از عقل سليم عاری باشد و ه

بعد از آن که راه : بازی است چهارمين کتاب شايگان آيتی از شعبده
. آمد بايست از غرب می ی آسيا به پرتگاه منتهی شد، نور ناچار می بيراهه بی

حديثی که عنوان فرانسوی کتاب از آن گرفته شده، همين مطلب را بيان 
عيت هوکناکی اشاره داند حديث به چه واق کرد و خواننده غربی را که نمی می

فريفت، اما عجب اين که اين عنوان و البته مضمون  دارد به آسانی می
بايست به چهل  آمد و ناچار جهان می حديث در جمهوری اسالمی به کار نمی

ی آن معلوم نباشد، البته، به  شد تا موضع عدمی نويسنده تکه تقسيم می
ی آسيا در برابر  و در ادامهی استغفار انقالب دينی و نگاه مثله شده  نشانه
 !غرب

 

توان گفت که آن چه در ايران روشنفکری  های طباطبايی می ی بحث بر پايه
شود، در واقع، جايی برای ايستادن ندارد و در جايی نايستاده است  ناميده می

به هر حال، نخستين گام در . که بتواند موضعی داشته باشد تا از آن دفاع کند
ای از تاريخ  ی اساسی است که دوره روشن شدن اين نکته تجددخواهی ايران

برای هميشه به سر آمده  اعم از دينی و غير دينی  روشنفکری ايرانی 
های نظری و بويژه با  است و بازسازی آن با امکانات کنونی بحث

پذير  های تاکتيکی برخی از آنان و انتقاد از مواضع سابق امکان نشينی عقب
توان مانند جالل آل احمد سياسی بود و روشنفکران را به  می. نخواهد شد

کند جز  خادم و خائن تقسيم کرد، اما اين بحث چه چيزی را روشن می
روشنفکری ايران، اعم از اين که آن را خائن . زدگی خود آل احمد را سياست

يا خادم بدانيم، در خأل تکوين پيدا کرده و در المکان ايستاده است و 
به اين اعتبار خائنان و خادمان، دينداران و . موضعی داشته باشد تواند نمی
دينان، به لحاظ اجتماعی، مشکل تاريخی و، به لحاظ نظری، مشکل  بی

امروزه اين بحث اساسی است و ما به مبانی نظری و . معرفتی واحدی دارند
 .روشناسی چنين تحليلی نياز داريم

 

ت کتاب مفصلی است که کوشش مکتب تبريز، افزون بر اين که بخش نخس
ای از مشروطيت در  کند از ديدگاه تاريخ انديشه و تحول مفاهيم نظريه می

نگاری جديد  های مقدماتی بسياری در تاريخ ايران عرضه کند، آغازگر بحث
طباطبايی در نخستين صفحات کتاب گفته است که او . ايران نيز هست

اين توضيح او از اين حيث . کند های فريدون آدميت را دنبال می پژوهش
ی تاريخ معاصر  ای درباره اهميت دارد که به دنبال انقالب اسالمی هر نوشته

اگرچه . شد ی او آغاز می ای به آدميت و مواضع روشنگرانه ايران با حمله
ی خود او، در سخنان آدميت پيچيده است، اما  طباطبايی در مواردی، به گفته

های آدميت خواسته است جهت تحقيقات  به پژوهشدر واقع او با اين اشاره 
های کتاب  به عنوان مثال، طباطبايی در يکی از حاشيه. خود را نشان دهد

ی ايرانی آجودانی گفته است که در اين کتاب  ضمن اشاره به کتاب مشروطه
ی مشروطيت و بويؤه  به رغم عنوان آن هيچ مطلب مهمی درباره

بيشتر تصفيه حسابی با جريانی از  دستاوردهای آن نيامده و کتاب
های به تاريخ روشنفکری در کتاب آجودانی  اشاره. روشنفکری ايرانی است

الدوله  ی ملکم خان، رشيديه، ميرزا علی خان امين کم نيست، اما بحث درباره
های سطحی که آجودانی آورده،  و مستشارالدوله، بويژه با اجمال و اشاره

هايی که  به نظر من از اشاره. ران نيستی مشروطيت اي بحث درباره
توان  های نخست مکتب تبريز آورده می طباطبايی جسته و گريخته در فصل

توان به تاريخ روشنفکری ايران  ی مشروطيت او را نمی دريافت که نظريه
داند که توانست  طباطبايی اهميت مشروطيت ايران را در اين می. تقليل داد

ی گرهی در  به عبارت ديگر، نقطه. يد تبديل کندنظام شرع را به حقوق جد
های روشنفکری از  تجدد ايرانی تبديل شرع به حقوق جديد است نه بحث

 .بسياری جهات جز مباحث ايدئولوژيکی سطحی نبود
 

اين بحث تنها به توجه به مقدماتی که طباطبايی در بحث از مفهوم سنت 
نويسی در سراشيب  اريختوانست طرح شود و گرنه ت مطرح کرده است، می

ی آن توسط آجودانی  ی تصحيح شده خدمت و خيانت آل احمد يا نسخه
ی مهم مستشارالدوله که  های بسيار ابتدايی آجودانی به رساله اشاره. افتاد می

کند، مبين اين  ای از همين تبديل شرع به حقوق جديد عرضه می نظريه
هی رد شده است بی آن که به ی گر است که او به اشتباه از کنار اين نقطه

ی مشروطيت ايران به ضرورت عين  نظريه. اهميت آن پی برده باشد
. توان به ديگری تقليل داد ی روشنفکری ايران نيست و يکی را نمی نظريه

های ملکمی آن،  در انتقادهای آجودانی از روشنفکری ايران، بويژه جريان
نويسی جديد و با تکيه بر  تاريخ های هايی وجود دارد که بايد با اسلوب نکته

ی سنت باز کرد، اما آجودانی به خطا گمان برده است که مشروطيت  نظريه
ی  نويسد که بحث درباره طباطبايی می. ی ايرانی اوست ايران عين مشروطه

ماهيت مشروطيت ايران را نيز مديون فريدون آدميت هستيم که در جلد دوم 
ی  ای درباره ذاکرات مجلس اول نظريهايدئولوژی مشروطيت با بررسی م

هايی در تاريخ روشنفکری  البته، خود آدميت نيز رساله. عرضه کرده است
ی روشنفکری و مشروطيت را خلط  ايران نوشته است، اما او ميان دو نظريه

نويسی جديد ايرانی جز با توجه به تأکيد بر تمايزهايی که  تاريخ. نکرده است
ها وجود دارد، پيش  های آن انديشگی و نظريههای مختلف  ميان ساحت
رسد که طباطبايی با انتشار مکتب تبريز باب اين را  به نظر می. نخواهد رفت

 .باز کرده و بسطی جديد به توضيحات اجمالی پيشين خود داده است
 

 -های کوتاه من  اشاره. از انتشار مکتب تبريز چند هفته بيشتر نگذشته است
شد و قصدم  به مباحث جنجالی آن کتاب مربوط می -مد توان گفت به ع می

به نظر من اين . اين بود که اشتهای خوانندگان احتمالی را تحريک کنم
هايی که در دهه هشتاد از طباطبايی منتشر شده است،  کتاب در متن نوشته

توان گفت  رود و به جرئت می ی عطفی در مباحث نظری به شمار می نقطه
ها پيش گرفته بودند،  نون بسياری نسبت به اين نوشتهکه سکوتی که تاک

رسد که دور جديدی در  به نظر می. اينک کمابيش غير ممکن شده است
های نظری در ايران آغاز شده باشد و ترديدی نيست که از بسياری  بحث

من در نخستين بخش . های جديد است جهات طباطبايی پيشگام اين بحث
کنم توصيف ناروايی  و سخن گفتم که تصور میاين نوشته از حضور غايب ا

خورم که طباطبايی بيش از آن چه  ی خودم تأسف می نيست، اما به نوبه
 !حضور دارد، حضور ندارد

 ـ  به نقل از سامانه ايران امروز
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 کتابشناسی جنبش مشروطيت ايران

 (منابع تحقيقاتی و مطالعاتی گزيده(
 

مستقل در يکصد سال گذشته تاليف  های ت که پيرامون جنبش مشروطيت به صورت کتابای از منابعی اس گزيده کتابشناسی
 :ايران منتشر شده بود مشروطيتپيش از اين، دو کتابشناسی راجع به جنبش . اند شده
چاپی درباره تاريخ مشروطيت، حافظ  مقاالتکتابشناسی تاريخ مشروطيت ايران ـ فهرستی توضيحی از مآخذ و کتب و ( الف

 3115رمانفرمائيان، تهران، انتشارات اميرکبير، ف
 .3171 دانشگاهی،پور صفر، تهران، مرکز نشر  کتابشناسی انقالب مشروطيت ايران، علی( ب

ی دوازده سال گذشته تا  های منتشر شده کتاب ی گزيده بر اساس انتخاب عناوينی از دو کتابشناسی پيشين تهيه و بر پايه اين
در گزيده کتابشناسی حاضر که به مناسب جشن يکصدمين . تکميل شده است خورشيدی، 3125فند ماه مقطع تاريخی آخر اس

سالهای گذشته منتشر  درجنبش مشروطيت ايران تنظيم شده است، سعی بر آن بوده که منابع اصلی و مهمی که  سالگرداين 
 .وط به آن، تدوين شودمرب رويدادهایاند، برای تحقيق و مطالعه راجع به جنبش مشروطيت و  شده
اند  راجع به جنبش مشروطيت نوشته شده مستقالگيرد که  به يادآوری است که اين کتابشناسی فقط کتابهايی را دربر می الزم

ها و پايان  همچنين مقاالت ـ مصاحبه. اند اند، مورد نظر نبوده ايران داشته مشروطيتو کتابهايی که بخشی از آنها اختصاص به 
پژوهی  مشروطيت و مشروطه جنبشکه خصوصا در سالهای گذشته، حجم قابل توجهی از تحقيقات و مطالعات راجع به ها  نامه

پژوهی به  آنکه اين گزيده منابع تحقيقاتی و مطالعاتی برای مشروطه اميد. دهند، در اين کتابشناسی مندرج نيستند را تشکيل می
بيش از پيش  ايرانايج مشروطيت را در جامعه ـ فرهنگ ـ سياست و اقتصاد ها و نت ها ـ حوادث ـ شخصيت زمينهکار آيد و 

 .شفاف سازد
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 ,3177ری زنان در نهضت مشروطه، ژانت آفاری، ترجمه جواد يوسفيان، تهران، نشر بانو، س نيمههای  انجمنـ  2
 ,3125 عبرت،، تهران، نشر (منذر)اهلل نوری، علی ابوالحسنی  سرخ ـ زمان و زندگی شيخ فضل زندگیسبز،  انديشهـ  3

 ,3123نشگاه الزهرا، انگيز کراچی، تهران، انتشارات دا زن در شعر مشروطه، روح نگاران انديشهـ  35
 ,3121کبير، اميرتحوالت ايران و آسيای ميانه، گلناز سعيدی، تهران، انتشارات : و عصر مشروطه روسيهاول  انقالبـ  33
 ,3173ايران، ژانت آفاری، ترجمه رضا رضايی، تهران، نشر بيستون،  مشروطه انقالبـ  32
 ,3177رضا سلطانی، تهران، نشر مازيار و معين،  اهلل ، به اهتمام روح(کتابهای آبی)مور خارجه انگليس ايران به روايت اسناد وزارت ا مشروطه انقالبـ  31
 ,3121های اسالمی صدا و سيما،  در بوته نقد، عليرضا کريمی، تهران، مرکز پژوهش مشروطه انقالبـ  31
 ,3121تهران، انتشارات اميرکبير،  متين،يارشاطر، ترجمه پيمان ايرانيکا، زير نظر احسان  ةاز سری مقاالت دانشنام: مشروطيت انقالبـ  35
 ,3123ايران، محمد اسماعيل رضوانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  مشروطيت انقالبـ  30
جمه ابوالقاسم اعتصامی، تهران، زينويف، تر الکسيويچايران، نظرات يک ديپلمات روس ـ وزير مختار سابق روسيه در ايران، ايوان  مشروطيت انقالبـ  37

 ,3102نشر اقبال، 
 ,3157ايران، يوری سرگيويچ ايوانف، ترجمه آذر تبريزی، تهران، نشر شبگير،  مشروطيت انقالبـ  32
 ,3170ايران، ادوارد گرانويل براون، ترجمه مهری قزوينی، تهران، انتشارات کوير،  مشروطيت انقالبـ  33
 . 3123هوشيار، تهران، انتشارات اميرکبير،  م،های اجتماعی و اقتصادی آن، ايرانسکی ترياد، م، پاولويچ، ترجمه  ان و ريشهاير مشروطيت انقالبـ  25
 ,3102خاطرات سفر کلودانه در آغاز مشروطيت، ترجمه ايرج پروشانی، تهران، نشر معين،  ايرانی؛ اوراقـ  23
 ,3153ايرج افشار، تهران، نشر جاويدان، زاده،  مشروطيت و نقش تقی ياب تازه اوراقـ  22
 ,3157انقالب مشروطيت و ادبيات مشروطه، باقر مومنی، تهران، نشر شباهنگ،  آستانهدر  ايرانـ  21
 ,3170از مشروطيت تا پايان قاجاريه، عبدالحسين نوايی، تهران، نشر هماذر،  جهانو  ايرانـ  21
 ,3175جيده، نشر ذره بين، مشروطيت، اسفنديار آهن وبختياری  ايلـ  25
 ,3155مشروطيت ايران، فريدون آدميت، تهران، انتشارات پيام،  نهضت ايدئولوژیـ  20
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 ,3121در ايران، حسين آباديان، تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی،  مشروطيت بحرانـ  27
ميرزا صالح، تهران، نشر طرح نو،  غالمحسينآقا تبريزی، به کوشش  ا فضلعلیهای خصوصی ميرز در مجلس اول ـ خاطرات و نامه دموکراسی بحرانـ  22

3172, 
 ,3110، تهران، انتشارات ابن سينا، (ساالر فتح)، علی ديوساالر (يادداشتهای تاريخی راجع به فتح تهران و اردوی برق)مشروطيت  تاريخاز  بخشیـ  23
 ,3121چايچی اميرخيز، تهران، نشر سميرا،  احمدای از اسناد مشروطيت ايران،  گزيده: ه ملی ايرانو اسناد مجموعه ثقفی در موز مکاتبات بررسیـ  15
 ,3105 ايران،اخير ايران، انقالب مشروطيت، عبداهلل جاسبی، تهران، نشر حزب جمهوری اسالمی  های نهضت بررسیـ  13
 ,3152هران، نشر چاپار، پيرامون تاريخ انقالب مشروطيت، رحيم نامور، ت مالحظات برخیـ  12
 ,3172 ايران،خواهان در سفارت انگليس، رسول جعفريان، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر  مشروطهنشينی  بستـ  11
 الدين قهرمانی، تهران، نشر اشکان، شرفمامونتوف، ترجمه . پ. ق، حکومت تزار و محمدعلی شاه، ن 3120شورای ملی در سال  مجلس بمبارانـ  11

3101, 
 ,3170در ايران عصر مشروطيت، موسی نجفی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  سياسیفلسفه  بنيادـ  15
 ,3150در ايران، مجيد يکتايی، تهران، نشر اقبال،  مشروطه پيدايشـ  10
 ,3123نشر کتاب سيامک،  ان،تهر، منصوره اتحاديه، (های يکم و دوم مجلس شورای ملی دوره)احزاب سياسی مشروطيت  تحولو  پيدايشـ  17
 ,3113ايران، محمد حسن اديب هروی خراسانی، مشهد،  مشروطيت پيدايشـ  12
 ,3121نشر اختران،  تهران،ـ اجتماعی جنبش مشروطيت و انکشاف سوسيال دموکراسی در آن عهد، خسرو شاکری،  اقتصادیهای  پيشينهـ  13
سيروس سعدونديان، تهران، نشر شيرازه،  اهتمامای از مکاتبات تجاری حاج محمد حسين کتابفروش، به  عهواقعه مشروطه در مجمو بازتابچه شود؟  تاـ  15

3172, 
 ,3170نشر پليکان،  تهران،اکبر سعيدی سيرجانی،  االسالم کرمانی، به اهتمام علی ايرانيان، محمد ناظم بيداری تاريخـ  13
 ,3110هران، اهلل مختاری، ت ايران، حبيب بيداری تاريخـ  12
 ,3113مشروطيت ايران، محمد حسين اديب هروی خراسانی، مشهد،  پيدايش تاريخـ  11
 ,3112زاده، تهران، انتشارات ابن سينا،  ايران، سيد حسن تقی مشروطيتاوائل  تاريخـ  11
 ,3155اميرکبير،  انتشارات، آذربايجان و بلوای تبريز، حاج محمدباقر ويجويه، به کوشش علی کاتبی، تهران انقالب تاريخـ  15
 ,3150ايران، احمد کسروی، تهران، انتشارات اميرکبير،  مشروطه تاريخـ  10
 ,3171زاده، تهران، نشر علمی،  مشروطيت ايران، مهدی ملک انقالب تاريخـ  17
 ,3173 فردوس، زاده، به اهتمام عزيزاهلل عليزاده، تهران، نشر مشروطيت ايران، سيد حسن تقی انقالب تاريخـ  12
 ,3175 خارجه،علی اکبر واليتی، تهران، انتشارات وزارت امور  طه،ايران در دوره اول مشرو خارجیروابط  تاريخـ  13
 ,3115، تهران، نشر دانش، (سلطانمجاهد )پرستان اصفهان و بختياری، نوراهلل دانشور علوی  ايران و جنبش وطن مشروطه تاريخـ  55
 ,3123به روايت اسناد، ابراهيم صفايی، تهران، انتشارات ايران ياران،  مشروطيت تاريخـ  53
 ,3122، عباس اسکندری، تهران، انتشارات مطبوعاتی پروين، (کتاب آرزو) مشروطيتمفصل  تاريخـ  52
خليل پور، اصفهان، نشر دانشگاه اصفهان، محمود  اهتماممجلس، فصلی از تاريخ انقالب مشروطيت ايران، احمد مجداالسالم کرمانی، به  انحطاط تاريخـ  51

3155, 
 ,3155 اميرکبير،آذربايجان ـ بازمانده تاريخ مشروطه ايران، احمد کسروی، تهران، انتشارات  سالههيجده  تاريخـ  51
 ,3151اهلل جاويد، تهران،  عوامل نهضت مشروطه تبريز، سالم ازای  تاريخچهـ  55
 ,3123 اميرکبير،نقش ايرانيان مقيم عراق، عبدالهادی حائری، تهران، انتشارات در ايران و  مشروطيتو  تشيعـ  50
 ,3157ها در مشروطيت، مهدی مجتهدی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  روشنگریزاده،  تقیـ  57
 ,3173اهلل صالحی، تهران، نشر گزينش،  مشروطه، روح انقالبدر  تعارضـ  52
و انديشه معاصر، قم، موسسه آموزشی و  تاريخصدمين سالگرد نهضت مشروطيت ايران و نقش اجتهاد شيعه در آن، گروه همايش يک مقاالت چکيدهـ  53

 ,3122پژوهشی امام خمينی، 
 ,3172 اسالمی،آبادی و مشروطيت، حسن مرسلوند، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  نجم هادیشيخ  حاجـ  05
 ,3125ه و رژيم مشروطه، مسعود غالميه، تهران، نشر اوحدی، الدول شجاعصمدخان  حاجـ  03
 . 3121جريان نهضت مشروطه، آرپی مانوکيان، تهران، نشر رامرنگ،  وداشناک  حزبـ  02
 ,3122کوير،  انتشاراتآداب مشروطيت دول، محمدعلی فروغی، به اهتمام علی اصغر حقدار، تهران، ( يعنی)اساسی  حقوقـ  01
 ,3123و مطالعات زنان،  روشنگرانآبادی، تهران، انتشارات  های انقالب مشروطيت، افسانه نجم رفته از ياد: قوچان تراندخ حکايتـ  01
 ,3102آبادی، تهران، نشر عطار،  دولت يحيیيحيی،  حياتـ  05
 ,3122تاريخ معاصر ايران،  مطالعات ، تهران، نشر(منذر)اهلل نوری، علی ابوالحسنی  آتشفشان  ـ شهادتنامه شيخ فضل دامنهبر  خانهـ  00
نهضت مشروعه، ابوالفضل شکوری،  رهبراناالسالم از  مشروطيت ايران ـ زندگانی آخوند مالقربانعلی زنجانی معروف به حجه انقالبسوم در  خطـ  07

 ,3173زنجان،  استانزنجان، نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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 ,3122 تبريز،قالب مشروطه، ستاد بزرگداشت انقالب مشروطه آذربايجان شرقی، همايش علمی ان مقاالت خالصهـ  02
 ,3121انتشارات ستوده،  تبريز،تبريز، ستاد بزرگداشت انقالب مشروطه،  در همايش علمی مشروطه مقاالت خالصهـ  03
 ,3105در واقعه مشروطه، رسول جعفريان، قم، دفتر تبليغات اسالمی،  انگليس دخالتـ  75
 ,3155مشروطيت، جمشيد ضرغام بروجنی، تهران، انتشارات مجلس شورای ملی،  عصرهای  دولتـ  73
 ,3155از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم، عبدالحسين نوائی، تهران، نشر بابک،  ايرانهای  دولتـ  72
 ,3175، و ساختار نهادها در عصر مشروطيت، حسين ملکی، تهران، نشر اشاره ايران دولتمردانـ  71
کوب، تهران،  کوب و روزبه زرين عبدالحسين زرين اهتمامخان ناصرالملک و محمدآقا ايروانی، به  انقالب مشروطيت ايران، ابوالقاسم دربارهرساله  دوـ  71

 ,3125 ايران،انتشارات سازمان اسناد ملی 
 ,3150نشر توکا،  تهران،افشار،  وشش غالمحسين صدریاالسالم، به ک مشروطه ايران، ميرزا عبداالمير شيخ انقالبسند از  دوـ  75
 ,3121مشروطه، غالمرضا گودرزی، تهران، انتشارات اختران،  روشنفکرانو  دينـ  70
 ,3123تهران، نشر درسا،  اميراحمدی،های بانيان فکری انقالب مشروطيت، مهران  نقد و بررسی آرا و انديشه: مشروطهفکر  راهبرانـ  77
 ,3173در عصر مشروطيت، مهدی مجتهدی، به اهتمام غالمرضا طباطبايی مجد، نشر زرين،  ذربايجانآ رجالـ  72
 ,3101 اساطير،ابوالحسن علوی، به کوشش حبيب يغمائی و ايرج افشار، تهران، انتشارات  مشروطيت،عصر  رجالـ  73
 ,3171نشر کوير،  تهران،نژاد،  ام غالمحسين زرگری، به اهتم(رساله و اليحه درباره انقالب مشروطيت 32) مشروطيت رسائلـ  25
 . 3102تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا،  ترکمان،اهلل نوری، به اهتمام محمد  و روزنامه شيخ شهيد فضل... ها، مکتوبات و اعالميه، رسائلـ  23
 ,3125، اصغر کيا، تهران، نشر سايه روشن در انقالب مشروطه ايران، علی سياستو  رسانهـ  22
 ,3157 فرزانه،آهنجيده از رويدادهای انقالب مشروطه ايران، ارسالن پوريا، تهران، نشر  تبريز؛ رستاخيزـ  21
تفرشی حسينی، به کوشش ايرج افشار، تهران،  احمدای گمنام،  مشروطيت و انقالب ايران؛ به انضمام وقايع استبداد صغير از نويسنده اخبار روزنامهـ  21

 ,3153اميرکبير، انتشارات 
 ,3113مهران نمازی، شيراز،  مشروطيت،و  روحانيونـ  25
 ,3122زاده، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی،  نهضت مشروطه، ذبيح دردينی  رهبرانـ  20
 ,3111ابراهيم صفايی، تهران، انتشارات جاويدان علمی،  مشروطه، رهبرانـ  27
 ,3123، حسن اصغری، تهران، انتشارات نگاه، (نقالب مشروطيتتحليل وقايع ا)تاريخ  زايشـ  22
 ,3105جنبش مشروطه، عبدالحسين ناهيد، تبريز، نشر احيا،  درايران  زنانـ  23
 ,3152انی، تهران، نشر بنياد نيکوکاری نوري فتحی،اهلل  ايران، نصرت روطيتاالسالم تبريزی و بخشی از تاريخ مستند مش نيکنام ثقه شهيد زندگينامهـ  35
 ,3117سينا،  ابننيا و داريوش آشوری، تبريز، نشر  و اجتماعی انقالب مشروطيت ايران، رحيم رئيس اقتصادی زمينهـ  33
 ,3170مشروطيت، سيدمحمد خاتمی، تهران، نشر پايا،  خيزشهای  زمينهـ  32
 ,3170ه، ملی و نهضت مشروطه، محمداحمد پناهی، تهران، کتاب نمون سردار ستارخانـ  31
 ,3150ناطق، نصرت اهلل فتحی، تهران،  جوادسليم خطيب، ميرزاحسين واعظ و ميرزا آذربايجان در انقالب مشروطيت ايران، شيخ گانهسه  سخنگويانـ  31
 ,3122تهران، کتاب صبح،  کيا،اهلل نوری در نهضت مشروطه، تندر  اهلل شيخ فضل تحليلی از بر دار رفتن آيت گزارشی: دارسرـ  35
 ,3101مشروطيت، محمد سامع، سردرود، نشر کوثر،  انقالبدر  سردرودـ  30
 ,3171الملک، تهران، نشر جرس،  ، غالم حسين افضل(رکن االسفار)و وقايع مشروطه  مازندران سفرـ  37
نهضت مشروعه در عصر مشروطه، علی  زعمای االسالم مال قربانعلی زنجانی از فقر ـ سيری در زندگانی، افکار و مجاهدت حجه دولتعلم و  سلطنتـ  32

 ,3171 اسالمی،، قم، انتشارات دفتر تبليغات (منذر)ابوالحسنی 
 ,3125در شعر عصر مشروطه، گردآورنده فاروق خارابی، انتشارات دانشگاه تهران،  اجتماعو  سياستـ  33

 ,3121 مهرنامگ،نژاد، تهران، نشر  ود کوهستانیپژوهشی در هنر عصر مشروطيت، گردآورنده مسع: مشروطه عصردر  سينماـ  355
 ,3157 جيبی،انقالب مشروطيت ايران، پاولويچ، ترجمه محمدباقر هوشيار، تهران، نشر کتابهای  دربارهمقاله  سهـ  353
 ,3111يا تاريخ اجتماعی و اداری قاجاريه، عبداهلل مستوفی، تهران، نشر زوار،  منزندگانی  شرحـ  352
 ,3177طاق بستان،  نشرزندگانی سردار يارمحمدخان کرمانشاهی گردکرد، اردشير کشاورز، : در غرب کشور مشروطيتقايع و شرحـ  351
 ,3157مشروطيت ايران، احمد قاسمی، تهران،  انقالبسال  ششـ  351
 ,3173منيب الرحمن، ترجمه يعقوب آژند، نشر روزگار،  مشروطيت،دوره  شعرـ  355
 ,3171زاده، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسالمی،  نوری در ظلمت مشروطه، مجيد حسن اهلل فضل شيخـ  350
 ,3170، مهدی انصاری، تهران، انتشارات اميرکبير، (رويارويی دو انديشه)نوری و مشروطيت  اهلل فضل شيخـ  357
ای، مراغة، نشر  علی مرادی مراغه اصفهان،بر نمونه تبريز، رشت و های شورايی عصر مشروطيت با تاکيد  بررسی انجمن: مرکزی استبداداز  عبورـ  352

 ,3121اوحدی، 
 ,3121مشروطه، مهناز سيدجواد جواهری، تهران، نشر البرز،  سالهایدر  عشقـ  353
 ,3121اهلل آجدانی، تهران، نشر اختران،  مشروطيت ايران، لطف انقالبو  علماـ  335



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

214 

 

 ,3171مهدی داودی، تهران، انتشارات اميرکبير،  رژيم مشروطه، والدوله  عينـ  333
 ,3150هايی از تاريخ مشروطيت ايران، عبدالحسين نوائی، تهران، نشر بابک،  گوشهتهران ـ  فتحـ  332
 ,3121سيد مصطفی تقوی، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران،  مشروطه،و فرود  فرازـ  331
 ,3122اصغر حقدار، تهران، انتشارات کوير،  يته در عصر مشروطيت، علیو تاريخ مدرن آدميت فريدونـ  331
 ,3155تهران، انتشارات اميرکبير،  شيرنشان،آزاديخواهی ايران؛ هشداری به جوانان در شناسايی گذشته و حال کشور، رمضان  نهضتتاريخ  فشردهـ  335
 ,3115تهران، انتشارات سخن، نهضت مشروطيت ايران، فريدون آدميت،  مقدمهآزادی و  فکرـ  330
 ,3155اجتماعی در نهضت مشروطيت ايران، فريدون آدميت، تهران، انتشارات پيام،  دموکراسی فکرـ  337
 .تهرانو دموکراسی ايران؛ تاريخچه نهضت مشروطه ايران، اسماعيل نشاط،  مشروطيت فلسفهـ  332
 ,3122 امروز،وير نويافته، مهدی نورمحمدی، قزوين، نشر حديت مشروطيت، مشتمل بر اسناد و تصا انقالبدر  قزوينـ  333
 ,3111در انقالب مشروطيت ايران، بهزاد کريم طاهرزاده، تهران، انتشارات اقبال،  آذربايجان قيامـ  325
 ,3155مشروطيت، حسن نراقی، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران،  انقالبدر  کاشانـ  323
مشروطيت، گردآورنده حافظ  تاريخانقالب مشروطيت ايران  ـ فهرست توضيحی از ماخذ و کتب و مقاالت چاپی درباره  تاريخشناسی  کتابـ  322

 ,3115فرمانفرمائيان، تهران، انتشارات اميرکبير، 
 ,3171پورصفر، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  مشروطيت ايران، علی انقالب کتابشناسیـ  321
 ,3107احمد بشيری، تهران، نشر نور،  کوششگزارشهای سياسی وزارت امور خارجه روسيه درباره انقالب مشروطه ايران، به : نارنجی کتابـ  321
 ,3115 اشراقی،ايران به انضمام تاريخ مشروطيت ايران، بهاءالدين پازارگاد، تهران، نشر  تاريخ کرنولوژیـ  325
 ,3121محمد ايرانپور، تهران، نشر دستان، مشروطيت،  نهضتدر  کرمانـ  320
 (.3121: چاپ دوم.)3170مشروطه ايران، سهراب يزدانی، تهران، نشر نی،  تاريخو  کسرویـ  327
 ,3177 شيرازه،نيا، تهران، نشر  رحيم رئيس: زاده، مترجم انقالب مشروطيت ايران، محمدامين رسول ازهايی  گزارشـ  322
 ,3155انقالب مشروطيت ايران، محمد باقر گوهرخای، تهران، نشر سپهر،  هایرويدادای از  گوشهـ  323
 ,3151مشروطيت، ابراهيم فخرائی، تهران، نشر کتابهای جيبی،  جنبشدر  گيالنـ  315
 ,3175مشروطيت، محمد باقر وثوقی، تهران، نشر همسايه،  جنبشو  الرستانـ  313
 ,3103شش هما رضوانی، تهران، نشر تاريخ ايران، اهلل نوری، به کو فضل شيخآقا  لوايحـ  312
 ,3153ايرج افشار، تهران، انتشارات توس،  کوششهای آزاديخواهان ايران در اروپا و استانبول، به  علی شاه؛ اسنادی از فعاليتمحمدبا  مبارزهـ  311
 ,3173مشروطه، حسن اکبری بيرق، تهران، نشر پايا،  ادبياتفکری  مبانیـ  311
 ,3171مشروطه و مشروعه، حسين آباديان، تهران، نشر نی،  حکومتنظری  مبانیـ  315
 ,3175 روشنگران،، فريدون آدميت، تهران، انتشارات (2)آزادی ـ ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران  بحراناول و  مجلسـ  310
اصغر حقدار، تهران،  شورای ملی، علی مجلسنگاری دوره اول  اريخصورت مذاکرات، مصوبات، اسناد، خاطرات و ت ـمشروطيت  نهادهایاول و  مجلسـ  317

 ,3121انتشارات مهرنامگ، 
 . 3170از مشروطه تا پايان قاجاريه، منصوره اتحاديه، تهران، نشر تاريخ ايران،  انتخاباتو  مجلسـ  312
، به 3122خراسان  ـ تهران دی ماه  کاظماهلل محمد آيت بزرگداشت: همايش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطيت ايران مقاالت مجموعهـ  313

 ,3121انتشارات دانشگاه تهران،  تهران،اهتمام ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد مشروطيت، 
 ,3123در نهضت مشروطيت، ايرج کيا، تهران، نشر کيانا، ( تنکابن، کالرستاق و کجور)ثالث  محالـ  315
 ,3177اصر نجمی، تهران، نشر درياب، و مشروطيت، ن شاهعلی محمدـ  313
 ,3103نشر تاريخ ايران،  تهران،های احزاب سياسی ايران در دوره دوم مجلس شورای ملی، منصوره اتحاديه،  نظام نامه وها  مرامنامهـ  312
 ,3173سهامی انتشار،  کتشراجتماعی و سياسی از تاريخ انقالب مشروطيت ايران، محمدعلی کاتوزيان، تهران،  تحليلو  مشاهداتـ  311
، گروه تاريخ و انديشه معاصر، قم، ...(مشروطيتمجموعه مصاحبه ها و گفتگوهای همايش يکصدمين سالگرد نهضت )نظران  صاحب زباناز  مشروطهـ  311

 ,3122موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، 
 ,3115سروی، تهران، شکل حکومت و نتيجه انديشه نژاد آدمی، احمد ک بهترين مشروطهـ  315
 ,3175محمد علی سفری، تهران، نشر علم،  خواهان، مشروطهـ  310
 ,3121اسالم و ايران،  بازشناسی، به اهتمام ناصر تکميل همايون، تهران، مرکز (مجموعه مقاالت)ايرانيان  خواهی مشروطهـ  317
 ,3122اهلل آجودانی، تهران، نشر اختران،  ماشا ايرانی،ی  مشروطهـ  312
 ,3101محسن مخملباف، تهران، سازمان تبليغات اسالمی،  مشروعه، مشروطهـ  313
 ,3172مرکز يزدشناسی،  يزد،اکبر تشکری بافقی،  از ورود انديشه نوين تا کودتای سيد ضياالدين طباطبايی، علی يزددر  مشروطيتـ  355
 ,3115 بايجان،آذرما، طهماسب دولتشاهی، تبريز، انتشارات موزه  مشروطيتـ  353
 ,3122ابراهيم ناصحی، نشر شايسته،  تبريز،و  مشروطيتـ  352
 ,3135ها، ابوتراب رازانی، بروجرد، مطبعه سعادت،  فعلی يا بهترين طرز حکومت سلطنتو  مشروطيتـ  351



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .بزودی منتشر خواهد کرد« تالش»نشر 
 

 ,3175 ايران در عصر مشروطيت، عبدالرحيم ذاکرحسين، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سياسی مطبوعاتـ  351
 ,3123اکبر واليتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  مشروطيت، علی نهضتفکری  مقدمهـ  355
 ,3101 علمی،محيط مافی، به کوشش مجيد تفرشی و جوادجان فدا، تهران، نشر فردوسی و  هاشم مشروطيت، مقدماتـ  350
 ,3121ران، نشر مهرنامگ، نژاد، ته مشروطه، گردآورنده مسعود کوهستانی عصردر  موسيقیـ  357
 . 3152جنبش مشروطيت ايران، ابراهيم ميرانی، تهران، نشر آرمان خواه،  و ناسيوناليسمـ  352
 ,3172نشر فرزان روز،  تهران،االسالم به مستشارالدوله در روزگار مشروطيت، به اهتمام ايرج افشار،  از ثقه تبريزهای  نامهـ  353
 ,3102 قم،عه در بيداد مشروطه، مصطفی بروجردی، تهران، جامعه مدرسين حوزه علميه مشرو فريادگر نخستينـ  305
حامد الگار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات  قاجاريه، نقش علما در دوره: در جنبش مشروطيت، دين و دولت در اين پيشروروحانيت  نقشـ  303

 ,3150توس، 
 ,3125دوران مشروطيت، مريم جواهری، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی،  و احزاب انجمنهاعلما در  نقشـ  302
 ,3151نهضت مشروطيت ايران، عطاءاهلل تدين، تهران، نشر فروغی،  درگيالن  نقشـ  301
 ,3102نيا، تبريز، نشر تالش،  تبريز در انقالب مشروطيت ياران، صمد سرداری غيبیمرکز  نقشـ  301
 ,3170انتشارات روزنامه اطالعات،  تهران،های وطنی در دوران مشروطيت، عبدالرضا افسری کرمانی،  مرثيه: سرايی در ايران مرثيهبه  نگرشیـ  305
 ,3175خارجه،  اموربر پايه اسناد وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، تهران، انتشارات وزارت  ايرانمشروطه  نهضتـ  300
 ,3117اهلل جاويد، تهران، نشر دنيا،  قش آزاديخواهان جهان، سالمايران و ن مشروطيت نهضتـ  307
 ,3102تهران، نشر تاريخ ايران،  سعدونديان،در روزگار، محمد مهدی شريف کاشانی، به کوشش منصوره اتحاديه و سيروس  اتفاقيه واقعاتـ  302
اللهی، تهران، انتشارات اميرکبير،  آيتسيد عبدالحسين الری، محمدتقی  فکری مشروطه مشروعه؛ سيری در افکار و مبارزات زيربنایفقيه  واليتـ  303

3101, 
 ,3123امروز،  پيامزن ايرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی، محمد حسين خسروپناه، تهران، نشر  مبارزهها و  هدفـ  375
 ,3103پور، تهران،  اکبر نقی سردار مشروطه، علی خانمحمد  يارـ  373
 ,3122اهلل آجودانی، تهران، نشر اختران،  ـ دفتری در شعر و ادب مشروطه، ماشا  تجددمرگ يا  ياـ  372
 ,3173تحليل اجتماعی شعر مشروطيت، عبداهلل نصرتی، نشر مفتون همدانی، ! يادآر مردهزشمع  يادآرـ  371
 ,3122نشر آبی،  تهران،ه اهتمام حسن طباطبايی، نشده سيدمحمد طباطبايی از انقالب مشروطيت ايران، ب منتشرهای  يادداشتـ  371
 .3172سوئد، نشر باران،  مومنی،و دولت در عصر مشروطيت، باقر  دينـ  375
 .3172نشر کتاب پر،  ويرجينيا،ای که نبود، احمد توکلی،  مشروطهـ  370
 .3125طالعات و پژوهشهای سياسی، اسفند، حسين آباديان، تهران، موسسه م سوماز سقوط مشروطه تا کودتای : يراناـ  377
 .3121استرآباد در دوران قاجار، اسداهلل معطوفی، نشر حروفيه، (: گرگان)مشروطيت در استرآباد  انقالبـ  372

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1335مرداد   ـ   22 سال ششم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

212 

 

 

 توانيم ايم و اين بار می صد سال پيشتر آمده
 

های پايانی سده نوزدهم درگرفت و صد سال  خواهی ــ جنبشی آزاديخواهانه، ترقيخواهانه، و ناسيوناليستی که از دهه سنت مشروطه
آنکه آن را به  اسی ـ فرهنگی بود که جامعه ايرانی را از زمين قرون وسطائيش کند بیپيش به پيروزی رسيد ــ يک انقالب سي

صد ساله . هايش هنوز بسيار سخنان درباره امروز و آينده ايران دارد ها و ناکامی اين سنت در پيروزی. استواری در زمين تجدد بنشاند
های سده  ها گذشت و اکنون بار ديگر ملت ما در پرتو تجربه آرمانهای مشروطه و مبارزه با آن  گذشته ايران در ساختن بر آرمان

بار مشکل تاريخی  گذشته، در شرايطی که اساسا مانند دوران انقالب مشروطيت است، بار ديگر درگير کارزاری است که اين
، از درون جامعه بر رژيمی فرو يکبار ديگر فشار برای دگرگونی و تجدد و رسيدن به جهان مدرن. واپسماندگی ايران را خواهد گشود

 .شود و دير يا زود بر آن پيروز خواهد شد های صفوی آن، وارد می رفته در ارتجاع مذهبی از بدترين نمونه
 

گذاشت با همان مسايل بنيادی دفاع از يکپارچگی و  ای به سده ديگر پا می ما امروز در پگاه سده تازه مانند آن زمان که ايران از سده
تفاوت در . سويه جامعه سروکار داريم عدم تمرکز حکومتی، و توسعه همه( دمکراسی ليبرال،)ملی، مردمساالری و حقوق بشر  يگانگی

ها، تضادهايی که در آن صد سال  های اقتصادی و اجتماعی الزم برای تحقق آن آرمان اين است که گذشته از بوجود آوردن زيرساخت
 .تر شده است اند و يا گشودنشان آسان ه شکست کشاند همه يا گشوده شدهکار ايران را با همه دستاوردها ب

 

کند ديگر چنان  ای که به شتاب خود را از جهان کهنه آزاد می تضاد ميان آزادی و توسعه، ميان يک جامعه دمکراسی ليبرال با جامعه
های اجتماعی و  دمساالری در ايران ــ زيرساختهای جامعه شناختی مر استوار شدن پايه. نيست که در بيشتر صد ساله گذشته بود

ها به سود دمکراسی ليبرال و در روياروئی با رژيمی که نفی آزادی و توسعه هر  اقتصادی صد ساله گذشته ــ و دگرگونی نظام ارزش
تضاد ميان ناسيوناليسم . بايد، آزادی و توسعه را با هم داشت توان، و می دوست، ديگر مشکل نظری در اين زمينه نگذاشته است؛ می

. نگهدارنده و ضرورت وابستگی استراتژيک به يک ابرقدرت در برابر جهانجوئی ابرقدرت ديگر، با فروپاشی شوروی برطرف شده است
از ميان رفتن تهديد هميشگی تقسيم و تجزيه ايران به دست نيروهای برتر بيگانه مسئله عدم . ديگر ابر قدرتی هم مرز ايران نيست

ما ديگر بيمی از برقراری . آيند تحريکات همسايگان هست ولی آنها در برابر ايران به شمار نمی. کز را نيز گشوده استتمر
های محلی در ايران و سپردن اداره امور محلی به مردم هر محل و رعايت حقوق شهروندی به معنی اعالميه جهانی حقوق  حکومت

 . های آن نداريم بشر و ميثاق
 

خبر از مسئوليت  های اقتصاد بازار بی روی زياده. کند تماعی ديگر دو سر طيف سياسی را به شدت گذشته از هم جدا نمیعدالت اج
خبر از مردم، بر جريان اصلی سياست ايران آشکار شده است و چپ و راست به ميانه  های اقتصاد فرماندهی بی اجتماعی، و کوتاهی

های مردم و تا چند گاهی  ن فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرنيته که از چيرگی آخوندها بر تودهسرانجام، تضاد ميا. اند گرايش يافته
اعتباری آخوندها و آزادی روز افزون روشنفکران از سيطره  بی. خاست، به سود فرهنگ مدرنيته از ميان رفته است روشنفکران، برمی

 . بايد داشت گرفت جلو آنچه را که می "آنچه خود داشت"با  توان ديگر نمی. کند تفکر اسالمی، به سود فرهنگ مدرنيته کار می
 

گذاری يک حکومت مرکزی نيرومند، پيکار  تر، استقالل و پايه صد سال پيش بهترين ايرانيان برای آزادی و ترقی، و از آن فوری
تواند  ومند دارد و کسی نمیهاست حکومت مرکزی نير ايران مدت. تر آنان برآورده شده است های فوری امروز خواست. کردند می

 .خواهان، آزادی و ترقی، بگذاريم بايد تمرکز را بر دو خواست اصلی ديگر مشروطه اکنون می. استقالل آن را تهديد کند
 

توان آن را  ها و دستاوردهای انقالبی را که جنبش روشنگری و مدرنيته ايران بود، و نمی کوشيم آرمان ما در حزب مشروطه ايران می
های دمکراسی و حقوق بشر و امروزين کردن فرهنگ و  آرمان. فا به يک شکل حکومت فروکاست، زنده نگه داريم و پيش ببريمصر

ترين کشورهای جهان، پس از صد سال هنوز تازگی و نيروی زندگی خود را  سياست ايران و رساندن جامعه ايرانی به پيشرفته
ملت ما . های ما پرتر است کار ما هيچ آسان نيست ولی دست. هايند ر تکاپوی اين آرمانمردم ايران بيش از هميشه د. نگهداشته است

زند يک سرچشمه زاينده انرژی است و ما در جهانی  بينی قرون وسطائيش دست و پا می با آنکه در چنگال اوليگارشی آخوندی و جهان
مانده در وضع دفاعی هستند و  های استبدادی و واپس نظام. تهای روزافزون دمکراسی و حقوق بشر اس بريم که شاهد پيروزی بسر می

 .ارتجاع و تروريسم بنيادگرايان اسالمی با همه توحش و خشونت خود در نبردی بازنده است
 

دانند ــ شادباش  ــ حتا آنها که قدرش را نمی صدمين سالروز انقالب مشروطه را به همه آزاديخواهان و ترقيخواهان ايران
های  بايد آن را صرفنظر از اختالف برسر شکل حکومت يا برنامه مشروطيت ميراث همه ماست و می. گوئيم می

 . های بلند آن تحقق بخشيم سياسی بزرگ داريم و به آرمان
   

 پاينده ايران            زنده باد ملت ايران                    حزب مشروطه ايران
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