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چون درآخر سال بواسطه كشمكشهاى كوچكى كه در سرحدات بين قشون ايران و  «

. روس اتفاق مى افتاد، فتحعليشاه به خيال افتاد كارخود را با دولت روس يكسره نمايد
تملق سرايان هم اين . از جنگ ارزنةالروم رويداده بود بديهى است اين غروردراو

باالخره براى جلب نظررؤساى . انديشۀ وى را تقويت و او را تشويق مى كردند
عشايرآذربايجان، كه نزديك ميدان جنگ بودند، شاه به آذربايجان سفر كرد 

كرد و ودرتبريزمجلسى نموده سران سپاه و رؤساى عشايرورجال آگاه وناآگاه را جمع 
همه براى دلخوشى شاه، ازروى بی .قصدخودرا اظهارنمود و ازآنها رأى خواست

خبرى وخودنمائى، رأى به جنگ دادند و سخنهاى الف و گزاف گفتند؛ تنها كسى كه 
شاه متوجه سكوت دانا شد . درآن مجلس ساكت و مخالف جنگ بود، قائم مقام بود

اهل قلم هستم، «: واست و جواب شنيدازاو رأى خ. واحتمال داد كه وى مخالف باشد
شاه عذرقائم مقام را نپذيرفته . »سران سپاه بيش ازمن دراظهار عقيده صالحيت دارند

قائم مقام با صراحت لهجۀ، كه از خصايص او بود، .    ً                جدا  از وى رأى خواست
قائم . »شش كرور«:شاه جواب داد» اعليحضرت چه مبلغ ماليات مى گيرند ؟«:گفت

به قانون حساب کسی که شش كرورماليات می گيرد با كسى كه ششصد «:مقام گفت
 . ».كرور، از در جنگ در نمى آيد

اين اظهارعقيده، مخالف ميل شاه واقع شد و دشمنان قائم مقام فرصت يافتند و او را به 
و چون مصمم جنگ با روس بودند، . دوستى با روس متهم كردند و معزول ساختند

و . از اينرو، او را به مشهد مقدس تبعيد نمودند. اودرآذربايجان بماندصالح نديدند 
همان جنگ منحوس که تا ابد خاطره های ننگين آن از . جنگ ايران و روس شروع شد

لوح خاطرهيچ ايرانی وطن دوست محو نمی ىشود و يك قسمت زرخيزمملكت، با 

 .چندين شهربزرگ و كوچك از دست ايرانيان رفت
جنگ منحوس است که دولت سياست ناشناس وقت به خيال خود  تحصيل اين همان  

قوه عظيم نموده خواست سياست و روحانيت را بهم آميخته جنگ ملکی و سياسی را 
رنگ جهاد دينی و جنگ مذهبی بدهد و شد آنچه نبايد بشود و در ماه ربيع الثانی سنۀ 

ت آذربايجان بدست قشون شهر تبريز مرکز ايال) هـ(يکهزار و دويست و چهل و سه 
روس افتاد و مقدمۀ قشون مزبور تا ترکمانچای پيش رفت و نائب السلطنه رئيس کل 

اينجا شاه خود را در شرف . قشون و آقا سيد دمحم مجاهد رئيس مجاهدين متواری گشتند
به خط و به خطاى خويش پى برد و فرخ خان، پيشخدمت خاص،را به . مات شدن ديد

ئم مقام و تقاضاى اغماض از گذشته به مشهد فرستاد و او را استمالت عذرخواهى از قا
  » .نمودند و به طهران بردند

  » ٣١٠-٣١١صص  ،قائم مقام در آينه زمان« 
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که بعدها با بسط،  یبنيان گذارسياست قام فراهانی؛قائم مميرزا ابوالقاسم  بياد 

موازنه سياست «گسترش و توضيحات آن  از سوی دکتر دمحم مصدق، بنام 
شوه ر انگليسها ازآن سياست  ۀبر پايصدر اعظمی که معروف شد و   »منفی

  سرانجام او را کشتندتا نگرفت 
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مه ترکمانچای را درتاسيس قنسول خانه روسی رد تا به حال،اجرای مواد عهدنا«
چنين . کرده ام و تاآخر نيزبه هرطريقی باشد، با مردی يا نامردی رد خواهم کرد

  . »دهيم چه برای ايران زيان بخش است حقی را به هيچ دولت ديگری هم نمی
  

  » ١۶ص  -» سرنوشت قائم مقام«فريدون آدميت ، « 
  

قانع کردن دمحمشاه و وزيرش در اثبات منافع  هيچ استداللی نبود که برای«
مقام  قائم اماتمام براهين در. قراردادهای بازرگانی باانگليس به کارنرفته باشد

کرديم که درجنگ استدالل  مااحمقانه تصورمی«،»داد نمی اثرنکردوجواب مارا
  .  »آييم مقام فائق می ائمقبر
  

     »٢٨٧ص»ام درآئينۀ زمانقائم مق«کمپيل وزيرمختارانگليسی به نقل از«
  

در راه کسی را ديدم که فرستاده . بامداد امروز سوار اسب شده، به شهر رفتم«
بودند تا مرا از دستگيری قائم مقام و پسران و اعوان او که به امر اعليحضرت 

اما به مالقات شاه . يکسره به کاخ سلطنتی رفتم. صورت گرفته، آگاه گرداند
سواره از وسط . مستوفيان و منشيان دربارخلوت کرده بود کامياب نشدم چه با

. شهر گذشتم، خيابانها را بيشتر از آنچه تا حال ديده بودم، جمعيت فرا گرفته بود
 - به عادت ايرانيان - هرکسی دوستی را می ديد،  به عنوان ابراز مسرت و تهنيت

و مردم به  شنيديم که مسجد نيز پر از جمعيت است. او را در آغوش می گرفت
چون . دعاگوئی اعليحضرت مشغول اند که آنها را از چنين طاعونی نجات بخشيد

به سفارتخانه رسيدم، ديدم چند نفر انتظار باز گشت مرا دارند تا مبارکباد و 
از آن جمله بودند بعضی از خويشاوندان شاه، رئيس ديوانخانه و . تهنيت گويند

آنان چنان بود که همگی تمنا داشتند از  احساسات –چند تن از ريش سفيدان شهر
اعليحضرت استدعا کنم هرآينه اين شهرت راست باشد ولی قائم مقام هنوز 

و جسدش را درميدان عمومی  شهر آويزان . معدوم نشده باشد، او را بکشند
بماندهمه کس را خواهد  اگرزندهکنند، چه او به قدری آدم بزه کاری است که 

  » .قدرت را به دست خواهدگرفتفريفت و ازنو زمام 
»١٨٣٥ژوئن  ٢١ - سرجان کمپبل«   
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امروز عصرشخصی ازجانب امام جمعه به ديدنم آمد تا دستگيری قائم مقام را «
 وهمچنين مراتب شادمانی امام جمعه وتمام طبقات مردم را. به من تبريک گويد

ودکه خوشبختانه همه معتقدندبراثرکوشش های من ب: ونيزاعالم داردکه.ابرازدارد
کسانی ديگرهم آمدند وهمان معنی . توانستند ازاين آفت بدترازطاعون رهائی يابند

امام جمعه وشاهزاده وردی ميرزا خواهش داشتندکه به ديدن . را تکرارکردند
  ».ايشان بروم

  
  »١٨٣٥ژوئن  ٢٢ - سرجان کمپبل« 

 
جان کمپبل با مبالغی سر. در آن زمان مير دمحم مهدی  امام جمعه تهران بوده است«

پول به نوکران وجيره بگيران خويش دردربار ودولت وهمچنين با تقسيم پول بين 
ماليان وارباب عمايم سرانجام موفق شده بود بزرگترين دشمن خود راکه گناه 

گناه بزرگ قائم مقام . اوحفظ منافع ايران در برابرخارجيان بود به قتل برساند
ارسالی پادشاه انگلستان راازجيمزموريه وسپس ازروزی شروع شد که هديه 

حقوق و مقرری ماهانه اش راکه ازکمپانی هندشرقی وحکومت هندوستان برای 
  ».خود او و وزيران  خارجه  ايران درنظرگرفته بودند نپذيرفت

  
  »۵١ص  –» حقوق بگيران انگليس در ايران«رائين ، اسماعيل « 
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  يشگفتار پ
  

  سئوال از فرهنگ ايران
 

در   »نفرهنگ ايرا«سئوالی که از»نخبه کشیجامعه شناسی «درکتاب لیعلی رضاق
  : بدينگونه استکرده است مطرح ١٣٧٧سال 

پاره ای اوهام مغشوش والفاظ پرپيرايۀ  .نه آزادی را ونه عدالت را استقالل را،«
به صورت جدی وعلمی اين  هنوز. به جای شناخت فالنی گذارنده اند عاطفی را

 ٢٠٠دوره نخست وزيری ايران دردوران  ٨۴طرح نشده که چرا سئوال درايران م
بيش عامل  اند و نخست وزيران ايران کم و همه همراه با فساد و تباهی بوده ،ساله

  اند؟  بيگانه و تسليم آنها بوده
دهد در  چرا ملت ايران راهی را که پانصد سال است انتخاب کرده هنوز ادامه می

اجتماعی موجب انحطاط وی  بوده - اين فرهنگ سياسیحاليکه اين راه اقتصادی و 
  است و او را به اسارت کشيده است؟ 

چطور ممکن است ملت ايران سه نخست وزيرايران فهم و جهان فهم وتوانا و فساد 
  ناپذيروعدالت پرور را ياری نکرده باشند؟ ولی با آن ديگران ساخته باشند؟ 

قتل عام روی کار  و ه با کشت وکشتارچگونه ممکن است که نسل شاهان ايران هم 
منافع ملت را تاراج  بيايند؟ چگونه ممکن است نسل شاهان ازبيگانه رشوه بگيرند و

مقابل  در کنند؟ چطورممکن است ملت نخبگانی را هم که به عدالت پای بند بودن و
                                                           ُ             بيگانه ايستاده اند را مبغوض داشته است؟ چطورممکن است که از ن ه پادشاهی که 

تحت قيمومت بيگانه حکم رانده اند، يکی ازدست ه ای زاول قرن نوزدهم برای خرابا
و يکی اعدام شده باشد  آنها دق مرگ شده باشند نفر دو خباثت خود کشته شده باشد، و

آنها توسط بيگانه به خارج برده شده و در دامن آنها مرده باشند؟ اينها همه  و چهار نفر
بافت  روابط اجتماعی ايران است و تمام کسانی که در های کهن در بيماری نشانگر

های اجتماعی مستمری  اينها همه پديده. اين روابط عاملند دراين مسائل نيز دخيل اند
 ذهنی نيستند بلکه ناشی از اند، اينها پديده مجرد درآمده به صورت نهاد و هستند

  ) ١(». که ملت بازيگران آنند روابطی هستند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١١                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

است که چگونه ممکن است ذهنيت و وجدان تاريخی جامعه ملی  پرسش ديگراين 
ی اروحانيت درايران وقرون وسط وبويژه اکثريت سياسيون ونخبگان تجربۀ با

رهبری را انتخاب بکنند که ذهنيت اومشخصه بنيادهای  ناديده گرفته و حيت رايمس
از دوپايه های دينی بود که با آزادی و دمکراسی منافات دارد وبنياد دينی که يکی 

فکر وتربيت بنيادهای دينی      ً           اصوال  ذهنيت، طرز .درجامعه ملی است ديرپای استبداد
ِ                                    مردم را آلت فعل  افکارپوسيده و زورمدارنه خود، صغيرو يکی  و کنند نادان تلقی می               

که ازاين سنخ  روحانيونی .درايران بوده است رشد ازاساسی ترين موانع آزادی و
ل داشته اند، اقليت انگشت شماری بيش نبوده اند دليلش اين اقليت قبو تحول وآزادی را

تفکربنيادهای دينی  روحانيون نيک نفس وازنظررفتار، کرداروگفتاری با ناچيز
  ...  سازگاری نداشتند

 سلطه خارجی واستبداد قاجارکه کارگزار درعصر به اکثريت امام جمعه ها نگاه کنيد
بنام  »سلسه روحانيت شيعه« فاسد و خونريز اداکنون نظام استبد .داخلی بودند

 »وسطا  قرون« گذشتگان گفتار و کردار و رفتار تجسمی از »هيواليت فق  حکومت«
سلسله جليله روحانيت «  در حكومت واليى. می باشد» استبدادی شاهنشاهی«نظام  و

ل ى عليهم  –مردم «:»شيعه  َ  ّ        م و  ومى حوزه عم. درمشروعيت حكومت دخالتى ندارند –ُ 
محسوب نمى شود، تا زمام آن به مردم سپرده » امرالناس«متعلق به مردم نيست، 

است، منطقه اى است »     َّ امر  « بلكه اين حوزه رضايت ونظرآنان لحاظ شود، شود و
شارع اين حوزه را . كرده است آنرا شارع بايد مشخص كند و تدبير كه نحوه اداره و

رگونه دخالت و تصرف درحوزه عمومى بدون اذن بنابراين ه. به فقيهان سپرده است
ّ                     ولى  برمردم است نه وكيل  رهبر. ممنوع است» ولى امر«قبلى يا اجازه بعدى    

لذا هيچ قانونى بدون نظارت استصوابى ولى فقيه يا منصوبين وى . ازجانب مردم
بدون تنفيذ وى مشروعيت  –ولومنتخب تمام مردم –معتبر نيست، آنچنانكه هيچ مقامى 

اين مردم اند كه مى بايد خود را درحوزه عمومى با رأى و اراده ولى فقيه . ندارد
هماهنگ كنند نه اينكه ولى امرموظف باشد خود را با نظر و اراده ملى سازگار 

آيا ذهنيت بسياری ازمتشرعين و فقهای ما جزاين است؟ يعنی يک « و) ٢(».نمايد
حفظ مناسبات و شيوۀ  کشورداری  ی ونظام شاهنشاهی با تغييررأس هرم قدرت سياس

سلطنت « در. سلطنت اسالمی تعبيرکرد آن به ديکتاتوری صالح و که می توان از
مافوق  بدون نظارت نهادينۀ مردم برآن، قدرت سياسی متمرکز، مادم العمر،» اسالمی

  ) ٣(»قانون، و قدسی است
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لقاسم قائم مقام فراهانی کسانی که نقش اساسی درقتل ميرزا ابوا بياورم يکی از بياد 
سرجان کمپبل با پرداخت مبالغی «. ميردمحم مهدی امام جمعه تهران بوده است«داشت 

دربارودولت وهمچنين با تقسيم پول بين  پول به نوکران وجيره بگيران خويش در
ارباب عمايم سرانجام موفق شده بود بزرگترين دشمن خود را که گناه  ماليان و

گناه بزرگ قائم مقام از . ان دربرابرخارجيان بود به قتل برسانداوحفظ منافع اير
جيمز موريه وسپس  از روزی شروع شد که هديه ارسالی پادشاه انگلستان را

حکومت هندوستان برای  کمپانی هند شرقی و حقوق و مقرری ماهانه اش را که از
  ) ٤(».نپذيرفت گرفته بودند نظر وزيران خارجه ايران درو  او خود

 بياد بياوريم برخی ازوزيران ايرانی ازقتل خواجه عبدالحميد وزير بدست منصور 
قتل  بدست هارون الرشيد، دوانيقی، قتل جعفربرمکی مقتدرترين وزيرهارون الرشيد

 آخرقرن هفتم و نامدارخواجه رشيدالدين فضل هللا همدانی وزير دانشمند و طبيب 
د و قتل مرشد قليخان بدست شاه عباس مورخ مشهورايرانی بفرمان سلطان ابوسعي

اول تا قتل ميرزاابوالقاسم فراهانی بدست دمحم شاه و همچنين قتل ميرزا تقی خان 
اميرکبيربدست ناصرالدين شاه و تيمورتاش، نصرت الدوله فيروز و سرداراسعد 

 و پهلوی شاهدمحم رضاطرف  و ترور رزم آراء ازپهلوی  بختياری بدست رضاخان
شايان ذکراست . مصدق وقتل دکترحسين فاطمی ازآن جمله انددمحم  دکتردن کرزندانی 

در سرتاسر دوران سلطنتی، . در طول تاريخ ما، مدام تکرار شده است که اين اتفاق« 
است و با وجود تمام اين فجايع ) ۵(»ها وجود داشته  ها و نابغه کشی کشی اين نسل

ن است ملت ما برای تحصيل حقوق قر دوزوعلی رغم فقرفرهنگی اجتماعی، بيش ا
 . دمکراسی به استقامت وجنبش برخاسته است استقالل و خود، حقوق ملی، آزادی،

بهبهانی با دريافت کمک های مالی  بياد بياوريم دوآخوند مشهوربنام کاشانی و
و شخص خمينی ) ۶(برای سرنگونی حکومت ملی دکتردمحم مصدق کوشيدند”سيا“از

يزدی، فرزند شيخ عبدالکريم حائری بنيانگذار حوزه  حائریبه گفتۀ آقای مهدی 
با آقای بهبهانی هم خيلی مربوط بود وخيلی معتقد به عقل سياسی آقای بهبهانی «علميه 

. بود معتقد بود که آقای بهبهانی درعقل سياسی اش قابل مقايسه با آقای کاشانی نيست
درروش های سياسی . نيستآقای کاشانی  درروش های سياسی اش قابل مقايسه با

                 ً                                                            آقای بهبهانی کامال  آقای خمينی همانطوری که بنده يادم هست، پشتيبان آقای بهبهانی 
                     ً                                                خيلی بيشترازاينکه اصال  به افکار سياسی  آقای کاشانی وقعی بگذارد وازاين  بود

  جهت ازنقطه نظرمشی سياسی درخط مشی سياسی مرحوم بهبهانی يعنی همان خطی
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ً تقريبا  . با دولت وقت واين ها داشت و دربار هانی باکه آقای بهب  درهمان خط بود        
  ) ٧( ».نظريات کلی سياسی آقای خمينی

درواقع خمينی در جبهه کودتاچيان بر ضد حکومت ملی و قانونی دکترمصدق بود، 
متاسفانه برخی از پيروان نهضت ملی ايران از روی عالقه و شيفتگی به شخص او 

يگر بخاطر نبودن آزادی و حاکم بودن سانسور در جامعه در وازسوی د   ازسوئی
و بيشتر تحت تأثير قيام پانزده خرداد و ! کمتر از سابقه سياسی اواطالع داشتند آنزمان

درحاليکه پس از پيروزی انقآلب بهمن . گرفتند رمواضع ضد کاپيتوالسيون او قرا
آن سابقه تاريخی است که  به قدرقدرت جامعه، بخاطر آيت هللا  و تبديل شدن ١٣٥٧

تش کينه خمينی به مصدق و جانبداران نهضت ملی، هنگام کودتا برضد اولين رئيس آ
زيراهسته عقالنی . جمهوری منتخب مردم ايران، يکبار ديگر شعله ورمی شود

اسالميت خمينی دربازگشت به ايران لخت ذهنيت و تربيت حوزه ای او بود که 
) ٨(»مباهته «است و با استعانت از باب فقهی تزوير  و براساس قدرت، زور

برخورد با مخالفان و منتقدان نظام واليت فقيه به هر طريقی حتی با دروغ و بهتان و 
 . تهمت و افتراء برخود مجاز دانست

  نجف تهمت در یفتوا
 

بهمن  ١١مطابق  ١٣٨٩ قعدهيذ ٢٣واخر درس هفتم مورخ شنبه ادر«      ً که قبال   ینيخم
و جواز بلکه وجوب تهمت به  یدربار یمواجهه با آخوندها وهيدرباره ش ١٣۴٨

درس همراه با متن درس هشتم در قالب  نيا راستهيمتن و بود، بحث کرده شانيا
 ١٣۴٨أواسط بهمن  رصفحه د ٣٢در  هيفق تيوال: یکتابچه چهارم حکومت اسالم

منعکس  هنگونيا نايبحث درچاپ فوق ع نيا. اآلداب نجف منتشرشده است ۀدر مطبع
 :شده است

 گريد یجا اي نجايکلمه هم ا چهار گذاشته و   سر آنهاست که عمامه بر اشکال سر«    
   م؟يچه کن ديبا نهايبا ا. اند وستهيدستگاهها پ نيشکم به ا ینخوانده، و برا ايخوانده 

کرده  معمم رانيا تيرا سازمان امن نهاياز ا یاريو بس. ستندياسالم ن یازفقها نهايا       
جبر ائمه جماعت  را وادار  و مراسم نتوانست به زور گريود ادياگردراع. دعا کنند   تا

ّ      جل  جالله«خودشان داشته باشند تا  از ابند،ي حضور     کند که ّ  جل  «لقب    ً را  ياخ! نديبگو»    
 یرا م نهايمردم ا! اند»شناخته شده« ستند؛يفقها ن نهايا! داده اند ] شاه[او      به»لهجال



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٤                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

اشخاص بر  نيکه از ا )منظور باب فقهی مباهته است(است      تيروا نيدر ا. شناسند
کرد، لکه دار و      رسوا ديرا با نهايا. برند یم نيشما را از ب نيد نهايا د؛يبترس نيد

زده نوع آخوندها الزم است  نيا بهاست،  رهيمتهم ساخت، تهمت که از گناهان کب
دراجتماع  نهاياگر ا. مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند نيب شود، تا اگر آبرو دارند در

  )٩(».کنند یاسالم را ساقط م کنند؛ ینشوند، امام زمان را ساقط م     ساقط
      ً                                                          که قبال  در زمانيکه در نجف بسر می برد، با تعدادی از طرفداران دکتر خمينی 
حتی دراروپا و آمريکا روابط نزديک و و مبارزين نهضت ملی ايران  مصدق 

اض و انتقاد به سياست و رصميمی داشت، با توجه به اين روابط، کوچکترين اعت
حتی درسلسله درس هايش درباره حکومت  )١٠(عملکرد دکتر مصدق نداشت،

را برای مبارزه با مخالفان جايزدانسته بود و با بکار بردن آن » مباهته«اسالمی باب 
  :دق به نمايش می گذارد و می گويدباجعل و دروغ کينه وعقده خود را نسبت به مص

که ازاولش باطل بوده است، من از آن ريشه هايش می )جبهه ملی (يک گروهی « 
از اولش . دانم يک گروهی که با اسالم و روحانيت اسالم سرسخت مخالف بوده اند

هم مخالف بوده اند، اولش هم وقتی که مرحوم آيت هللا کاشانی ديد که اينها خالف 
صحبت کرد، اينها کاری کردند که يک سگی را نزديک مجلس عينک  می کنند،

اين درزمان آن بود که اينها فخرمی . بهش زدند، اسمش را آيت هللا گذاشته بودند
من درآن روز . آن هم مسلم نبود)  دکتر مصدق را می گويد(کنند به وجود او 

ی را عينک زدند شنيدم که سگ را درمنزل يکی ازعلما ی طهران بودم که اين خبر
من به آن آقاعرض کردم که اين . وبه اسم آيت هللا توی خيابانها می گردانند

ديگرمخالفت با شخص نيست، اين سيلی  خواهد خورد و طولی نکشيد که سيلی را 
  )١١(».خورد واگرمانده بود سيلی را بر اسالم می زد

کنه تربيت وخلقيات  با قبضه کردن بال منازع قدرت  نمونه یخمينرفتار و گفتار 
رسيدن به اريکه  و پس ازآن  یکه برمبنااکثريت روحانيون و مراجع مذهبی است 

زير همه قول  یديد، به سادگ یخواب و خيال هم نم یکه شايد تو یسياس رتقد
زند؟ وسپس  یوقرارها وتعهدات خود که درپاريس به ملت ايران وجهان داده بود، م

گويد چون قصدم پياده کردن  یکشد و بطورآشکار م یمجام زهر را سر یهم به سادگ
زده باشم و امروزحرف  یحرف ديروزپس دراين رابطه ممکن است من «اسالم است 

 یرا، اين معنا ندارد که من بگويم چون ديروز حرف یرا و فردا حرف ديگر یديگر
  )١٢( »!بمانم یهمان حرف باق یام بايدرو زده

 :گويد یتمام عيار مو مستبد خونريز  در قالب يک ديکتاتور یخمين 
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ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب کرديم، به  اگر«
عمل کرده بوديم، قلم تمام مطبوعات فاسد را شکسته بوديم و تمام  یطور انقالب

آنها را به محاکمه  یمجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسا
 یدادستان انقالب موظف است مجالت. ...آمد یها پيش نم اين زحمت... شيده بوديم ک

گر است تمام را توقيف کند و نويسندگان آنها را  که بر ضد مسير ملت است و توطئه
 )١٣( ».دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند

 
بنياد  را » نظام واليت مطلقه فقيه«کند و یم" اميد مردم خيانت"« بدينرو خمينی به  

که نطفه  ینظام. مردم ايران نهفته است غيرکند که درذات آن تحقيروتص یم یگذار
خزنده بر عليه  یودر روند يک کودتا یمنحط آن از مجلس خبرگان قانون اساس

چون حسن آيت  یبه وسيله کسان ۵٧به حق مردم درانقالب  یارزش ها و خواست ها
ی و البته با آلت فعل کردن آقا یبهشت] سيد دمحم[و انگليس و  یبقائ ]مظفر[ ردهپسر س

به يمن اين نظام . و مال مردم کشور تحميل شده است جانبر  یمنتظر ]حسينعلی[
" بنام دين و اخالق و ارزش ها " یدين یوفاسد آنچه را هم که در حوزه ها یاستبداد

رجامعه د. سرکوب شده بدل کرده است یمطيع قدرت وعده ا یبود به توده ا یباق
و  ی، دين فروش نخرافات زده ايران گروه سودمند از انديشه واليت فقيه، بنام دي

کارنامه سياه نظام  یبراست. دهند یرا رواج داده و م یخرافات و اوهام و بداخالق
مردم  یموجود بجز فساد، جنايت و خيانت، غارت و تاراج اموال عموم یمافيائ

فراماسون  یوادامه دادن برنامه وابستگ یمل کشورو پيش خور کردن منابع و ثروت
  ) ١۴(» !باشد؟ یم ینشانده شاه سابق چيز ديگر ستيم دژو ر یدوران پهلو یها

                ً                                                  برای اينکه مجددا   ذهنيت  استبدادی بنياددينی در بنيادهای خانواده و بدينسان ، 
 محتاج به روشنگری، بيداری و. اجتماعی  و فرهنگی باز سازی و احياء نگردد

بدون . نوزائی فرهنگی توسط انسانهای آگاه، مسئول و متعهددرقبال مردم است
وحقوق  خواندن، انديشيدن و تفحص کردن، بدون آگاه وعارف بودن به حقوق خود

ارزشهای پايه  و واالی انسانی و اصول ملی وخارج از قلمرو روابط قوا براساس 
 وجدان اجتماعی دان علمی وآزادی، استقالل ،عدالت و بدون وجدان تاريخی، وج

ومسئوليت درکار، نظم و  مناسب با آن ارزشها دلسوز وبدون سازماندهی ومديريت
  .اين تغيير وتحول تحقق نمی پذيرد توليد،  

 
*****  
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 !خواننده گرامی

رويدادهای تاريخ معاصر  مصدق، نهضت ملی و«                        ّ    سيزدهمين  جلد ازسری مجلد های 
 . ، پيش روی شما است»ايران

  
سياست  بنيان گذار دراين مجموعه به  اصالحات قائم مقام فراهانی؛، فصل اول ◀
وعباس ميرزا نايب السلطنه بعنوان بينانگذاران اصالحات نوين » موازنه منفی «

متفکرين عصر پهلوی مقاالت  اينکه از ديگر پرداخته شده است، و رصمخت بطور
به  يکی، دو مقاله نقد قی آمده است وتر باستانگرايی و بارۀ ايرانيت و نها درآمهم 

جلد چهاردهم خواهيم  دررا توسعه زمان پهلوی اول آورده شده است که ادامۀ آن 
  .آورد

يورش روسها به ايران : بنابراين، غالمحسين زرگری نژاد براين نظر است  
نخستين عاملی بود که عباس ميرزا وزير فرزانه اش، .م ١٨٠٢./ه ق ١٢١٨درسال
به واقعيت انحطاط ديرينه ايران زمين، واقف ساخت و  يسی قائم مقام راع ميرزا

باعث شد تا وليعهد فتحعلی شاه که به تعليم و هدايت ميرزا بزرگ از سفاهت و رذالت 
برای نجات ايران  اعتالی کشورش می انديشيد، درباريان فاصله گرفته و به ترقی و

اصالحاتی زند که اين اصالحات، از انحطاط وهدايت آن به سوی ترقی، دست به 
محورهای  .اشتهار يافته است به ايجاد بنای جديد، ازسوی مورخان همان دوران،

 :عبارت بودند از اساسی اين اصالحات يا مشخصات عمده اين بنای جديد
تنظيم قواعد تازه برای ملکداری و مالکيت و  - ٢اصالح و نوسازی قشون؛ - ١

 تفکيک خالصه ها از موقوفات؛ - ٣برانداختن سنت فروش اياالت؛
 تاسيس چاپارخانه برای دفع اجحاف به رعايا؛ - ٥رعيت؛ برای مظالم، تعيين روز - ٤
تشويق صنايع  - ٧به کشور؛ اعزام محصل به فرنگ برای انتقال علوم جديد - ٦

 .ترويج انديشه اتحاد اسالميه ميان ايران و عثمانی - ٨وتالش برای استقالل اقتصادی؛
واصالحات عباس ميرزا اگرچه به دليل مرگ زودرس قائم مقام اول وخود  اقدامات
 ه مکتب ترقی خواهی تبريز راداما همين اصالحات بود که شالو ناتمام ماند، وليعهد،

تقی خان اميرکبيرکه پرورده همين مکتب  توسط ميرزا چندی بعد پی ريزی کرد و
  )١٥.(پی گرفته شد بود،
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 وطن دوستی او را می ستودندمردی که حتی دشمنان، 
  

بنيان گذارسياست  قائم مقام فراهانی؛« گروه انديشه روزنامۀ خراسان با عنوان
  : در بارۀ  قائم مقام فراهانی اينگونه نظر داده است» موازنه منفی  درايران«
شخصيت های  ، يکی از»سيد الوزرا«ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، معروف به ميرزا  

پدرش، . يشه دراداره امورحکومتی ايران عصر قاجار محسوب می شودصاحب اند
زنديه و قاجاريه  ميرزاعيسی، قائم مقام بزرگ، از شخصيت های تاثيرگذارعصر

خاندان قائم مقام، برخاسته ازمکتب ديوان ساالری سنتی و اصيل ايرانی است؛ . بود
گانه، نقش مؤثری ايرانی مشهوری که همواره هنگام هجوم اقوام بي همان عنصر

کنارعباس  قائم مقام فراهانی در .دربازسازی ساختار فرهنگی جامعه ايرانی داشت
حمله به ساختار  سويی با وی از. ايرانی بود نگاهی نو به ايران و ميرزا، پايه گذار

اذهان ايرانيان  انديشه حکومت داری، پرسش های مهمی در فرسوده نظامی و کهنه و
 انديشه های بيگانه، سويی ديگر، به روشها و از و کرد ايجاد يرزابه ويژه عباس م و

بازسازی و نوسازی ايران هيچ اعتمادی نداشت و  در انگليس، به خصوص روس و
 ذلت و زمينه ساز به روس وانگليس را، مايه سرکوب اعتماد به نفس حکام و ءالتجا

ومت و بی اعتمادی قائم مقا در تمجيد از جيمزفريزر. زبونی مردم ايران می پنداشت
حقوق مردم ايران،  منافع و از) قائم مقام(دفاع او «: مقام به بيگانگان، می نويسد

بندهای سياسی  و زد برابر نشان می دهد که در وطن پرستی را سيمای مرد
قائم مقام مردی متفاوت با بسياری از » .همسايگان، سخت ايستادگی ومبارزه می کرد

حضورشاه، نظر  د، چنان که هر جا صالح می دانست، حتی دررجال زمانه خود بو
صائب خويش راارائه می داد ودر رايزنی و مشاورتی که فتحعليشاه برای آغازجنگ 
ترتيب داده بود، برخالف همه رجال متملق، با دورانديشی، به زيان جنگ با روسيه 

اليات می کسی که شش کرورم«:شده بود به فتحعلی شاه يادآور اشاره کرده و
  ».نمی آيد جنگ در در از) دولت روس(کسی که ششصد کرور،  با )شاه ايران(گيرد

 
   در مسير استقالل همه جانبه 

  
که در تاريخ معاصر ايران، در سياست های معدودی از » موازنه منفی «راهبرد 

قرن  بروز پيدا کرد، حاصل بذری بود که قائم مقام فراهانی دو رجال، مجال ظهور و
انديشه ای که در آن روزگار، زمينه اش . ذهن سياستمداران ايران پراکنده بود بل درق
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قهوه  شايد تنها در حتی مردم عادی کمتر به بار و باور نشست و در رجال سياسی و
قائم مقام . خانه ها و زمزمه های شبانه، با اندک مايه تأثيری، دهان به دهان می گشت

يسی قائم مقام، پيشکارعباس ميرزا وليعهد تنهای فراهانی، شاگرد مکتب ميرزاع
 جنگ با روسها و ملت را در ايران، عقب ماندگی فنی و رشد نيافتگی دولت و

 ومناطق زرخيز معامله خاک ميهن، يعنی منطقه قفقاز کاسبکاری های انگلستان در
جانبه دريافته بود که تنها با فراهم آوردن استقالل همه  مجاور را، به چشم ديده و

نويسندگان  يکی از به تعبير .جاده ترقی و پيشرفت قدم گذاشت ايران، می توان در
حتی به قيمت  و رشوه بيگانگان، هرگز تسليم نشد مقابل عشوه و وی در«،معاصر

 قائم مقام فراهانی با ».نکرد مصالح وطن خود را به بيگانگان واگذار جان، منافع و
روس وانگليس داشت، پس از آن که زمينه های  به خصوص شناختی که ازبيگانگان،

مقابل خواسته                                ً   را در تهران فراهم آورد، اجبارا  در) دمحم شاه قاجار(استقرار شاه جديد
قائم . های ريز و درشت آن ها و نيز برخی رجال کم مايه و فرصت طلب قرار گرفت

تقالل و تکيه و مقام، اگرچه درانديشه ترقی ايران، با تکيه برداشته های داخلی، اس
اين  مقابل رجالی که بعدها از در اعتماد نکردن به بيگانه وانديشه موازنه منفی،

دکتر مصدق، پيش کسوت بود؛ اما نسبت به  و انديشه استفاده کردند، يعنی اميرکبير
حمايت اوليه شاه، همچون  اوحتی از. دراختيارنداشت آنان، ابزارهای الزم را
م همچون مصدق، برخوردار نبود و شايد، تنها به دليل اميرکبير يا حمايت مرد

سوگندی که عباس ميرزا از فرزندش دمحم ميرزا گرفته بود، توانست چند صباحی 
  )١۶.(زنده بماند

  
، خطابه حاج ميرزا يحيى دولت آبادى پيرامون شرح احوال وآثار قائم فصل دوم ◀

 : مقام که براين نظراست
هوم اين دوصفت وموصوف يكى است واختالف آنها شايد دربادی نظرتصورشودمف 

تنها به تقديم وتأخيراست، درصورتى كه اين طورنيست واين دوتركيب مفهومآ با 
  .يكديگر متفاوت اند

يكى داراى روح ادبى سرشارومستغرق در درياى : دو شخص را درنظرمى گيريم 
ه سياسى و آگاه جربز استعداد و ديگرى را با فضل وادب ودرعين حال سياستمدار،

مىخوانيم و دومى را؛ سائس ) سياستمدار(اولى را، اديب سائس. ازفنون فضل و ادب
  . اديب

نمی ىشود شخص سيمی را هم در نظر بگيريم داراى روح سرشار سياست و ادب  آيا
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كار به حد كمال؟ به عقيدۀ من چنين شخصى يا نبوده و نيست و اگر  دو و اليق هر
چرا؟ چونكه . باشدی لوجود بوده است كه در حكم معدوم مبوده، به حدى نادرا

مثال عاطفه، عفو، و . صاحبان اين دو صفت روحآ و اخالقآ بايكديگر فرق دارند
ازكينه ورزى، پوزش پذيرى، سالمت نفس، يك روئى،  اغماض حقيقى، احتراز

راستگوئى، صراحت لهجه، دوستى با دوست، و دشمنى با دشمن، از خصايص روح 
اديب كامل است؛ بلكه يك اديب كامل، دل دشمن را هم تنگ نمی كند در صورتى  يك

كتاب سياست هرقدر جستجو كنيد از اينگونه لغتها چيزى نخواهيد يافت، مگر  كه در
  .زبانها، براى فريب دادن اشخاص بى اطالع از سياست گاهى برسر

ردستان خود فرمان چه لشكرى، به زي مقتدرى، چه كشورى و مثل ديگر؛ سياستمدار
دهد و هيچگاه فرمان خود را با سجع سازى و عبارت  پردازى و با درج بيت و يم

غزل زينت نمى دهد، بلكه به عبارت صريح و ساده، بى حشو و زايد، تكليف او را 
 نشود و مقصود امركننده را اداى وظيفه معين مى نمايد، تا موجب سرگردانى او در

  .كند ومأموريت خودرا به انجام برساند اطاعت ترديده ب بفهمد و
اما يك اديب كامل درسياستمدارى، كمتر اتفاق مىافتد بتواند احكام خود را با كلمات  

زيبا و جمله هاى ادبى وسجع وقرينه و شواهد نثرى و نظمى زينت ندهد، خاصه در 
لترمى زمانهاى گذشته كه ساده نويسى را دليل بى فضلى مى گرفته اند و هر كس مشك

  )  ١٧(».ترشمرده مى شد نوشت بافضل
همچنن است خلط ومزج سياست و روحانيت ...«:دولت آبادی درادامه آن می آفزايد

اسالم سياست  و نبايد اعتراض کرد پس چگونه درصدر ردورا فاسدمی کندهکه 
وروحانيت بهم آميخته بود و آنهم آثارنيکو بخشيد زيرا اگر از يک قسمت آن که بعقيدۀ 

مزج در  ماست بگذريم می بينيم همين خلط و فوق تصور اسمانی می گرفت و ما مدد
برای مثل . چه مفسده ها برپا نمود دست روحانی نمايان سائس چه مضرتها بخشيد و

دور نمی رويم سلطنت صفويه با اينکه باقتضای سياست رنگ روحانيت بخود داده 
قوه  را ازهم جدا نگاه می داشتند وچون بود سياستمداران بزرگ آنها همه وقت اين دو 

آن دودمان بحصول پيوست بطوری که اگر  خواستند بهم آميخته کنند افضاحات آخر
رض  اندام نکرده بود مملکت دچارعاقبت وخيم می ارعسياست قاهرانۀ نادرشاه افش

  )١٨(» .گرديد
ن همه مشاغل قائم مقام به آ« :يحيی دولت آبادی درخطابۀ خود براين نظر است که  

 نثرى ظريف به دوستانش و نگارشهاى نظمى و تفننات شاعرانه و كه داشت، بازاز
 .خودارى نمى كرد ادبا، برخاست با اهل حال وآميزش با فضال و نشست و
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لياقت و استعداد  بروز يك سال بدين منوال گذشت واين وزيرفعال گرم كارروائى و
نزد نايب السلطنه از وى سعايت  و دنداو حسد بر ذاتى خود بود؛ كه حاسدين بر

داشت، يبا همه حق شناسى كه نسبت به قائم مقام اظهار م نايب السلطنه،. كردند
تقاضا كرد؛ او را به طهران بطلبند و  به شاه نوشت و ازعمليات او نگرانى خود را

 .آنجا معزول سازند در
از خود احساس نكرده بود، قائم مقام تا درتبريز بود، كدورت خاطر نايب السلطنه را 

به آذربايجان برگشت و . معزول شد گشت و خبر قضيه با چون به طهران رسيد، از
ومدت اين عزل سه سال به طول انجاميد وى شرح شدايد اين . گوشه نشينى اختياركرد

چند بيت است و به زودى بعض ابيات آن  معزولى را در قصيدۀ كه يكصد و چهل و
 .بيان نموده استد، خوانرا خواهيد 

دشمنان قائم مقام در مدت معزولى او فرصت يافتند؛ اموالش را درفراهان غارت 
اذيت به بستگان وى دريغ  و كردند وامالكش را تصاحب نمودند وازهرگونه آزار

ضمن نگارشات شكوائيه و غيره شرح  وى آن قضايا را تصريحآ و تلويحآ در. نداشتند
 .داده است

بواسطه اختالل امور ] ق.ه  ١٢۴١[ و دويست و چهل و يک  تا درسنۀ يکهزار
و شئون و  شد اين مرد بزرگ را ازگوشه انزوا درآورد آذربايجان، دولت مجبور

قائم مقام به مشاغل پيشين خود منصوب . مناصب نخستين وى را به اوعطا نمايد
تاه بود؛ نهاد، ولى عمراين منصوبی كو به بهبود اوضاع ملكى آن ايالت رو گشت و

سرحدات بين قشون ايران و  سال بواسطه كشمكشهاى كوچكى كه در چون درآخر
. روس اتفاق مى افتاد، فتحعليشاه به خيال افتاد كارخود را با دولت روس يكسره نمايد

تملق سرايان هم اين . جنگ ارزنةالروم رويداده بود از او در بديهى است اين غرور
رؤساى  باالخره براى جلب نظر. تشويق مى كردندرا  او انديشۀ وى را تقويت و

شاه به آذربايجان سفر كرد  كه نزديك ميدان جنگ بودند، عشايرآذربايجان،
رجال آگاه و ناآگاه را جمع  ودرتبريزمجلسى نموده سران سپاه و رؤساى عشاير و

همه براى دلخوشى شاه، از . آنها رأى خواست قصد خودرا اظهارنمود و از كرد و
سخنهاى الف و گزاف گفتند؛ تنها  و بی خبرى وخودنمائى، رأى به جنگ دادند روى

شاه متوجه سكوت . مخالف جنگ بود، قائم مقام بود كسى كه درآن مجلس ساكت و
اهل قلم «: جواب شنيد رأى خواست و ازاو. واحتمال داد كه وى مخالف باشد دانا شد
 شاه عذرقائم مقام را .»يت دارندسران سپاه بيش ازمن دراظهار عقيده صالح هستم،

 خصايص او كه از قائم مقام با صراحت لهجۀ، .وى رأى خواست از             ً نپذيرفته جدا  
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. »شش كرور«:شاه جواب داد» ؟ گيرند اعليحضرت چه مبلغ ماليات مى«:بود، گفت
با كسى كه  به قانون حساب کسی که شش كرورماليات می گيرد«:قائم مقام گفت

  . ».نمى آيد جنگ در در ششصد كرور، از
 او را اين اظهارعقيده، مخالف ميل شاه واقع شد و دشمنان قائم مقام فرصت يافتند و

چون مصمم جنگ با روس  و. معزول ساختند به دوستى با روس متهم كردند و
را به مشهد مقدس تبعيد  اينرو، او از. بودند، صالح نديدند اودرآذربايجان بماند

همان جنگ منحوس که تا ابد خاطره . و روس شروع شد و جنگ ايران. نمودند
يك قسمت  لوح خاطرهيچ ايرانی وطن دوست محو نمی ىشود و های ننگين آن از
  .كوچك از دست ايرانيان رفت چندين شهربزرگ و زرخيزمملكت، با

اين همان جنگ منحوس است که دولت سياست ناشناس وقت به خيال خود  تحصيل  
روحانيت را بهم آميخته جنگ ملکی و سياسی را  است سياست وقوه عظيم نموده خو

در ماه ربيع الثانی سنۀ  شد آنچه نبايد بشود و رنگ جهاد دينی و جنگ مذهبی بدهد و
ايالت آذربايجان بدست قشون  مرکز تبريز شهر )هـ( سه چهل و دويست و و يکهزار

ائب السلطنه رئيس کل تا ترکمانچای پيش رفت و ن مقدمۀ قشون مزبور روس افتاد و
اينجا شاه خود را در شرف  .دمحم مجاهد رئيس مجاهدين متواری گشتند سيد آقا قشون و

به  به خط و به خطاى خويش پى برد و فرخ خان، پيشخدمت خاص،را. مات شدن ديد
گذشته به مشهد فرستاد و او را  عذرخواهى از قائم مقام و تقاضاى اغماض از

   )١٩( ».طهران بردنداستمالت نمودند و به 
  

  قائم مقام اول و قائم مقام دوم آغازگران تغيير ساختار دولت
 

بارۀ قائم مقام اول ميرزا عيسی و قائم مقام ابوالقاسم  در ،فصل سوم تا فصل پنجم از ◀
بويژه در فصل سوم  .در ايران می باشد» موازنه منفی «سياست  بنيان گذار فراهانی،

جواد طباطبائی  از »انديشه سياسی قائم مقام فراهانی« نوشتۀ بخش عمده اين فصل، ،
را ) بخش اول و دوم(» انديشه سياسی قائم مقام فراهانی«است، که متن کامل نوشتۀ 

: ايم وجود اين، در آغاز و پايان، دو نکته مهم بر آن افزوده با. در متن کتاب آورده ايم
نظر سياسی که مخاطب آن عباس ميرزا در آغاز، به اختصار و به استناد يکی از دو 

قرار، اندرزنامه و نظر سياسی نويسی دردوران قاجار را  السلطنه هستند و از نايب
مصلحت «و » صالح دولت«اند، درکارآمدن  کرده نويسندگان اين دو نظر آغاز

شاه نيز بايد رعايت  بار بمثابه ضوابطی که اين... و » مصالح عاليه دولت«و » دولت
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پايان موازنه منفی ياعدمی که قائم مقام راهنمای  و سپس نوشته طباطبائی و درکند 
  .آوريم کرد را می سياست خارجی خود سياست داخلی و

 
 :مصالح عاليه دولت. ١

نوشتن . است  اندرزنامه نويسی در ايران، از ديرگاه تا امروز، کاری مداوم بوده    
. شوند، نيز، امر واقع مستمر است فراخوانده میها که شاهان به عمل به آنها  اندرزنامه

شوند ميان گفتار و  های دوران قاجار، تفکيک قائل می اال اينکه شماری از اندرزنامه
 .کردار شاه و مصالح دولت

مصلحت کشور «شيوه ديرين که تا امروز نيز ادامه دارد، اين بود و هست که     
رو،  از اين. ان قول و فعل شاه استيعنی مصلحت دولت هم. »خويش خسروان دانند

هم اکنون نيز، . او بايد متصف به صفاتی باشد که بر ميزان عدل بگويد و بکند
موضع او و مصلحت دولت است و بايد از آن پيروی » واپسين موضع ولی امر«

اما وضعيتی که جنگهای ايران و روس . شود ولو ضد موضع ديروز او باشد
ی شاه، در اين جنگها، جدا و مستقل بودن مصالح دولت از ببارآورد و رفتار فتحعل

قول و فعل شاه و ضرورت انطباق قول و فعل او و کارکنان دولت با مصالح دولت 
 . های انديشه ورزان آن دوران قرارداد را پيشاروی انديشه

مخاطب اول نظريه . سياسی نويسی از دوران فتحعلی شاه آغاز گرفت  نظريه    
ازافزون بردويست اندرزنامه و نظريه . السلطنه بود زعباس ميرزا نايبنويسان ني

از . اند انتشار يافته» های قاجاری سياست نامه«سياسی، سی و يک نظريه در کتاب 
) شيم جمع شيمه بمعنای خلق وخو(» شيم عباسی«آنها، دو سياست نامه آغازين، يکی 
نوشته دمحم » تحفه عباسی«ری است و ديگ) همای(نوشته ميرزا دمحم صادق مروزی 

 .صادق مروزی خراسانی خطاب به عباس ميرزا است
، به چهار گروه تقسيم »صالح دولت«کارکنان دولت، با معيار » شيم عباسی«در    
 : شوند می
 مصلحت خود است؛ آنها که آنچه گويند به صالح دولت بی. ١
 آنها که آنچه گويند صالح دولت است با مصلحت خود؛. ٢
 و. آنها که آنچه گويند مصلحت خويش است بدولت لحاظ کردن صالح دولت. ٣
  .ح دولت است و نه مصلحت خودآنها که آنچه گويند نه صال. ٤

گروه دوم دنيا دارند و . هستند» ارادت شعار«گروه اول را بايد قدر شناخت زيرا     
شوند و گروه چهارم کم قدرهستند وگروه سوم خائن هستند وبايد ازخدمت دولت رانده 
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 ).١(جاهل هستند و نبايد به خدمت دولت پذيرفتشان 
قائم مقام اول و قائم مقام دوم هردو بر اين باور بودند که کسانی بايد در خدمت      

اين . کند، از مصلحت خويش چشم بپوشند دولت باشند که وقتی مصالح دولت ايجاب 
موازنه عدمی، بردوام، رعايت  همان اصل راهنمايی است که عمل کنندگان به

به کسانی که وقتی پای مصالح عموم به «: نويسد چنانکه مصدق می. اند کرده می
  .»کنند ميان آيد از مصالح خصوصی و نظريات شخصی صرف نظر می

. شاه و فاقد حقوق بشمار بودند» رعيت«روشن است که آن زمان، مردم ايران     
. توانست باشد  دولت استبدادی هم حقوقمند نمی. آمدند پس حقوق ملی به انديشه درنمی

رو، انديشه ورزان، مصالح عاليه دولت، صالح دولت، مصالح دولت را  از اين
: دهد سمت يابی تحول اين ديدگاه در نوشته مصدق بدست می. کردند موضوع کار می

م باشند که توانند متعلق به عمو دانيم که مصالحی می مصالح از آن عموم هستند و می
 .ترجمان حقوق باشند

درتميز مصالح دولت از قول و فعل شاه، ميرزا عيسی، قائم مقام اول، چندان با     
اما ميرزا ابوالقاسم قائم . تربيت کرده بود را او زيراعباس ميرزا. مشکل روبرونبود

ا مشکل بدانحد جدی بود که او بر سر مصالح دولت ر. مقام با مشکل جدی روبرو بود
دمحم شاه دست . مستقل از قول و فعل شاه دانستن و کردن، جان خود را از دست داد

نه وضعيتی که ايران ميان دو قدرت نوخاسته روس . پرورده حاج ميرزا آغاسی بود
يافت که ايران  کرد و نه اهميت فرصت کوتاهی را اندر می و انگليس را درک می

معلم نادان او که با قتل ميرزا . رار نگيردکه در موقعيت زير سلطه ق داشت برای اين
سال دراين مقام ماند، آن فرصت را  ١٣ابوالقاسم قائم مقام، صدراعظم ايران شد و 

با مرگ . گر شد بسوخت و زمينه ساز تسهيم منابع رو و زيرزمين ايران ميان دوسلطه
ابوالقاسم بود، خان اميرکبير که تربيت شده ميرزا عيسی و ميرزا  دمحم شاه، ميرزا تقی

کار بجايی رسيد . کار ميرزا ابوالقاسم قائم مقام را از سر گرفت اما او را نيز کشتند
هرگاه بخواهم به . اين چه سلطنت است که من دارم: کرد که ناصرالدين شاه فغان می

شمال کشور بروم، بايد از روسها اجازه بگيرم و اگر بخواهم به جنوب کشور سفر 
  . گليسها اجازه بگيرمکنم بايد از ان

 
وموضوع کار صدراعظم و مجلس وزراء  مصالح دولت از  قول و فعل شاه سوا. ٢

 است
اعتمادالسلطنه، درفقراتی ازفصلی ازصدرالتواريخ که درآن،شرح حال ميرزا     
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او، با توضيح اين نکته . اين قتل اشاره کرده است ابوالقاسم را آورده، به برخی رموز
 ،»دانست مؤسس اين سلطنت می«وخودرا»رفت درايام صدارت تندمی« که قائم مقام

 :نويسد و می»  گذرانيد  احکام به دلخواه خود می یا پاره«گويدکه ميرزا می
بلند کند و فالن  نتواند فالن پست را خواست که سلطان به دلخواه خود وچنان می«

 )٢( .»را نژند نمايد عزيز
اعتمادالسلطنه تار واقعيتی تاريخی  واريخ آورديم،دراين عبارت کوتاه که ازصدرالت

را در پود چند نکته متعارض ناشی از مذهب مختار درباری تنيده و هسته معقول 
در اينکه قائم مقام . واقعيت را در پوسته باورهای رسمی درباری پنهان کرده است

نای اين بايست خود را مؤسس آن سلطنت دانسته باشد، ترديدی نداريم، اما مع می
گذرانيد،  ای احکام به دلخواه خود می گويد قائم مقام پاره سخن اعتمادالسلطنه که می

توانست عذرخواه  اين اتهام، در صورت درست بودن، می. بايدبه درستی فهميده شود
قتل ميرزا ابوالقاسم باشد و اعتمادالسلطنه نيز آن عبارت کوتاه را ازسربازيچه 

های  ه است واقعيتی تاريخی را ميان شعار و دثارعبارتنياورده، بلکه او خواست
نظر سياسی قائم مقام . داد، پنهان کند ای که نظردرباريان رسمی را بازتاب می منشيانه

می خواست سلطان به دلخواه خود نتواند «در اين عبارت بيان شده است که گويا او 
م ديد که ترديدی در اگراين سخن درست باشد، و خواهي. »فالن پست را بلند کند

توان معنای آن عبارت ديگر را مبنی بر اينکه  درستی آن نيست، در اين صورت، می
اصل اساسی در انديشه . ، فهميد»گذرانيد ای احکام به دلخواه می پاره«قائم مقام 

اگر اين . »شاه بايد سلطنت کند نه حکومت«سياسی قائم مقام اين اعتقاد او بود که 
باشد، بايد گفت که قائم مقام نخستين رجل سياسی تاريخ جديد ايران استدالل درست 

به گفته اعتمادالسلطنه،  - بوده است که تمايزی ميان سلطنت و وزارت عظمی 
 .واردکرده است) ٣(و به تعبيری جديدتر،دولت وحکومت - »مجلس وزارت«

های تاريخی  تهاعتمادالسلطنه از هواداران سلطنت مستقل ايران بود و با توجه به نوش
ای که به  و سياسی او ميدانيم که دانش او در سياست جديد اندک بود، اما او، در فقره

های انديشه سياسی قائم مقام  ترين نکته دنبال همان مطلب آمده، به يکی از اساسی
آقايی و «نويسد که ميرزا ابوالقاسم قائم مقام  اعتمادالسلطنه می. است  اشاره کرده
ّ                                      اج و تخت و ضرب سک ه را خاص سلطنت کرده، ولی نصب و عزل و احترام و ت                 

خواست منحصر  قطع و فصل کار و اجراء امور دولت ودادن و گرفتن مواجب را می
 )٤. (»به تصويب خود نمايد و مجلس وزارت صورت دهد

» خيال«، در واقع، بيان ديگری از »مجلس وزارت«اين کوشش برای تأسيس     
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تر به آن اشاره خواهيم کرد،  بود که پايين»  ُ          ک نسطيطوسيون«قراری اميرکبير برای بر
اما اعتمادالسلطنه، در دنباله همان مطلب، ديدگاه خود و نظر رايج درباريان را 

، »تفضالت و احسانات ذی ظل«بودن آن، مانند » البشرط«درباره سلطنت مستقل و 
 :نويسد آورد و می می
انيان وعادت ايشان سرشته ارادت پادشاه است، و به خبرازاينکه آب و گل اير بی«    

سلطانی، اگر نباشد، اکثر از بيچارگان بايدهميشه  اين اميد هستند که اختيار و اقتدار
. ازمنصب وعزت و نعمت محروم باشند، و همواره يک سلسله مشغول رياست باشند

اشد که گاهی و ظل هللا بايد مثل ذی ظل خود بعضی تفضالت و احساناتش البشرط ب
عزيز کند و فقيری را غنی سازد تا همه به اين اميد به درگاه او شتابند  ذليلی را

                                                                           ّ  وبرجای رياست خدمت کنند وبرای اين کار هميشه سلطان را بايد اختيار و اقتدار کل ی 
ِ ّ                               باشد که وزراء سد   فيض و قطع اميد مردم را ننمايند و مرحوم قائم مقام برخالف اين .                

 )٥. (»عقيده بود
آنچه اعتمادالسلطنه، در دنباله همين مطلب و در توضيح نظر قائم مقام در مخالفت     

آورد، نخستين اشاره به يکی ازاصول سلطنت مشروطه  با نظريه سلطنت مستقل می
 .است

قائم . وقتی اتفاق افتاد که شاهنشاه غازی بيست تومان به مردی باغبان عطا فرمود«
را استرداد کرد و به خدمت شاهنشاه پيغام داد که اين عطا،  مقام کس فرستاد آن زر

ما هر دو در خدمت دولت ايران خواجه : در اين مورد، موقع و جهتی نداشت و گفت
 شما و. تاشان ايم و بيش از صد هزار تومان از مال رعايا حق نداريم که خرج کنيم

 ايران را خوداگرخواهيد مهمانداری مملکت . خدمت دولت بزرگتر هستيد در
 من با بيست هزار تومان کوچ دهم و و ترا باشد تومان اين زر هشتاد هزار و) کذا(کن
 )٦( . »بيست هزار تومان قناعت فرماييد با شما شوم و نه مهماندار اگر
توان اين فرض را  هايی که درهمان صدرالتواريخ آمده، می اما، بر پايه اشاره    

و سلطنت، » مجلس وزارت«سم دريافتی از تمايز ميان مطرح کرد که ميرزا ابوالقا
در نيم سده . که يکسره با نظريه رايج سلطنت در ايران تعارض داشت، پيدا کرده بود

های ايرانيان از سياست  ای در دريافت های عمده سلطنت ناصرالدين شاه دگرگونی
، به »لس وزارتمج«اما، ديدگاه قائم مقام درباره تمايز سلطنت و. صورت گرفته بود

های  عنوان صورتی ازمشروطيت سلطنت، حتی در آن زمان نيز با باورهای گروه
اعتمادالسلطنه، به مناسبت . بزرگی از کارگزاران حکومتی ايران تعارض داشت

 ديگری نيز در صدرالتواريخ نوشته است که
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ه سلطان، قائم مقام خيلی ميل داشت که در عالم وزارت خود نوعی مختار باشد ک«    
 )٧. (»رضای او، به کسی کاری ندهد و عطايی ننمايد بی
های دوره قاجار تنها ميرزا تقی خان  های متأخر، در ميان صدراعظم درسده    

او از تبار وزيرانی بود . شناسيم که بتوان قائم مقام رابا او مقايسه کرد اميرکبيررا می
ه پديدار شدند و با يورش مغوالن نسل که در دوره اسالمی ايران با سامانيان وآل بوي

دلی ديوانه در « - به گفته خود در منشآت- قائم مقام رجلی بود که . آنان منقرض شد
نويسی منحط زمان  دانست که تاريخ داشت، به خوبی می» دردی ديرينه«و » سينه

، رو، در خالل منشآت، به مناسبتهايی توان آيينه داری او را نخواهد داشت و، از اين
. خود اشاره کرده است» خياالت«ها و  ها، وسوسه ای از سوانح احوال، خلجان به شمه

ای است که با بهره گرفتن از نوعی شيوه نوشتن، در  قائم مقام، در عين حال، نويسنده
جاهايی از نوشته خود، رمز درون و کليد شخصيت خود را در دسترس خواننده 

در جاهايی از نوشته تعبيه شده است که او انتظار اما اين رمزها و کليدها . گذارد می
تواند به آن رمز دست يابد که توان درک معنای آن  ای می آن را ندارد و تنها خواننده

ای به  ميرزا ابوالقاسم، درمقدمه رساله جهاديه ميرزا بزرگ، با اشاره. را داشته باشد
ق به سوی حق به عدد نفوس خلق است، از شماری ُ                                          اينکه ط ر   ُ از طبقات خلقی، ازعابد        

 :نويسد برد و می و زاهد، قاعد و مجاهد، اهل ظاهر و باطن، نام می
اين بنده، چندان که در خود بيند، نه در حلقه هيچ يک از آنها راهی دارد، نه از «    

مسلک هيچ کدام آگاهی؛ نه قابل کفر است نه ايمان؛ نه مقبول کافر است نه مسلمان؛ 
 )٨. (»فته نه جانب جهد شتافته؛ نه تاب قعود آرد نه طاقت شهودنه توفيق زهد يا

 :افزايد او، آنگاه، درباره خود می
دلی در سينه دارد، و از آن دردی ديرينه، که نه آن ازبند پند گيرد نه دارويی در «   

هر لحظه به جايی کشد، هر بار هوايی کند؛ نه جهدی که کامی جويد . اين سودمند افتد
که کامی پويد؛ نه بختی که به حق سازد نه هوسی که به خود پردازد؛ نه  نه تابی

ِ                                 فرمان  خرد برد نه در قيد نيک و بد باشد کار جان از دست آن مشکل است و پای .     
 )٩. (»عقل از جهل آن در گل

اند که آنگاه که به فرمان دمحم شاه، قائم مقام را در کوشکی از  نويسان آورده تاريخ    
به قصد از ميان برداشتن او محبوس کردند، شاه دستور داده بود که،  قصر شاهی

ای به او بنويسد و از زبان  نخست، قلم از دست ميرزا ابوالقاسم بگيرند تا نتواند نامه
اعتمادالسلطنه در صدر . »سحرواعجازی در بيان اوست«اند که  شاه نيز نوشته دمحم

 :نويسد التواريخ می
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رمودند که اول قلم و قرطاس را از دست او بگيرند و اگر شاهنشاه غازی ف«    
ای به من بنويسد، نگذاريد، که سحری در بيان و اعجازی در بيان  خواهد عريضه

 )١٠. (»اوست که اگر خط او را ببينم، باز فريفته عبارات او شوم و او را رها کنم
به معنای آن است که وزير اين اعتراف دمحم شاه به سحر و اعجاز در بيان قائم مقام     
برد و آنگاه که زبان او از کام  را همچون شمشير به کار می» قلم و قرطاس«او 

اشاره کرديم که ميرزا . داد آمد، کار ذوالفقاراز نيام برآمده را انجام می بيرون می
توان گفت که  ابوالقاسم نسبتی با خلف خود ميرزا تقی خان داشت و به جرئت می

ل، کارها و حتی سرنوشت دو وزير از سنخ واحدی است و هر توضيحی سوانح احوا
 .تواند همچون پرتوی بر کار و بار ديگری باشد درباره يکی می

های شخصيت هر دو وزير  ترين پيچيدگی رسد که کليد فهم يکی از مهم به نظر می    
، در بحث جالب توجه است که اعتمادالسلطنه. را بايد در سبب قتل آنان جستجو کرد

دارد، در حاليکه همان  ازسبب قتل قائم مقام، او را از اتهام خيانت به شاه مبرا می
اتهام خيانت به سلطنت را، . نويسنده ترديدی درباره متهم بودن ميرزا تقی خان ندارد

صرف نظرازاينکه درست يا نادرست بوده باشد، بايد نخستين وجه همسانی درسوانح 
درآنچه تاريخ نويسی رسمی درباری : خان دانست سم و ميرزا تقیاحوال ميرزا ابوالقا

ای تاريخی  ايران درباره اتهام خيانت به سلطنت آورده، درواقع، بيشتر ازآنکه اشاره
نويسی رسمی را  توان رمزی ازبه پايان رسيدن دوره تاريخ وجود داشته باشد، می

قائم مقام واميرکبير بودند که در ميان رجال سياسی ايران دوره قاجار، نخست، . يافت
و نيزآن دو نخستين  را ديدند» مستقل«های به پايان رسيدن مشروعيت سلطنت نشانه

اگراتهام به . وزيرانی بودند که درباره اصالح نظام حکومتی ايران به تأمل پرداختند
بدانيم، و ما اين اتهام را درست » سلطنت مستقل«خيانت به سلطنت را خيانت به 

انيم، بايد گفت که تاريخ نويسی ايرانی درباره قائم مقام واميرکبيربه خطا نرفته د می
خواسته است  گويد، واينکه گويا او می ی قائم مقام می آنچه اعتمادالسلطنه درباره. است

جدا و خود وزارت کند، چنانکه اشاره کرديم، به » مجلس وزارت«سلطنت را از
بود که بايد آن را از مقدمات مشروطه  معنای اصالحی درنظام سلطنت مستقل

  .خواهی به شمارآورد
  

 قدرت سياسی و مصلحت عمومی
دربينش سياسی قائم مقام، قلمرو قدرت سياسی، حوزه مصالح عمومی است و او     

کند و آن را راهنمای عمل ديوان  اين ضابطه اساسی را به هرمناسبتی واردمی
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با مختصاتی که در دوران جديد پيدا کرده است، داند، اما اين حوزه مصالح عالی،  می
درديانت  آيد، قائم مقام، چنانکه از منشآت او بر می. قلمرو اخالق خصوصی نيست

ديانت وبيشترازآن اخالق خصوصی خود را به  بود، اما او خود بسياراستوار
هايی به اخالق  های خصوصی ميرزا اشاره دربرخی ازنامه. کند هرمناسبتی واردنمی

توان گفت که قائم مقام مردی دارای  ها می خصوصی او آمده است و برپايه آن اشاره
کوش بوده و هيچ امرجزئی  گير نسبت به خود و اطرافيان خود وسخت اصول، سخت

قائم مقام همين اعتقاد به اصول، . شده است ازنظر باريک بين او فوت نمی
زبه طريق اولی به کار کوشی را در حوزه مصالح عمومی ني گيری و سخت سخت

غايت . کرده است گرفت، اما بديهی است که حدود و ثغور آن دو را خلط نمی می
حوزه مصالح عالی، تأمين مصالح است و اين جزبا توجه به منطق ويژه آن ممکن 

بند «و » تن به قضا در دادن«ای که فقراتی ازآن را آورديم، قائم مقام  درنامه. نيست
 دانست،»دارالخالفه شدن باکمال جالل وارد«را ازالزامات » دنازگلوی هميان گشا

به اشاره، به مخاطب خود نوشت که اين  خصوصی، اگرچه، ازديدگاه اخالق
و معنای اين اشاره آن بود که گام » ای نيست که در اسالم شکست نخستين شيشه«

سی نخست در مناسبات قدرت فهميدن حدود و ثغور قلمروهايی است که رجل سيا
درحوزه مصالح عمومی هيچ نسبت . ها نينديشيده باشد تواند در نسبت ميان آن نمی
ای وجود ندارد،همچنان که نسبت مختصات حوزه مصالح عمومی  ساده

ها را حتی  وقلمرواخالقی خصوصی امری پيچيده و بغرنج است وبازتاب اين بغرنجی
اگرچه قائم مقام، به . توان ديد یشود، م هايی که در دو قلمرو به کار گرفته می در واژه

بنده مخلص را با حرف و «نگار نوشته بود که  تواضع، به ميرزا صادق وقايع
ُ                     صحبت م لک و دولت چه کار است ِ                             اما زبان  در کام او از ذوالفقار آخته ) ١١(، »             

های زبان از او  بيشتر کارگر بود و چنان نسبتی با زبان داشت که هيچ يک ظرافت
ای به فاضل خان گروسی، قائم مقام دو بيت از سعدی نقل  در نامه. دش فوربت نمی

  :کند که می
 دو اندرز فرمود بر روی آب                      مرا پير دانای مرشد شهاب     
 دگر آن که بر غير بدبين مباش          يکی آن که بر خويش خود بين مباشی   
، در شعر سعدی، در معنای اخالقی آن به توان به او بدبين نبود که می» غيری«  

اگر در . اخالق خصوصی نيست»    ِ غير  «سياست، به ضرورت، »    ِ غير  «اما  کاررفته،
دليل به غير جايز نيست، در قلمرو مناسبات قدرت  اخالق خصوصی بدبين بودن بی

»    ِ غير  «رويه به غير گناهی بزرگ و نابخشودنی است، زيرا  خوشبين بودن بی
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قائم مقام، در توضيح . سم، با غير سياست يکی است و نه به رسماخالقی، به ا
ها و  مراد از اين غير بره«نويسد که  که در قطعه سعدی آمده، می» غيری«

های  قلمرو قدرت سياسی، بيشه گرگ) ١٢. (»ها ها و گرگ گوسفندهاست، نه سگ
ايجاب های آن را شناخت و آنگاه که ضرورت  گرسنه است، بايد آن بيشه و گرگ

ای که به همان  قائم مقام، در نامه. را آشکار کرد» سيف و سنان...           ِ برهان قاطع  «کند، 
که پس ازشکست سردار ترک، چوپان اوغلی، و فتح دولت ايران، عازم  نگار، وقايع

 .های بينش سياسی خود اشاره کرده است بغداد بود، نوشته، به برخی از ظرافت
 

  سياست خارجی و مصلحت دولت
 

دانيم که ميرزا ابوالقاسم، به لحاظ مقام خود و شرايط تاريخی حساس زمان،  می    
های برخی کشورهای اروپايی به ويژه عوامل دولت  ای با فرستاده مناسبات گسترده

برخی از اين نمايندگان سياسی گزارش . انگلستان در ايران و هندوستان داشته است
زارت امور خارجه کشور متبوع خود فرستاده و گفتگوهای خود با قائم مقام را به و

و در » ننگ و نام«ما در ادامه بحث . اند هايی از بينش سياسی او اشاره کرده به نکته
ای درباره  تأييد تفسيری که از آن به دست داديم، فقراتی از اسناد انگلستان را از مقاله

بر مضمون نامه مورد آوريم تا پرتوی  از فريدون آدميت می» سرنوشت قائم مقام«
های  ترديدی نيست که در مذاکرات حضوری با نمايندگان دولت. بحث انداخته باشيم

کرده، قائم مقام با صراحت بيشتری  بيگانه، به ويژه آنجا که صالح دولت ايجاب می
بايد با توجه  را رسد که بسياری از فقرات منشآت او به نظر می گفته است و سخن می

و البته، روسيه، در - های مذاکرات با نمايندگان دولت انگلستان  به برخی گزارش
مورد بحث و  - صورتی که اسناد وزارت امور خارجه آن کشور در اختيار باشد

کمپبل، وزير مختار  ١٨٣٥فوريه  ٢٥آدميت به نقل از گزارش . تفسير قرارداد
در جنگ استدالل  کرديم که ما احمقانه تصور می«: آورد که نوشته بود انگلستان، می

 :آورد که گفته بود آنگاه، او پاسخ قائم مقام را می) ١٣. (»بر قائم مقام فايق آييم
تا به حال، اجرای مواد عهدنامه ترکمانچای را در تاسيس قنسول خانه روسی رد «

چنين . کرده ام و تا آخر نيز به هر طريقی باشد، با مردی يا نامردی رد خواهم کرد
 )١٤. (»دهيم چه برای ايران زيان بخش است دولت ديگری هم نمی حقی را به هيچ

تأسيس قنسول خانه روس در گيالن «دردنباله همين سخنان، ميرزا با بيان اينکه     
خواهد که  خواهد شد، از نماينده انگلستان می» موجب انهدام ايران به عنوان يک ملت
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ارد نکند، زيرا اين عمل انگلستان آن دولت نيز در اين مورد فشاری به دولت ايران و
. اند، فرقی نخواهد داشت تحميل کرده» به زور سرنيزه«ها که آن عهدنامه را  با روس

 :افزايد قائم مقام درباره مناسبات بازرگانی ايران با دو قدرت بزرگ منطقه می
ت شود و عاقبتش اين اس تجارت وسيله نابودی تدريجی اين مملکت فقير ناتوان می«   

اند، تقسيم خواهد  پنجه، که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده که بين دو شير قوی
برد چه  ايران،به عنوان ملت واحدی، درزيردندان يک شير جان به سالمت نمی... شد

ها را نخواهد آورد، وترديد نيست  ايران تاب آن. رسد به اينکه دو شير در ميان باشند
 )١٥. (»آيد و جان خواهد داد دو ازپا درمیکه تحت استيالی قدرت آن 

آوريم، فريزر،  ای که مضمون آن را از گزارش کمپبل می در جريان مذاکره    
نماينده پالمرستون، وزير امور خارجه انگلستان، که برای گفتگو به ايران آمده بود، 

 های قائم مقام، گفت که اعطای حق تأسيس حضور داشت و او، در پاسخ به صحبت
دزهری در برابر زهر کنسولگری روسيه باشد،  تواند پا کنسولگری به انگلستان می
آن «ميرزا ابوالقاسم را شنيد که » شکن اين جواب دندان«اما، به گفته فريدون آدميت، 

زهردربدن بيمارما اثر کرده که هرآينه مراقبت نشود، مرگ آن حتمی خواهد بود  قدر
کاهد، بلکه مرگ اورا تسريع  د، نه فقط از دردش نمیوهرگاه پادزهری تند به آن برس

ای به مصلحت ايران  قائم مقام اين نکته رانيزافزودکه اگرانگلستان عالقه. »کند می
را مبنی بر حمايت از ايران در صورت تجاوز  ١٨١٤دارد، مواد عهدنامه 

رابه نه فقط فصل مربوط به ترکمانچای «کشورثالث تجديد کند؛ درآن صورت، ايران
سپاريم  می» سرنوشت ايران را به دست انگلستان«کند، بلکه ما  می» هرتدبيری باطل

» اداره قشون مملکت وحتی گاردسلطنتی را به عهده صاحب منصبان انگليسی«و
معنای جزء اخيرعبارت قائم مقام را وزير مختار انگلستان در . کنيم واگذار می

 :نويسد او می. گزارش خود توضيح داده است
وجهه نظر قائم مقام اين است که انگلستان به مدد ايران بيايد تا بتواند مواد عهدنامه «

در اين صورت، به عقيده او، . ترکمانچای را در ايجاد کنسولگری روسی باطل کند
 )١٦. (»ايران بهترين سدی بين روس و مستملکات انگليس خواهد بود

دهد که قائم مقام در عمل سياسی خود  یاين گزارش وزير مختار، آشکارا، نشان م    
دريافتی مطابق با صالح دولت در نظر » مردی و نامردی«و » ننگ و نام«از 

هايی به اين  اشاره. داشت و برآن بودکه برای تأمين آن ازهيچ کاری نبايدفروگذار کرد
مطالب، در نامه به ميرزای آشتيانی نيز آمده است و بر پايه گزارش وزير مختار 

نگلستان نيزميتوان گفت که خود قائم مقام، به بهترين وجهی، به مضمون آن نامه ا
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معنای سپردن قشون ايران به دست انگلستان و تفسير کمپبل از . کرده است عمل می
به زور ... الفاظ مبهمه «توان با توجه به آنچه قائم مقام درباره گنجاندن  آن را می
ميرزا ابوالقاسم، در ادامه نامه به . گويد، فهميد یدر قرارداد با عثمانی م» ميرزايی

 :نويسد ميرزای آشتيانی، می
اگر، خدا نخواسته، دست آن عاليجاه از دامن هر چاره و گريز کوتاه شود، تا اين حد «

دهيم که الفاظ مبهمه و فقرات ذو احتمالين، درفصلی که موقع  هم اذن و اجازت می
ايی و قوه انشايی، بگنجاند، که راه سخن برای ما ذکر اين مطلب است، به زور ميرز

باقی بماندواين تصرف و تسلطی که حاال داريم، سلب نشود، و از روی عهدنامه بحث 
های  ومعلوم است که هرگاه طور!واين آخرالدواء وآخرالعالج است.برما وارد نيايد

 )١٧. (»رخواهد بودت  تروباشکوه  ديگر،ان شاء هللا، پيش برود،البته،البته، بهتروخوب
 

  خردمندی در سياست
 

هايی از تاريخ ايران، که موضوع سخن ماست، در  بديهی است که در دوره    
ها، مدار کارها بيشتر از آنکه بر مذاکره باشد، بر دشمنی و جنگ  مناسبات ميان دولت

بود، و، درواقع، مذاکره و مصالحه همچون وقفهای در فاصله رخوتناک دو جنگ 
وانگهی، دارالسلطنه تبريز تنها کانون نوسازی ايران و . آمد ين به شمار میخون

اصالحات نبود، بلکه خط مقدم جبهه جنگ با عثمانی و روسيه بود، به اين اعتبار، 
عباس ميرزا ) ١٨. (آمد های بلند بحران ازآن برنمی دريای ژرفی بود که جزخيزابه

اهل تدبير حکومت بودند، اما  اصالحات ووميرزا ابوالقاسم قائم مقام، اگرچه مرد 
 هريک در مقام خود، نه تنها مردانی جنگاور بودند، بلکه درمديريت بحران نيزيد

توان دريافت، سالح  های قائم مقام می کردند و،چنانکه ازمنشآت ونامه بيضا می
ای  قاعده. جمع کرده بودند» جنگ افزارهای خوب«را باصالح » های خوب قانون«

ر کانون بينش سياسی قائم مقام قراردارد، جمع ميان آن سالح و اين صالح، خرد که د
طلبانه و مديريت بحران در جنگ و پيامدهای آن، و فهم اين نکته  مديريت اصالح

نيست و سياست » جنگ جز ادامه سياست با ابزارهای متفاوت«اساسی است که 
نيازی به گفتن نيست که . است خارجی هر دولتی، در نهايت، ادامه سياست داخلی آن

هايی که از او در  قائم مقام رساله مستقلی درسياست ننوشته، اما در منشآت و نامه
هايی به برخی از قواعد بينش سياسی خود آورده  دست داريم، به هر مناسبتی، اشاره

در دارالسلطنه تبريز، در غياب انديشه سياسی جديد، جمع الزامات دليری در . است
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و خرد مديريت اصالحات امری آسان نبود، اما قائم مقام، به فراست، دريافتی  جنگ
، به »صالح دولت«مفهوم بنيادين در بينش سياسی قائم مقام . از آن پيدا کرده بود

شد و همچون واسطةالعقدی  عنوان مفهومی ناظربرکليات، بود، که با عقل فهميده می
ناسبات خارجی و جنگ را به الزامات سالح را به صالح، سياست داخلی را به م

ميرزا، در نامه ای درباره برادر خود، ميرزا موسی، نماينده . زد اصالحات پيوند می
» عرضی کرده و ضربی«دارالسلطنه تبريز در دربار تهران، که در حضورشاه 

شايد که از «نويسد که ضرب او  خورده بود، از باب عذر تقصير آن برادر، می
ِ     انتساب  اسم  :آورد و اين توضيح را می» ی است نه اکتساب رسمی     

امثال او را از زمره چاکران، که به خدمت ثغور مامورند، واجب عينی است که «
تأمل در معرض آرند و يک دقيقه                ّ                                 امر جزئی را کل ی گرفته، هر چه ببينند و شنوند، بی

 )١٩. (»مهمل نگذارند
» واجب عينی«قوله کليات است، در هر مقامی، رعايت صالح دولت، که از م    

کليات خاص «شود که  است و قائم مقام، در نامه ديگری، اين نکته را نيز يادآور می
واجب عينی است «و، الجرم، درکار ديوان، ) ٢٠(» عقل است، جزئيات کار نفس

 .گرفته و در تدبير آن از ضابطه عقل پيروی کنند» که امر جزئی را سخت کلی
نمايد، اما در  تأکيد براين نکته، درنظر، پيوسته، امری آسان می بديهی است که   

افتد، ولی جای شگفتی است که هيچ  ها می رعايت آن، درعمل، هميشه، مشکل
درمديريت بحران قائم مقام سراغ نداريم که او ان قاعده کلی را از نظر دور  موردی 

ِ ّ    جد   خود«نت کنيم که قائم مقام در عمل به ديا تکرار می. داشته باشد استوار بود و »  
مانند بسياری از رجال زمانه با انديشه عرفانی نيز بيگانه نبود، اما او حدود و ثغور 

کرد و درفهم ديانت ضابطه عقلی را  عقل و شرع، و سياست و ديانت را مخدوش نمی
قائم مقام و عباس ميرزا، به . کرد تفسير می» صالح دولت«وارد و ان را در محدوده 

پول «نوان مديران بحران دارالسلطنه تبريز، به اين نکته التفات پيدا کرده بودند که ع
و جنگ، و حتی صلح، با روسيه بدون تدارک اسباب پيش » عصب جنگ است

آن دو، اگرچه اهل توکل بودند، اما شتر جنگ را به حال خود رها . نخواهد رفت
قائم مقام، در . »بستند زانوی اشتر میبا توکلی «کردند و با اقتدای به حديث نبوی  نمی
کند که فتحعلی  ای به ميرزا موسی از زبان عباس ميرزا به اين نکته اشاره می نامه

دارالسلطنه تبريز از دربار تهران، » به استدعای تدارک و اسباب«شاه، در پاسخ 
راف ، و اعت»اعتقاد تو به اسباب است و اعتماد ما به مسبب االسباب«گفته بود که 

تهيه کرده بوديم، ... عاقبت بر ما معلوم شد که هرچه اسباب، از توپخانه و«کند که  می
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ترديدی نيست ) ٢١. (»هيچ سود و ثمر نداد و هرچه شد، از فضل و رافت مسبب شد
که عباس ميرزا و قائم مقام به فضل و رأفت مسبب ايمان داشتند، اما قائم مقام، در 

جنگ ايران و روسی نوشته است، اين قاعده کلی را هايی که درباره  همه نامه
البته، . کند عمل می» اسباب«از مجرای تدارک » فضل مسبب«آورد که حتی  می

ی  هايی را دريابد و، بايد گفت، به سائقه تر از آن بود که چنين ظرافت فتحعلی شاه عوام
قائم مقام، . زد تنگ چشمی، که مزمن شده بود، به ريسمان مسبب االسباب چنگ می

، پس از رفع خطر جنگ سومی با روسيه در ١٢٤٤در اين نامه، که در رمضان 
واقعه قتل گريبايدوف به دنبال آغاز جنگ روسيه و عثمانی و پذيرش عذرخواهی 
دولت ايران از سوی امپراتور روسيه نوشته است، برای رعايت احترام شاه به 

شکار و آنيک و بد هر کار را داننده « نويسد که کند و می درستی سخن او اعتراف می
دستی،  قائم مقام، با چيره. »شايد، چو وابينی، خير تو در آن باشد. داند نهان بهتر می

   ً                          اقال  اين قدر خير و خاصيت دارد «آورد که قتل وزير مختار روسيه  اين نکته را می
ونه جسارت گ که اگر باز به فضل خدا صلحی منعقد شود، هر که به سفارت آيد، اين

، اما اين قاعده ظريف در سياست را نيز درباره نسبت اسباب و مسبب »نتواند کرد
 :افزايد که االسباب می

شايد، همين مقدمه باعث شود که اوليای دولت ايران تغييری در وضع سپاه ايران «   
نظام اند و مواجب  بدهند و به اين نکته ملتفت شوند که هرگاه همين سپاهی، که بی

ها  خورند، اگر بانظام شوند، در مواجب تفاوتی نخواهد شد و در خدمت تفاوت می
 )٢٢. (»خواهد کرد

ای برای  ديد، به فضل مسبب، بهانه اعتقاد شاه، که بر اثر تنگ چشمی جز مو نمی    
ورای فضل  فرارازپرداخت پول برای تدارک اسباب جنگ بود، اما قائم مقام در

ک اسباب نظرداشت وازاين حيث، دربخش نخست نامه، با مسبب به پيچش موی تدار
امر «شاه همدلی نشان ميداد که بتواند برای عمل به وجوب عينی صالح دولت، 

» کارنفس«تنگ چشمی شاه » جزئی«. بگيرد و سخن شاه را نفی کند»           ّ جزئی را کل ی
، که خاص او بود، اما قائم مقام، به اقتضای دولت خواهی درآن جزئی از زاويه کليات

  .»با تصحيح نظر شاه مصلحتی را رعايت کرده باشد کرد تا ، نظرمی»عقل است
  

 ديپلماسی جنگ و صلح
   

اين جغرافيای سياسی پرمخاطره وتعادل ناپايدار مناسبات سياسی با قدرت بزرگ    
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و، البته، رابطه نيروها ميان دربار تهران و دارالسلطنه تبريز متغيرهای بسياری را 
کرد که  گرفتند، وارد می بايست عباس ميرزا و قائم مقام در پيش می استی که میدر سي

های  های ناشی ادب سده تبيين منطق آن با نظم اخالق خصوصی و پريشان گويی
، اندکی پيش از قتل ١٢٤٤زمانی که در رجب . توانست داشته باشد متأخر نسبتی نمی

برای مذاکره درباره مصالحه با روسيه  عباس ميرزا و قائم مقام گريبايدوف، قراربود
و تغيير برخی از مواد آن به سود ايران به سن پترزبورگ سفر کنند، ميرزاابوالقاسم، 

های جغرافيای سياسی ايران و  به برخی از ويژگی ای به ميرزا موسی، در نامه
و آن د. بايست به آن نشان دهد، اشاره کرده است واکنشی که دارالسلطنه تبريز می

ايم،  فی الواقع، هرگاه چاره بعضی فصول، که در عهدنامه قبول کرده«دانستند که  می
بايد، درحد  بنابراين، می) ٢٣. (خواهد شد» نشود، زندگانی در مملکت ايران مشکل

هدف از مسافرت . کردند ای، دست روسيه را کوتاه می وسيله امکان، با توسل به هر
بود که به گفته » برخی فصول و شروط اين عهدنامه تغيير«عباس ميرزا و قائم مقام 

، »ها تلخ است هرگاه تغيير نکند زندگانی حرام است و، دائم، اوقات«ميرزا ابوالقاسم 
چه مفاسد «زيرا از اينکه روسيه در هر يک از واليات ايران کنسولی داشته باشد،

همين نامه، از  قائم مقام، در. »ها عايد خواهد شد بروز خواهد کرد و چه مرارت
های عهدنامه ترکمانچای  فرارسيدن موعد پرداخت دو کرور باقيمانده از خسارت

سخن به ميان آورده وگفته است که در دارالسلطنه تبريز پولی نمانده است، شاه آن 
ای  آنگاه، او به نکته. مبلغ را نخواهد پرداخت و گرفتن آن از مردم نيز ممکن نيست

نويسد که  ظاهر به باورهای اخالقی و دينی او باز ميگردد و میکند که به  اشاره می
 اگر آن دو کرور به موقع پرداخت نشود،

کنند که ايرانی در وقت تنگ تعهد هر کاری را که بکند، همين که  چنين تصور می«
شود، به تعهد خود عمل  کند، مغرور می کارش گذشت و فراغتی يافت، فراموش می

 )٢٤. (»کند نمی
دانيم که عباس  های قائم مقام که به دست ما رسيده است، می ضمون ديگر نامهاز م

کردند،  تأخيرآن استفاده می ای برای عدم پرداخت يا وميرزا ابوالقاسم ازهربهانه ميرزا
چنانکه قائم مقام، به عنوان مثال، درباره اصرار طرف روسی برای دريافت بخشی 

 :نويسد آورد، به بهرام ميرزا می م پرداخت میای که او برای عد از خسارت و بهانه
توانم به شما جواب بدهم، بايد بماند  فدوی، آخراالمر، گفتم اين روزهای تعزيه نمی«

مراد از تعويق آن بود که «افزايد که  ، اما در دنباله همان مطلب می»بعد از عاشورا
ن شاء هللا، به همين طرز خوش پای ايلچی انگليس را به ميان بياوريم، بلکه، ا] به[
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 )٢٥. (»بگذرد... پنجاه هزار تومان
به مالحظات به ظاهر اخالقی قائم مقام از اين واقعيت رابطه نيروهای سياسی     

است و بايد با تظاهر به رعايت اصول اخالقی » همسايه پر زور«شد که  ناشی می
 :يسدنو قائم مقام می. ای را برای مداخله از دست او گرفت هر بهانه

ديگر معلوم است که همسايه پر زور هرگاه کسی را اين طور به جا بياورد، چه «
 )٢٦. (»نوع رفتار خواهد نمود

  
های پيچيده درمناسبات سياسی، که به تفاريقی  های قائم مقام به نسبت مجموعه اشاره

مده، ناظر بر اين اصلی دربينش سياسی ميرزا ابوالقاسم آهای او در منشات و نامه
. ها تأمين صالح دولت يگانه معيار سياست است است که در مناسبات با ديگر دولت

، و سياست خارجی، به مثابه »ادامه سياست با ابزارهای متفاوت«جنگ، به عنوان 
ادامه سياست داخلی، ازاين حيث در بينش سياسی قائم مقام ازجايگاهی پراهميت 

دوران جديد قرار » آستانه«ان در برخوردار است که درآن شرايط تاريخی که اير
گرفته بود، و درهمجواری با سه قدرت عثمانی، روسيه و انگلستان، ايستادن در آن 

ِ     وتأمين صالح دولت با صرف  صلح» آستانه« عباس ميرزا و . شد طلبی ممکن نمی                      
ميرزا ابوالقاسم، به هرمناسبتی، درجنگ و درصلح، به مردی يا نامردی، به ننگ يا 

قائم مقام، . اند برای حفظ تماميت ارضی ايران برتأمين صالح دولت تاکيد کرده به نام،
که منافع ايران - ، قاعده تسليط ويد را ١٢٤٠خان در در دستورالعمل عاليجاه نظرعلی

 :نويسد داند و می درتعيين قلمرو سرزمينی ايران جاری می - کرد را تامين می
                    ً            و تصرف شاه ايران، کال  درمال وملک  مملکت ايران چون مال شاه ايران است«   

وبه اين حساب، در ... خودش ظاهراست، وکف خاکی ازاين تصرف بيرون نيست
هرجای موغان يا جای ديگری ازاين سرحدات،اگرآدم دولت ايران هيچ عبورنکرده، 
يا خراب وبايرباشد، همين که ازدولت روسی تصرفی درآن نشده، مال اين طرف 

 .»است
، »خواهد دليل و بينه نمی«جا که تصرف ايران ثابت است،  ايد که از آنافز و می   

اينکه ما . بياورد» بينه و شهود«                        ُ                         برابر مدلول قاعده البينه  للمدعی، دولت روسيه بايد 
از تصرف «شود که  ايم، دليل نمی ساکنان آنجا را کوچانده بايرگذاشته و ملک ايران را

  )٢٧. (»ما بيرون رفته باشد
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:کاربرد موازنه منفی يا عدمی در سياست خارجی .٣  

  
رويه ميرزا ابوالقاسم فراهانی درقبال روس  آنچه سيد جواد طباطبائی، از     

که او در سياست  است، صريح است بر اين  چای آورده وانگليس وقرارداد ترکمن
ا اال اينکه موازنه عدمی ي. است  کرده خارجی، از اصل موازنه عدمی پيروی می

               ُ          ُ                                                     منفی، تنها يک ب عد، آنهم ب عد سلب و نفی ندارد و در چيزی به انگلستان و روس ندادن 
 گرو   ُ                                                       ب عد ايجاب واثبات نيز دارد وآن  پايان بخشيدن به سلطه سلطه. شود خالصه نمی

سياست قائم مقام در آسيای ميانه، . زير سلطه است –خارج شدن ازروابط مسلط 
آسيا، خارج کردن هند و کشورهای ديگر از  در سلطه روس و خارج کردن آن از

 .سلطه انگلستان و ديگر کشورهای اروپايی بود
و به نظم آوردن  دارد و آن رشد مردم کشور                   ُ          هنوز موازنه عدمی ب عد سومی می و     

خاطر است که قائم  بدين. دولت که جزبه پايبند کردنش به قانون وحقوق ميسر نيست
من روزی که از مملکت آذربائيجان «: کند اه خاطر نشان میمقام در نامه به دمحم ش

 ثلث آن را به مصرف رسانيده و. حرکت کردم، يک دسته کاغذ سفيد در بازار خريدم
خيال من چنين  و. مملکت ايران را با وجود اينهمه دشمن، به جهت تو، مسخر کردم
به مصرف فرنگ بود که ثلثی ازآن دسته را به مصرف روم و ترکستان و ثلثی را 

 ).٢٨( » وهندوستان رسانم
 - به شرح باال  –سان، قصد او اين بود که با ثلثی از آن دسته کاغذ، ايران را  بدين    

به سامان آورد و با ثلث دوم، آسيای ميان را از چنگ روس خارج کند و با ثلث سوم، 
روسها و هم خاطر بود که در قتل او، هم  بدين. هند را از سلطه انگلستان برهد

ها و هم دست نشاندگان داخلی آنها و هم آنها که الشخوروار به جان ايران  انگليس
 .افتاده بودند، شرکت داشتند و بايکديگر همدست بودند

قرار، تجديد حيات ملی، به يمن تغيير از درون، راهی بود که ميرزا عيسی و  بدين    
شون و گسيل دانشجو به غرب و انقالب کردن ق نو. فرزند او ميرزا ابوالقاسم گشودند

کردن دولت و استوار کردن  در نثر فارسی فرع بر تجدد واقعی و اصيلی بود که نو
گشودن راهی که به . سياست داخلی و خارجی بر اصل موازنه عدمی يا منفی است

اين راه بسته شد و تا بيراهه . انجاميد، از درون، راست راه رشد بود مردم ساالری می
داد،  زير سلطه قرارمی –قيد روابط مسلط  که ايران را در باال لقای تجدد ازا

سو،همه آنهاکه براصل موازنه عدمی، در تحقق بخشيدن  ازاميرکبيربدين. گردد  گشوده
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اند که ايرانيان  اند، کوشيده به جامعه باز، با شهروندان برخوردار از حقوق، کوشيده
  )٢٠.(اول و دوم گشودند راهی را بيابند که دو قائم مقام

 
انگليسها رشوه  نگرفت تا سرانجام  ميرزا ابوالقاسم قائم مقام  صدر اعظمی  که از

  او را کشتند
  
می »  سرنوشت قائم مقام « نوشته دکتر فريدون آدميت  تحت عنوان فصل ششم، ◀

  .آورم تا مورد استفاده پژوهشگران و خوانندگان ارجمند قرار گيرد
 ١٢٥١صفر٢٤اسم قائم مقام فراهانی، دولتمدار وزيرکاردان دمحم شاه درميرزا ابوالق

صفرخفه اش  ٢٩پس ازشش روز، به امرپادشاه درشب . محبوس گشت توقيف و
 . ارتش به هشت ماه هم نرسيد صد. کردند

. تازه ای نبود؛ دفتری کهن دارد سنت دولتی مطلقۀ ايران، چيز قضيۀ وزيرکشی در
 و کهنه، سلطنت نمايندۀ حاکميت بود درقضيۀ سياسی کهن و. سقوط وزير و اعتال

مملکت، به  ادارۀ امور .مجری ارادۀ شهريار پيشکار و وزير و منشأ قدرت دولت،
 وزير. سياسی نيرومندی بود وزارت بنياد و. بدست وزيران می گشت صورت، هر

و  ن ترناخواه کارها را قبضه می کرد؛ اختيارش افزو شايسته خواه و کاردان و
 مقتدری، کاردان ترين و خردمند وزير نه اينکه هر اما. سايرين بود از مقامش واالتر

کيفيت  متناسب بود با نيز حدود اختيارات وزير تفويض قدرت و. ترين همگان باشد
 شخصيت معنوی پادشاه و آن تناسب درشرايط زمانی متغير و وزير، رابطۀ شاه و

سلطان ناتوان بود، ناتوانی او به خودی خود تضمين نکتۀ باريک اينکه هرگاه . بود
به عکس ضعف خود عاملی بود . گزند زمانه از توانائی را نمی کرد ايمنی جان وزير

: برده شود بکار با اقتدار برانگيختن پادشاه عليه وزير جهت ممکن بود در دو که از
درت متعلق آن نظام سياسی ق در سياست است، و يکی درجهت نفس قدرت که جوهر

دوم آينه ضعف نفسانی پادشاه، استيالی برمزاج او را آسان می  .به سلطنت بود
می  پذير مسألۀ قدرت بس حساس وتأثير را در به همان اندازه که ذهن او – گردانيد
نزديکان شاه و بزرگان،  شاهزادگان،(دستگاه حکومت متنفذ عناصر اينرو از. ساخت

 به اقتضای کيفيات زمانی، بنا هرکدام به تفاوت، و) حتی اندرون شاه وعملۀ خلوت و
وزيرهوشمند قوی هميشه درميان  مخالفان هر. ثرافتندمورأی سلطان  می تواسنتند در

چيزی که درميانه .                       ً             ريشۀ اصلی مخالفت معموال  نفع فردی بود همان عناصربودند، و
شمنان را، چه دشمنی د گرايش تشديد می کرد نآ - داشت کارها بهبود و نبود خير
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يا سايرعامالن  بهرحال، رابطۀ ميان وزير. نبود مزاج طبقه حاکم سازگار اصالح با
چنان وزيری همواره . دقيق ترين و دشوارترين مسائل حکمرانی بود از قدرت،

 - حربۀ مخالفان هميشه افسون قدرت طلبی بود و بود،» خيانت«درمعرض اتهام به
ً            افسونی که تقريبا  هميشه گارگر  پس درنظام حکومت آنچنانی، نفس قدرت و. بود                 

 .شايستگی وزير بزرگ، لغزشگاه قدرت وآفت وزارت بود
تنها مطلب تازه، . مکرر آن داستان مفصل و فرجام کار قائم مقام جزوی است از

آياعالوه برعناصر –درشرايط خاص تاريخی زمانه :تحقيق دراين قضيه است که
خارجی هم درميانه بود يانه؟ واگربود چه اندازه  سنتی مخالف، عامل مخالفت سياست

سياه روشن های آن،  مؤثربود؟ کوشش داريم ضمن شرح داستان به آن پرسش و
  )  ٢١.(پاسخی انديشيده بدهيم

تهران درمدت سی و پنج سالی که ميرزاابوالحسن خان  وزرای مختارانگليس در
قرری باو، آنچه را که می ايلچی وزيرخارجه بود، با دادن ماهی يکهزار روپيه م

ولی همين که  نوبت صدارت  به ميرزا ابوالقاسم قائم مقام رسيد، . خواستند انجام دادند
اورا بخرند و » زور«و» پول« مقابل مردی قرارگرفتند که نتوانستند با  ناگهان در

  .مطيع ومنقاد خود سازند
ه وزارت امورخارجه نخستين گزارشی که ازسرسختی ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ب

دشمن ايران وايرانی نويسنده کتابهای معروف » جيمزموريه«بريتانيا رسيده ازطرف 
  .حاجی باباست که دربخش پيشين بدواشاره شد واجماال معرفی اش کرديم

او قائم مقام به  پيشکار جميزموريه درگزارشيی که درباره عباس ميرزا وليعهد و
و بعلت آنکه  ا نفرت وعصبانيت ازاو ياد می کندوزير خارجه انگليس می نويسد ب

دشمن انگليس  هدايای امپراطوری بريتانيا را نپذيرفته است، او را مردی خود خواه و
  .معرفی می نمايد

  :جميز موريه  در گزارش خود می نويسد
از جمله هدايائی که برای درباريان و صاحبان مقام در تبريز برده بودم، چند هديه « 

هدايا را در حاليکه  . نيزبرای قائم مقام پيشکارعباس ميرزا وليعهد ايران بردم ارزنده
تمجيد  تعريف و او پس از ديدن هدايا و. نوکرانم حمل می کردند، بخانه ميرزا بردم

  :فراوانی  که ازآنها کرد گفت
من از شما خواهش می کنم صميمانه ترين تشکراتم  را بمناسبت ارسال اين همه « 

ی گرانبها و پرارزش  قبول کنيد وازدولت متبوع خودتان بخاطراينکه مرا مورد هدايا
لطف قرارداده اند تشکرنمائيد ليکن می خواهم ازشما خواهش کنم که اين هدايای 
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ً                          عباس ميراز تقديم کنيد تا نتيجتا  نسبت به شما نظرمساعدتری   گرانبها را به خود                                
  .»داشته باشد

تا  هرچه بيشتر اصرارکرديم، انکاراو شديدترشد« :جميزموريه اضافه می کند 
  )٢٢.(»جائيکه با عصبانيت خانه او را ترک کردم

آن  شکست کار مؤلفان ايرانی همزمان  قائم مقام يا بالفصل او، گزارش درستی از
دارند،  بر اين نوشته های يکنواخت همان آگاهی های عمومی را در. وزير نمی دهند

نۀ ادرخاطرات روز مشروح  ترين گزارش را. رده اندتا امروزهمه تکرارک و
می خوانيم، ولی نه اينکه )Sir Jahn Campbll(» سرجان کمپبل«وزيرمختارانگليس

. بهيچ وجه چنين نيست. چرا بپذيريم  بی چون و هرچه اوآورده است درست باشد و
ر زمرۀ د. کمپبل پزشک نظامی بود. بايد اورا بشناسيم ووجهۀ نظرش را تميز بدهيم

حکيم « .صاحب منصبان انگليسی به زمان فتحعلی شاه ازهندوستان به ايران آمد
از (اغلب رفقايش مانند شيوۀ فکری او. گرفت خيلی خوب فرا زبان فارسی را» کمپبل

و  دوز به همين خصلت اهل دسيسه و و.     ً              صرفا  مستعمراتی بود) جمله سرهنگ شيل
از )  ١٢٥١تا شعبان  ١٢٤٩ذيحجه  (  ١٨٣٥تا نوامبر  ١٨٣٤ازآوريل . کلک بود

اين خود نکته ای . جانب حکومت انگليسی هند، درايران سمت وزير مختاری داشت
است که عباس ميرزا وقائم مقام به تجربۀ بصيرانه، همواره با آمدن مأموران سياسی 

. و دلخوری خود را پنهان نمی داشتند. مخالف بودند انگليس از طرف حکومت هند
قائم مقام و کمپبل بارها اختالف سليقه افتاد؛ وگاه به مشاجره کشيد نمونۀ آنرا  ميان

حتی يکبار وزير مختارانگليس تهديد کرد که از روش کاراو به لندن . خواهيم شنيد
 .شکايت خواهد فرستاد

کمپبل گزارشهای رسمی خود را به رسم معمول، به وزارت امور خارجۀ لندن 
ولی نسخۀ کامل خاطرات خصوصی روزنه اش . اده استوحکومت هند هردو فرست

حکومت انگليسی هند ارسال » کميسيون محرمانۀ«فقط به ١٨٣٦دسامبر٣١رادر
نۀ  او را که از سرانجام قائم مقام اساليان بعد تنها بخشی از يادداشت های روز. داشت

از  سه قطعۀ اول اين بخش )١(.صحبت داشته، به وزارت امورخارجه فرستاده اند
زمينۀ برافتادن دولت او، به موجب . خاطرات او مربوط است به دورۀ اقتدارقائم مقام

بعد می رسد به . نمايان می گردد) ١٢٥١محرم  ١٤(١٨٣٥مه ١٢اين يادداشت ها در
 ٢٨(  ١٨٣٥ژوئن   ٢٥مرحلۀ دستگيری قائم مقام، وقايع روزهای بحرانی را تا 

  . نيزدر بردارد – عدام اوايعنی تا شب پيش از) ١٢٥١صفر
وزيرمختار انگليس درايران نيزدر گزارشی که برای وزيرخارجه » سرجان کمپبل
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« انگليس فرستاده است در بارۀ عدم قبول رشوه و پول از طرف قائم مقام می نويسد
  ».يکنفردر ايران هست که با پول نمی شود او راخريد وآن  قائم مقام است... 

ازخاطراتش که برای حکومت هند فرستاده ونسخه ای  سرجان کمپبل درجای ديگری 
ازآنرا  نيز بوزارت خارجۀ انگليس ارسال داشته است، دربارۀ قائم مقام چنين می 

  :نويسد
. فراست قائم مقام احترام زياد داشتم ازمدتها پيش به استعداد و: به سفير روس گفتم« 

معتقد بودم که همان  انتصاب اورا به صدارت آنقدر ضروری می دانستم و بدان
نيت اعليحضرت دمحم شاه  ديدم عقيده و. موضوع  را در صحبت با شاه عنوان کردم

ولی همين وزيرمختاروقتی قائم مقام به صدارت رسيد و » ...نيزبا من يکی است
دانست  که نمی تواند مثل اسالفش اورا هم با پول و هديه ومقام و نشان بخرد، در 

ر آن ايام دمحمشاه ضعيف النفس برتخت سلطنت ايران تکيه زده د. صدد عزل او برآمد
دولت ، سازمان جاسوسی وسيعی  و بود وسفارت انگليس درتهران دردستگاه دربار

بطوری که حتی ازساعات خواب و استراحت وتمامی اعمال و  - داشت
ر متأسفانه اکثريت مالزمان ونديمان دمحم شاه جيره خوا - رفتاردرباريان آگاه بود

  .وزيرمختار بودند
سرجان کمپبل برای اينکه دمحم شاه متلون المزاج و زود با ور را عليه قائم مقام  

بشوراند بيکی ازعوامل وحقوق بگيران سفارت دستورداد تا باشاه عليه قائم مقام 
سرجان . معرفی کند صحبت کند و او راعامل روس وبرهم زدن اساس سلطنت او

  :درباره  اقدام خود چنين مينويسد ١٨٣٥مه   ١٢کمپبل در ضمن واقعه روز
امروزيکی ازدرباريان شاه فرصت يافت که نظرمرا دربارۀ سازشی که گفته « 

. ميان قائم مقام و روس ها وجود دارد، درخلوت به گوش اعليحضرت برساند ميشود
زنفوذ ونيزشاه را ازاعتقاد من بياگاهاند که قصد قائم مقام اين است که با استفادۀ ا

شاه ازشنيدن . روس تمام قدرت صدارت را دردست خود وخويشاوندانش تمرکزدهد
گماردن وزيران  در داد به هيچکس اجازه نخواهد: وگفت...آن بسيارمتغيرگرديد

واگرديد که قائم مقام چنين نيرنگی به سردارد، به همان آسانی که اين گل . دخالت کند
 ».دوم خواهد ساختبوستان می چيند، او را مع ها را در

بنا به ) قائم مقام ( درحاليکه عباس ميرزا نايب السلطنه و ميرزا ابوالقاسم فراهانی 
تجربه ودورانديشی که داشتند با تعيين مأموران سياسی انگليس ازجانب حکومت 

اينگونه مأموران را نمايندگان وزارت  هندوستان درايران مخالفت می کردند
که قائم مقام د ر مستعمراتی ميدانستند وشايد به همين سبب بومستعمرات و دارای افکا
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تا روزی که ازصدارت معزول شد اصرارداشت که نماينده اعزامی انگليس به ايران 
با سرجان کمپبل کاپيتان ارتش انگليس که ازحکومت هند اعزام   ازلندن اعزام گردد و

کمپبل مشاجره درگرفت و مخالفت می ورزيد بطوری که چندين باربين او و شده بود
قائم مقام اورا تهديد کرد که از رفتارش بدولت انگليس شکايت خواهد  نيزر حتی يکبا

  .کرد
سرجان کمبل وقتی ديد که نمی تواند اين صدراعظم شرافتمند را مطيع خود و حقوق 

گزارشی که  در و بااومالقات کرد١٨٣٥ماه مه ١٦بگيرانگلستان سازد در روز
ازبس : به اوگفتم«القات بدولت انگليس وحکومت هندوستان داد نوشتمتعاقب اين م

ديگرچيزی نمی توانم . خواهش والتماس کردم وبه فرجام کارتهديد نمودم، خسته شدم
دنباله اين  جان کمپبل در. بگويم، اما قلب من برای نيکبختی شاه ومملکت می سوزد

عليه قائم مقام برانگيخته که  احساسات عمومی به اندازه ای«: عقيده خود می نويسد
  »...من آرزوی کشتن اورا دارم: همه جا می گويند

آنگاه سرجان کمپبل بطور ضمنی  بوزارت خارجه وحکومت هندوستان اطالع داد 
که قصد نابود کردن قائم مقام را دارد، برای آنکه نيت شوم خود راعملی کند بودجه 

تعيين کرد، وازوزارت خارجه انگليس در ای برای برانگيختن مردم عليه قائم مقام 
برای « :اين باره کسب تکليف نموده و بودجه پيشنهادی را خواست ودرضمن نوشت

ليره الزم  ٥٠٠برانگيختن مردم وخرج کردن پول بين علماء ومالها مبلغی درحدود
دارم امام جمعه بمن قول داده است که اين پول را درموقع مناسب وبطور صحيح 

اجازه می خواهم آنچه . ازبودجه حکومت هندوستان مبلغی خرج کرده ام .خرج کند
  ».مراکه الزم دارم ازاين محل برداشت کنم وبمصرف امورسری   برسان

بالخره  دولت انگليس بودجه وپول مورد نيازرا دراختياروزيرمختارخود گذارد و   
ژوئن  ٧رخ طی گزارش مو پس ازاينکه پولها رسيده را بموقع وصحيح خرج کرد

  :خود بدولت انگليس  چنين نوشت ١٨٣٥
 اخير درظرف ده روز. احساسات مردم عليه قائم مقام روزبه روزتندترمی شود...«

اعمالش  و وهرکجا نام او. به درشتی سخن گفته اند تنی چند ازعلما ازمنبرعليه او
چ کس نمی دراينکه افکار آتی قائم مقام چيست،هي. برده ميشود توأم با دشنام است

اين . اما دربيست وچهارساعت اخيربرعدۀ گارد شاهی افزوده است. تواندحدس بزند
دسترسی مردم را به شاه ورساندن شکايت های آنان رامقام سلطنت، مشکل  کار

  »...ترساخته است
وزير مختارانگليس ازاينکه نتوانسته بود جاسوسان وعوامل حقوق بگيرسفارت   را 
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وشاه را عليه  صدراعظم بر انگيزد، نگران و مضطرب است و  نزددمحم شاه بفرستد
  .از اينکه شاه تصميم فوری نميگيرد وحشت دارد

  :خود اضافه می کند ١٨٣٥ژوئن  ٧درگزارش مورخ 
اين خود باعث شگفتی است که هرکوششی برای آگاهيدن شاه ازوضع ... «

نون به جائی نرسيده اموروهشيارکردن، وبه حد نارضامندی عمومی به کاررفته، تاک
                   ً                                                       ويا اينکه شاه واقعا  ملتفت نيست که تدبيری بينديشد، وبا اراده وتصميم بيشتری . است

  .احوال فعلی را درمان بخشد
) يعنی جاسوسان وزيرمختار( شاه درجواب تعريض وسخنان ناصحان محرم اش  

  »صبرکنيدواقف هستم، کمی  همه چيزراميدانم وبه آنچه می گذرد« :پيوسته می گويد
  .حرف شاه اين معنی را ميدهد که او مصمم  شده، ولی درانتظارموقع مناسب است

چاره جوئی را  امااين نکته برهرناظرعادی روشن است که هردقيقه ای بگذرد
 »...دشوارترمی گرداند

جاسوسان انگلستان  . سرانجام آنچه  که کمپبل آرزو می کرد، به حقيقت پيوست
ژوئن  قصد داشته است دمحم شاه را بکشد و   ١٩مقام درروز  شهرت دادند که قائم

در نتيجه اين شهرت، شاه قائم مقام را معزول کرد . ديگری را به تخت سلطنت بنشاند
  :راجع  به اين  حادثه  نوشت ١٨٣٥ژوئن  ٢١وسرجان کمپبل درگزارش روز

رستاده بودند تا در راه کسی را ديدم که ف. بامداد امروزسواراسب شده، به شهررفتم«
مرا ازدستگيری قائم مقام وپسران واعوان او که به امراعليحضرت صورت گرفته، 

اما به مالقات شاه کامياب نشدم چه با . يکسره به کاخ سلطنتی رفتم. آگاه گرداند
سواره ازوسط شهرگذشتم، خيابانها . مستوفيان ومنشيان دربارخلوت کرده بود

هرکسی دوستی را می ديد،  . بودم، جمعيت فرا گرفته بودرابيشترازآنچه تا حال ديده 
شنيديم . اورادرآغوش می گرفت - به عادت ايرانيان - به عنوان ابرازمسرت وتهنيت

آنها را  از جمعيت است ومردم به دعاگوئی اعليحضرت مشغول اند پر که مسجد نيز
ر انتظار باز چون به سفارتخانه رسيدم، ديدم چند نف. چنين طاعونی نجات بخشد از

ازآن جمله بودند بعضی از خويشاوندان . مبارکباد و تهنيت گويند گشت مرا دارند تا
) ميرزا ابوالحسن خان ايلچی که اورا در بخش پيش شناختيم(رييس ديوانخانه شاه،

احساسات آنان چنان بود که همگی تمنی داشتند  –وچندتن از ريش سفيدان شهر
ولی قائم مقام هنوز معدوم  نه اين شهرت راست باشدازاعليحضرت استدعا کنم هرآي

به  وجسدش را درميدان عمومی  شهر آويزان کنند، چه او. نشده باشد، او را بکشند
همه کس را خواهد فريفت  و از نو زمام  زنده بماند قدری آدم بزه کاری است که اگر
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  » .گرفت قدرت را به دست خواهد
ننده را قياس کنيد، با مطالبی که همين دولت رسوا ک و اين گزارش عبرت انگيز 

. ودستگاه دربارۀ نخستين حقوق بگيرخودشان و قهرمان اول کتاب ما منتشرساختند
عاليجناب از اين نوکرسرسپرده وبی شخصيت «ديدم که چگونه با عنوان رسمی

ناهش ميهن پرستی وخود داری از گتجليل می کردند واينک دربارۀ مردی که تنها 
  !و خدمت به اجانب است، نحوه قضاوتشان چگونه است؟ نوکری

ارسال شدکه درآن نوشته ١٨٣٥ژوئن  ٢٢جالبترين گزارش سرجان کمپبل به تاريخ
امروزعصرشخصی ازجانب امام جمعه به ديدنم آمد تا دستگيری قائم مقام را . «بود

م را وهمچنين مراتب شادمانی امام جمعه و تمام طبقات مرد. به من تبريک گويد
همه معتقدند براثرکوشش های من بودکه خوشبختانه : ونيزاعالم داردکه.ابرازدارد

کسانی ديگرهم آمدند وهمان معنی را . توانستند ازاين آفت بدترازطاعون رهائی يابند
امام جمعه وشاهزاده وردی ميرزا خواهش داشتندکه به ديدن ايشان . تکرارکردند

 ».بروم
سرجان کمپبل با پرداخت . ی امام جمعه تهران بوده استدر آن زمان مير دمحم مهد

مبالغی پول به نوکران وجيره بگيران خويش دردربار ودولت وهمچنين با تقسيم پول 
بين ماليان  وارباب عمايم  سرانجام  موفق  شده بود بزرگترين دشمن خود را که گناه  

گناه بزرگ قائم مقام از . اوحفظ منافع ايران در برابرخارجيان بود به قتل برساند
روزی شروع شد که هديه ارسالی پادشاه انگلستان راازجيمز موريه وسپس حقوق و 
مقرری ماهانه اش را که ازکمپانی هند شرقی وحکومت هندوستان برای خود او و 

  .وزيران  خارجه  ايران درنظرگرفته بودند نپذيرفت
نافع ايران را، در روز آخرصفر  و نتيجه اين ايستادگی درمقابل انگليسها وحفظ م 

ديد، جالدان دمحم شاه او را خفه  کردند تا  –يعنی شش روزبعد ازدستگيريش –١٢۵١
خود رابه پادشاه قاجار نزديک  کند و قرار داد  سفيروقت انگليس موفق شود

  .بازرگانی  را که مثل  قرارداد ترکمانچای ننگين  بود به ايران تحميل نمايد
انگليس بدنبال اقداماتی که بوسيله ميرزاعلينقی فراهانی انجام   تارکمپبل وزيرمخ

بنام مستعار »  مأمورسری« گرفت و بعقد قرارداد انجاميد در گزارش هايش از اين 
بالفاصله بعد ازعزل و قتل  –عقاد قرارداد بازرگانی نياد می کند، درباره ا» خان« 

منشی خاص  و رئيس تشريفات دربار به دستورشاه...« : قائم مقام چنين می نويسد
حاال که قائم مقام ازکار برکنار گرديد اميد : خان گفت. قائم مقام به مالقات من آمدند

می رود موضوع مورد اختالف حل بشود، و نيز دربارۀ عهد نامۀ سياسی مذاکره 
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ترجمۀ متن مادۀ اول را که می خواستم درعهدنامۀگنجانده شود، عرضه کردم . کرد
اعليحضرت سه چهار :پيشنهاد نمودم...اضانمودم آن رابه نظراعليحضرت برساندوتق

درتمام ايران : خان گفت. نفر را معين کنند تا دربارۀ مواد قرارداد مشورت نمايند
. کسی نيست اين مطلب را بفهمد ونمی خواهم شخص ديگری درکارشرکت جويد

نگلستان می دانم، وبه اين مسئله من ازکسانی هستم که خود را وابسته به دولت ا زيرا
من به دولت . ازنظرديگری نگاه می کنم، وحال آنکه ديگران مثل من فکرنمی کنند

  )٢٣(» ...شما ارادت خاص دارم
مسائله : وزيرمختارانگليس دردفترخاطراتش موضوع های گوناگونی را عنوان کرده

هم سازش قائم مقام با روس؛  ّ                           معوقۀ بين ايران وانگليس؛ تو  قصد قائم مقام دربرانداختن                           
دمحمشاه؛ تمرکز قدرت دولت در دست صدراعظم؛ خصومت طبقات مختلف مردم با 

اعترافات خود اوست در آنچه درآنچه درذهن دمحم شاه تلقين  قائم مقام؛ وازهمه مهمتر
 :به توضيح آنها می پردازيم. کرده بود

بايد  روس وانگليس،جهت عمومی سياست خارجی قائم مقام را درمناسبات با  
بطورخالصه بايد گفت ازنظر روس، . درمجموع مسائل سياسی آن زمان مطالعه کرد

مسئلۀ اصلی اجرای عهد نامۀ ترکمانچای درتأمين آزادی تجارت وتأسيس 
انگلستان نيزدربستن قرارداد و تحصيل . قنسولگريهای روس درشهرهای ايران بود

دراين . گريهای خود سخت دست وپا می کردآزادی بازرگانی وهمچنين احداث قنسول
اما قائم مقام در برابرهردو دولت . باره بين روس وانگليس نيزتوافق حاصل شده بود

دفاعی ايران دربرابر  ودرپی به دست آوردن تأمين سياسی و. ايستادگی می کرد
که  ١٨١٤ازاينرو درتجديد مواد دفاعی عهد نامۀ . احتمالی خارجی بود تجاوز

وهرموافقت . اصرارداشت) يعنی درواقع با پول خريده بود( ستان باطل کرده بودانگل
اما انگلستان ديگربه بستن چنين . ديگری را با انگلستان منوط بدان می دانست

سخن قائم مقام که نقل  .قراردادی که هدف اصلی آن عليه روس بود، تن در نميداد
تأسيس قنسولگريهای روس  در وکه مخالف بسيارجدی ا نشان می دهد خواهد شد،
اين جهت بود که آن را وسيلۀ گسترش نفوذ آن دوکشور درايران  می  وانگليس از

و خوب فهميده بود که آزادی تجارت برای مملکتی چون ايران زيان آوراست،  دانست
هيچ «:کمپبل می نويسد. »کشور خارج می ساخت ذخائرطالی ايران را از« چه 

رای قانع کردن دمحم شاه و وزيرش دراثبات منافع قرارداد بازرگانی استداللی نبود که ب
  )٢(.اما تمام براهين درقائم مقام بی اثرمانده، جواب ما را نمی دهد. »به کارنرفته باشد
باطم اين است که ناست  و. نظرشاه جوان با قائم مقام يکی نيست« : به دنبال  آن گويد
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 )٣.(»د بود، پيشنهاد ما را می پذيرفتهرگاه شاه دررأی و تصميم خود آزا

نيزکه ازطرف پالمرستون به ايران آمده بود، با حضور وزيرمختار » فريزر« 
تصور »  احمقانه« ما : کمپبل می نويسد. انگليس با قائم مقام به گفت و شنود نشستند

    ً    يقتا  می سخنان قائم مقام حق) ٤(.برقائم مقام فايق آئيم» جنگ استدالل « می کرديم که در
بحال اجرای موادعهدنامۀ ترکمانچای را درتأسيس قنسولخانۀ روس  تا: گفت. درخشند

چنين . رد خواهم کرد» مردی يا نامردی« رد کرده ام تا آخر بهرطريقی باشد، با 
. است»زيان بخش« حقی را به هيچ دولت ديگری هم نمی دهم چه برای ايران

برای ما ضرردارد پافشاری کند، واال چه وانگلستان نبايد درموضوعی که اين قدر
برما تحميل  عهدنامۀ ترکمانچای را» به زورسرنيزه« فرقی است با تعدی روسها که

» انهدام ايران به عنوان يک ملت« تأسيس قنسولخانۀ روس در گيالن موجب . کردند
 کجا پای قنسول روس و انگليس باز گردد سلطۀ ايران را از بين وهر. خواهد گرديد

تجارت وسيلۀ نابودی تدريجی اين مملکت فقيرناتوان ميشود، « باالخره. می برد
وعاقبتش اين است که بين دو شير قوی پنجه که چنگال خود را درکالبد آن فرو برده 

جان به ، دندان يک شير زير ايران به عنوان ملت واحدی در...اند تقسيم خواهد شد
ايران تاب آنهارا نخواهد . رميان باشندسالمت نمی برد،چه رسدبه اينکه دوشيرد

 ) ٥(» .آورد،وترديد نيست که تحت استيالی قدرت آن دوازپا درمی آيدوجان خواهد داد
« شرط عهد نامۀ ترکمانچای دراعطای حق تأسيس قنسولگری به روسيه: فريزرگفت

راخواهد » پادزهر« اما اگرچنين حقی به انگلستان داده شود، حکم . است» زهر
زهر دربدن بيمارما اثر کرده که هرآينه  آنقدر. قائم مقام جواب دندان شکنی داد. تداش

وهرگاه  پادزهر تندی به آن برسد، نه فقط . مراقبت نشود مرگ آن حتمی خواهد بود
لستان خير خواه گ         ً   اکر واقعا  ان. از دردش نمی کاهد بلکه مرگ او را تسريع  می کند

را مبنی بر حمايت ايران، درصورت تعرض ) ١٨١٤( ماست مواد عهد نامۀ سياسی 
آنوقت خواهيد ديد نه فقط فصل مربوط به ترکمانجای را . هردولت خارجی تجديد کند

به دست انگلستان  به هرتدبيری باشد باطل می کنيم، بلکه حاضريم سرنوشت ايران را
به عهدۀ صاحب منصبان  سلطنتی را ادارۀ قشون مملکت وحتی گارد بسپريم و

ماپول انگلستان را نمی خواهيم بلکه خواهان اطمينان به پشتيبانی «.نگليسی واگذاريما
وجهۀ نظرقائم مقام اين است که : وزيرمختار انگليس می نويسد )٦(».حقيقی آن هستيم

را درايجاد  ترکمانچایانگلستان به مدد ايران بيايد تا او بتواند مواد عهدنامۀ 
ايران بهترين سدی بين «ن صورت به عقيدۀ اودراي.قنسولگری روس، باطل کند

 )٧(».در شرق خواهد بود مستملکات انگليسروس و
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جوابی  دراستدالل سياسی ونکته سنجی وحاضر.قائم مقام شخصيتی بسيارقوی داشت
سيمای مرد وطن پرستی » ملت ايران« دفاع اوازمنافع وحقوق . فوق العاده توانا بود

 .د وبندهای سياسی همسايگان سخت ايستادگی می کردز که دربرابر نشان می دهد را
انگليس مبنی  مختار می گيرم اينکه اتهام وزير او و کردار گفتار نتيجۀ منطقی که از

ايرانی  جهت افکاراو. برسازش قائم مقام با روس ويا روس مأبی اوبکلی باطل است
 .بود

ارد به اينکه نسبت به موضوع دوم اينکه وزيرمختارانگليس قائم مقام را متهم می د
. داشت سر وفادارنبود، و قصد برانداختن وحتی کشتن اورا در دمحم شاه صديق و

بدگمانی من نسبت به قائم مقام از سه سال « :درنامۀ رسمی ديگری نيز می نويسد
پس ازمرگ شاه تهی وسيل . پيش يعنی از زمان واليت عهدی دمحم ميرزا وجود داشت

به تهران به تعويق می اندخت، با وزير مختار روس  تبريز زحرکت دمحم ميرزا را ا
مالقاتهای پی در پی داشت، نسبت هم به انگلستان بی اعتنا بود، و به دلخواه روس 

دست نيرومند «تا اينکه سرانجام » آشوب برپا کند می خواست درمملکت آشفتگی و
  )٢٤( )٨(».سفسطه های او را داد عدالت جزای کردارو

اند از بيم آنکه مبادا  حاال از جانب اعليحضرت به خدمت گماشته شده کسانی که
به عالوه . مقام باز به قدرت حکومت برسد، در انجام امورمجاهدت نکنند روزی قائم

اند  مقام خالصه شده گفتم اما ترديد نيست که اکنون تمام طبقات از اينکه از شر قائم
دانم که  گويند و وظيفه خود می آفرين می دلشادند و به اراده و عزم ثابت اعليحضرت

به عرض برسانم که تمام مردم نظر به شخص شاهنشاه دارند و من به عنوان 
زمام حکومت از  خيرخواه ايران صميمانه آرزومندم که ديگر اعليحضرت نگذارند

و نظرم !!!]  گويد اين سخنان رايک انگليسی به شاه ايران می[شان بيرون برود دست
ت که در تعيين پشتکار و صدراعظم شتاب نفرمايند بلکه امور را به دست اين اس

با اين تدبير . ای از امور باشند بسپارند مستوفيان و منشيان که هر کدام متصدی شعبه
چشمی و رقابت خواهد کرد و اموری که براثرسستی  هر کدام از آنان بر ديگری هم

اعليحضرت گفت عقيده . نجام خواهدپذيرفتمقام تا به حال دربوته اجمال مانده ا قائم
مقام ديگر هرگزبه قدرت  قائم... من نيز همين است وهمين شيوه را پيش خواهم گرفت

تواند به کسی آزار  نخواهدرسيد وبرای هميشه ازغروراو خالص شديم وديگر نمی
به عالوه . برايش کنج دنجی باالی تپه يا در دشت فکر خواهم کرد. رساند

مقصود در [گفت شما دستور دهيد فردا چادرتان را همين جا بزنند  اعليحضرت
به . انشاءهللا خرسند خواهيد شد. و ببينيد کارها بر چه روال خواهد گذشت] نگارستان
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اعليحضرت گفتم هر چند بنا بر آنچه خود ديدم و تحقيقی که نمودم بيم آشوبی 
نوشتم که به هنگ توپخانه » ورپاسم«اما از نظر تدابير احتياطی به کلنل . رود نمی

دستور بدهد چند توپ و توپچی به حوالی کاخ بفرستد و گارد نظامی قوی تحت حکم 
شاه به خنده افتاد و گفت گرچه اين کار . سرجوخه انگليسی به قورخانه گسيل دارد

 ».ضرورتی نداشت اما از اين بابت که به فکر همه چيز هستيد خرسند هستم
برای اطالع بيشترازتوطئه اين وزير مختار انگليسی در براندازی خواننده دلسوخته 

تواند به ساير مکتوبات کتاب مقاالت تاريخی نظر  يک صدراعظم دلسوز ايرانی می
راند و  افکند و ببيند اين وزير مختار انگليسی با چه قدرتی در دستگاه دمحمشاه حکم می

رسخت او تسويه حساب کند و خواه و مانع س چگونه توانست با يک صدراعظم وطن
باز ببيند با چه رسوايی و زشتی مشتی شاهزاده و دولتمرد و امام جمعه شهر 

خواه و مانع  گوی اين مأمور اجنبی شدند که برای دستگيری يک فرد ايران تبريک
 .ها که نکرد ها و رذالت نفوذ انگليس چه دسيسه
های داخلی، اما برای  پرست بیاجنبی در برابر اجن مقام ضد اين بود سرنوشت قائم

ّ                       ّ           شناخت حاجی ميرزا آقاسی آن ناپاک طم اع زرپرست و صدراعظم جب ار عاری از                                   
رود اين  خرد و نوکر اجنبی که وعده داده شده بود سندی نشان داده شود، گمان می

دان سفارت فرانسه در  ، از اعضای فارسی)E.Colombari(نامه او به مسيو کلمباری 
نشينی در  حاجی ميرزا آقاسی به روزگار بست. کند ت ازهرچيزديگر میتهران، کفاي

 :نويسد حضرت عبدالعظيم بعد از مرگ مريد خود دمحمشاه اين نامه را می
جاه فرزند عزيز نور چشم مکرم موسيو کلمباری مراسله شما را مالحظه  عالی«

ّ             خوشحال شدم ام ا بسيار بسيا. الحمد تعالی سالمت هستيد. کردم ر تعجب کردم که             
. شما جوان هوشيار عاقل ودانا هستيد و در دوستی هم مثل اهالی ايران سست نيستيد

شان از شما حرف پوشيده ندارند چرا تحقيق نکرديد و  جماعت حضرت سفرا و اتباع
. خواهند گفت ها در باب من چيست و چه می مرا مستحضر نساختيد که منظور دولت

روسيه هستم و در دولت عليه ايران نوکر و صاحب  اوال من رعيت دولت فخيمه
... و صاحب نشان و حمايل آبی دولت فخيمه روسيه بودم... مواجب و وظيفه نبودم

مآب وزير مختار دولت روسيه نوشته داد که جناب حاجی در حمايت  جناب جاللت
 چون شرح بيشتر درباره حاجی ميرزا آقاسی و سوابق» ...دولت فخيمه روسيه است

آورد لذا  کشاند و مسأله خروج از موضوع را پيش می او سخن را به درازا می
مقاالت تاريخی  ٨٠و  ٧٩و  ٧٨تواند به صفحات  خواننده برای آگاهی بهتر می

رجوع کند و ببيند يک ناپاک جاسوس و نوکر بيگانه و مفتخر به اين نوکری بر اثر 
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شود که به  م مطلق اين کشور میاستبداد و خودکامگی شاهی، حدود سيزده سال حاک
باشی به  وقت معلمی بنا بر نقل عبدهللا مستوفی از قول دمحمحسن خان ترک پيشخدمت

قرص نانی محتاج بود، بنا بر قول صدرالتواريخ بر اثر صدارت يک خودکامه مالک 
شود، ايرانی که او از آن  يکهزار وچهارصد و هشت قريه و مزرعه در ايران می

 .بيگانه بود
مقام به اطناب کشيد ولی بد نيست که در تتمه آن تبعات اين استبداد  گرچه داستان قائم

افتد و جاهل خودخواه خودکامه و                                           ّ     را ببينيد و متوجه شويد وقتی قلم در دست غد ار می
ُ  شاه حکم و م ر«مستبدی به قول موالنا  ها دامنگير ملت آن  گردد چه بدبختی می»           

ها آن ملت بايد برای اين رسوايی خودکامگی بپردازد  متشود و چه غرا خودکامه می
  )٢٥.  (برد ها و سودها استعمار ازاين استبداد می و در برابر چه بهره

  
مقام شادی انگلستان از عزل قائم  

  
مقام فراهانی و زندانی شدن او،  جان کمبل نماينده انگليس روز بعد از بازداشت قائم

ه سری امور هند، پس از اشاره به گزارش مفصل کميت  در گزارشی رسمی خطاب به
  : نويسد می» بار ايران وضع فالکت«سابق خود درباره 

 
  فضای داخلی سفارت انگليس در عصر قاجار  
 
تواند مدت زيادی ادامه  اين وضع نمی«در آن گزارش خاطرنشان ساخته بودم که «

 تدابير استبدادی وغير مقام در سلب آزادی مردم با سعی و کوشش قائم» . پيدا کند
باربود و   توسعه قدرت خود به زيان مصالح کشور که موجب نتايج مصيبت قانونی و

ای بارز به ناکامی  عالقه او به ادامه حکومت يا فريب دادن پادشاه سرانجام به گونه
ژوئن  ٢٠(اعليحضرت که به لزوم اتخاذ تدابير شديد متقاعد شده بود ديشب . انجاميد
مقام و پسرانش و همه کسانی که به او  دستور داد قائم) ١٢۵١صفر  ٢٣/ ١٨٣۵

. های او نيز ضبط شد وابستگی داشتند دستگير و جداگانه زندانی شوند و همه نوشته
امروز صبح فرمانی صادر و به همه مناطق کشور ارسال شد تا در مساجد برای 

که اين همه مدت مردم را   مقام از صحنه، درحالی خروج سريع قائم. مردم قرائت شود
به ستوه آورده و مصالح آنها را در معرض خطر قرارداده بود، موجب نهايت 

تدابير تازه برای اجرای امر حکومت تحت نظر شخص . خوشحالی عموم شده است
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ساعت گذشته از شش ماهی که  ٢۴اعليحضرت موجب اميدواری زياد است و يقينا 
قدرت را در دست داشت برای مردم و کشور مفيدتر  مقام بدون نظارت و کنترل، قائم

جان » .ای به اشخاص دستگير شده وارد نيامده است هيچ آسيب و صدمه. بوده است
ای که برای اطالع کلنل روبرت تيلور نماينده  کمبل دو سه روز بعد نيز در نامه
 :نويسد سياسی انگليس در بغداد فرستاده، می

ايد و پيش بينی  بار دربار ايران شده متوجه وضع فالکت های من شما تاکنون از نامه«
بار است  کردم که بايد به ترتيب و روشی که برای پادشاه و کشورش مصيبت می

که در رأس ) مقام قائم(آن وضع برای خود آن وزير . هرچه زودتر خاتمه داده شود
يز خطراتی طلبی بود، ن  هايش فقط حرص و آز و جاه حکومت قرار گرفته و انگيزه

حالی  نظمی و سردرگمی که بی ومرج و بی  مقام در ميان هرج قائم. در بر داشت
خورد و همه اعالم  وسستی خودش وسوءظن ديگران باعث آن شده بود غوطه می

گرفت تا سرانجام گرفتار نتايج عقيده و  ها را ناديده و ناشنيده می خطرها و توصيه
و همه طرفداران ) ميرزا دمحم(مقام و پسر وزير  قائم. رايی شد که بحق سزاوارش بود

توان  آيد می اند و سخت تحت نظر هستند و از اقداماتی که به عمل می او دستگير شده
مقام به قتل نرسد، به نهايت فقر و تنگدستی خواهد افتاد و تمام قدرت و  گفت اگر قائم

ودش هم نخواهد که حتی يک دوست در ميان خويشان خ اختياراتش سلب شود چنان
 .داشت که به او رحم آورد

رود برکناری او از مقام و  سرور عمومی شده و اميد می و اين واقعه موجب وجد
برد، در آينده  کار می موقعيتی که قدرتش را فقط برای خانه خراب کردن ديگران به

ست های نادر گذشته ازصدمه و زيانی که سياست .منافع زيادی برای مردم داشته باشد
رفت که  کار می  در راه تامين نظراتی به مقام به همه تحميل کرده بود، قدرت او قائم

ها بود و سرانجام ناگزير منجر به توسعه نفوذ  ها و اهداف روس برای تحقق طرح
برای )ها انگليسی(های ما  سياست او مخالف و مغاير کوشش. شد بيگانه درايران می

توانستم آن را ناديده بگيرم   و نمی يم دولت آن بوداصالح وبهبود وضع آن کشوروتحک
پادشاه . و ناچاربودم غالبا با صدای بلند آن رانکوهش کنم و معترض باشم

  مقام متوجه شخص خودش وتاج های قائم الوقوعی راکه درسايه دسيسه خطرقريب
ث احوال وحواد به آهستگی وکندی دريافت کرد اما خوشبختانه اوضاع و .وتختش بود

 .ترين خدمتگزاران او تاثير زيادی کرد مختلف برمنافع وآرامش وآسايش نزديک
جا و غيرمجاز او در  های بی امتناع صريح او از اطاعت دستورهای شاهانه، دخالت

امور مالی دربار و اعمالی چند که نشانگر تمايل آشکار او، نه تنها برای از ميان 
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ديدی برای شخص خود شاه بود، موجب بردن قدرت و اختيارات پادشاه بلکه ته
ای شد که از سوی  سروصدا و مصممانه سوءظن اعليحضرت شد و منجر به اقدام بی

اين واقعه موجب چنان وجد و شادمانی در ميان مردم ايران . خود شاه صورت گرفت
مقام و  پشتيبانی دولت روسيه به نفع قائم. شده که من تاکنون مانند آن را نديده بودم

برکناری چنان شخصی را که . احتياج جلب شود اش درصورت ضرورت و نوادهخا
 و کشورخودش خيانت آميز  توان گفت رفتارش نسبت به اعمالش می و روی گفتار از

به تمام دوستان  ها نظر مساعد داشته، بايد نسبت به انگلستان خصمانه بوده و به روس
  )٢٦(».صميمانه تبريک گفت )ايران(اينجا  طرفداران انگلستان در ايران و

 
                 ّ  پيشروان اصلی  تجد د  ، در بارۀ عباس ميرزا نايب السلطنه از هشتم هفتم و فصل ◀

  .خواهی و اصالحات در ايران آورده شده است
آغاز قرن                 ّ                   مقدمۀ نهضت ترق ی خواهی درايران  از: فريدون آدميت می نويسد 

که قبل از آن هيچ گونه سابقه  ولی مقصود اين نيست. نوزدهم  ميالدی  شروع گرديد
                   ّ                                                       ای ازاين هوشياری مل ی وجود نداشته است، چه می دانيم وقايع  تاريخ هيچگاه خلق 
ّ                الساعه نيست بلکه  موجبات حوادث همواره با گذشت زمان  و طی  سالهای متمادی                                                         
                                                ً                       فراهم آمده و نتوان گفت که فالن نهضت اجتماعی دقيقا  در فالن سال شروع  و در 

 .قت پايان  استفالن و
قبيل کشتی سازی،  از                                              ّ      درعهد صفويه وافشاريه بعضی ازلوازم و وسايل تمد ن جديد

نظام اروپائی درايران راه يافت ولی نشراين فنون سيرمداوم و مستمری  اسلحه گرم و
                                          ّ                                  ً  پيدا نکرد و نيز ارتباط ايران با دنيای مترق ی که درآن زمان ايجاد  شده  بود عمال   

              ّ               زود گذر با تمد ن غربی از لحاظ            ّ                    به همين عل ت اين آشنائی مختصر و. قطع  گرديد
  .   ّ                                         تعق ل اجتماعی هيچ  اثری در ايران  بجای نگذاشت

با آغاز قرن نوزدهم ميالدی کيفيات جديدی در سياست بين المللی به وجود آمد که  
ه تجاوزهای روسي.                                        ً                 سرنوشت سياسی و اجتماعی ايران را مستقيما  تحت تأثيرقرارداد

 به خاک ايران درآخرين سالهای قرن هجدهم، پيشرفتهای ناپلئون به سوی مشرق و
کوشش انگلستان درنگاهداری مستعمرات خود  راه ايران، حملۀ به هند از در ارادۀ او

ض های  در استقالل خود تکاپوی ايران درحفظ سرزمين و و در آسيا، ّ       مقابل تعر          
به  افتاده خواه ناخواه ايران را ه بکاريک وهل خارجی جملگی عواملی بودند که در

ازنظر ايران يک مسئلۀ  اصلی و حياتی وجود داشت . صحنۀ سياست بين المللی کشيد
ّ                                             و آن مجه زشدن خود به منظور مقابلۀ با تهاجم روسيه  بود اين عامل جهت سياست .        



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥١                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

ی به همان بود که آنرا گاه وايران را در روابط  با کشورهای غربی تعيين  می کرد 
فرانسه وانگليس . گاهی به سوی فرانسه می کشاند دامان انگلستان می انداخت و

برمقتضيات و مصالح سياسی خود به  نيزهر زمان که با روسيه سرجنگ داشتند بنا
اين راه از بعضی کمکهای نظامی نيزدريغ نمی  در تقويت ايران می کوشيدند و

انگليسی و فرانسوی به ايران، اقدام آنها                         ّ آمد هيئت های نظامی متعد د رفت و. ورزيدند
تأسيس نظام جديد، احداث کارخانه های باروت سازی وتوپ  در اصالح سپاه و

ّ                                      ريزی، نقشه  برداری و جمع آوری اط العات جغرافيائی وزمين شناسی و استخراج                                 
  .اين تغييرات سياسی بود بعضی معادن همگی از آثار

ّ   بر اثراين اوضاع واحوال و خاص ه  شکست های نابکارانه ای که ايران در جنگهای با                            
ّ                                      کفا رۀ  گناه عقب افتادگی آن از کاروان علم  روسيه  خورد و درواقع تازيانۀ عبرت و    

                                   ّ       زمامداران را به لزوم اخذ وسايل مدني ت جديد  وصنعت جديد بود، ذهن بعضی از
ّ       متوج ه ساخت ه انجام  دادن و دل آگاه  بودند درک معنی کردند و ب آنها که هوشيار.    

ّ          بعضی کارهای مفيد ومترق ی هم ت گماشتند ( ميرزا عيسی معروف به ميرزا بزرگ .                       ّ   
ل ّ  قائم مقام او           ّ                                               فرزانۀ عب اس ميرزا نايب السلطنه را بايد پيشرو مکتب اصالح   وزير)            

فی مقام اوهمين بس که دوست ودشمن اورا به . آورد     ّ             وترق ی ايران بشمار ّ                                         درمعر      
  .توده اندوطن دوستی س دانائی و

ّ          ازجمله کارهای عباس ميرزا وميرزا بزرگ فرستادن يک عد ه محص ل و صنعت      ّ                                                  
آموز به انگلستان بود برای آموختن بعضی صنايع وعلوم جديد که به کار ايران آيد و 

لين ايرانيانی . به حوائج مردم ايران سودمند باشد ّ               تا جائی که تحقيق کرده ايم اين عد ه او     ّ                                
  .                           ّ                آزادی خواهی واصول  حکومت مل ی آشنائی  يافتندبودند که با افکار 

سفير  انگليس  در » سرهار فورد جونز «         ّ                           خالصۀ قضي ه  اينکه  به قرار شرحی  که 
ژنرال کاردان فرستادۀ  ناپلئون قراری منعقد  طهران نگاشته است بين دولت ايران و

ای ازمحصلين ايرانی                                     ّ                    ّ  گرديده بود که به منظورتحکيم بنيان ات حاد ايران وفرانسه عد ه 
موافقت کرد  را برگزيد و سفيرانگليس نيزاين فکر. پاريس مشغول تحصيل شدند در

 دونفر) ١٨١١(١٢٢٦بدين ترتيب درسال .لندن تحصيل کنند که شاگردان ايرانی در
ّ                           محص ل به انگلستان فرستاده شدند آنان را « :   ّ                               عب اس ميرزا به سفيرانگليس گفته بود.   

آن دو  يکی از. »مملکتشان مفيد باشد  که برای من و خودشان و به تحصيلی گماريد
يک سال ونيم درگذشت وديگری ميرزا حاجی بابا به تحصيل  طب پرداخت   پس از

  .   و پس از شش سال به ايران بازگشت
نيزيک هيئت پنج نفری ازجوانان ايرانی برای ) ١٨١٥( ١٢٣٠به دنبال آن درسال 
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ل مهندسی، طب، توپخانه، رياضی، زبان و حکمت تحصيل رشته های مختلف مث
  .طبيعی به انگلستان روانه شدند

      ّ                                                                       اين عد ه در جمادی الثانی آن سال از راه روسيه عازم لندن گرديدند و پس از سه سال 
م  ّ   و نه ماه اقامت درانگلستان درمحر  به وطن برگشتند وهر )  ١٨١٩نوامبر (  ١٢٣٥                              

     )٢٧.(شته شدنديک به کاری درخور تحصيالت خود گما
او بزرگترين مردی است که ايران در قرون . ميرزا تقی خان را نيک می شناسيم« 

         ّ          پيشرو ترق ی ايران و )  قائم مقام ( زيردست ميرزا بزرگ . اخير به وجود آورده است
              ّ                                                            تربيت شد، وترق يات  دنيای غرب  را ديده و سنجيده و افکارش تازه شکفته شد، سه 

زمامداری جامع  آنجا را مشاهده کرد و» تنظيمات جديد«نی بماند وديارعثما سال در
بر ) ١٨٤٨ – ١٨٥١(  ١٢٦٨تا  ١٢٦٤اوسه سال و کسری از. آمد االطراف بار

چنانکه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام در بارۀ او پيش بينی کرده  ايران حکومت کرد و
 ّ                 د ت کوتاه زمامداری ميرزا تقی خان در م. گذاشت به روزگار» قوانين بزرگ « بود

   )٢٨(» .                             ّ                   خود بنيان همه گونه اصالحات تجد د خواهانه  را گذاشت
   ّ                                                        تجد د خواهان و اصالح طلبان را می توان ميرزا حسين خان سپهساالر  ديگر از  

در اصالحات . از برکشيدگان اميرکبيربود] قزوينی [ ميرزا حسين خان « نامبرد 
ی خان بزرگترين  رجل سياستمدار دورۀ قاجار داخلی پيروافکار او و پس ازميرزاتق

  . است
پسرميرزا نبی خان )   ١٢٤٣ – ١٢٩٨( ميرزا حسين خان مشيرالدوله  سپهساالر 

درجوانی با بردارش يحيا خان برای تحصيل به فرانسه رفت، در . امير تومان است
مصلحت « يعنی در بيست سالگی از طرف ميرزا تقی خان امير کبير به  ١٢٦٦

پس از سه سال ژنرال  . در آنجا خدمات شايان کرد. بمبئی مأمورگرديد» ذاری گ
به سمت وزير مختارايران دراسالمبول منصوب  ١٢٧٥قونسول تفليس شد، در

شاه اورا به طهران خواست و به وزارت  ١٢٨٧         ّ                     گرديد، مد ت دوازده سال يعنی تا 
الر به وزارت جنگ و عدليه  و وظايف و اوقاف منصوب کرد، سپس با لقب  سپهسا

پس  ١٢٩٠در رجب . به صدارت ايران رسيد ١٢٨٨بعد درشعبان  فرماندهی سپاه و
ل ناصرالدين شاه به اروپا ميرزا حسين خان معزول گرديد ّ                                                    ازسفر او  اندکی بعد .        

. به وزارت جنگ منصوب  شد  ١٢٩١درهمان سال به وزارت  خارجه  و در سال 
ت  بر داشت وبه حکومت خراسان و توليت آستانه شاه او را از وزار ١٢٩٧در سال 

به تواتر آمده است که به دستور شاه . ناگهانی درگذشت١٢٩٨درذيحجه  . مأمورکرد
  ) ٢٩. (مسموم گرديد
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خان اميرکبير و ميرزا  ميرزا تقی«همايون، استاد تاريخ در بارۀ  ناصر تکميل  ◀

ماهنامه نسيم «گفت و گو با  خان سپهساالر دو صدراعظم ناصرالدين شاه  در حسين
  :اينگونه  نظر خود را بيان می کند»  بيداری

خواهانه دولتی و                                   ّ ها و مقاالت تاريخی آغاز برنامۀ ترق ی نگاری در بسياری تاريخ - 
اند، اصالحات در ايران با  خان اميرکبير نسبت داده  رفرم در ايران را به ميرزا تقی

  انی شروع شده است؟از چه زم» رفرم«مفهومی معادل با 
های اصالحات را بايد از عصر صفويه  اگر به کتب تاريخی نگاهی بياندازيم ريشه*  

ل ّ  شناسايی کرد؛ دقيقا  از دورۀ شاه عب اس او      ّ               ً در اين دوران، حکومت ايران، برای .                   
گری برادران  اصالح نيروی نظامی خود يا به عبارتی اصالح درامرارتش و نظامی

کنند؛ ازاين به بعد شاهد آن هستيم که در  را استخدام می) وبرتآنتونی و ر(شرلی 
ّ              شد، ام ا آنچه را که  های بعد نيز گاه درامرقشون، از نظاميان خارجی استفاده می دوره      

 .                                                         ّ               بتوان به معنای واقعی اصالحات درنظرگرفت از دورۀ قاجاريه تحق ق پيدا کرده است
ومت ناصرالدين شاه حضور داشتند؛                          ً            دردورۀ قاجار مصلحان عمدتا  در دوران حک  - 

ّ           پيش از ناصرالدين شاه يعنی ازآغازجنگ ايران و روسيه که عمدۀ تفک رات اصالحی                                                              
درايران چگونه »رفرم«از آن سرچشمه گرفته است تا زمان جلوس اين پادشاه فضای 

 بود؟
ها  ای تالش اززمان فتحعلی شاه تا جلوس ناصرالدين شاه به تخت سلطنت، پاره* 

ّ                     ط دولتمردان در امر اصالحات به ظهوررسيد، ام ا بازهم به دليل شکست   ّ توس   هايی که                                          
ّ                      ايران متحم ل شده بود بيشترين توج هات درمسائل نظامی بود                      ّ های روسيه با  جنگ.          

های مهم جنگی،  ها در امر نظامی و قوانين جنگی ونيزسالح ايران و نيرومندی روس
نظامی ايران را دريابد و کوشش کند تا  های   ّ                             عب اس ميرزا را بر آن داشت که ضعف

وی از . های نظامی ارتش ايران را برطرف نمايد آنجاکه ممکن است ضعف
در گام بعدی او در . برای اين امر بهره جست) فرانسه وانگليس(مستشاران نظامی 

ّ                             جهت فراگيری فنون نظامی و استحکاماتی، محص ل به خارج اعزام کرد و در يک                                         
         ّ                                                        مل از معل مان و دبيران فرانسوی به رهبری ژنرال گاردان استفاده کرد؛           ً   دورۀ نسبتا  کا

ّ       ام ا همان دهد اين اصالحات چون تنها از بعد نظامی  طور که شواهد تاريخی نشان می  
گرفت با وجود اينکه در مواضعی چند، دستاوردهای خوبی نيز برای  صورت می

ّ       ، ام ا روی هايی هم حاصل شد ايرانيان به همراه داشت و پيروزی هم رفته به آرمانی     
                                                      ّ         ميرزا و هم فکرانش داشتند نرسيد، هر حرکت اصالحی برای موف قيت نياز       ّ   که عب اس 
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سازی جوانب گوناگون از جمله اقتصاد، فرهنگ و سياست در جامعه  به هماهنگ
دارد، پس وقتی قصد حرکت، اصالحات نظامی باشد، بايد هماهنگ و همراه با 

ميرزا اين              ّ  در دوران عب اس. سياسی و اقتصادی به فعل درآيداصالحات فرهنگی، 
های درون نظام حکومتی ايران و  شرايط پديد نيامد و از سوی ديگر وجود رقابت

ّ               ّ        طلبانه اروپاييان در مشرق زمين، خاص ه در ايران، حت ی شرايط   های سلطه سياست                                  
ی ايرانيان فراهم های روسيه برا گری  الزم را برای جلوگيری وممانعت از سلطه

ّ       اش هم چنان شد که طی  توافق نياورد که نتيجه نامۀ گلستان و عهدنامۀ ترکمانچای                    
 .ها در آمد هايی از سرزمين تاريخی ايران به اشغال روس بخش

ّ                ّ                  مقام که به عنوان متفک ری همزمان با عب اس ميرزا بوده است  ميرزا ابوالقاسم قائم -                      
ت زده است، اين دو اصالح در کنار يکديگر تا بيشتر به اصالح نظام حکومتی دس
 خان اميرکبير را فراهم کرد؟ چه ميزان، بستر حضور ميرزا تقی

تر به دنبال  مقام او به صورت گسترده در زمان صدارت ميرزا ابوالقاسم قائم* 
ّ           اصالحات بوده است او با آنکه توج هات الزم را در امر نظامی داشت، ام ا بيشترين                                  ّ                              

آرمانی که او . را در اصالح نظام حکومتی ايران معطوف کرده بودتالش خود 
شد وی کوشش خود را برپايۀ استقالل ايران قرار دهد و به دنبال آن  داشت باعث می

های حکومتی و سلطنتی را از ميان بردارد و نظم و  باشد که مفاسد و نابهنجاری
         ّ            ر تمام مد ت حکومتش به او د. قانونمندی را در نهاد سلطنت و حکومت پديد آورد

ّ                                                 دنبال رسيدن به اين اهداف بود ام ا اين امر با موقعيتی که بزرگان قاجار، شاهزادگان                                
های موازنۀ مثبت                       ّ                   طلب داشتند، امکان تحق ق پيدا نکرد و سياست و ديوانيان سود

های خوب  ها، موقعيت ها و توطئه شکنی هم با کار) های روسيه و انگليس طلبی سلطه(
توان  پس می. های نابهنجاری را به وجود آوردند بين برده و در برابر، موقعيت را از

ل قاجاريه به سامان نرسيد  ّ                          چنين برداشت کرد که نه تنها اصالحات آغازين عصر او                                                
مقام نيز جان بر سر عقيده نهاد و به دستور شاه به هالکت  بلکه ميرزا ابوالقاسم قائم

خان اميرکبير  توان گفت در زمان ميرزا تقی می ای بود که شرايط به گونه. رسيد
 .نمانده بود  چيزی از تالش مصلحان باقی

خان اميرکبير و پس از آن  اند ميرزا تقی سال روی کار آمده ٢٠دو مصلح به فاصله  - 
خان سپهساالر، و هر دو برنامۀ کاملی برای اصالحات در ايران مطرح  ميرزا حسين

ّ                کردند ام ا اميرکبير خوشن شود و سپهساالر معموال به بدنامی در تاريخ  ام تاريخ می       
             ّ          مشهور است عل ت آن چيست؟

در رابطه با اميرکبير بايد بگويم که اصالحات او با مصلحان پيش از خود بسيار * 
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متفاوت بود و پس از او هم در دورۀ قاجار کسی به اينگونه عمل نکرده است و 
های  از ويژگی. قاجار شناخته شود همين هم موجب شد اوسرآمد مصلحان عصر

او .                          ّ                                      کبير آن است که به اصل قضي ه ايمان داشت و اصل هم استقالل ايران بود امير
گاه شرايط بهبود  های آنان هيچ گری  دانست که با بودن نفوذ خارجيان و سلطه می
                                                             ّ       يابد و همين مسألۀ حضوروسلطۀ بيگانگان برهم زنندۀ اصل استقالل مل ی است،  نمی

به همين دليل مسألۀ . کند در اين شرايط هيچ اصالحی صورت واقع پيدا نمی و
تفاوت ديگر يا به  لوحۀ برنامۀ خود قرارداد؛ های بيگانه را سر وابستگی به سياست نا

عبارتی تفاوت عمدۀ اميرکبيربا ديگر مصلحان به اين شکل بود که او اصالحات را 
اصالحات نظامی برای دستيابی به  در کناربه همين دليل . در يک بعد، قبول نداشت

او در اين مسير اصالحات . های ديگر هم زد استقالل دست به اصالحات در زمينه
توان  داد و می دريک پيوند ناگسستنی قرار می نظامی، سياسی، فرهنگی واقتصادی را

 .های او بنيادی بود گفت کار
ه موانعی در سر راه اصالحات پيش از ورودبه نحوۀ اصالحات ميرزا سپهساالر،چ - 

 اميرکبير وجود داشت که موجب چنين پايان تلخی شد؟
در فضای نابسامان قاجار او مدرسۀ دارالفنون را به لحاظ علوم و تکنولوژی جديد، * 

ّ               ات فاقيه را برای اط الع عام ۀ مردم به راه  از سوی ديگر روزنامۀ وقايع. ايجاد کرد       ّ                ّ  
به صنايع . و مالی نظارت کامل به وجود آوردانداخت و در دستگاه حکومتی 

ّ      گوناگون مل ی توج ه کرد از مفاسد اداری و اجتماعی جلوگيری کرد، دست درباريان .           ّ    
آور  های زيان         ّ             المال مل ت و حيف و ميل و شاهزادگان و بزرگان قاجاريه را از بيت

. ا پاسدار بود                                            ّ         به مملکت نظم داد و دربرابر خارجيان، شرافت مل ی ايران ر. کوتاه کرد
هايی  ها، در کشورهايی که نهاد سلطنت و ارگان    ّ                       مسل م است که در اين دگرگونی
توانست   اند، مقبول نمی های ديگری در پيش گرفته حکومتی و خاندان شاهی، روش

های بيگانه ساخته، کارايی الزم را  های درون حکومتی و توطئه دسيسه. قرار گيرد
تجربه را بر آن دارد تا وی را از صدارت عزل  ن و بیداشت تا ناصرالدين شاه جوا
های درباری سرانجام او را در حمام فين کاشان به قتل  کند و در پی استمرار دسيسه

 .ها هم قتل او را به صورت در گذشت نابهنگام در مجامع بشناساند              ّ رساند و تا مد ت
ميرزاحسين خان  خب، شما ويژگی اصالحات اميرکبير را بيان کرديد، اصالحات - 

 سپهساالر به چه نحو بوده است؟
        ّ           او به عل ت اقامت در . خان سپهساالر، جنبۀ اقتباسی داشت اصالحات ميرزا حسين* 

های پيشرفت                                       ّ                            هند، تفليس و استانبول و آشنايی با تمد ن مغرب زمين در تالش بود؛ نهاد
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دگاهی سپهساالر با دهندۀ تفاوت دي                       ّ                     غربی را در ايران هم فع ال کند و خود اين نشان
اندازی و تأسيس  او درمسير اصالحاتی که در پيش گرفته بود، به راه. اميرکبير است

                              ّ                                       مراکزی از قبيل مجلس ـ شورای مل ی، تأسيس مدرسۀ آتاماژوری، ايجاد نظامات 
لين بار در تاريخ شاه ايران را به اروپا برد تا ترق يات و  ّ                                                  ّ      اداری جديد و حت ی برای او          ّ               

اجتماعی واقتصادی اروپاييان را مشاهده کند و با درايت بيشتر، در  های پيشرفت
ّ       با آنکه ناصرالدين شاه تحت تاثير تمد ن غرب . کشور خود دست به اصالحات بزند                                   

های  گفت و در بسياری مواقع رفتار قرار گرفته بود و گاه از اصالحات سخن می
ّ              کرد، ام ا آن سان که ب سپهساالر را تعريف و تحسين می ايد دل و جان در اين راه       

در اين ميان فضا  .دانست نهاد و هر نوع دگرگونی را مغاير با بقای سلطنت می نمی
او را از  ،                     ّ                                  ای بود که اطرافيان سن تگرای و به طور دقيق واپسگرای حکومت به گونه

به . داشتند خان سپهساالر بر حذر می های اصالحی ميرزا حسين نزديک شدن به تالش
تر شده  های استبداد حکومتی شديد                      ّ             در پايان سلطنت درازمد ت خود هم جنبهطوری که 

بر همين روال، طرد او نقطه . تر اش دلخراش های ارتجاعی انديشه بود و هم صبغه
پايانی و شکست اصالحاتش بود که ريشه درجامعه و فرهنگ جامعه نداشت و به 

های زندگی  ب زمين و شيوههمين دليل مردم که در پروسۀ صد ساله آشنايی با مغر
جديد و اصالحات واقعی آشنا شده بودند و درجنبش تحريم تنباکو به عظمت و کارايی 

 .       ّ                                                                  قدرت مل ی اعتقاد پيدا کرده بودند، شرايط را در سير جنبش مشروطه فراهم ساختند
خان اميرکبير وهمچنين بدنامی يا بهتر         ّ                          حال، عل ت محبوبيت تاريخی ميرزا تقی -  

ّ                          خان با توج ه به اينکه او هم در مسير  ييم عدم خوشنامی ميرزا حسيناست بگو          
ّ                                                  اصالحات فع اليت قابل توج هی انجام داد و درتالش بود تا تغييرات قانونمندی در              ّ         

 ايران انجام دهد؟
                                              ّ                       اما در جواب سؤال شما که، چرا اميرکبير محبوب مل ت است و چرا در سپهساالر * 

من روح ايرانی و وجدان فرهنگی جامعه همواره  به عقيدۀ. بحث و سخن زياد است
ّ  ترين و مقد س اصل استقالل را باال ترين محور زندگی تاريخی شناخته است و همواره           

ها  گرفت، جامعه در تعارض با حکومت زمانی که اين اصل در معرض خطر قرار می
که به قول  اين اصل. کردند قرار گرفته و در مقابل بيگانگان و مهاجمان ايستادگی می

ّ                                                                   دکتر مصد ق موازنۀ منفی نام گرفته، جوهره حيات ايرانی است و اميرکبير مدافع و         
پشتيبان اين اصل بود وسياست اوسياست موازنۀ منفی بود وبا هر گونه نفوذ 

کرد و اصالحت خود را بر پايۀ استقالل  بيگانه و سلطۀ خارجی ازهرنوع مخالفت می
احی می ّ       ايران طر  ّ    ام ا د. نمود         ر رابطه با سپهساالر اين ديدگاه با اين شرايط وجود ندارد  
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ها در رابطه با   من ديدگاه     ّ          البت ه به عقيدۀ. دانند و بسياری او را حامی موازنۀ مثبت می
ترديد ازتاريخ دورۀ قاجار اين نتيجه به دست  شناسی شود و بی سپهساالر بايد باز

او و اميرکبير . ستۀ ايران بوده استآيد که سپهساالر هم يکی از دولتمردان برج می
 .هر دو در پی قانونمند کردن جامعه و ايجاد اصالحات در ساختار کشور بودند

ّ       اصالحات اميرکبير جرق ۀ اصالحات را در ذهن بسياری انديشمندان و متفک ران زد -                                            ّ                    .
خان سپهساالر نيز دنباله رو مکتب   توانيم بگوييم که اصالحات ميرزا حسين آيا می

 خان بوده است؟  اصالحی ميرزا تقی
سال مرحوم سپهساالر  ٢٠اين ديدگاه درست است و بايد اينگونه گفت که پس از * 

کبير حرکت خود را نظم داده بود، و به تحقيق بايد اعتراف کرد  در پی اصالحات امير
 با اين حال نبايد اين. وضع او با ميرزا آقاخان نوری از زمين تا آسمان فرق داشت

نکته را از نظر دور داشت که گرچه در مسير اصالحات اميرکبير قدم برداشته بود 
ّ                                                                           ام ا سياست موازنۀ مثبت در ذهن او تبلور داشت و فزون بر آن شيوۀ اقتباسی که گاه   

ها  ای قرارداد در سياست سپهساالر، مقبول بود، انعقاد پاره مغاير بافرهنگ ايرانی بود
ای شايعات نادرست، به  ای غيرايرانی و رواج پارهه وهمسويی با برخی انديشه

زده و فضا را در مسيری خالف مسير اصالحی او رواج  موقعيت سپهساالر آسيب
ّ                                                             ام ا من در زمينۀ عملکرد اين دو شخصيت تاريخی معتقدم که هر دو در . داده است  

کرد که                                                  ّ                  يک مسير در جهت اعتالی ايران گام برداشتند و شايد حت ی بتوان چنين بيان 
های  ممکن است هر دو دريافته بودند که عنايت به استقالل سرلوحۀ همۀ دگرگونی

ّ     در درون جامعه است ام ا بی ترديد اين اصل در انديشۀ اميرکبير تبلور بيشتری داشته                     
ّ                                                               است و بايد توج ه داشته باشيم که اين امر در زمان ما هم ارزشمندی خود را دارد و               

  )  ٣٠(.دهد آزادی حقانيت خود را نشان میدر پيوند با دمکراسی و 
  
اسيوناليسم، نايرانيت، باستانگرايی، « نظريه پردازان  ،فصل نهم تا پانزدهم  ◀

ل ّ  تجد د،اصالحات، توسعه دردوران پهلوی او   مخبر دراين فصل با گفتۀ .است»   ّ                               
است » تمدن بلواری«هدايت آغازنمودم زيرا جامعه ملی ما همچنان دچارالسلطنه 

تشکيل » مصرف محور«اس زندگی سياسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی اش راواس
   .!می دهد

روزی به شاه «: خاطرات و خطرات می نويسد« مخبرالسلطنه هدايت درکتاب •
يکی تظاهرات در ; عرض کردم تمدنی که آوازه اش عالم گير است، دو تمدن است

فيد است و قابل تقليد، تمدن تمدنی که م: بولوارها، يکی تمدن ناشی از البراتورها
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گمان کردم به اين عرض من توجهی فرموده . ناشی ازالبراتوارها و کتابخانه هااست
می خورد و  الله زار شد، تمدن بولوارها بود که به کار اند، آثاری که بيشتر ظاهر
  )٣١(».آن بودند مردم بی بندوبار خواستار

هيچكس اختيار نداشت تمام امور در دوره پهلوی : وی درجايی ديگرمی نويسد  
ای اختيار نباشد  رفتار كنند و تا درجه بايست بعرض برسد و بآنچه فرمايش ميرود  می

افتد كه  بسيار اتفاق می انبار شده است و   مسئوليت معنی ندارد، برنامه و دستور برف
اند  داده  تعقيب دستور بسيار افكار را ميكشد كارمندان باينكه كار را بدستور موافقت

  .قانع ميشوند و رجال صاحب اراده پيدا نميشود
يكی ازمسائلی كه من به پهلوی خاطرنشان كردم اين بود كه عمال دولت در ... 

حدی اختيار معنی ندارد و بسيار امور است  ندارند، مسئوليت بی مسئوليت خود اختيار 
مصلحت اختيارعمل  با مسئوليت صحت و مأمور بينی آن مقدورنيست بايد  كه پيش

  )٣٢(  .ليكن ترتيب اثری ديده نشد برای خود داشته باشد تصديق مانندی فرمودند 
دراين دوره ازوكالئی چند سلب مصونيت شد؛ «:همچنين اوبه اين مهم اشاره می کند 

رضای رفيع كسی اسم شاه بر زبان  جواد امامی، اسمعيل عراقی، اعتصام زاده و 
محمل كه ميخواستند بآن  چسبيدند كه منظورت چه بود وگاهی هر اش رامی آورد يقه می
  .بستند و راه دخلی برای مأمورين بود می
 ها چرخيد در تمام دوره بهرحال تا تيمورتاش بود چرخ دولت و مجلس بآرامی می.....

وازبرای وزارت درباراين  ميشد، وزارت فوايدعامه وعدليه ميكرد ازخراسان وكيل 
از بازيگران در دوره تغييرات اساسی نگران است  ده بود، شايد شاه دوره ساخته ش

  حتی اگرحكام قبول عامه می شد كند ر وازبعضی روگردان، خوش نداشت كسی زياد
مدعی را بتهران  مطالعه فرموده و  يافتند بواليات سركشی ميكردند اوضاع را

  )٣٣( .ميآوردند
  

و » بانی مدرنيزاسيون«،»اصالح گر«رضاشاه راهمواره«:آبراهاميان می نويسد
تأسيس  از واقع، قصد او در. کبيرتلقی کرده اند] جامعه[ » عرفی ساز« حتی 

طريق  کسترش قدرت دولت درهمۀ بخش های  نهادهای جديد، گسترش سلطه از
ميراثی که او پشت . سياست گرفته تا اقتصاد واجتماع وابدئولوژی کشور بود، از
ل فرعی اقدامات مصمم وی برای ايجاد يک دولت واقع محصو سرگذاشت در

  .متمرکز قدرتمند بود
ً                     سلطۀ مطلق او برنظام سياسی، عمدتا  ازطريق تبديل مجلس از يک مرکز قدرت                                  
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  )٣٤(» .فرمايشی وفرمان بردارصورت پذيرفت                             ً آريستوکراتيک به يک مجلس کامال  
. تی مواجه شددولت جديد با برخوردهای متفاو«آبراهاميان براين نظراست که 

اين دولت نظم، قانون،  ازديدگاه برخی ايرانيان وهمچنين ناظران خارج ازکشور،
 ،راديو مدرسه، راه آهن، اتوبوس، –انضباط، اقتدارمرکزی و وسايل رفاهی جديد 

که  - را»  مدرنيزاسيون«و »انسجام ملی«،»توسعه«به عبارتی ديگر و - وتلفن سينما،
به باور برخی ديگر سرکوب، . به همراه آورد - اميدندبعضی آن را غرب گرايی می ن

. فساد، ماليات، بی هويتی وامنيت از نوع دولت های پليسی ره آورد اين دولت بود
     ً                                     مجددا  به ايران بازگشت، معتقد بود که ميراث  ١٣٢١/  ١٩٤٢ميلسپو که در سال 

ت بندی سياست ماليا« :است» برای فساد حکومتی فاسد، محصول فساد و«رضا شاه
 آن بر شاه به شدت واپس گرايانه بود طوری که موجب افزايش هزينۀ زندگی و فشار

 و وعشاير ايالت دهقانان، دوشيد، کشور را به طور کلی او ...شد طبقات فقير
  ) ٣٥(».پای درآورد از کارگران را

  
دو روشنفکردراواخردوران ز                ّ         رسالۀ انديشه تجد د خواهی ا دودراينجا   ،صل نهمف ◀

  .واوائل عصرپهلوی  يعنی ابوالحسن فروغی وسيد حسن تقی زاده  رامی آورم  قاجار
رساله ازچهار رساله ای که بکوشش امير هوشنگ کشاورز صدر دريک  اين دو 

  .کتاب جمع آوری کرده است را انتخاب نمودم
  :هوشنگ کشاورز صدر در مقدمۀ اين کتاب  می نويسد 

                            ّ            ّ    ت در بارۀ مقوله هايی چون ملي ت و دين، تجد د و آنچه پيش روست چهار رساله اس« 
ّ                    ويژگی های  تمد ن دنيای غرب و لزوم  توج ه عاجل و بهره گيری  آزادی، تساهل و                       ّ              

  .ما ايرانيان ازآن، از نيم  تا يک قرن  پيش
اشتراک نظر نويسندگان اين چند اثر در باور آنها به ضرورت دگرگونی اساسی در  

»  دگرگونی « الگوی اين . ی جامعۀ آن روز ايران استاقتصاد زندگی اجتماعی و
ناگفته پيداست که .                                                ِ         نيز اروپايی است که رنسانس و انقالب  صنعتی  را پس  پشت دارد

ل های سال های پايانی قاجارها و  ّ                                ريشه ی فکر و ضرورت  انديشيدن به آن در تحو                                          
زافزون  و طلوع مشروطيت نهفته است، دورانی که رابطه ی ايران با غرب رو

  .اجتناب  ناپذير است
نگرانی آنها درچگونگی به کارگيری اين مدل و سرمشق است،   اما پراگندگی  دل و 

  .پس ازاين نظر درافتراق اند
، هرچند حدود )تقی زاده (»ازسرتا پا بايد فرنگی شد« يکی را برا ين  باور است که  
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  .را  نقد و تعديل کرد نظر  چهاردهه بعد خود اين
                                     ّ                   برای احترازاز اشاعۀ ظواهر و پوستۀ تمد ن غرب، بر اين باور ) شادمان ( يگری د

ّ  مسخ ر«                                                 ّ          است که بايد به مدد فرهنگ غنی و ديرپای ايران، تمد ن غرب  را    .کرد»   
ّ   ، دل نگران عوامل م خ ل »دگرگونی« کاظم زاده ايرانشهر ضمن تاکيد بر ضرورت   ُ                  
ب رايج ما يعنی نظام حاکم روحانيون بومی است و بيش ازهمه به نظام اجرايی مذه

ّ       توج ه دارد                     ّ                  ِ                       از اين روی برای متحق ق شدن دگرگونی های  الزم وقرارگرفتن در مدار .   
ل های  جهانی، پااليش دين و ِ                    تحو       ّ زدودن خرافه را ازاذهان تودۀ ايرانی، از راه کوتاه    

ک امور تفکي« راه عملی آن را نيز .                 ّ                      کردن دست اين متول يان دين پيشنهاد می کند
  )٣۶(.می داند) جدائی  دين ازسياست (» جسمانی ازامور روحانی 

  
 او. فرهنگ ايران است                                ّ        ابوالحسن فروغی، برباورتلفيق تمد ن غرب با دهم،صل ف ◀

                                                        ّ                     ايران و فرهنگ آن رابه درختی کهن تشبيه می کند که بايد تمد ن غربی را بدان پيوند 
يله ی پذيرش وشرکت مردم درامرتغييرات زد و با استداللی فيلسوفانه اين راه را وس

  .می داند
محتوای نوشتارها چنان که مالحظه خواهيد کرد، طرح نيازهای مبرم جامعه ی  

ايران در صد سال پيش است به زمانی که بانک ناقوس های  مشروطه، ما را از 
ِ                    خواب گران  تاريخی بيدارمی کند هائی به اين سئوال  درروی ما پاسخ حاالرو.         

                                ّ                           ما  که هستيم، چه می خواهيم و تحق ق اين خواست ها  چه زمينه ی : سی است کهاسا
مباحثی درحکايت هويت ما،مالحظاتی درفرهنگ و . اجتماعی راطلب می کند

ساختاراجتماعی ما وباالخره جستجوبرای ياقتن راهی دربرون رفت ازاين باتالق 
  .اجتماعی

ه بعد از گذشت يک قرن جامعۀ ما با               ّ                          سبب انتشار مجد د رساله های مذکور آن است ک
همان معضل ها و به يقين با دشواری های بزرگتر روبروست و به تعبيری همان 
ّ                                                   پرسش ها که  تأم ل وتفک رونگرانی ها ی صاحبان انديشه را به خود معطوف داشته        ّ               

نيزدرمقابل جامعه ی ايران، روشنفکران و پاک باختگانی که سربر آرمان  امروز بود
  .قرار داد ،رسم آن آزادی و سعادت مردم است گذاشته اندو نظامی که راه  راستقرا

به نظرمی رسد آگاهی بر چگونگی راه تاريخی طی شده، و استمرار آن، به ويژه  
ما که دل و جان در گرو ايرانی آباد و آزاد و به ويژه انسانی   برای نسل جوان کشور

 ».رها شده باشد دارند، درخوراهميت است که دراين بوم، ازقيد وبند فردی واجتماعی
)٣٧(  
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باری نتيجۀ عملی اين عقيده و نظر يعنی اين گمان « درمتن رسالۀ فروغی آمده است  
             ّ                                                 ّ    که کوشش درتجد د برما واجب گشته و آن سعی درتقليد محض از ملل متمد نۀ  

ّ            اروپاست ناچار اهتمام  تمامی می شود  درمحوآثار وحيثيات خاص ۀ خودمان و  در                                                         
ّ                                    آمدن در لباس تمد ن و آثار واحوال ديگران،  ام ا درعين اين عقيده  وميل با عزم جزم                            ّ                

مثل (     ّ                                                          برتجد د تقليدی که فراموشی ذات خودش وفنا شدن در وجود سايرين باشد 
اگرچه در نفوس خود ما ) عرفای قديم که طالب فنای فی هللا و فی المراد می شدند

ودمان نباشد، بازاين مشکل برای ماپيش می آيدکه               ّ              هيچ عالقه به مل يت و آثارملی خ
                                                       ّ               نزد اروپائيان  يکی از اشرف احساسات بلکه سرآمد همه و متف ق عليه  بيشتر  
ّ                     ّ                                         جماعت ها  حس  وطن خواهی  و حفظ مل يت را می بينيم،پس درمقام تقليد کامل بايد             

  ّ     مل يت و                                                                   ّ واجب بشماريم که از اين صفت ايشان  نيزبه درستی  پيروی کنيم ليکن حس  
د  ّ   وطن خواهی درهر قومی عبارت است از بستگی به استقالل و اسم و اعتبار يا تفر                                                                       

                          ّ             لهذا  چنان که نزد ملل متمد نه که اخالق و .         ّ                           قوم ومل ت  خود در ميان  اقوام  ديگر
ّ         احوال ايشان را سرمشق خود قرار داده ايم  مشاهده می کنيم اين حس  متضم ن بستگی       ّ                                                             

ّ         ّ           دارندۀ آن به جميع حيثيات مشخ صه و ممي زۀ قوم خويش  ّ              کل ی است از جانب  پس .                            
      ّ                                                                   اگرتجد د ما بايد به همان معنی تقليد صرف ازملل اروپا باشد  ناچارشامل تناقض 

                   ّ                              چه ازيک طرف اين تجد د چون تقليد صرف از ديگران است . صريحی خواهد بود
  ّ     مل يت و   مقتضی تغيير و محو آثار خود ماست از طرف ديگر چون آن ديگران حفظ

      ّ                                                                       ّ  آثارمل ی را واجب می داند ما هم  بايد همين کار را بکنم به عبارت آخری  برای  تجد د 
ّ  بايد در ترک آثار و حيثيات خويش  بکوشيم و درهمان حال برای وطن خواهی وحس                                                                        
  ّ                      ّ                                                  مل يت که جزو الزم همان تجد د است نگاهبان همان  آثار و حيثيات حاصل  خود باشيم 

  ) ٣٨(» .دو وظيفه متناقض و جمع هردو با هم محال  استو پيداست که اين 
  
سرتا پا « سيد حسن تقی زاده بعد از چهار دهه از اين گفتۀ معروف  يازدهم ،صل ف ◀

سيد حسن تقی زاده بعد از چهار دهه از اين گفتۀ معروف  :می گويد» !بايد فرنگی شد
ّ     امروز بسيار تفک ر و  برای موضوع خطابه«: می گويد» !سرتا پا بايد فرنگی شد«                

ّ                                  تأم ل الزم بود و عاقبت با موافقت آقای  ّ         درخشش که شوق و عالقه و هم ت ايشان                            
ّ                              متفک رين و صاحب نظران دائر نموده   های  ای از خطابه اين مجلس را برای سلسله    

ارباب بصيرت و دانشمندان نبوده و  موضوع فوق انتخاب شد و من اگرچه در زمرۀ 
يکی آنکه اين . پذيرفتم پيشنهاد سخن گفتن در اين موضوع را نيستم به دو سبب 

ّ                                      مطلب در اين زمان محل  بحث و عالقۀ بسياری از طبقۀ اهل معرفت  و فکر و مورد                     
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ّ                      توج ه خاطر آنان که در طرح ّ               ريزی رسم و راه ترق ی و تمد ن  سهمی کم يا     بيش دارند                    ّ      
م آنکه اينجانب در تحريص و تشويق به. بوده و هست ّ                                   دو  ّ            اخذ تمد ن مغربی در    ايران        

دانند  ام و چنانکه اغلب می قدم بوده پيش) اگر هم قدری به خطا و افراط(
لين  ّ     او  ّ                             نارنجک تسليم به تمد ن فرنگی را در چهل سال قبل بی   پروا انداختم که با                    

       ّ  اخذ تمد ن «جای تعبير  د وبهش اوضاع آن زمان شايد تندروی شمرده می مقتضيات و 
مآب شدن مطلق ظاهری و باطنی و جسمانی و روحانی را  فرنگی کندۀ  پوست» غربی

عقيده که قدری افراطی دانسته شد در تاريخ زندگی من  واجب شمردم و چون اين 
               ّ                                 داشته باشد البت ه بهتر آنست که خودم قبل از خاتمۀ  مانده اگر تفسير و تصحيحی الزم 

ّ                حيات خود نتيجۀ تفک ر و تجربۀ بعدی    . ا روزی بيان و توضيح کنم      ّ   اين مد ت ر                  
     ّ                                                           ّ  تا حد ی توضيح يا عذر آن نوع افراط و موجب تشويق بی حدود به اخذ تمد ن 

اندازه  ها بی                                                   ّ در اوايل بيداری و نهضت ملل مشرق آنست که چون اين مل ت غربی 
تناسب زياد  مانده و فاصلۀ بين اينها و آنها بی                   ّ     مغربی در علم و تمد ن عقب نسبت به ملل 

                   ُ                                        تکانی خورده و اين ب عد مسافت را درک کردند  و چشمشان درمقابل  د وقتی که شده بو
ّ          خيره گرديد گاهی پيشروان جوان آنها يکباره بدون تأم ل زياد و                 ّ  درخشندگی آن تمد ن                                                  

ل تمد ن و عوارض ظاهری آن اخذ همۀ  تميز و تشخيص بين  ّ      ّ                           ضروريات درجۀ او                
ددرصد و درواقع تسليم مطلق و را چشم بسته و ص اوصاف و اصول و ظواهر آن 

شمرده و دل به دريا زدند و آن را تشويق  کردند و               ّ              قيد به آن تمد ن غربی را الزم  بی
ّ                            ّ            ط ی نموده خود را به کانون تمد ن جديد عصری  خواستند به يک  جهش آن فاصله را 

هوس و شوق و ميل شديد به ترک . بيندازند که در هزاران سال تکامل يافته بود 
رسوم و راه زندگی مغربيان گاهی به  دات و آداب و سنن قديمه قومی و پذيرفتن عا

ّ                      جائی رسيد که يکی از متفک رين و پيشروان اصالحات  عثمانی در قريب پنجاه سال                         
را و شايد غالب » فرنگی«                                          ّ  گفت که بايد همه چيز اروپايی را بگيريم حت ی  پيش می

مرض منحوس جنسی  عثمانی به معنی در ترکی » فرنگی«حضار ندانند که کلمۀ 
چون (کنم  ذکر نمی تناسلی است که من اسم آن را در فارسی و فرنگی چون قبيح است 

شايد همان              ً                                                  آن مرض ظاهرا  ازآمريکا و به هرحال از ممالک فرنگی به شرق آمده و 
را به » فرنگی«داءاالفرنج کتب قديمه عربی باشد، لذا در مملکت عثمانی لفظ 

يندۀ اين حرف که در حضور خود من هم فاش گفت دکتر .گو. اند تعمال کردهاس آن 
                                              ً             اديب و نويسندۀ معروف عثمانی بود که با آنکه اصال  کرد بود روح  عبدهللا جودت 

ّ                     و از اين قبيل است  نسخ کل  قوانين شرعی و عرفی . شمرد مي خود را فرانسوی                          
طور  ون مدنی و غيره سويس بهعادات قومی و اخذ قان ناشی از مقتضيات دينی و 
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ف و تغيير و  ّ             مطلق و بدون تصر  بالجمله تبديل غالب سنن و آداب موجود در مملکت                
آداب اروپايی به دست حکومت نظامی بعد           ّ                         عثمانی حت ی خط و بعضی لغات زبان به 

ل جهانی که آن نيز قسما  ناشی از  ّ                       ً         از جنگ او  همان ميل شديد هيأت حاکمۀ وقت به          
گويند ما  به قول خودشان می و آداب شرقی و استحاله در مغرب بود که  ترک اصول

  )٣٩.(». »غربيديم«
  
در اين فصل  مقاالتی از  يک مقاله از کاظم زاده  ايرانشهر و دو  دوازدهم، فصل  ◀

  .مقاله از  دکتر  محمود افشار آورده ام 
در باره  » زادی درايراناثرات فقدان علم وآ« کاظم زاده ايرانشهر در نوشتۀ خود بنام

ما می گوئيم که ملت ايران وقتی يک تمدن « :ايرانيان  بر اين نظر است که 
درخشانی داشته است که درآن عهد يکی از بزرگ ترين و با شکوه ترين سلطنت 
های روی زمين را دارا بوده است چنان که آثار فنی و صنعتی و فلسفی آن تمدن،پس 

ن برجا مانده وبناهای شکسته ونبشته ها وسنگ تراشی های ازهزاران سال، بازتاکنو
عهد  هخامنشيان و ساسانيان وهمچنين نوشته های ملت های قديم به عظمت ورونق 

  .آن تمدن ديرين شهادت  می کنند
ما می گوئيم با اين که ملت ايران قرن ها درزيرفشاربندگی  وزيردستی  حکم داران  

ُ       ظالم بی حس و معرفت ک ش و در زير زنجيراستيالی ملت های  وحشی بيگانه                     
زيسته وبا اين که بسيارياز آداب و اخالق قديم و شعايری ملی و حتی دين وآئين 
باستانی خود را ازدست داده ودراوضاع سياسی و اجتماعی از تغييرات کلی بعمل 
آمده است باز روح ايرانيت او نمرده  وهمان خصايص فطری را که  دوهزارسال 

فقط حوادث روزگار خط  سير آن  روح را تغييرداده .  داشته باز دارا  می باشدپيش 
و يک پرده ضخيم ، رخسارآن روح  را پوشيده داشته است وآن پرده عبارت از 

  .ی  نداشتن  علم و آزادی استنجهالت و اسارت يع
از ما می گوئيم که ملت ايران استعداد نژادی وذکاوت آريايی خود را گم نکرده وب

قادراست که يک تمدن درخشانی از خود بروز دهد وخدمت های بزرگی به جهان 
علم وحقيقت وصنعت بکند زيرا هوش  و ذکاوت فطری ايرانی هنوززنده است ونهال 
فطانت و فرهنگ ودانش درکشورايران به کلی  نخشکيده  است   فقط  محتاج  آبياری 

آن منبع وآن آفتاب  جز علم . است ازيک منبع قياض تربيت ويک تابش آفتاب تشويق
  .وآزادی چيز ديگرنيست



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

. ما می گوئيم که ملت ايران را فقط  نبودن علم وآزادی بدين خاک سپاه  نشانده است
هر وضع ناگواری که می بينيد وهرحالت دلخراشی که مشاهده می نمائيد وهر ظلم و 

جه بی علمی يعنی خرابی وپريشانی که در اين خاک روی داده ومی دهد همه نتي
  .نابينايی مردم ونبودن آزادی فکر وعقيده  است

سلطنت های  جسمانی  و روحانی  ايران ، يعنی  ديوانيان و روحانيان اين مرز   
وبوم، برای حفظ  مقام  تسلط  و فرعونی  برای  سير کردن اژدهای  حرص  و طمع  

داخته وبا خاک جهالت وشهوت  خود، ملت ايران  را در گودال نادانی وپستی ان
وتعصب واوهام وخرافات و با دست های خوانين ظلم و وحشی گری وشقاوت خاک 
زيرکرده نگذاشته اند نفسی به آزادی بکشد وبه حال بيايد ونگاهی به اطراف خود 

چنان که ظلم های بی اندازه  و وحشييانه  پادشاهان که اغلب  انان  در نتيجه  .بکند 
حتی قتل فرزند وبرادر تاج وتخت را ازيکديگرغصب نموده کشتارهای خونين و 

اند، هرگز مهلت نداده است که مردمان  مقتدرو توانا و صاحبان  ذکاوت وفطانت به 
روی کارامده واستعداد خود را نشان وکارهای مهم را انجام داده ملت ايران را به 

وحميت و شجاعت اين پادشاهان درهرکس ، حس غيرت . راه ترقی وتحدد بيندازند
ولياقت سراغ گرفته اند فوری آنان را با انواع شکنجه وغدرهای بی رحمانه و بی 

به طوری ! شرفانه به قتل رسانيده ، مسموم کرده ويا محروم از نوربصرساخته اند
که صفحات تاريخ ايران از خون اين گونه مردان با کفايت و درايت رنگين وننگين 

  .است
ه ملت، آنهايی که استعداد توليد ثروت وتحارت داشتند ويا ثروتی هم چنين درميان تود

اندوخته ومايل   به اباد کردن مملکت بودند از انجايی که اطمينان برجان ومال خود 
نداشته وخود را دستخوش پادشاهان و حکام و مأموريت غارت کر ديدند کوشش 

ملکت وآوردن کارخانه درجمع مال و زحمت کشيدن درراه تزييد ثروت واباد کردن م
ها و ترقی  دادن  صنايع را بيهوده و وبال  گردن و مايه جلب  طمع  و شهوت 
وچپاول حکومت ديده يا ترک مملکت گفته درممالک بيگانه رحل اقامت افکندند و به 
تدريج در چند پشت از حس ايرانيت هم محروم  مانده  فرزندان بی حس و بيگانه به 

را برای  خود  ننگ  می شمارند بار آوردند و تمام ثروت خود را  ايران  که ايرانيت 
ديار غربت در راه  بيگانگان صرف  نمودند  که بدبختانه هنوزهم از اين قبيل 
ايرانيان در ممالک خارجه ديده می شود و با اين که درداخل   مملکت  دست از اقدام  

وت خود در زيرخاک و در ته  به کارهای آبادی و ترقی کشيده و به پنهان کردن ثر
ازطرف ديگرتعليمات . صندوق  ها يا بگذاشتن آن در بانگ های خارجه قانع شدند
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واعظ ها و روحانيان رياکاروعالمان بی عمل ما که دنيا را ناپايداروعمررا بی 
اعتباردانسته مردم را تشويق به ديوزگی و برهنگی و درويشی کرده وحس تشبث 

ادی و معاشی را کشتند وبا اين  تلقيات، مملکت را خراب و واقدام درامور اقتص
ويرانه وتوده ملت را گرسنه ومفتی خواروتنبل ودرويش وگدا ولی خود را صاحب 
امالک ودهات و واولی به تصرف درموقافات ومالک ارقاب ملت ساده  نادان و عوام  

  !ساختند
ح  ملت شده  وخود را پيشوا بدتراز همه اينها ، اين روحانيان ما ، که مسلط به رو

وارشاد کننده واو قرار داده اند، به جای اين که چشم خود را به جهان تمدن غرب 
بازکرده، ازسرگذشت اديان ديگرو پيشوايان آنها عبرت گرفته احکام دين مقدس اسالم  
را با قوه   اجتهاد  به مقتضيات زمان و احتياجات عصر جديد موافق سازند، قوای 

مردم را طوری فرتنگنای اوهام و خرافات اسيرنگاه داشتند که هيچ آثارفکری  دماغی
وهروقت که ازدماغی، نوری بلند شده، فکرجديد وآزاد و . وذکائی ازآن هاسرنزد

دماغ های تاريک و قلب های کدر مردم . روشنی تجلی کرده وخواست با فروغ  خود
اراين فکر، ممکن است به مقام را روشن سازد، به محض اين که احساس کردند انتش

تسلط وجبروت آنان صدمه ای   برساند و يا پرده از روی رياکاری های آنان بردارد، 
فوری با چماق های تکفير آن را خاموش کرده، فتنه ها برپا نموده وکشتارهی 

  »....وحشيانه برای حفظ مقام خود راه انداختند
د که پس ملتی که دارای چنين روح دراين جا هرشخص متفکری حق دارد بپرسي...«

متعالی وچنين   خواص  ترقی پرور بوده است چرا و چگونه  بدين حال امروزی 
چنان که گفتيم  روی ملت ها جوهرخود را عوض  نمی کنند  بلکه  فقط . افتاده است

  .اشکال تجلی آنها تنوع می يابد
ه ولی نسبت به چگونگی همين طور روح ايرانی درتمام ادوار تاريخی خود يکی  بود

محيط و زمان  يعنی نسبت به درجه پرورش و تشويق ، درشکل های مختلف تجلی  
کرده است به عبارت ديگر درهر  مجرای جديد که اورا سوق داده اند تأثرات 

چنان که روحی که در .  واعجاز های استعداد خود را درآن مجری ظاهرساخته است
درت وآزادی وفکروعقيده  فلسفی، اساس علوم  اسالمی قرن های اول اسالم ، با آن ق

را وضع و خزاين آن علوم را،  مانند تفسير، و حکمت و کالم وادبيات ونحو و منطق 
وغيره ، با جوهرذيقيمت عقل و ذکاوت خود، ماالمال وغنی کرد؛ درعهد صفويان، 

  .آن همه اوهام و خرافات از خود زائيد
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انی درعهد هخامنشيان وساسانيان، در ساختن آن آن روح که به صنعت  کار اير
بناهای روخ افزا و خيره نما، الهامت بخشيد ، درعهد  قاجاريه ،بيش از پروردن 

  .معاری امروزی و ساختن بماهای کلی کنونی ، قدرتی نشان نداده است
آن روحی  که امثال ابومسلم خراسانی، ديالمه، سامانيان وبرمکيان را پرورش داده و  

براعاده استقالل ايران و به قلع ريشه نفوذ عرب با اين که هم دين او بود، برانگيخت؛ 
درزير تربيت محيط امروزی، رجالی را بارآورده که برای تأمين معيشيت چند روزه 

  .خود، به ويران ساختن مملکت وبه تسليم  کردن ان به بيگانگان راضی می شوند
ازدروغ گويی وبيکاری کرده و اينها  را بزرگترين آن روحی که ايرانيان قديم را منع 

گناه می شمرد و ايرانيان آن عهد را وادار به اخراج بيکاران ازشهرها می نمود، 
امروز بايد مردمان دروغگو، چاپلوس ، بيعاروبيکار وبی همه چيز در آغوش خود 

  )۴٠(»...بپرورد
  
وطن مشترک »  بان فارسیقلمرو ز  «درنوشته ای  تحت عنواندکتر محمود افشار ◀

  : بين فارسی زبانان اينگونه  بيان می کند
ايران امروزرا در دو شمارۀ گذشته ازلحاظ لفظ  مورد » امپراطوری« من اکر«

گفتگوقراردادم وبی مورددانستم، اکنون می خواهم ازجهت سياست هم مخالفت خود 
ً                                           را صراحتا  با آن اظهارکنم، به اين معنی که معتقدم بايد ازدلها خوداين هوس و           

آرزورا، به فرض اينک وجود داشته بيرون کنيم که بازحکومت ايران چنان  
شاهنشاهی راايجاد کند که ايران وافغانستان وهندوستان وترکستان و قفقاز  و آسيای 
ً                                             صغيروعراق وغيره  را فرضا  شامل باشد، زيرا به عقيدۀ من اين آرزوی سياسی                          

 ...زمان وفق نمی دهد هوسی است که با مقتضيات
قلمرو «يعنی » امپراطوری ادبی« اما من به يک امپراطوری ديگر عالقه دارم آن 

است که شامل افغانستان وتاجيکستان و ايران و بلوچستان » زبان و ادبيات فارسی
که بعضی ازآن ها ادبيات باعظمت کم نظير  فارسی را درقرون  - وکردستان می باشد

ادبياتی که فقط اشتراک مساعی آنها توانسته است  –ه وجود آورده               ً  متماديه مشترکا  ب
اشتراک مساعی که بايد  پايداربماند تا بتواند چنين  –آنرا بدين زيبائی بيارايد 

سران و تاجداران وصاحب . آثاربزرگ وجاويدانی راحفظ کند وباز به وجود  آورد
شمندان وکليۀ زبان آوران نويسندگان و شعرا ودان  Empire» آمپير« منصبان اين 

اين لسان شيرين بيان ازاقوام وطوايف گوناگونند که هريک با لهجه يالحن بانک 
قرنهاست درمجالس بزم به ساز آوزان .  محلی خود سخن می گويند يا شعرمی خوانند
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.  ازدوست و دشمن کام گرفته اند» کين جويان « ودر ميدانهای رزم » پای کوبان« 
شهرستان يا شکورخاص يا وطن مخصوص کسی  نيست که ايجاد اين زبان ديگر

اگروطنی  نيست، نوعی ازوطن است، زيرا هر يک ازما چون وطن ... اختالف کند
 .آن دوست می داريم

 !اين وطن مصروعراق و شام نيست اين وطن شهريست کورا نام نيست 
 !چرا نام هم  دارد و چه زيبا اسمی

 ...مشترک عمومی تمام فارسی گويان است» وطن«  نام اين» قلمروزبان فارسی« 
  )٤١(» .با عظمت است» امپراطوری ادبی« اسم اين » قلمرو  زبان فارسی«

  
ايران را چرا بايد دوست « دومقاله ازدمحم علی فروغی تحت عنوان  ،سيزدهمفصل  ◀

( دمحم علی فروغی . آورده ام» تأثير رفتار شاه در تربيت ايرانی « و » داشت؟
اين : بر اين نظر است» تأثير رفتار شاه در تربيت ايرانی «  در نوشتۀ ) ذکاءالملک

های من بجا باشد يا نباشد يک مطلب مسلم است که هيچ ملتی بدون لياقت و  نگرانی
کند و اقل مسائل اين است که استقالل ظاهری يا معنوی خود را از  قابليت دوام نمی

جنگ و جدال با توپ و تفنگ کم کم منسوخ  در آتيه لشکرکشی و. دهد دست می
شود اما کشمکش معنوی هيچوقت از بين مردم مرتفع نخواهد شد، هر قومی که  می

لياقت خادم خواهد بود  شود و ملت بی سازد مخدوم می خود را اليق و مستعد می
چنان که افراد مردم به حسب استعداد و لياقت بعضی آقا و جماعتی نوکرند و چون 

 .ترتيب طبيعی و مقرون به عدالت است چاره هم ندارداين 
خواهم بگيرم اينست که بايد کاری کرد که ملت ايران  ای که از اين مقدمات می نتيجه

ملت شود و لياقت پيدا کند واال زير دست شدنش حتمی است زير دست ترک نشود 
اوضاعی که شود و  زير دست عرب ـ که عنقريب تربيت شدۀ انگليس خواهد بود ـ می

 .بينيم جای بسی نگرانی است امروز در ايران می
                      ً                                                  افراد مردم ايران مطلقا  يک منظور و مطلوب دارند و آن پول است و برای تحصيل 
پول از هر طبقه و جماعت و صنف باشند گذشته از دزدی و مسخرگی و هيزی فقط 

ی و تملق و باز بازی و حقه اند که به اسامی مختلف آنتريک يک راه پيش گرفته
حقيقتی است و از  شود و اسم جامع آن بی هوچيگری و شارالتی و غيره خوانده می

کنند و شما که از  ها هيچوقت با هم اتحاد و اتفاق نمی اين جهت است که ايرانی
حقيقتی و نفاق هيچ  دانيد که هيچ وقت بی اوضاع گذشته وحال دنيا خبرداريد می

وقت هر ملتی به مقامی رسيده امری معنوی را در قومی را به جايی نرسانده و هر
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طلبی و فداکاری وهمت و غيرت و شهامت او را به حرکت  نظر داشته و حقيقت
اگر بپرسيد چه بايد . درآورده و اتفاق واتحاد مطلوب خويش را حاصل نموده است

م البته اهميت تنظي. کنم بايد ملت را تربيت کرد تأمل عرض می کرد وچاره چيست بی
ماليه وتقويت قشون و ترقی اقتصاديات را از نظر نبايد دور داشت چه همانطور که 

کند معنويات هم به تنهايی کافی  ماديات به تنهايی برای ارتقای يک ملت کفايت نمی
نيست، وليکن بايد دانست که تا ملت تربيت نشود هرچه سعی در ترقی ماديات آن 

د احوال پدرهايی است که برای اوالد خود مال و           ً     رسد و عينا  مانن کنند به جايی نمی
ايم که آن  کنند، چه بسيار ديده گذارند و آنها را تربيت نمی دولت فراوان به ارث می

دهند ولی اوالدی که تربيت شده و  اموال را فرزندان ناقابل به اندک زمانی به باد می
کنند و شاهد ديگری  میت دارند از پدر هم که ارثی نبرند خودشان تحصيل مال يقابل

الملل چندين مليون پول از خارجه به ايران  که که دارم اينست که در زمان جنگ بين
ها به خارجه برگشت و  آمد وليکن چون ملت مستعد نبود در ظرف مدت قليلی آن پول

 .مطلب قابل انکار نيست و حاجت به بسط کالم ندارد
                                ً      نشر معارف است به وسايلی که دائما  گفته اما تربيت ملت قسمت مهمی از آن البته به 

تکثير و تأسيس مدارس و مؤسسات و مجامع و مجالت علمی و ادبی و : شود می
صنعتی، ترجمه و تأليف و طبع کتب مفيده، طلبيدن معلمين خارجی، فرستادن 

های مستعد به خارجه، تشويق و تجليل ارباب کمال و قس علی ذالک و يقين  جوان
کند و  ن باب مسامحه جايز نيست اما امروزه اين اقدامات هم کفايت نمیاست که در اي
دراين دوره . ها آنست که فکری برای تقويت مايۀ اخالقی ملت بشود مهمتر از اين

کنند و حتی به زبان  گوييم رندان در دل استهزا می وقتی که ما از اخالق سخن می
گويند اينها صوفی و درويش يا  میآورند و اگر بخواهند به معقوليت حرف بزنند  می

خواهند و  اند و رضای خاطر خداوپيغمبررا در نظر دارند، آخرت را می پرست موهوم
دانم داخل اين بحث شده توضيح کنم که چنين  الزم نمی. ترسند از بهشت و دوزخ می

نيست رضای خاطر خدا و پيغمبر الزم باشد يا نباشد موضوع ديگری است واين 
ا برای آخرت نيست صرف مصلحت دنيوی خود را در نظر داريم و در های م حرف

رسد اال اين که من وقتی که  مآبی و تجدد به من نمی اين باب هيچ کس از جهت فرنگی
های صنعتی و  کنم آکادمی و مدارس عاليه و کارخانه به اوضاع فرنگستان نگاه می

لما و ادبا و هنرمندان را ها و البراتوارها و حکما و ع تأترهای اخالقی و موزه
کنند که نسبت  خانه را تماشا می خانه و رقاص ها و فاحشه خانه بينم، مدعيان من قهوه می

                                               ً                            به آن مؤسسات عاليه در اقليت ضعيفی هستند و غالبا  هم اهل فرنگستان درآنجا آمد 
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دهم مقصود انيست که  طول نمی. هاست کنند و تلۀ پول برای خارجی ورفت نمی
طلب،  خواه نه شرافت دوست، نه آزادی ملت ايران نه خداپرست است، نه وطنامروز

 نه دنبال ناموس، نه طالب هنر، نه جويای معرفت، بايد کاری کرد که مردم از
بازی مأيوس شوند و دست بردارند، در آن صورت  شارالتانی وهوچيگری و انتريک

کنند، حقيقت طلب  پيدا میشوند، همت و غيرت  ناچار متوجه کار و هنر و کمال می
کنند و با  شوند، دولت هم اگر نکند خودشان اسباب تحصيل معرفت را فراهم می می

روند ومثل سايرملل  کند دنبال اقتصاديات هم می امنيت و عدالتی که دولت برقرار می
ازحسن اتفاق اين قسمت از . دهند ثروت وقدرت و شرافت مملکت خويش را ترقی می

اش بدست ما آمده و بايد مغتنم  تر و مهمتر است وسيله ه از همه مشکلتربيت ملت ک
 ....بشماريم و آن وجود مبارک شاهنشاه پهلوی است

             ّ                       دانيد که متمل ق و چاپلوس نيستم و اگر  شناسيد ومی می مرا.. …دوست عزيز...
گويم از روی دليل و برهان  کردم آنچه می گويی کنم در طهران می خواستم مزاج می

ّ                    ممکن است اشتباه کرده باشم ام ا صحيح يا غلط عقيده. ستا دانم  و بعالوه می. ام اينست                            
مردم دنيا خاصه اهل ايران . ايد و توضيح مطلب مهم است که شما هم با من هم عقيده

                                                           ّ           هميشه نظر به مقامات عاليه داشته و کالم معروف صحيح است که الن اس علی دين 
تر است نظر توجه عامه  پادشاه از ساير مقامات عالیملوکهم و البته چون مقام شخص 

خواهند خاطر او را خرسند  کنند، همه می به او ازهمه بيشتر است، همه از او تقليد می
سازند، کالمش مؤثر و رفتارش سرمشق است، و اگر هم در بدو امر متابعتشان از 

کند  زمان حقيقت پيدا می                                    ً                     گفتار و کردار او از روی حقيقت و قلبا  نباشد کم کم به مرور 
و بهترين شاهد اين مدعاهم گذشته ازداليل تاريخی اينست که ببينيد وجود شاهنشاه 
پهلوی درهمين چهار پنج سال اخير با آن که دورۀ کشمکش و انقالب بوده چه تأثير 

  )٤٢(» ....خوشی داشته است
  

علی فروغی رئيس دفتررضاخان برخالف دمحم»اديب السلطنه(اما، حسين سميعی * 
. راضی بود از خود و پهلوی بالطبيعه مردی خودخواه ومغرور:است که براين باور

 كرد می بروز ازهمان وقت كه زمام كارها رابه دست گرفت اين صفات كمابيش از او
 .گرديد شد اين اوصاف از او بيشتر ظاهر می اقتدارش افزوده می و چه براختيار هر و

زبان در اطراف   چينان چرب بادنجان دورقاب و گو گزاف                  ّ    علی الخصوص كه متمل قان 
ّ          ستودند و چيزهايی در حق  او قائل  را به انواع مدايح و مناقب می او جمع شده، او                      

آمدگوييها كار مبالغه را                           ّ         او وجود نداشت و دراين تمل قات و خوش شدند كه ابدا در می
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» مؤيد من عند هللا«ه خدا و مأمورعلنی و فرستاد را رساندند كه گاهی او به جايی می
دانست غالب اين حرفها وستايشها  آن مرد عامی خودپسند هم با آنكه می. خواندند می

جو از روی اغراض و مقاصد شخصی به  دروغهايی است كه مردم چاپلوس ومنفعت
گويند و هيچ كدام اساس و حقيقت  آمد و ريشخند او می  بافند و برای خوش هم می

حقيقت دل                                        ّ      آمد و برای شنيدن اين دروغها به آن متمل قان بی خوشش میندارد، معهذا 
 .گرفت داد و قلوه می می

دادند و او همی  زدند و به او تحويل می آنها دروغها را ساخته و پرداخته و به قالب می
وباورداشت كه حقيقة »                   ّ      كاين منم طاووس علي ين شده«. كرد باورمی شنيد و می

گويند مردی فوق العاده و ماوراء الطبيعه است و  می طوركه اين اشخاص همان
وقت   كارهايی كه دراين كشوركرده است درحكم كرامت واعجاز است وچون هيچ

ر می ّ     ازايران بيرون نرفته و ترقي ات كشورهای جهان را به چشم نديده بود تصو  كرد                            ّ                                      
او كرده است  كردند كه آنچه به اوخاطرنشان می گويان نامرد طورهم آن مزاج  همين و

 اند در هيچ جای دنيا نظيرش را نكرده
راز مردم جز كرنش و تعظيم و ستايش و تكريم و  ّ                                            و بر روی همين عقيده و تصو                          

               ّ                                  فرمانبرداری توق ع و انتظاری نداشت و اگر اتفاقا در  چاكری و فداكاری و بندگی و
كرد يا  ی میسرايان يكی فی الجمله در مبالغه كوتاه  ميان اين دروغگويان و ياوه

شد يا بيانش برای اشباع واغراق نارسا بود اوقات پهلوی تلخ  زبانش پيدا می لكنتی در
ّ   قه ار سينه آن خدای قادر كينه آن بنده گنهكار در شد و می   )۴٣. (گرفت جای می  

 
به نقادی برخی  »قوميت، ايرانيت، مليت« اصغرشيرازی درکتاب پژوهشی خود   ◀
سازی،  ده، تقی زاده، تقی ارانی در بارۀ زبان و يکساننظرات حسين کاظم زا از

  : تجدد و باستانگرايی پرداخته است که بحشی  از آنرا در زير می خوانيد
شرح  ، پس از»خصائص ايرانيان« حسين كاظم زادۀ ايرانشهردر مقاله ای با عنوان 

ی ترقی آنها برا آن كه از از) ذكاوت، قوه تقيلد و تشبث(صفات خوب ايرانی ها 
 ذكر علل اين غفلت به شمارش مظاهر در و كشوربهره ای نمی برند، شكايت می كند

). ٤، شمارۀ ١٣٠٠ايرانشهر، (ايرانيان می پردازد نزد اخالق در گانه فسادهدوازد
بی عاری و افراط و تفرط  بيكاری و آن خصائص خيانتی به وطن، تنبلی و برخی از

 .است
ّ       وح ملی  ايرانمليت و ر«همو درمقالۀ عنوان به نقد خرافات واستبداد به موانع »      

نقد تعليمات واعظ ها و  توسعه و مهاجرت سرماه و مغزها دست می زند و آن را با
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دانسته مردم را تشوق به  دنيا را ناپايدار و عمر را بی اعتبار« كار كه روحانيان را
قتصادی و شی كرده، حس تشبث و اقدام در امور ايدريوزگی و برهنگی و درو

درنتيجه آن «).٢، شمارۀ ١٣٠٢ايرانشهر،( ادامه می دهد» [...]معاشی را كشتند
ِ                         دماغ ايران حال  يك شوره زار را گرفته و  مزروع حاصل خيز« است که » اوضاع               

 .»آن نروييده است قرنهاست كه تخم  فكرهای جديد و آزاد در
نظر او مسؤول  از حمله به همۀ كسانی كه یمشفق كاظمی كه ازهر فرصت برا 

نابسامان ايران بودند، استفاده می كرد، قتل امبری، كنسول آمريكا در تهران را در 
به گردن آخوندها و )  ١٣٠٣/  ٦/  ١٠( سرمقاله شمارۀ پنجم مجلۀ فرنگستان 

آن را دليل برای ننگين شمردن وضعيت مملكت،  تعصبات مذهب مردم می اندازد و
آنها اجازه ممانعت از نشر . يران و آخوندهايش می دانداخالق فاسد جمعيت قليل ا

او پنج . معارف دارند، وكالی شيره ای هستند و محافظه كاران صاحبان قدرت
ميليون از هفت ميليون جمعيت ايران را ازحيث فكربا بشر اوليه وبوزينه ها كه 

و آن شدن  آنها جز آلت دست اين. داروين برای اجدادشان قائل است، مساوی می داند
به )  ١٣٠٤(  ١٢/  ١١حمله مجلۀ فرنگستان در سرمقالۀ شمارۀ . كاری ندارند

طی يك سال به نشريه شده  علت اين بارحمالتی است که در. روحانيت ادامه می يابد
آنها همه به تحرك آخوندها كه . ع آن درداخل منجرگشته استيجمله به منع توز و از

نويسنده آنها را مسئول . مملكت اند، انجام شده استاز نظر نويسنده حاكمان حقيقی 
  .شماری از آنچه مطلوب نظر او بود می داند و خواهان رفع آنها می شود

دو نكته درآن مقاله جالب ودرعين حال عجب است؛ يك، جدا كردن حساب مردم از 
ند آخوندها واين كه با زدودن ورق نازك خرافات از ذهن مردم به دنبال آخوند نخواه

رفت؛ دو ديگر، اين كه شرط موفقيت انقالب سياسی و اجتماعی مانند انقالب 
ايران : اخالقی، در پيشاپيش آن است دركشورهای ديگر انقالب ادبی، مذهبی و

 .»امروز تشنه انقالب ادبی و اخالقی است
به قول دمحمعلی همايون . اين تصاوير را پژوهشگران تاريخ نيزتأييد می كنند 

 - در حالی آغاز شد كه آشوب و كشمكش و خطر تجزيه  ١٩٢١سال «  نکاتوزيا
آخر حكومت شاه سلطان حسين و انحطاط صفويه باال گرفته  ی     ً              تقربا  به شدت ماه ها

ايران به  ١٩٢٠در سال « به نظر آبراهاميان ).  ٣٤٥، ص ١٣٧٩کاتوزيان، ( » بود
در خارج از پايتخت هچ وزارتخانه ها . كالسيك كلمه يك كشور ورشكسته بود نیمع

يك طرف و  دولت به علت رقابت اعيان سنت واحزاب جديد، از. نداشتند حضور
ازاياالت دراختيار  یبرخ. گر مختل شده بوديقرارداد ايران و انگليس، ازطرف د
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ارتش سرخ گيالن را تسخير . قيام كنندگان بود در اختيار جنگ ساالران، برخی ديگر
شاه به گفته انگليس ها، سرگرم . ت به طرف تهران می كردبه پيشرف كرده و تهديد

جلد دوم ).  ٦٤، ص  ٢٠٠٨. همو(» جمع آوری جواهرات سلطنتی برای فراربود
است كه در  ینۀ هرج ومرجيز آيبهار ن ءملك الشعرا یاسيخ مختصر احزاب سيتار

منجر شد،  سال آخر كه به سقوط سلسله قاجار ژه در چنديانقالب و به و دوران بعد از
حزب سازی و « در آنجا می خوانيم كه چگونه . ران حاكم بوديا یاسيدر جامعۀ س

.( فرقه بازی و جار و جنجال ليدرها و پادوها و هتاكی جرايد همه را خسته كرده بود 
  )١٠٠ص (می برد  یو مملكت را رو به ويران)  ٢٣، ص ٢، ج ١٣٦٣بهار، (
 
  :                ّ در ضرورت وحدت مل ی 
  

بر اين وضعيت و دفع خطرها برون و درون بود كه سياست پيشگان و  برای غلبه
روشنفكران زمان در پی چاره بودند وهر يك چاره را به نسبت تصوری كه از محل 
و شدت خطر داشت و به نسبت وضعيت اجتماعی، سياسی و ذهنی خود به صورت 

نيز وجود با اين همه در چاره جويی ها چند وجه مشترك برجسته . ديگرمی ديد
كوشش درجهت حفظ تماميت : وجوه مشترك از چند تدبيركل تشكيل می شد. داشت

                   ّ                                                  ارضی، ايجاد وحدت مل ی، تأمين استقالل و آن چه در آن زمان ترقی و تجدد می 
. نها بايد به وسيله دولت متمركز و مقتدر صورت می گرفتآتأمين همه . خواندند

      ّ                         حدت مل ی، مفهوم و راههای تجدد و اختالفات در نوع تصوراز چگونگی تأمين و
ن مضامين آ .دولت وميزان اقتدار آن وجود داشت ترقی واستقالل، درجۀ تمركز

آن چنان كه برای ما نيز مراعات  اغلب به صورت درهم وغيرمرتبط مطرح شده اند،
بررسی را با نظرات دكتر محمود افشار . تفكيك درشرح آنها ممكن به نظر نمی رسد

 .يمآغاز می كن
 می ١٣٠٤ ماهشمارۀ اول مجلۀ آينده در تير» آغاز کالم« در  آنچه که محمود افشار

تأمين  ی                    ّ                     است كه او از وحدت مل ی می فهميد و هم راهها هم متضمن آن چيز نويسد،
ان وحدت يدرعين حال او رابطۀ م.                                         ً      آن، از ديدگاه يك ايرانگرای يكسونگر نسبتا  تندرو

جا دارد عين . اين نوشته مشخص می كند ی را نيز در  ّ                      مل ی، استقالل و تماميت ارض
 :جمالت او را نقل كنيم

ّ                                                 مقصود ما از وحدت ملی  ايران وحدت سياسی، اخالقی و اجتماعی مردمی است كه «                    
اين بيان شامل دو مفهوم دگر است كه . در حدود امروز مملكت ايران اقامت دارند
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اما منظوراز كامل كردن . شدتماميت ارضی با عبارت از حفظ استقالل سياسی و
ابد و اختالف محلی ي       ّ                                             وحدت مل ی اين است كه در تمام مملكت زبان فارسی عموميت 

                                                     ً                    از جهت لباس، اخالق و غيره محو شود و ملوك الطوايفی كامال  از بين برود، كرد و 
لر و قشقايی وعرب و ترك و تركمن و غيره با هم فرق نداشته، هر يك به لباس ملبس 

حيث زبان،               ّ    ايران وحدت مل ی از ده ما تا دريبه عق[...] انی متكلم نباشند و به زب
اخالق، لباس و غيره حاصل نشود، هر لحظه برای استقالل سياسی و تماميت ارضی 

 .»ما احتمال خطر می باشد
شماره  ١٣٠٦آينده، (»                     ّ       مسئله مليت و وحدت مل ی ايران«عنوان  با در مقاله ديگر همو

تند است كه او  عنوان می كند كه به نظر می رسد برای توجه تدابير مطالب را) هشتم
او می . ها در شمارۀ اول مجلۀ خود توصيه كرده بود یۀ يكسان سازی ايرانايدر س

نويسد گذشت زمان اقوام مختلف كه در قرون پيشن با ايرانيان اختالط يافته اند را به 
در « :نژادی در ايران سخن گفتهم آميخته است، به طوری كه می توان از وحدت 

             ّ                                                           ايران وحدت مل ی ما متكی بريگانگی نژاد، اشتراك مذهب وزندگی اجتماعی و وحدت 
اين که در بعضی نقاط  تركی يا عرب »  .مدت چندين هزارسال است] به[تاريخی 

                                  ّ        به جز ارامنه و يهودی ها همه جزو مل ت ايران . زبان اهالی شده امرعارضی است
آن جهت ايران نمی داند كه دراثر ازدواج نكردن با ديگر  و قوم را ازاو اين د. اند

 نظر برقراركند، در بنابراين وحدت كه می خواهد. ها با آنها مخلوط نشده اند یايران
 او. وحدت زبان است، مگر مذهبی كافی برخوردار تاريخ و مقدمات نژادی، از او،

همان، ص ( » ناقص است[...] ان        ّ                      وحدت مل ی ما به واسطه اختالف لس« :می نويسد
» رهيلباس، اخالق و غ« نظر بگيريم كه او خواهان وحدت  در البته اگر). و بعد ٥٥٩

 .نظر او اختالف  زبان تنها نقص نبود هم بود، می توانيم بگوييم كه از
)  ٦٤ – ٦٠، ص ١، ج ١٣٠٤آينده، (»اخبار نظری به اوضاع و« مقالۀ  در افشار

به  و کاهش نفوذ محلی او»  خاتمه طغيان شيخ خزعل « اهميت اشاره به  پس از
است  بلکه سزاوار« حكومت مركزی توصيه می كند كه به تسليم شيخ اكتفا نكند، 

تدبيرهای الزم بينديشيد تا مردم خوزستان از حيث جامه، زبان، خوی و عادت با 
اهالی سرحدات  تا روزی كه«او  به نظر. »ديگر نقاط ايران تفاوت نداشته باشند

جنوب غربی ما با ساير ايرانيان از همه حيث شبيه نشده اند و اثری از نژاد خارجی 
افشار از خزعل می ).  ٦٠همان، ص (» باقی ست، دل از خطر آسوده  نتوانيم داشت

 سيخواهد كه پيش قدم  شده، جامه ايران بر تن خود و خاندان خود كند، و با تأس
او از . ی پارسی را در ميان طوايف خود ترويج نمايد                    ّ مدارس متعددی زبان مل  
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                                                  ّ                    حكومت می خواهد با اقدامات اساسی در خوزستان وحدت مل ی را  كامل تر و خطر 
 ) ٦١همان، ص . (تجزيه را رفع نمايد

نكه افشار تمايلی به سياست های الحاق گرايانۀ پان ايرانيستی نسبت به همسايگان آبا 
جود دولتی كردی به صورتی كه ميان ايران و تركيه حائل ايران نشان نمی داد، از و

« تركيه و یاو پس از اشاره به زمزمۀ استقالل طلب كردها. باشد، ناراضی نبود
می  و اظهار ظن بر بی ربط نبودن اين دو با يكديگر، از اولياء امور» غائله سميتقو

د ايرانی که ازنژا« ايران  یمرحلۀ نخست در يكی شدن كردها خواست كه در
زمان اين  هر« گام دوم اضافه می كرد كه  در او. ايرانيان سعی كنند با ساير» هستند

ايران صورت گرفت، آن وقت برای ما هيچ مضر  یامر، يعنی فارس شدن كردها
نخواهد بود اگر روزی كردستان عثمانی مستقل شود و ميان ما و دول ترك يك دولت 

 )٦٢همان، ص ( » صله باشدآن حدود فا كوچك ايرانی نژاد در
او اين . برد، دكتر محمود افشار باشد به کارکه را » پان ايرانيسم« شايد اولين واژۀ 

اشتراك مساعی تمام ساكنان  انجام داد، جايی كه از) ١٣٠٥( كار را در نشريۀ كابل 
قلمرو زبان فارسی درحفظ زبان و ادبيات مشترك باستان واتحاده فرهنگ كليه ايران 

ديگر را مردود  یجمله آذری ها، سخن می راند، تجاوز به خاك كشورها ژادان، ازن
استفاده از اين واژه به منظور تشويق مقاومت در برابر  در عين حال، بر می شمرد و

، ص  ٣، ج ١٣٦١(تأکيد می ورزد» پان عربيسم « و» پان تورانيسم « خطرات 
  ).و بعد ٤٧٥

ّ                              رای تأمين وحدت ملی  پيشنهاد می كرد، مقاله ای كه راهی كه كاظم زاده ايرانشهر ب                   
مقاله ای که به مناسبت پايان »  خالصۀ عقاد ما « او آن راه را در . از نوع ديگر بود

 رد راه او)  ١٢، ص  ١٣٠٢( نخستين سال انتشار ايرانشهر نوشت، شرح می دهد 
ّ      توليد حس  ملت «  ايران بايد ملت . ه استايران بايد بداند كه كی بوده چه شد«  :بود»        

ايران بايد . خود را بزرگترين نعمت ها و حفظ آن را مقدس ترين وظيفه ها بشمارد
برای زنده كردن ملت خود زندگی بكند و زندگی را فقط برای حفظ ملت خود دوست 

                               ّ                               فرد ايرانی بايد آثار و مفاخر مل ی خود را عزيزومحترم بدارد و از  هر.بدارد
نياكان خود نگهداربكند وهرفرد را كه صدمه به مليت او بزند يا يادگارهای تاريخی 

بايد هر نوزاد . خيال تحقير مليت او دردماغ خود بپزد، دشمن بی امان خود بداند
 .»                      ّ                                                   ايرانی با يك حس غرورمل ی پرورش بابد و ايران بودن را مايۀ سربلندی خود بداند

تحريک « ) ٣، ص ١٣٠٢شهر، ايران( » معارف در عثمان « کاظم زاده در مقالۀ  
به [...] «               ّ                              تنوير افكار مل ت به حقاق امور و مسلح كردن او « و»       ّ        عرق مل ی ايران 
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سم ترك و طمع آن يوناليرا در ارتباط با ناس» رانيت و مليتيرت ايمت و غهسالح 
او معتقد . نسبت به ايران و به عنوان وسيله برای دفع خطر اين طمع مطرح می كند

ما بايد درس عبرت بگيرم و از « . کنيم ی                              ّ بايد از اين حيث  به ترکان  تأس   است كه ما
آن راه شاهراه ملت است، عين ما نيز تخم ملت و . همان راه كه ترك ها رفتند، بروم

             ّ                                 ّ          تمام افراد مل ت بايد بكارم و در راه حفظ حيات مل ی و شرافت  یايرانيت را در دل ها
 ).جانسپاری كنم  و حيثيث نژادی خود به قدر تر كيه

( نوشت »             ّ        مليت و روح مل ی ايران « ی كه به منظور تحليل اكاظم زاده در مقاله 
، دست به تعريف مليت زد و آن را عبارت از )، شمارۀ چهارم١٣٠٢ايرانشهر، 

را از ملت « هر ملتی دانست، خصايصی که آن ملت» مجموع خصايص روح «
معتقد بود، روحی كه » وح ملی ايرانر« او به وجود . »های دگر جدا می سازد 

ن روح افسرده تأكيد می آدر آن مقاله بر لزوم شناخت . وجود دارد اما افسرده است
 روح ايران علويت طبع و بلند« :.يك جمله قابل تعريف می ديد شد وآن را در
حس غرور، غلو و افراط در تمام تشكيالت اجتماعی و سياسی و در » پروازی ست 

ن روح را كه منشاء آثار بزرگ در آ. و افكار ايران از اثرات آن است همۀ اعمال
» روح ملی« . همۀ زمينه ها، ازجمله در قرنهای اول اسالم بوده، بايد بيدار كرد

. ايران را بايد با اصالحات در زمينه های سياست، دين، زبان و اخالق احيا كرد
او در . ری و ادبی خواهد بوداصالحات مورد نظر او نتيجۀ سه انقالب سياسی، فك

                                                    ّ                      عين حال آزادی و علم را وسيله زنده كردن روح افسرده مل ت و ايران كهن و تجديد 
 .تمدن آن می دانست

ّ                           وحدت ملی  از نظر تقی زاده در مقالۀ  يکی از چهار ركن »  مقدمات آيندۀ روشن «        
): ، شمارۀ اول ١٣٠٤آينده، تر ( عمده و ناگزير استقالل و ترقی و تمدن ايران است 

                                                  ً                    وجود ايران به شكل يك دولت مهم و يك مملكت متحد كامال  بسته به اتحاد عموم « 
بايد اين حس هموطنی و يگانگی را به هر وسيله تقويت و تاييد  فقط .   ّ           مل ت ايران است

« عين حال اضافه كردن اين نكته را هم ضروری می داند، كه  تقی زاده در. »كرد
ت و ترقی طلب عظمت ايران را برای تجاوز به ممالك مجاور ايرانيان تجدد دوس

كه « می خواهند ايران » نمی خواهند، بلكه برای يك ايران متمدن و آباد و با تربيت
آباد عالم و افزايش علم و معرفت بشر با ] در[در هيئت جامعۀ ملل عالم آبرو داشته و 

 .»آن ملل همدستی نمايد
اقدامات اصالحی الزم است كه مجلۀ  کاوه در ديباچۀ از جمله » حفظ وحدت ملی « 

به برخی ديگر اين . ذکر کرده است) ١٩٢٠/ ١/  ٢٢( شمارۀ اول، دوره جديد 
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ّ        حفظ مليت و وحدت ملی  ايران « او در همين مقاله .             ً               اقدامات بعدا  اشاره خواهد شد                    «
امه ای كه به تقی زاده در ن. را به عنوان يكی از اركان مسلك مجله اعالم می كند

« را »       ّ               وحدت مل ی و تمدن ايران « به محمود افشار نوشت ،١٩٢٢/ ٢/ ٢٢تاريخ 
تعليم « اما او تحصيل آن هدف را با. می خواند» اساس و باالترين مقاصد ملی ما

        ّ     مقاصد مل ی ما « جاهليت مردم است كه  زيرا در اثر. ممکن می داند» عمومی 
و اكراد  دسالمبولی در آذربايجان می گردوهرشيطان ا قفقاز» افسون هرمارگير

ايران، با آنكه از نژاد ايران هستند، فريفتۀ دعات استقالل كردستان و سياستمداران 
آن قطعه، يا مجذوب تلقينات اتحاد اسالم بازی عثمانی  یحكام اروپا عراق عرب و

د عثمانی ازافسای جلوگير« او بر اين نكته تأكيد می ورزد كه  .مغولی می شوند یها
  ]٥٧[» ها جاهل عمده ترن نظر سياسيون ما بايد باشد

  
 وحدت زبان

  
همان طوری كه در مقالۀ افشار ديديم، او وحدت زبان يا جايگزنی زبان های قومی با 

به اين صورت يا فقط به .                                         ّ          زبان فارسی را يكی از لوازم تأمين وحدت مل ی می دانست
که بود  مشترك همۀ ايرانيان؛ اين نظرصورت ترويج زبان فارسی به عنوان زبان 

                                                 ً                    مورد توافق بسيار ديگر از روشنفكران آن زمان، خصوصا  روشنفكران ترك زبان 
 .ايرانی

پس از اشاره به اين )  ١٥، ص  ١٩٠٦/  ١١/  ١٢(يكی از گردانندگان حبل المتين 
د ، اتحا»                       ّ                                   هر مملكتی كه مركب از مل ت واحده باشد برای ترقی مستعدتر است «که 

او تعليم تركی در آذربايجان را به دليل .   ّ                                مل ت را به اشتراك زبان مشروط می كرد
مشابهت آن با ترك عثمانی نادرست می خواند، زيرا كه اين خود باعث شبهۀ عثمانی 

اين درحالی است كه عثمانی ها هرگاه . بودن آذربايجانيان در ممالك خارجه می شد
دليل ديگر . می خواندند» عجمی« باشند آنها را  كه قصد تحقيرآذربايجانی ها داشته

 لاين فرض است كه اگر اهالی ايران خود را ترك بخوانند، به تعبير گردانندۀ حب
، فرض که البته براعتقاد به . می شوند» موجب سوزش اجساد اسالف خود «المتين

. بود فارسی زبان بودن آن اسالف و تحمل بودن زبان تركی آذربايجانی ها استوار
عالوه بر اين معتقد بودند كه كوشش در رواج زبان تركی و ادبيات آن خدمت به 

ست، زيرا با در نظر گرفتن اين كه ترك آذربايجانی ادبياتی ندارد، مجبور به يوطن ن
هيچ عاقل وطن پرست « اين درحالی است که . اقتباس از ادبيات عثمانی خواهيم بود
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يران از حيث لسان و ادبيات در تحت نفوذ آل عثمان كه بهترن نواحی ا رضا نمی دهد
 .)و بعد ١٢٢، ص  ١٣٨٧بيات، : به  نقل از. (»گيردبقرار 

                      ّ                          هم اختالف زبان در هر مل ت موجب اختالف آراء و افكار » پارسی زاده« به نظر  
اما او در عين حال . جنود  شقاق و نفاق را دعوت خواهند  کرد« می شود و اين دو 

زيرا كه در نمودن چنين « . بور كردن آذربايجانيان به فارس گويی بودمخالف مج
. هر كس در گفتگو به هر زبان آزاد است. تكليفی هچ گونه حق شرع و عرفی نداريم

فقط نظر به اتحاد جامعۀ ملی و مذهب و دولت استدعا می كنم اسلوب تعلم مدارس و 
بان عذب البيان پارسی              ً                              مكاتب را البدا  محض حفظ حيثيت قديمی خويش به ز

 ). و بعد ١٢٥همان، ص ( » بگذارند
او می . بود» از بن بردن زبان تركی « خواستار  یتقی ارانی نيز در روزگار جوان

پس در اين مسئله بايد افراد خيراندش ايرانی فداكاری نموده برای از بين « : سدينو
      ً مخصوصا  . كوشندبردن زبان تركی و رائج كردن زبان فارسی در آذربايجان ب

رساله ها و  وزارت معارف بايد عده زيادی معلم فارسی بدان نواحی فرستاده، كتب و
روزنامه جات مجانی و ارزان درآنجا انتشار دهد، و خود جوانان آذربايجانی بايد 

غات يجانفشانی كرده متعهد شوند تا می توانند زبان تركی تكلم نكرده به وسيله تبل
 ). ١٣٠٣ايرانشهر، .( »اران ايرانی جاگير كنندزدر مغزه عاقبت وخيم آن را

عالج و درمان درد ما « كه با عنوان  یرزاحسن طوطه مراغه ای درمقاله ايم
 -  ٢٤٦ص . ٤.، ج ١٣٠٣( پين برای مجلۀ ايرانشهر فرستاده بود ياز فيل» ست؟يچ

اك و قلت علت وسعت خ به« ، به تعدد زبان ها و لهجه ها اشاره می كند كه ) ٢٤٢
و در نتيجه کم بودن مراوده مان مردم اياالت و شهرهای به وجود آمده است » جمعيت

ن وضع حتی آ. »زبان ايرانيان نزديك است شيرازه اش از هم بپاشد« آن طوری که 
گر با نظر ياز آن رو به همد« اهالی هر منطقه هم تأثير كرده است » هيوال« در 

از « ن در صورتی است كه ما همه آ. »کنند] م[ک بيگانه نگاه كرده و مضمون کو
او سپس به . ، همه اوالد ده ايل قديم آريايی هستيم»يک قوم و منسوب به يک نژاديم 

در درجۀ «آن را  می افتد و» گوناگون  ین امراض مزمنه و دردهاآعالج « فکر
عالج . می يابد» كاشتن تخم محبت در مزرعه قلوب افراد ايرانيان « در » نخست

دوردست، به ويژه  یتشييد روابط خوشاوندی با اياالت و شهرها« ديگر، در نظر او 
وصلت وآميزش با آنها زبان از دست رفتۀ نياكان آنان را . است» با آذربايجانيان

و خواری کنونی را که به واسطۀ تركی زبانی برايشان حاصل است، «بازمی آورد
 .خواهد کرد»  دفع و رفع 
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است كه  یهم خواندن» طرز نگارش فارسی« ز زبان تقی زاده در مقالۀ ن مطلب ايا
او . با نام مستعار مرزبان بن رستم باوندی در شفق سرخ  منتشر شد ١٣٠٣در سال 

زی كرده يعثمان ها به زبان و نژاد ايرانی اعالن جنگ چنگ« اينک که : می نويسد
ران را اولين فرضيۀ نژاد ترك اند و نويسندگان بزرگ آنها متفق الكلمه قطع نسل اي

می » برادران فارسی زبان خود قلم می دهند می دانند و ايرانيان ترك زبان را اسير
بايست به نحوی بيش از پيش بر اعتالء و ترويج زبان فارسی و توسعۀ معارف همت 

 ) ٨٨، ص  ١٣٨٧بيات، : به نقل از.( (گماشت 
قی زاده نيز مانند افشار رأی به يكسان از اين سخنان نه می توان نتيجه گرفت كه ت

سازی زبان در ايران می داد و نه اينكه نظر او دربارۀ زبان های ترك و عرب و 
در اين باره می توان نوزده سال بعد،  با نظر او.         ً                     غيره مثال  مانند نظير افشار بود

/  ٣/  ١٧او درنامه ای  که در تارخ . هنگامی كه سفير ايران در لندن بود، آشنا شد
به وزارت خارجه نوشت پس از اشاره به خطرها كه هنوز ازجانب جنبش  ١٣٢٢

 اعمال اجبار های پان تركيستی و پان عربيست ايران را تهدد می كرد، دولت را از
او آنچه برای دفع آن خطرها در منطقۀ  از نظر. امر تغير زبان زنهار می دهد در

نشرعلم و معرفت، و « است و بعد » بتمح«                            ً عرب نشين ايران الزم است، اوال  
« سعی در ارتقاء اين کتاب ها . »انتشار كتب زياد علمی و ادبی فارسی در بين آنها

، اصالح حال مردم، رفاء و ترقی و تمدن آنها، فرستادن »ازحيث كمال و معرفت 
اوعالوه . مأموران ايرانی عربی دان عرب دوست به آنجا از ديگر پيشنهادهای اوست

ر آنها سعی كامل در نزديك ساختن اين دو زبان، پرهيز از زدودن لغات عربی از ب
فارسی، حفظ خط را توصه می كند و صالح را در آن می بيند كه اقوام ايران در 

با اين رويه واليات ترکی زبان « . بگيرند مدارس خود همه زبانهای يکديگر ياد
شند و حتی شايد بعضی يا اكثری از ايران به سهولت زياد با فارسی زبانان می جو
دليل ندارم که ) و بعد ٥٣، ١٣٧٥(» آنان فارسی زبان بودن را به تدريج ترجيح بدهند

  .ن نظر همان نباشد که او پيش از اين تاريخ نيزداشتيا
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  ترقی و تجدد
  

همان طور كه اشاره شد هدفی كه روشنفكران در پيگيری مسئله وحدت زبان دنبال 
آنها وحدت زبانی يا زبان مشترك را . ند، جدا از هدف های ديگر آنها نبودمی كرد

            ّ                      ّ                             برای وحدت مل ی می خواستند و وحدت مل ی را شرط الزم برای حفظ تماميت 
آنها . برای آنها تجدد و ترقی اهميت ويژه داشت. ترقی می دانستند ارضی، استقالل و

فتۀ اروپايی به ضرورت ترقی هم ازراه مقايسۀ وضع موجود ايران با جوامع پيشر
تصور آنها از راه هايی كه به . می رسيدند و هم از راه مقايسه اين وضع با عثمانی

 . ترقی منجر می شود هم از وجوه مشترك برخوردار بود و هم از تفاوت ها
مقايسه وضع ايران بسياری را وادار می كرد راه ترقی را دراروپايی شدن ايران 

 .يكی از آنها سيدحسن تقی زاده بود. ندومردم آن جستجوكن
« مسلک مجله: می نويسد)  ١، ص ١٩٢٠/ ١/  ٢٢( اودرسرمقاله دورۀ جديد كاوه 

قبول و ترويج «او خواهان » بيشتر ازهرچيز ترويج تمدن اروپايی است در ايران 
تمدن اروپا بالشرط وقيدو تسليم شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتيب 

) جزاز زبان(وعلوم و صنايع و زندگی وكل اوضاع فرنگستان بدون هيچ استثنا 
جهاد بر ضد تعصب، خدمت به « نيل به اين هدف  یاز راه ها یبه نظراو يک. است

حفظ مليت و وحدت ملی ايران، مجاهدت در پاكيزگی زبان و ادبيات فارسی 
ت که خطرات سياسی او درهمن جا اس. است» ازامراض و خطرهای مستوليه بر آن

پس ازجنگ را با هم مقايسه می كند و اولی را شبيه وبا و  تهديدكنندۀ ايران پيش و
 .طاعون و شقاقلوس می خواند و دومی را مانند سرطان و كوفت

جزئيات ) ١، ص  ١٩٢١/  ١/  ١١( تقی زاده در ديباچه سال دوم كاوه دورۀ جديد 
در هفده بند طرح می . را به ترتيب اهميت اقدامات اصالحی الزم برای اروپايی شدن

حفظ وحدت .٥؛ ... تعليم عمومی،  ١: در اينجا مهمترين آنها را نقل می كنيم. ريزد
. ١٢؛...حفظ استقالل ايران، .  ١٠؛ ...            ّ                     حفظ زبان مل ی يعنی فارسی از فساد،. ٦  ّ   مل ی؛ 

احيای . ١٧و  ؛... آزادی زن ها و تربيت وتعليم و تحصيل حقوق واختيارات آنها، 
                          ّ                                       سنن و رسوم مستحسنۀ قديم مل ی ايران جای هر يك از اين اصالحات در طرح 

بازبه چنين ) ١٩٢١/  ١٢/ ١( درسرمقاله شمارۀ دوازده دوره جديد كاوه . اوست
طرحی اين باربه عنوان اقدام های فوری برای آماده سازی ايران برای اصالحات 

    ّ                             ت مل ی، جنگ آتشين برضد امراض بدنی حفظ وحد. اساسی الزم برخورد می كنيم
                                                                      ّ  وآفات اجتماعی، استخدام فوری مستشاران فرنگی برای اصالح ادارات دولتی و مل ی 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٨٠                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

   ً                            قبال  ديديم كه تقی زاده در مقالۀ . ايران و تقويت دولت مركزی ازجمله آنهاست
ن كه برای مجلۀ آينده نوشته بود، استقالل وترقی وتمدن ايرا»  مقدمات آيندۀ روشن«

       ّ        وحدت مل ی، اصالح : را وابسته به چهارركن عمده، بی قيد و شرط والزم دانست
 .                                                ّ               ّ ادارات دولتی، به خصوص ماليه، اصالح اصول حكومت مل ی و نمايندگی مل ی

      ً                  د قهرا  تمدن غرب را قبول يران بايا«كاظم زادۀ ايرانشهر هم به آن معتقد بود كه 
اين كار بايد با سه » ار مجبور خواهد ساخت زيرا قانون تكامل او را بدين ك«، »ديبنما

. انقالب در تشكيالت سياسی، درعقايد و افكار ودرقلمرو ادبيات صورت گيرد
اگردراين سه انقالب فرمان عقل سليم، مقتضيات زمين و زمان و تجربه های تلخ 

ايران « ميزان و رهبرخود قرار دهيم، آن وقت موفق به خلق وشيرين تاريخ را
آن وقت ايران ما ازپرتو جوانی و آزادی با ذكاوت نژادی « .واهم شدخ» جوان

، اين نظری است »وآريايی خودتمدن امروزی جهان را طراوت تازه خواهد بخشيد
ابرازکرد ) ١٢ص ١٢٩١(در ايرانشهر » خالصۀ عقايد ما« که کاظم زاده در مقالۀ

منتشر كرد،  ١٣٠٤ال اما در مقاله ديگری كه با عنوان شمارۀ نهم ايرانشهر در س
اروپايی شدن صرف را ديگر مفيد به مطلوب نمی دانست و به جای آن ريختن اساس 

»  حاوی مزايای تمدن شرق وغرب باشد « نويی را اساس نوی را الزم می ديد، که 
و به « است »  توحيد«                                         ً               اساس نو راه نجات، در نگاه جديد او منحصرا  در قبول فلسفۀ 

بنابران ترقيات . »           ّ                        همه شئون مل ی، اجتماعی و سياسی وغيره جا آوردن آن در در
او سپس برای » ولی نه با تماميت مفاسد ومعايب آن «  تمدن فرنگ را بايد قبول کرد

برنامه مشتمل برده بند ارائه می کند كه شامل براستقالل »نجات و سعادت ايران « 
ايرانيت، تفكيك  ، نشرو تعميم حس مليت و»ق صنايع ظريفهيتشو« اقتصادی،

                                                                      ّ  روحانيت از سياست، جنگ با فساد اخالقی، تعليم وتربيت زنان، تأسيس وحدت مل ی،
                     ّ                                               تعيين مقام و وظايف مل ت ايران درجامعه بشرازطريق حفظ استقالل وتعليم حس 

 .مليت و ايرانيت است
در سرمقاله » ما چه می خواهيم؟« ناشران فرنگستان نيز در پاسخ به اين سئوال كه  

ما می [...] ما می خواهيم ايران را اروپايی نماييم « شمارۀ اول خود جواب می دهند
ايران ”: خواهيم با حفظ مزايای اخالقی ذاتی ايران اين سخن بزرگ را به كار بنديم

ً              بايد روحا ، جسما ، ظاهرا ، باطنا  فرنگی مأب شود شرط تحصيل اين هدف از .  »"         ً      ً       ً       
يک انقالب «راز قرنها، رهايی ازجهل و بدبختی ونظر آنها بيداری ايران ازخواب د

 ». است  كه ما را از انسان قرون وسطی به انسان قرن بيستم ترقی دهد» اخالقی
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يكی ). ١٣٠٣فرنگستان، ( » همه چيز بايد نو گردد . ايران بايدزندگانی از سر گيرد«
ن مقاله ای اين عنوا. از شرايط اين انقالب جدايی امورمذهبی ازمسائل سياسی است

جدايی ازآن . منتشر شده است ١٣٠٤همان مجله در سال  ١٢/ ١١ست كه درشماره 
                                               ّ                     جهت ضروری است كه سياست برروابط ميان افراد هر مل ت، حكومت و روابط بين 

رابطه : الملل آن مشتمل است، برخالف مذهب كه دائر بر رابطۀ ديگری نيزهست
پيوند اين دو خاص . و ديگری روحانیميان مردم و خالق؛ همچنين يكی مادی است 

كه خليفه «نويسنده سپس تركيۀ جوان را سرمشق می گيرد جايی . جوامع گذشته است
را مخلوع، قوانين قديمه را حذف، راه تعليم و تربيت را برای زنان باز و در عرض 

 دهگذران»                                                         ّ        سه سال دويست قانون از روی بهترين قوانين اروپا از مجلس مل ی آنقوره
 )٥١٥ص (ندا
از . تركيۀ جديد برای خيلی از روشنفكران آن زمان ايران سرمشق اصالحات بود 

ترقيات « شوق زده از )  ١، ص١٣٠٣(جمله برای احمد فرهاد كه در فرنگستان 
سيالب خون مملكت تركيه را از خرافات « : فرياد می زند» حيرت انگيز ترك 

ترك با قدم های بلندی خود [...] د نوك شمشير سلحشوران پردۀ جهل را دري. شست
فرهاد خوشحال از اينکه انقالب اخالقی ترك اول زن را . »را به اروپا می رساند

اين است يک « که  نتيجه می گيرد. »آزادی او را پس داد» ] و[سعادتمند نمود 
  )٤٤(».انقالب اخالقی كه بايد سرمشق ايران گردد

 
صد سال کشاکش با « کتاب ازش همايون نوشتۀ داريو، بخشی ازچهاردهمفصل  ◀

      ً                                 که عمال  به آزادی اعتقاد نداشت دراين فصل  نظريه پرداز ناسيوناليسم مثبت »تجدد
 بود و وزيراطالعات وجهانگردی رژيم استبدادی شاههمايون . آورده شده است

شاه را بدون چون وچرای وزيران رژيم شاه از خود اختياری نداشتند و دستورات 
، به دنبال تشکيل حزب رستاخيز ايران، به آن ١٣۵٣در سال او . کردند اجرا می

م مقام دبيرکل انتخاب شد، نکته ای که محتاج به توضيح است ئپيوست و به عنوان قا
ای  رهاننده«تاکيد می کند  اينکه داريوش همايون رضا خان را با نادر مقايسه کرده و

درافکارعمومی ايرانيان . گی برساندبه بزر ايران را باز و برخيزد که نادروار
 سايه دو ساخت، زير های مشروطه رامی ای که آرمان عنصر آزاديخواهی، در آميزه

رضاخان برکشيده انگليس بود، ».ديگر يعنی ناسيوناليسم وترقيخواهی رفت عنصر
درمجلس که انقراض ١٣٠٤آبان  ٩دوم خود  یکودتا و١٢٩٩درکودتای سوم اسفند

بر اکثر نمايندگان دست نشانده  با حمايت انگليس وانون اساسی بود قاجاريه ناقض ق
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بدنبال آن با انتخابات  مهندسی شده برضد قانون اساسی  و. مردم ايران تحميل گرديد
ارتش رضاخانی در خدمت . ديبا تشکيل مجلس مؤسسان فرمايشی به سلطنت رس

به وسيله لياقت و  نادرقلی افشار .بيگانگان برای سرکوب مردم و عشاير بود
دست بيگانگان را از  .اير و اقوام داخلی شاه گرديدششايستگی خود و از حمايت ع

      .  ايران کوتاه کرد و قوای خارجی را از ايران راند
آزادی و استقالل ايران منافات و  نظرات ناسيوناليستی داريوش همايون با     

نيت و ترقی، جامعه ايران توسعه و ام به اين باوراست که بنام او .مغايرت دارد
پيشرفت می کند، زيرا وزير رژيم شاه مستبد و دست نشانده بودن از اين طرز فکر 

رضا شاه اگر بتوان حال « : بدين باور استاز اينرو داريوش همايون . ناشی می شود
کرد آن  گر يک رويداد خالصه و جلوه های پايانی مشروطه اول را در و روز سال

 آور احمدشاه و پرستی شرم پول از: است١٩١٩قرارداد سر د، پيکاربررويدا
جا  وزيران و رجال دست درکار؛ از بيچارگی محض ايران که به هيچ وزير و نخست

 توانستند از های خامه به مزدی که با سرهای افراشته می دادند؛ از روزنامه راهش نمی
زآن نمانده بود ولی به همان دليل که هرچند جز نامی ا پايان يافتن استقالل ايران،

گستاخی امپرياليستی وزارت  رفت، دفاع کنند؛ از می حياتی بشمار مهم و بسيار
روز  شمردــ وبا رجال و پادشاهی که هر خارجه انگلستان که ايرانيان را به کس نمی

بود ــ و در ميان اين تصويربه ننگ آغشته، مردمی،  حقی هم نمی خواستند بی پول می
ن ده ميليون تن قحطی و وبا زده، که با دست تهی درکشوری پاره پاره، از ته مانده آ

شرافت خود نگهداری کردند؛ آن سياستگران و روشنفکرانی که نه دلشان از تهديد به 
لرزه درآمد و نه دندانشان به شيرينی کند شد؛ آن مجلسی که نشان داد به هر روی 

 .مجلس مشروطه است
، کمتر کسی به اين ميراث disappointmentای نوميدی و سرخوردگی ه در آن سال   

 paradigmبار ديگر سرمشق آرمانی . گذاشت انقالب مشروطه ارج چندان می
درسی که از . ها چيره شده بود اصالحات با دست آهنين از باال بر ذهن و اميرکبير

گرای گرفتند ضرورت تاکيد بر حکومت اقتدار ناکامی حکومت مشروطه می
authoritaria  ،نيرومند بود که کشور را امن واز بيگانگان و سرکشان پاک کند

عمومی  در افکار. ای که نادروار برخيزد و ايران را باز به بزرگی برساند رهاننده
ساخت، زير  های مشروطه را می ای که آرمان آزاديخواهی، در آميزه ايرانيان عنصر

هنگامی که رضاخان . ليسم و ترقيخواهی رفتسايه دو عنصر ديگر يعنی ناسيونا
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سردارسپه در جامه مرد نيرومند و رهاننده ملی پديدار شد جز سران عشاير و اقليتی 
  .پيشه، هيچ مخالف جدی نداشت از سرامدان سياسی، از جمله آخوندهای سياست

 
* * * 

يک مکتب تاريخنگاری حزبی در ايران  ١٩۴١/ ١٣٢٠از سوم شهريور   
های تاريخی  ذاری شد که ويژگيش نه تنها ديد يکسويه و غيرانتقادی بيشتر نوشتهگ پايه

ها  ايران بود، شيوه کشکولی را نيز در نوشتن تاريخ پايه گذاشت ــ رويهم ريختن داده
آماج بيشتر اين . هيچ تحليل و نظم منطقی و توجه به ارزش و درستی آنها بی

لوی و شخص رضاشاه بود و ازاينجا آغاز ها محکوم کردن پادشاهی په تاريخنگاری
کردند که ميان رضاشاه و مشروطه فاصله بيندازند و پادشاهی او را نه تنها 

 ها تز آن وانمود سازند؛ و با ناديده گرفتن کاستی غيرمشروطه بلکه ضد و آنتی
، و بويژه مشروطه  های بزرگنمائی دستاوردهای مجلس خواهان، وشکست مشروطه

دشاه در هاله قهرمان آزادی و استقالل، دوران رضاشاه را پايان پوشاندن احم
) استقالل(و حاکميت ملی ) دمکراسی(عصری که ايران در آن گويا به حاکميت مردم 

 )  ٤٥(».هر دو رسيده بود قلمداد کنند
همچنانکه رضاشاه به گروهی از شاهزادگان قاجار گفت که پادشاهی را او از ... «  

سردارسپه  جی را که دررهگذر افتاده بود برداشت، مشروطه را نيزکسی نگرفت وتا
خواهان  شکست جنبش مشروطه در برآوردن بيشتر آرزوهای مشروطه .شکست نداد

آنچه از رضاشاه شکست . بود که نيازبه رضاشاه را در جامعه ايران پديد آورد
که آزادی  politicosخورداقليتی درمجلس چهارم بودو يک گروه کوچک سياسيکار 

از آنها گذشته در سرتاسر ايران نه نشانی از حکومت قانون . خود را از دست دادند
نه  شد بود، نه حقوق فرد ايرانی ــ حتا در مفهوم بسيارتنگ آن روزهاــ رعايت می

گفتمان جامعه و . داشتند بيشترمردم، دسترسی به کمترين خدمات اجتماعی می
 .اخت کافی برای آن بوجود نيامده بودحکومت، دمکراتيک بود ولی زيرس

بايد  های رايج می در بررسی رضاشاه ــ و بيشتر تاريخ همزمان ما ــ از کليشه   
دوری جست، و به ابعاد گوناگون شخصيت خود او و اوضاع و احوالی که رضاشاه 

در او ما، هم دنباله سنت ناسيوناليست . خواست و ممکن ساخت بيشتر پرداخت را می
خواهی  بينيم ــ مردی که بسياری از آرزوهای پدران جنبش مشروطه قيخواه را میوتر

را به عمل در آورد ــ هم مردی را که اعتقادی جز به زور و پول نداشت و عنصر 
ای از خودکامه  اصلی آزاديخواهی و مردمی را از مشروطه حذف کرد؛ هم نمونه
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را که ولتر، ليبرال ) داد منوربه اصطالح آن روزها استب( enligtenedروشنرای 
ها، از ستايندگان و تاريخنگاران آن  بزرگ سده هژدهم، رو در رو با واپسماندگی توده

از لوئی چهاردهم دوران (بود و از سده هفدهم سياست اروپا را زير سايه خود گرفت 
های ديگرشان در  کلبر تا پترکبير و فردريک بزرگ و ژزف دوم اتريش و نمونه

گذرای تاريخ   ؛ وهم، چنانکه اشاره شد نخستين تجربه)و پرتغال و بسياری ديگرسوئد 
 .ايران را با سزاريسم يا بناپارتيسم

اما بيش از همه رضاشاه از نظر خلق و خو دنباله سنت سلطان مستبد شرقی بود    
در آزمندی خود برای (کرد  که در خدمت تجدد و دريک فضای نوشونده عمل می

های مردم که پادشاه اختياردارسرتاسر کشور را از بزرگترين زمينداران  نگرفتن زمي
سنگين برای خودش  ايران کرد، او بدترين ويژگی پادشاهی سنتی را به بهای بسيار

 های بسياری از رضاشاه مردی باخلق وخوو روش.) کشور به نمايش گذاشت و
معه امروزی نيزهمان گذاری يک جا در پايه پادشاهان بزرگ تاريخ ايران بود و

خواهان گرفته بود، اما به   برنامه سياسيش رااز مشروطه .ها رابکاربرد روش
مانند بسياری . نگريست اثر، اگر نه پاک تباه شده، می بيشتر آنان به چشم مردانی بی

از همزمانانش دموکراسی را برای ايران نامناسب و برای برنامه اصالحات خود 
رهنه، هم باسرشتش سازگاری بيشترداشت هم زورب. شمرد مزاحم می
  )٤٦(»  ...باباورهايش

اما او پس ازيک . بود مشروعيت برای رضاشاه اساسا با اقتدار حکومتی يکی می..... 
انقالب مردمی، و ازسربازی به پادشاهی رسيده بود و بيش از قدرت حکومتی را 

اسی بقيه مشروعيت را نگهداشتن ظواهر قانون اس دستاوردهايش و. داشت الزم می
دانست که  خدمات خود می را چنان وامدار کشور سرتاسر او. کرد فراهم می

. جانشين مشروعيت ساخت)اش باهمه ناپايداری شناخته(شناسی مردم را حق
مشروعيت که جنبه نهادی دارد و مستلزم پذيرفته بودن کليت نظام از سوی مردم، به 

شود از  ت و با فرازونشيب بخت، کم و زياد نمیزبان ديگر قانونی بودن حکومت، اس
بود که اقتدار خود را  برای حکومت الزم و کافی می: فرايند سياسی کنار زده شد

رضاشاه برای رسيدن به ثبات سياسی، قدرت را همه در . برقرار سازد و کار کند
ش آميز ولی نتيجه طرفه. خود متمرکز کرد و هرچه توانست برای کشور انجام داد

حکومت درهرناکامی و ناسزاواری، . ثباتی را در ذات رژيم جاگير کرد آن بود که بی
اين هر دو روند در دوران . داد مشروعيت و بلکه علت وجوديش را از دست می

  )٤٧( .دمحمرضا شاه تندتر شد
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کاوه بيات . ، دربارۀ نظريات علی اکبرداوراستشانزدهم وفصل پانزدهم  ◀

دگرگونی : می نويسد»سی داوروتأسيس دولت مدرن درايران انديشه سيا«دربارۀ
و بويژه تغييرساختار  - ايران درسالهای بين دو جنگ جهانی ازبسياری جهات 

يکی از مهمترين چهره هايی که در طرح . دگرگونی  اساسی و مهمی بود –اقتصادی 
حاکميت  و ايجاد اين تحول نقش داشت  ميرزا علی اکبر داور است که هم در تثبيت

رضا شاه عامل عمدۀ اين دگرگونی مؤثر بود وهم در شکل دادن به تحوالت اداری 
مراحل نخست اين دوره، يعنی سالهای اول دهۀ . واقتصادی ايران در مرحلۀ بعدی

برای بسياری . ياسیس گذر ، سالهايی است آکنده ازچرخشهای سريع  و زود١٣٠٠
ف مشخص ديگری در بين نيست؛ تا از بازيگران صحنه جز کسب قدرت فائقه هد

با هر حادثه و تحولی درعرصۀ تحوالت . دوسه سال نيز مرجع نهايی قدرت نامعلوم
سياسی کشوربا آرايش جديد از نيروهای سياسی موجود روبرومی شويم؛ مخالفت 

... ديروز، حمايت امروز،رويارويی در مرحله ای، همراهی در مرحله ای ديگر 
های فعال اين دوره است که بر خالف بسياری  يا موافقين داوراز معدود چهره 

سياسی عصرخود، ازبدو کاربا يک جهان بينی وبرنامۀ مشخص سياسی پا به ميدان 
طرح و شناخت جوانبی چند ازاين جهان بينی و برنامۀ مشخص . سياست نهاد نهاد

در اين سياسی که موضوع اصلی اين بررسی است، نه تنها عملکرد سياسی داور را 
دوره ای که داور بعنوان وکيل مجلس چهارم، مدير  - روشن می سازد دوران پرتکاپو

بلکه درعين  –مؤسس حزب راديکال نقش فعالی درآن ايفا کرد روزنامۀ مرد آزاد و
تفکروانديشۀ نهفته دربسياری از دگرگونی های بعدی عصر  حال رکن مهمی ازطرز

وررا درمقام يکی ازعوامل مهم اجرايی در پهلوی را آشکار می سازد، عصری که دا
  )١( »....رأس خود  داشت

تحولی، رکن اصلی انديشۀ  الويت مطلق اقتصاد به مثابه شالودۀ هرگونه تغيير و...«
نوشته هايش اين پرسش مطرح است که چگونه  اکثر در. داور را تشکيل می دهد

يا، مخالف اصول مسلم خالف تجربۀ دن بر... «قائدين سياسی ايران زعمای قوم و
 ات اقتصادی را شرط اول و قطعی اصالحات اداری وحعلمی مغرب زمين اصال

اين است که هر  )٢(».سياسی ندانسته، گمان می کنند که با وجود فقر می توان آدم شد
چنين مملکت عقب »  اصالح سياسی واداری و ادبی « گونه سعی و تالش را در

 )٣(» .کوشش بی فايده« دانسته  و »  کورو ری وسمه براب« مانده ای  را نيز
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آن است که پيدايش وضعيت اسفناک فعلی چندان علل پيچيده  شگفتی وی بيشتراز
ايران ... «درک آنها ناتوان هستند فهم و وغامضی نيز ندارد که زعمای ما اينچنين در

تا زمانی  )٤(» .سابق شده از دنيای خارج ايران آبادتر. پنجاه سال قبل نيست از خرابتر
مادامی که ...«مشابه  بود سراسر جهان بالنسبه همسان و معشيت در که شيوۀ توليد و

آن دقيقه ای که اروپا سوار راه آهن شد،  ولی از. تفاوتی نداشت ديگر آنقدرها فرق و
هرقدر ميل داريد ... «اينک » .طبيعت ملت االغ سوار ايران را محکوم به ذلت کرد

. سياه بپوشيد. تا دلتان می خواهد لعنت بفرستيد. بده بکشيد، کف بکنيدفحش بدهيد، عر
 تا از از اين روما نيز )٥(.اين حکم طبيعت است، استيناف برنمی دارد. بست بنشينيد

روزگاری . مستأصل خواهيم ماند مفلوک و لحاظ اقتصادی متحول نشويم،
می بافتيم و خودمان می خودمان . خودمان می کاشتيم و خودمان می خورديم...«بود

خالصه بااروپا زيادمعامله نمی . اسلحه مان هم کار خودمان بود. پوشيديم
ولی ... «وبهترازاجناس ما توليد نمی کرد زيرااروپايی نيزاجناسی ارزانتر»...کرديم

جنسهای . برگشت، اختراعات اروپا اوضاع اقتصادی غرب را تغييرداد بعد روزگار
بحران اقتصادی و » .نتر بود بازار امتعۀ وطنی را شکستفرنگی چون بهتروارزا

ورشکستگی تجاری ايران را فرا گرفت و بحران اقتصادی نيز به نوبت 
                                              ً                    هزار رنگ بحران سياسی به جان ما انداخت و ما اصال  متوجه نشديم که درد ...«خود

ه ازآنجايی ک )٦(»...واقعی ما چيست ومادۀ فساد اخالق شخصی وعمومی ما کجاست
زندگانی طوری است که تمام ممالک عالم مثل حلقه های زنجيربه هم ...« امروزه

ايران را به حرکت ... «تا انقالب صنعتی  )٧( .ازاين وضع گريزی نيست» ..مربوطند
 )٨(»...خواهيم ماند نيندازد ما همان ملت بالکش، گرسنه، پالس پوش نجيبی که هستيم،

. خير وآزادی واستقالل قصيده وغزل ساخت؟ برای مساوات... «مگرژاپن چه کرد
روزی دوهزاردور تسبيح به استبداد وحکام جورومأمورين بخود بريده لعنت فرستاد؟ 

حتی قسم هم .                                       ً وفرياد زد خارجی مانع ترقی من است؟ ابدا  ... هفده سال نعره کشيد. نه
قطرۀ نخورد که برای حفظ اساس مقدس مشروطيت وتشييد مبانی استقالل تاآخرين 

فهميدند که مدارس، ن چو وطن پرستهای ژاپون هم...به هيچ وجه. خونش را می دهد
کرد و با تحول  ادارات و چرخهای سياسی اروپا را فقط  با راه آهن می شود وارد

  )٩(» ...اين بود اول به تغييراوضاع مادی پرداختند.ممکن است نگاه داشت
                           ّ   حکومت های دورۀ استبداد تشد د و« د از نظرداورميان استبداد، يعنی استبدا...«

« صورتی که اگر در )١٠(»سختی می کردند ولی نه برای تربيت و ترقی ملت ايران
موافق اصول علمی اروپا اول به ]...و...[زوربه دست ايرانی وبرای ترقی ايران باشد
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 آن گاه حاصل کارخود» ...انقالب مادی بپردازد، اول اساس زندگانی ماراتغييربدهد
» قبامت ملی « از.استقامت نشان بدهيد...«.بروسيله ای که اتخاذشد بود تأييدی خواهد

اعتنا نداشته باشيد و بگذاريد شما را دست راست سنان ابن انس » هو« به . نترسيد
ده سال نخواهد کشيد که آثار . فرمان خيانت شماراصادر کنند» ملت نجيب« بدانندو

  ) ٤٨( )١١(» ...خواهد شد کارسيمای مملکت آش قطعی نجات  در
  
در پاسخ » ور و ايران به زمان رضا شاهادر بارۀ د«  احمد سيف  فصل هفدهم، ◀

 حيث آمار و مستندات اداری تا از] آيا: [ايران که در اين پرسش يک روزنامه نگار
 می دانيد سازگار اقتصاد دوران پس از داورمنطبق و چه اندازه گزارش کالرک رابا

 : ويسد؟  می ن
واقعيت اين است که وضعيت اقتصادی ايران  وچه پس از داور داور چه قبل از

بارۀ مسائل اساسی  می گويم که دولت رضاشاه در   ّ              حت ی فراتر رفته و. تعريفی نداشت
اقتصاد ايران درآن دوران فاقد برنامه و دورنما بود دراين حوزه ها کاری که کاری 

ل پيشتردرعکس العمل به بحران همه جانبه ای که اگرچه چند سا. باشد انجام نگرفت
م اسفند  ّ         برايران حاکم بود، انقالب مشروطه را از سر گذرانده بوديم ولی کودتای سو                                                                    

مشکل اقتصاد و جامعۀ . به واقع بازگشتی بود به نظام حکومتی ناصرالدين شاهی
ريخی مادراين بودند يا نبودند، شوربختی تا» مصلح«ايران اين نبود که ديکتاتورهايش

         ّ                               ّ       ّ                           بود که حت ی روشنفکران ماهم درآن دوره، مقد مات تجد د و مدرنيته را خوب نفهميده 
بودند و آن را با ساختمان سازی و راه سازی عوضی گرفته بودند چون اگر مرتکب 
اين خبط اساسی نمی شدند دليلی نداشت که برای مثال زنده ياد ملک الشعرا بهار 

ضامن خير و صالح جامعه « باشد که می تواند » لحديکتاتور مص« خواستار 
  ّ                              ّ  حت ی فراتر رفته و معتقد است که عل ت » استبداد يا روح قانون« و بعد درمقالۀ . »باشد

هرچه « و بعد » کسی ازدولت نمی ترسد« ناامنی و شورش ها درايران اين است که 
 استبداد« ه اگرچه ب. »استبداد يک دولت بيشتر است نظم آن دولت زيادتر است

اشاره می کند ولی آن چه بايد انجام می گرفت ايجاد نهادهای الزم برای » قانون
که » ترس از دولت« اجرای قانون بود و آن چه که درپناه قانون به دست می آيد نه 

ولی آن چه که دراين سالها . امنيت درپناه قانون و درپناه يک دولت قانونمند است
« سراسری شده است که ذهنيت ساده انديش ما اين ترس را  داريم ترس و عدم امنيت

ّ                       می خواند و روشن است که اگرفارغ ازحب  و بعض سياسی به وارسی » امنيت                                   
                                                 ّ                         واقعيت ها بپردازيم سياستهای اين دوره را به طور کل ی سياستهای گمراهی خواهيم 
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تی که ما امنيت درپناه قانون منشاء خير است و رونق اقتصادی و اين امني. يافت
مثل موريانه مغز ساختار  -                        ّ     يعنی اين ترس سراسری ومل ی شده - درايران داشتيم

شاهد من هم اين است که همين که خود رضاشاه از . اقتصادی و سياسی را می خورد
همۀ مسايل به کنار، . صحنه ناپديد شد، اغتشاش و خرابی کشور را در برگرفت

سنده کنيم، بايد پرسيد که برسرشان دردورۀ                                 ّ   اگرتنها به سه نهاد يک جامعۀ متجد د ب
م هم احزاب، ! ؟رضا شاه چه آمده است م هم مطبوعات و سو  ل نهاد مجلس و دو  ّ             او                   ّ                 ّ  

                                                                       ً     نهاد مجلس که درايران سابقۀ زيادی نداشت ولی از مجلس چهارم به بعد، تقريبا  هيچ 
 وضعيت مطبوعات و احزاب هم که روشن تر. کس بدون موافقت رضاشاه وکيل نشد
نکته ام اين است که اقتصاد و سياست پردازی . از آن است که توضيح بيشتری بطلبد

وقتی شمای نوعی، . اقتصادی در خالء شکل نمی گيرد و در خالء جواب نمی دهد
                        ّ                                                ّ    همان مجلس نو پا را از حي زانتفاع می اندازيد، و جلوی مطبوعات تازه پا را سد  می 

، خوب انتظار داريد که درحوزۀ اقتصاد کنيد و همۀ احزاب را هم جمع می کنيد
همان گونه که دراين گزارش هم  .معجزه بشود؟ خوب نمی شود کما اين که نشده است

آمده است اگرچه مشکل اصلی اقتصاد ايران در اين دوران خرابی وضع کشاورزی 
ّ                  آن است، ولی برای ده سال هيچ توج هی به اين بخش نشد به غير از اين که می دانيم  -                               

سند مالکيت زمين به نام خود صادر کرده  ٤٤٠٠٠سال، رضا شاه  ١٧ر طول د
و می دانيم که درآمدهای نه چندان زياد  - )زمين های مردم را غصب کردند( است 

ً            دولت هم عمدتا  صرف قشون شد بودجۀ وزارت جنگ به  ١٣٠٨برای مثال در .              
ّ      تنهائی بيش از ده برابر کل  بودجۀ وزارت فوائد عام ه، مع                       ّ و اين . ارف و بهداری بود                        

فرمانهای او غير قابل « را خبر داريم که همان طور که دراين گزارش هم آمده است 
می خواهد درايران باشد ويا درهرکجای ديگر، از بطن اين شيوه . »تغييرمی باشد

                                                                      ّ         ادارۀ امور يک اقتصاد پايدار و پررونق درنمی آيد و ايران از اين قاعدۀ کل ی مستثنی 
اگرچه سهم ايران از .     ّ                                           البت ه از دستکاری درآمارها هم کوتاهی نکرده بودند .نبود

   ً                       اصال  به ايران باز نمی گشت، % ٨٤درصد آن بود و  ١٦درآمدهای بخش نفت تنها 
ّ                                                         كل  درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی ايران اين حسن اضافی  ولی محاسبۀ  

ايران دراين دوره می داد كه »   ّ             ترق ی تجارت خارجی از توسعه و«را داشت كه نشان 
ّ                    به واقع صح ت نداشت و راست نبود          . 

                                            ّ                 صرف نظر از گزارش کالرک تا چه اندازه گردش و فع اليت اقتصادی عصر  - ٢
ّ                                                           رضا شاهی را با توج ه به نابسامانی عصر قاجار و پتانسيل موجود اقتصاد ايران پيش                   

 از عصر رضا شاه را کارآمد و مثمر ثمر ارزيابی می کنيد؟
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درپاسخ به پرسش قبلی شما هم گفتم، حاال هم اضافه می کنم دراين که درسالهای 
ولی نکته اين . پايانی سلسلۀ قاجاريه اوضاع درايران ناهنجاربود ترديدی وجود ندارد

                                                               ّ           است که برای تخفيف اين مشکالت چه بايد می شد و رضاشاه چه کرد؟ البت ه می دانيم 
ر رضا شاه اد عا ّ             ّ  که درموارد مکر  » مانند اروپا« کرد که می خواهد ايران را               

    ّ                      ّ                                 البت ه که اين هدف بسيار مقد سی بود ولی نه رضاشاه می دانست که . بازسازی کند
نه به ارزش های اجتماعی اروپا . اروپا چگونه اروپا شد و نه مشاوران و همراهانش

ّ                                                               توج ه کردند و نه به معيارهای سياسی آن و نه سعی کردند ازرمز و راز م   ّ    وف قيت   
وقتی کسری تراز پرداختها زياد شد، قانون انحصار . اقتصادی اروپا سردربياورند

. تجارت خارجی را تصويب کردند که خودش مصيبتی شد روی ديگر مصيبت ها
به غير از سلب مالکيت از بعضی از  - دربرخورد به مقولۀ زمين هيچ کاری نکردند
درواقع آن چه که انجام گرفت به . شاه زمين داران و ثبت مالکيت آن زمينها به اسم

تشخيص داده » خطرناک« بود يعنی بعضی ها را که » مصادرۀ تنبيهی« اصطالح 
ولی از اين کار دولت، وضعيت دهقانان نه فقط بهتر . بودند زمين های شان را گرفتند

رضاشاه و اراضی سلطنتی بخشی از  چون عالوه بر. نشد که به مراتب بدتر هم شد
ّ     رضاشاه و مشاورانش اين حد اقل  را . ک نصيبت نظاميان حاميان او هم شدامال   ّ                        

نفهميده بودند که اگرمی خواهند درمقابل نفوذ خارجی ايستادگی کنند، با وام ستانی از 
آنها نمی توان با آنها مقابله کرد و می دانيم که هروقت که انگليسی ها اراده می کردند 

 .يدند و رضاشاه و دولت ايران هم کوتاه می آمدپای دولت می کش زير فرش را از
يعنی  - کاری که بايد می کردند و نکرده بودند اين که حوايج ابتدائی و اساسی کشور

. بايد تامين می شد - کشاورزی و آموزش و بهداشت و بهبود شرايط زندگی هتوسع
سياسی به  راستای قانونمند کردن امور و تبديل حاکميت اختياری بايد رفته رفته در

. يک حاکميت قانونی حرکت می کردند که درست درجهت عکس آن قدم برداشتند
  ّ                                                       ّ                  حت ی قبل از اين که شاه بشود، رضاشاه فرماندۀ دائمی قوای مسل ح شد و بعد که شاه 
شد، تيمورتاش وزير دربار او که يکی از وزرای کابينه هم به حساب نمی آمد و به 

نه . هم مسئوليت نداشت، درعمل همه کاره شدبرابر مجلس شورا  همين خاطر در
    ّ       ّ                     و حت ی اگراد عای وزرات امور خارجۀ  فقط در همۀ جلسات کابينه شرکت می کرد

درواقع اين تيمورتاش است که برمملکت حکومت می کند « بريتاينا درست بوده باشد 
                             ً                            همين وزير دربار غير مسئول عمال  وزير امورخارجه هم بود و تا . »و نه شاه

واقع زيردرست  که فروغی وزير امور خارجه شد، ديگر وزرای خارجه در ١٣١٠
برابر رضا شاه مسئوليت  برابر مجلس که در تيمورتاش بودند و تيمورتاش هم نه در
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هم او بود که دربارۀ قرارهای تجاری ايران با دنيای بيرون مذاکره می کرد و . داشت
واقع  در. بوسيلۀ او انجام می گرفت  ّ                                     حت ی اغلب مذاکرات با شرکت نفت انگليس هم 

دارم به اين نکته اشاره می کنم که اگرچه نهادهای الزم برای رونق و توسعۀ 
اقتصادی درايران ضعيف بودند ولی همين نهادهای ضعيف با اقدامات رضاشاه 

ً                        تقريبا  بطور کامل بی فايده شدند براساس قوانين مشروطه، قرار بود دولتی که .       
دردورۀ رضاشاه  .        ّ                                  شورای مل ی مسئوليت دارد، مملکت را اداره کنددربرابر مجلس 

                                    ّ                                         هم نهاد دولت بی خاصيت شد و هم با تقل بات گسترده و اعمال نفوذ درانتخابات، نهاد 
پيشتر هم گفتم نهاد مطبوعات هم جان سالم به درنبرد و همين طور نهادهای  .مجلس

يران باشد يا درهرکجای خوب دراين شرايط، می خواهد درا. مربوط به احزاب
عمده ترين انتقادی که من به دورۀ . ديگر، اقتصاد پررونق و پايدار نخواهيد داشت

نهادهائی که بدون آنها هيچ . رضا شاه دارم ازبين بردن اين نهادهای نوپاست
درهمان اوايل . اقتصادی توسعه پيدا نمی کند و اقتصاد ايران هم استثنا برقاعده نبود

ضا شاه، اليحه به مجلس می برند برای انحالل عدليه و از مجلس می شاه شدن ر 
 ٢٥              ّ                و اينجا هم مصد ق است که درجلسۀ  خواهند که به دولت اجازۀ قانون گزاری بدهد

باشد مجلس بوزرا اجازه بدهد بروند  اگربنا« اعتراض می کند که ١٣٠٦خرداد 
   ّ               بت ه توضيحات بسيارال. »                                      ّ       قانون وضع کنند، پس وظيفۀ مجلس شورای مل ی چيست؟

  )٤٩.(بيشتری می دهد که از جزئيات می گذرم
  
گزارشی از اوضاع اقتصادی ( ديکتاتوری واقتصاد«عطا آيتی بنامفصل هيجدهم، ◀

« درنشريۀ تاريخ معاصرايران اسناد زيرراازسری اسناد ) ايران عصررضاشاه
ارجمند  وزارت امورخارجۀ فرانسه ترجمه کرده است که در دسترس خوانندگان

 :قرار می دهم 
  
  جمال صفری

  
  ١٣٩٨تيرماه  –فرانکفورت 
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  :توضيحات و مآخذ
  
صص / چاپ سی و هفتم/نشر نی/ علی رضاقلی/ جامعه شناسی نخبه کشی -  ١

١٠٤ - ١٠٥   
 ٣ص ١٣٨٧؛چاپ پنجم، ١٣٧٧تهران، نشرنی،»حکومت واليی،«کديور محسن - ٢
(  
  )١۶۶، ص ١٣٧٩ –نشر نی » دغدغه های حکومت دينی « محسن کديور  - ٣
 - چاپ نهم  –چاپخانه علمی »حقوق بگيران انگليس درايران«اسماعيل رائين -  ٤

  )  ۵١،ص   ١٣٧٣
وزيران ايرانی محبوس و « گفت وگو با ناصر تکميل همايون در بارۀ کتاب  -  ۵

شماره  ١٣٩٧آبان  ٢١دوشنبه  - اثر دمحم علی کشاورز صدر، روزنامۀ بهار » مقتول
۵۴٠  

ترجمه سرهنگ غالمرضا  گازيوروسکی،. ج. ،مارک١٣٣٢مرداد٢٨کودتای- ٦
   )  ٢۵نجاتی، شرکت سهامی انتشار، ص 

 
به » در ايران ١٩۵٣دمحم مصدق و کودتای «مارک گازيوروسکی، نويسند کتاب * 
گويد که مخالفت آمريکا با روی کار آمدن کاشانی لزوما به اين  سی فارسی می بی بی

 .ز او در لحظات حساس استفاده نکرده باشدمعنا نبود که ا
ميالدی با اکثر مأموران بازنشسته سيا که در  ١٩٨٠آقای گازيوروسکی در دهه 

گويد وقتی  ها می او به نقل از دو نفر از آن. کودتا شرکت داشتند صحبت کرده است
هزار دالرازطريق ١٠آن دومأمور- تالش اوليه برای سرنگونی مصدق ناکام ماند

های بازارتهران  برای کاشانی فرستادند تا دسته) احمد آرامش(ايرانی خود رابط
گويد که معلوم نيست پول به کاشانی  اين استاد تاريخ می. راعليه مصدق بسيج کند

 .رسيده يااگرهم رسيده، اوخبرداشته که دالرهاراسيا فرستاده بوده
ند که پول را به رابط می دانست) دو مأمورسيا(آنها «: گويد مارک گازيوروسکی می

 ».از پول را به کاشانی داد يا نه یدادند، اما خبر نداشتند که رابط لزوما تمام يا بخش
 

بنا بر اسناد، سيا از حدود : می نويسد»  اسناد سيا آمريکا«کامبيز فتاحی بروايت ** 
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در تيررس » هدف اطالعاتی«دو سال و نيم قبل از کودتا، کاشانی را به عنوان يک 
. را بر هم بزند» ائتالف نامقدس گروه مصدق و آيت هللا کاشانی«خود داشته تا 

تطميع : دو گزينه را پيشنهاد کردند) ١٩۵١مارس ( ١٣٢٩مقامات سيا در اسفند 
 .کاشانی با پول يا تخريب شخصيتش با حمالت تبليغاتی

تواند  پول می«آنها معتقد بودند که کاشانی به دنبال منافع شخصی خودش است و 
 .»نگرش او نسبت اياالت متحده را تحت تاثير قرار بدهد

مقامات ) ١٩۵١اوت  ٢٠مطابق ( ١٣٣٠مرداد  ٢٨در يک گزارش سفارت مورخ 
آمريکايی در تهران به واشنگتن گفتند که کاشانی به غير از خصومت شديد با بريتانيا 

د رشوه قبول طلب است؛ همچنين احتمال دار فرصت: يک ويژگی بارز ديگر دارد
حداقل يک مرتبه با سفارت آمريکا در اينجا برای دريافت «گذشته کند چرا که در 

کمک مالی تماس گرفته است تا از قرار معلوم در برابر آن، از سياست های آمريکا 
 .»حمايت کند

مرداد از  ٢٨اند که در کودتای  دمحم بهبهانی و ابوالقاسم کاشانی همواره متهم بوده
های مردانی چون شعبان  های جاسوسی آمريکا و بريتانيا پول گرفتند و دسته سازمان

ند تا مقدمه دها آور جعفری و طيب حاج رضايی را به طرفداری از شاه به خيابان
 .کودتای ارتش را فراهم کنند

ها قبل از وقوع کودتا با  دهد که کاشانی ماه مجموعه اسناد جديد دولت آمريکا نشان می
در تماس ) سيا(الت متحده و ماموران سازمان اطالعات مرکزی آمريکا سفارت ايا

کند که او به طور مستقيم در طرح کودتا  بوده است؛ هرچند اين اسناد ثابت نمی
 .ها پولی دريافت کرده باشد آمريکايی  شرکت داشته يا از

ی سر يک سند فوق. درمورد عملکرد دمحم بهبهانی صراحت بيشتری دارد ولی اسناد
ولی دولت (که مدتهاست در آرشيو ملی اياالت متحده از حالت طبقه بندی بيرون آمده 

آن دارد که  حکايت از ) آمريکا آن را در مجموعه اسناد جديد کودتای خود نياورده
مرداد برای کنار زدن مصدق با فرمان  ٢۵-٢۴چند روز قبل از تالش نافرجام شب 
زيادی پول به عوامل خود از جمله دمحم بهبهانی  شاه، سفارت آمريکا در تهران مبالغ

 .پرداخت کرده بود
  

تير  ٣١ -  ٢٠١٧ژوئيه  ٢٢  -  واشنگتن - سی بی کامبيز فتاحی بی - بی بی سی :  منبع
١٣٩۶  

،  »در ايران ١٩۵٣دمحم مصدق و کودتای «مارک گازيوروسکینگاه کنيد به کتاب 
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  ٢۶٣ -  ٢۶۵صص  – ١٣٨۴ –انتشارات قصيده سرا  –ترجمۀ علی مرشد زاد
فرزند شيخ عبدالکريم حائری يزدی، (فيلسوف فقيد، دکتر مهدى حائرى    -  ٧ 

به کوشش آقای حبيب الجوردی رئيس (در خاطرات خود ) بنيانگذار حوزه علميه قم
 –طرح  تاريخ شفاهی ايران در مرکز مطالعات خاورميانه دانشگاه هاروارد «

  )آمريکا
ِ       مطابق با اين باب  فقهی،. داريم » مباهته« عنوان  ، در فقه بابی تحت  -  ٨ اگر مردم «               

به دور کسی جمع شوند که محبوبيت و نفوذ زيادی دارد و در عين حال خالف اسالم 
سخن می گويد و نمی توان مردم را از اطراف او پراکنده کرد، می توان به 

با او در  زد و شخصيت او را تخريب کرد و از اين طريق» تهمت«و» بهتان«او
  ».پيچيد و از نفوذ و تأثيرش کاست

يک حرکت ارتجاعی  دردوقرن اخيرمتأسفانه شاهد«که می گويد ولی محسن کديور
درفقه هستيم، به اين معنی که بهتان و افترا و دروغ و نسبت خالف واقع دادن به 

  ».مبتدع را مجاز دانسته اند
اسالمی اسرائيليات به اخبار و  ولی در فرهنگ«: کديوردرادامه آن تأکيد می کند  

قصصی که از طريق بدخواهان داخل متون اسالمی شده و خرافی و دروغ و بی 
کسانی که معتقدند نظام اسالمی را به هر طريقی حتی با . بنيان است اطالق می شود

دروغ و بهتان و تهمت و افتراء به منتقدان و مخالفان بايد حفظ کرد، در حقيقت می 
حفظ نظام از طريق «قائالن به  –. اسرائيليات نظام را حفظ کنند خواهند با
) ٣٧۵ص  ٢الصول من الکافی، ج: (غالبا به يک حديث استناد می کنند» اسرائيليات

کسانی که در دين القای شبهه (هرگاه پس ازمن اهل ريب : رسول خدا فرمود«) ١(
، و بيزاری خود را از آنان وبدعت را ديديد، ازآنها بطورعلنی برائت جوئيد) می کنند

آشکار نمائيد، به آنها سخت دشنام دهيد، و درباره شان بدگوئی کنيد، تا به فساد 
که (بدعتهای آنان را ياد نگيرند  دراسالم طمع نکنند و مردم از آنها دوری نمايند، و

خداوند در برابر اين کاربرای شما ثواب می نويسد، ) اگراين کارها را کرديد
رياست مجلس خبرگان [مهدوی کنی رضا دمحم(» .تان را درآخرت باال می بردودرجات
بحث غيبت بدعت گزار،صفحه  عملی، دراخالق آغاز های ،کتاب نقطه[رهبری

انتشارات دانشگاه امام صادق :،چاپ جديد١٣٧٣ فرهنگ اسالمی، نشر دفتر ،٢٠٧
   )سايت  محسن کديور(» ١٣٩٠، )ع(

کند و با تمام وقاحت  در تهران  ه راتوجيه می در قاموس خمينی هدف  وسيل* 
 یهمه قول وقرارها وتعهدات خودکه درپاريس به ملت ايران و جهان داده بود، مزير
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َ     ِ أ س ف ل  ساف لاعلی عليين به «اواز  و! زند؟ َ  ْ وی سقوط اخالقی سقوط می کند زيرا »  َ ن  ي َ
خمينی   .شتازطرزفکر حوزه ای زورمدارانه ای بود که به آن سخت باورداناشی 

ذهنيت قرون وسطی روشن و واضح  به علی خامنه ای بطور ١٣۶۶دی  ١۶درنامۀ  
  : خود رابه نوشته می آورد

و آله وسلم ـ  یهللا عل یرسول هللا ـ صل ۀمطلق تياز وال یحکومت که شعبه ا... « 
 نماز و روزه یحت هياسالم است؛ و مقدم بر تمام احکام فرع هياز احکام اول یکياست 

است خراب کند و  ابانيخ ريرا که در مس یمنزل ايتواند مسجد  یحاکم م. و حج است
کند؛  ليتواند مساجد را در موقع لزوم تعط یحاکم م.                        ّ    پول منزل را به صاحبش رد  کند

رار باشد، در صورت یو مسجد . نشود، خراب کند بيکه رفع بدون تخر ی    ِ                 که ض 
که  یود با مردم بسته است، در موقعرا که خ یشرع یتواند قراردادها یحکومت م

 ا،ر یتواند هر امر یجانبه لغو کند و م کيآن قرارداد مخالف مصالح کشور باشد، 
آن مخالف مصالح اسالم است، از آن  انياست که جر یعباد ريغ ايو  یچه عباد

مهم  ضيتواند از حج، که از فرا یحکومت م .کند یرياست جلوگ نيکه چن یمادام
ً     دانست موقتا  جلوگ یکه مخالف صالح کشور اسالم یدر مواقعاست،  یاله  یري           
  .»کند

 ید ١۶ ،) جمهور و امام جمعه تهران سيرئ(یا خامنهبه علی  ینيخماز نامۀ *  
  ۴۵١  -  ۴۵٢،صص  ٢٠جلد  صحيفه نور( ١۴٠٨االول  یجماد ١۵/  ١٣۶۶

 
   ١٣٩٧بهمن  ٢١، چاپ نجف یتهمت در حکومت اسالم : سايت کديور   -  ٩

آقای خمينی  «  :می نويسد» خيانت به اميد« ابوالحسن بنی صدر در کتاب  – ١٠
اومی دانست . اجازه داد ده درصد از سهم امام صرف چاپ ونشر اين کتابها بشود

همين .مصدق راچاپ می کنيمکه ما انتشارات مصدق ايجاد کرده ايم و نطق های 
می داد که  م زد، آنروز  اجازهآقای خمينی که امروزمی گويد مصدق سيلی به اسال

زمان نيزبود که  ندر همي. وجوه شرعيه صرف چاپ نطق های همين مصدق بشود
  » .رژيم شاه پس ازمالحظه اين گرايش به ما،برسخت گيريها  نسبت  به ما افزود

   ٣٤٣، ص ١٣٨٢، نشردرخارج کشور، » خيانت به اميد« ابوالحسن بنی صدر* 
  
 ١٥وزارت ارشاد ، ص   – ١٣٦١ -  ١٥جلد » حيفه نورص«سخنرانی خمينی  - ١١ 

شار مختلف برای اق ١٣٦٠خرداد  ٢٥و نگاه کنيد به سخنرانی خمينی در صبح 
  مشهد، کارکنان شرکت واحد یاهل سنت، اهال ونيمازندران، روحان ونيمردم، روحان
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  ١٧٨،ص ١٨،ج»نور صحيفه « - پيشين  - ١٢
 ٢۵٢تا  ٢۵١حه صف - ٨جلد  - صحيفه نور پيشين ،   -  ١٣
، تحريف کدام انديشه ها، کدام "یاسطوره عرفان خمين"مقاله جمال صفری   -  ١٤

   ١٣٨٧تير  ٢خرداد تا  ٢٠از  ٦٩٩شماره  - نشريه انقالب اسالمی »  ارزش ها؟
در )بنای نظام جديد(نخستين معمار .عباس ميرزا«غالمحسين زرگری نژاد  -  ١٥

، زمستان ١٠٠٠٤١٠شماره پياپی  -  ٥شماره  ،٥٨، دوره ٤، مقاله » ايران معاصر
١٣٨٦    

بنيان گذارسياست  قائم مقام فراهانی؛« گروه انديشه  –روزنامه خراسان  - ١۶
شماره .  ١٤٣٩ربيع الثانی  ١٤.  ١٣٩٦دی  ١٢سه شنبه ، در ايران» موازنه منفی «

١٩٧  
قام در آينه زمان قائم م« بهرام فلسفی  خطابه يحيی دولت آبادی به نقل از کتاب – ١٧
، )شرح زندگانی سياسی، خصوصی و ادبی ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی( » 

  ) ٣٠١ – ٣٠٢، صص ١٣٧٣نشر پيام ، 
    ٣٠۴ص  - پيشين  – ١٨
  ٣٠٩- ٣١١صص  - پيشين  – ١٩
/ ش ١١۵٨ - )١بخش(انديشه سياسی قائم مقام فراهانی  - سايت راسخون  -  ٢٠

 )٢بخش(انديشه سياسی قائم مقام فراهانی  -  و م ١٧٧٩ - ١٨٣۵/ ق ١١٩٣ - ١٢۵١
  
  

 :پی نوشتها
نامه سياسی عصر قاجار، تصحيح و  های قاجاری، سی و يک اندرز سياست نامه. ١

، ١٣٩٥نژاد، انتشارات نگارستان انديشه، تهران  دکتر غالمحسين زرگری: تحشيه
 ١٤٦و  ١٤٥های  جلد اول، صفحه

: دمحم مشيری، تهران: ، صدرالتواريخ، به کوششدمحم حسن خان اعتمادالسلطنه. ٢
رضاقلی خان هدايت نيز با ذکر اين نکته که قائم . ١٣٦، ص ١٣٤٩انتشارات وحيد، 

نويسد  ، می»درهمه کماالت از اقران متفرد بود] و[دبيری توانا و وزيری دانا «مقام 
ل در امور ولی تشييد مبانی صدارت ووزارت خود را دراستبداد رای و استقال«که 

َ              صواب و خطای همی شمرد و هيچ يک از محرمان و مقربان  س د ه س نيه سلطنت را    ّ  ُ   ِ                                                
رضاقلی خان هدايت، روضه . »داد در وساطت و دخالت جزئيات و کليات مدخل نمی

 .٨١٦٤، ج دهم، ص ١٣٨٠اساطير، : الصفای ناصری، تهران
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٣ .state and government. 
 .١٣٧پيشين، ص  دمحم حسن خان اعتمادالسلطنه،. ٤
 صدرالتواريخ همان صفحه. ٥
 صدرالتواريخ، همان صفحه.  ٦
 ١٤٣صدر التواريخ، صفحه .  ٧
سيد بدرالدين : ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، منشآت قائم مقام، به کوشش. ٨

 .٣٢٨، ص ١٣٧٣انتشارات شرق، : يغمايی، تهران
 منشآت، همان صفحه. ٩

  ١٣٨صدرالتواريخ، صفحه . ١٠
  ٧٠منشآت، صفحه . ١١
   ٢٦١منشأت، صفحه . ١٢
انتشارات : ، مقاالت تاريخی، تهران»سرنوشت قائم مقام«فريدون آدميت، . ١٣

ها را آدميت از  های نقل شده در درون نقل قول واژه. ١٥- ١٦، صص ١٣٥٣شيبگير، 
 .متن اسناد ترجمه کرده است

مردی «های  تن گزارش واژه؛ آدميت توضيح داده است که در م١٦همان، ص . ١٤
 .با حروف التينی، اما به فارسی آمده است» يا نامردی

 ، همان صفحه»سرنوشت قائم مقام«فريدون آدميت، . ١٥
 .١٦- ١٧همان، صص . ١٦
 .١٢ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، پيشين، ص . ١٧
ای که از  ای به برادر خود در بازگشت به تبريز، پس از دوره قائم مقام در نامه. ١٨

شعر و تاريخ تبريز حرف توپ و سرباز است و «: نويسد کار بر کنار شده بود، می
خان ملک ساسانی، : به نقل از» !ای قزاق وصالداتذآيه و حديثش جهاد و غ

 .٩، ج دوم، ص ١٣٤٦شرکت سهامی فردوسی، : سياستگران دوره قاجار، تهران
 .٤٣شين، ص ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، منشآت، پي. ١٩
  ١٣منشأت، صفحه . ٢٠
های  های پراکنده قائم فراهانی، بخش دوم در نامه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، نامه. ٢١

: جهانگير قائم مقامی، تهران: ، به کوشش»مربوط به مأموريت گريبايدوف در ايران
 .٦٧، ص ١٣٥٩بنياد و فرهنگ ايران، 

  ٦٨ های پراکنده قائم مقام، صفحه نامه. ٢٢
  ٤٦های پراکنده قائم مقام، صفحه   نامه. ٢٣
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  ٤٤های پراکنده قائم مقام، صفحه  نامه. ٢٤
  ٧٨های پراکنده قائم مقام، صفحه  نامه. ٢٥
 ٤٤های پراکنده قائم مقام، صفحه  نامه. ٢٦
  ١٧٨های پراکنده قائم مقام، صفحه  نامه. ٢٧
کوشش اصغر فرمانفرمائيان قاجار سفرنامه رضا قلی ميرزا نوه فتحعلی شاه، به . ٢٨

  ٣٥، صفحه ١٣٤٧، تهران 
  

  ٩ - ١١صص -  ١٣۶٢انتشارات  دماوند ، » مقاالت تاريخی« فريدون آدميت   -  ٢١
  ۴۴ – ۴۶پيشين ، صص  - ٢٢
   ٤٦ – ٥٢پيشين ، صص  -  ٢٣
  ٢٠ – ٢٤ –صص  –يشين ،  -  ٢٤

   
  :سرنوشت ميرزا  قائم مقام فراهانی: پی نوشت 
    
 ٣٩قسمتی در جلد . مل دوقسمت از خاطرات کمپبل و مکمل يکديگر استآن شا  - ١
اسناد بايگانی وزارت  امور خارجۀ    ٦٠/  ٢١٥و قسمت  ديگر در جلد   ٦٠/ 

 .انگليس ضبط است
 .١٨٣٥مارس   ١٢، نامۀ   ٦٠/  ٣٨اسناد وزارت امورخارجۀ انگليس؛ جلد  - ٢
 .همان مآخذ – ٣
 ١٨٣٥فوريه  ٢٥خالصۀ مذاکرات با قائم مقام،  ،٦٠/  ٣٨اسناد انگليس،   -  ٤
 . ١٨٣٥فوريه   ٢٥قائم مقام ، ا ، خالصه مذاکرات ب٦٠/  ٣٨انگليسی، اسناد – ٥
 همان مأخذ – ٦
 ١٨٣٥مارس  ١٢، نامۀ   ٦٠/  ٣٨اسناد انگليس،   -  ٧
   ٣، گزارش  سری، ضميمۀ نمرۀ ٦٠/  ٣٧اسناد انگليس،   -  ٨
 

سايت مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی به » نگارستان باغ«عبدهللا انوار  -  ٢٥
  نقل از روزنامه اطالعات 

مقام، اطالعات  ای از تاريخ ايران ميرزا ابوالقاسم قائم ابراهيم تيموری، گوشه  -  ٢٦
  ١٣٨٠اقتصادی، - سياسی 

َ                فکر آزادی و مقد م ه نهضت مشروطيت « دکتر فريدون آدميت  -  - ٢٧ انتشارات »                 ّ
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     ٢٣ – ٢٤صص   -  ١٣٤٠- سخن 
    ٤٤ص  –پيشين   -  ٢٨
    ٥٧ – ٥٨صص  –پيشين   -  ٢٩
ماهنامه : شناسی شود منبع سپهساالر بايد در تاريخ باز: تکميل همايون - ٣٠

  بيداری انتشار بيست و سومين شماره نسيم 
انتشار زوار  –» خاطرات و خطرات« ) مخبرالسلطنه( حاج مهديقلی هدايت  – ٣١

   ٣٨٣ص  –١٣٦٣ –
   ٤٠٢ص - پيشين -  ٣٢
   ٣٩٧ص  - پيشين - ٣٣
 - ١٣٨٩ –نشر نی  –ترجمه فتاحی  - »تاريخ ايران مدرن« يرواند آبراهاميان  - ٣٤

   ٤١ص 
   ١٦٩ص - پيشين  - ٣٥
کاظم زاده  –ابوالحسن فروغی (،»                  ّ     ّ               چهار رساله در تجد د، مل يت، دين و آزادی« -  ٣٦

به کوشش هوشنگ کشاورز  -  )فخرالدين شادمان –سيدحسن تقی زاده  –ايرانشهر 
  ٥ -  ٦صص - انتشارات خاوران- صدر

   ٦ – ٧صص  ،  پيشين – ٣٧
  ١٤ – ١٥صص  ،پيشين – ٣٨
  ٦٩ -  ٧١پيشين ، صص  – ٣٩
مجله »مليت وروح ملی ايران«کاظم زاده ايرانشهربخشی ای از مقالۀ  -  ٤٠

 – ٢٠٦، صص  ٤شمارۀ  -  ١٩٢٣دسامبر ١٧=  ١٢٩٢اول دی ماه   - ايرانشهر
١٩٣  

شماره های   - آينده » قلمرو زبان فارسی« دکتر محمود افشار   بخشی از مقاله   -  ٤١
 ٦٤١ – ٦٤٤،صص  ١٣٧٠اسفند  –سال هفدهم، آذر  ١٢ – ٩

 –جلد دوم ، انتشارات توس  –)  دمحم علی ذکاء الملک(مقاالت دمحمعلی فروغی    - ٤٢
  ٦٨ -  ٧٢صص  -  ١٣٨٤

دفتر تاريخ  - به کوشش ايرج افشار) سلطنهاديب ال( خاطرات حسين سميعی  - ۴٣
  ۴٠٢: ، ص٣ مجموعه اسناد و منابع تاريخی، ج

هنری  –، انتشارات مؤسسه فرهنگی »      ّ      ّ       ّ ايراني ت، ملي ت، قومي ت«اصغر شيرازی -  ٤٤
  ٦٠٥ – ٦٣٢صص  ،١٣٩٥: چاپ اول- جهان کتاب 
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  : پی نوشت

 )١١، ص  ١٣٥٨( محمود افشار در كتاب ناصح ناطق  هكنيد به مقدم گاهن - ٥٧ 
بهمن ( ، ١تقدم » ... فقدان نقش مستلزم فقدان بودجه... «: منبع اصلی کاوه ٥٨

٣٢١ -   ٣٢٠) :  ١٣٠٦  
خود او داليلش را چهار قسمت كرده بود، ولی می توان آنها را در سه قسمت  -   ٥٩

 .نيزگنجاند
ايم، بزرگترين ما با اين دولت اين قدر محبت و اين قدر خيرخواهی كه داشته  -   ٦٠

 ٣٦٤، ص  ١٣٧٩( کاتوزيان : به  گاه کنيدن. »دليل بنده امنيتی است که ايجاد کرده
 )و بعد ١٨ص  ١٣٨٢( ؛ همو )

: به نيدكگاه دربارۀ كودتا و نقش رضاخان، نظاميان انگليسی و ديگران در آن ن  -  ٦١
  ) ١٣٨٦( و شاكری )  ١٣٧٧( ، غنی ) ١٣٧٩.( كاتوزيان

تأسف خود را از اين )  ٧٬١٣٠١/ ٢(مارۀ  اول روزنامۀ نوبهار او در ش – ٦٢ 
غفلت سياسيون ابراز می كند كه قرن بيستم ديگر نه نادر و بناپارت، بلكه واشنگتن 

صالح بزرگان و رجال ما در نادر شدن نيست، زيرا نادرها در محيط « می پروراند 
 )  ٢٢٥، ص ١، ج  ١٣٥٧( به بهار  نيدكگاه ن.( امروزی قابل دوام  نخواهند بود

، ص  ١٣٧٧( ذاكر حسين : به  نيدكگاه برای نمونه هايی از اين شعرها ن -   ٦٣
  و بعد ٥٠٨

  
نشر تالش : داريوش همايون، چاپ: نويسنده» صد سال كشاكش با تجدد«( - ٤٥

 )٢١ – ٢٢، صص ١٣٨٥
   ٢٦ – ٢٧صص   - پيشين  – ٤٦
  ٢٩ – ٣٠صص   - پيشين  – ٤٧
; گفتگو: مجله» نديشه سياسی داور و تأسيس دولت مدرن درايرانا«کاوه بيات -  ٤٨
  . ١١٦ – ١٣٣صص ;  ٢شماره  -  ١٣٧٢دی 

  
 :پاورقی ها

 عدليه نوشتۀ دکتر و کتاب داور زندگانی داور جامع ترين بررسی موجود از - ١
، برای آگاهی ازفعاليت های )١٣٦٩تهران،  انتشارات علمی، ( باقرعاقلی است

نگريد به دکتر محمود افشار،  سياست اروپا درايران، تهران، بنياد س بپسياسی اوس
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،  تهران، ٤، همچينن نامورارۀ دکتر محمود افشار ج ٤٥٤ – ٥٩موقوفات افشار، 
که رسائل ديگراسناد مبارزات آن . ٢٠٣٢ – ٢٠٥٦، صص ١٣٦٧موقوفات افشار

 ناخت بيشتر داورنوشته های زيرنيز در ش. دربردارد ١٩١٩ايام را بر ضد قرارداد 
( او چهل گفتار نوشتۀ دکترعيسی صديق در» علی اکبر داور«مقالۀ : مفيد می باشند

، عباسقلی گلشائيان، يادی از  ١١٩ – ٢٩، تهران، صص ١٣٥٢کتابفروشی دهخدا، 
کتاب خاطرات و اسناد، به کوشش سيف هللا وحيد نيا، تهران انتشارات  به نقل از داور

شرکت مرکزی، چاپخانۀ  و ؛علی وکيلی، داور١٨٤ – ٩٠، صص١٣٦٧وحيد، 
 .، تهران ١٣٤٣اطاق بازرگانی، 

تمامی اين بررسی . ١٣٠٢] تير[سرطان ٥، ٨٤روزنامۀ مرد آزاد، شمارۀ  -  ٢
درفاصلۀ » يادداشت يوميه« به نام براساس نوشته هايی مبتنی است که داور

پس نيز درارجاعات لهذا ازاين . دراين روزنامۀ نوشت١٣٠٢تا آبان١٣٠١بهمن
 .    ً                                                 صرفا  به ذکرشماره و تاريخ انشتار مرد از اکتفا خواهد شد

 ١٣٠١] بهمن[ دلو  ١١/٢٣ – ٣
  ١٣٠٢]  ارديبهش[ ثور  ٦/ ٤٤٨

 همانجا – ٥
 ١٣٠٢] مهر[ ميزان  ٢٨/ ١٥١  -  ٦ 

، دريکی ديگراز يادداشتهای يوميه نيزاين ١٣٠٢] مرداد[ اسد ٢٠/ ١١٣ – ٧
 ١٣٠٢اسد١٣/  ١٠٨بنگريد به .  رد بحث قرارگرفته استموضوع به تفصيل مو

 ١٣٠١] اسفند[حوت ٣/ ١٧ – ٨ 
 ١٣٠١دلو  ٢٥/ ١٢ – ٩

  ١٣٠٢سرطان  ٣٠/ ١٠١ – ١٠
 ١٣٠٢سرطان    ٢٦/  ٩٨ – ١١ 

- نياک- .ش. ه١٣٩٠آبان٢١شنبه»داور وايران به زمان رضا شاه«احمدسيف -  ٤٩
 يادداشتهای احمدسيف

http://niaak.blogspot.de/2011/11/blog-post_12.html 
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 فصل اول 

  
  در ايران» موازنه منفی «قائم مقام فراهانی؛بنيان گذارسياست 

  
 مردی که حتی دشمنان، وطن دوستی او را می ستودند

قائم مقام فراهانی؛بنيان گذارسياست « گروه انديشه روزنامۀ خراسان با عنوان
  : اينگونه نظر داده  است م مقام فراهانی در بارۀ  قائ» در ايران» موازنه منفی «
، يکی ازشخصيت »سيد الوزرا «ميرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانی، معروف به   

. های صاحب انديشه دراداره امورحکومتی ايران عصر قاجار محسوب می شود
پدرش، ميرزاعيسی، قائم مقام بزرگ، از شخصيت های تاثيرگذارعصرزنديه و 

خاندان قائم مقام، برخاسته ازمکتب ديوان ساالری سنتی و اصيل . قاجاريه بود
ايرانی است؛ همان عنصرايرانی مشهوری که همواره هنگام هجوم اقوام بيگانه، 

قائم مقام فراهانی .نقش مؤثری دربازسازی ساختار فرهنگی جامعه ايرانی داشت
وی ازسويی . درکنار عباس ميرزا، پايه گذار نگاهی نو به ايران وايرانی بود

باحمله به ساختار کهنه وفرسوده نظامی وانديشه حکومت داری، پرسش های 
ايجادکردوازسويی ديگر، به  مهمی دراذهان ايرانيان وبه ويژه عباس ميرزا

روشها وانديشه های بيگانه،به خصوص روس وانگليس،دربازسازی و نوسازی 
ا، مايه سرکوب اعتماد به ايران هيچ اعتمادی نداشت و التجا به روس وانگليس ر

 جيمز فريزردر. نفس حکام وزمينه سازذلت وزبونی مردم ايران می پنداشت
قائم (دفاع او «: تمجيد ازمقاومت و بی اعتمادی قائم مقام به بيگانگان، می نويسد

ازمنافع وحقوق مردم ايران، سيمای مردوطن پرستی رانشان می دهد که ) مقام
قائم  ».همسايگان،سخت ايستادگی و مبارزه می کرددربرابرزدوبندهای سياسی 

مقام مردی متفاوت با بسياری ازرجال زمانه خود بود، چنان که هر جا صالح 
می دانست، حتی درحضورشاه، نظرصائب خويش را ارائه می داد ودر رايزنی 
و مشاورتی که فتحعليشاه برای آغاز جنگ ترتيب داده بود، برخالف همه رجال 

دورانديشی، به زيان جنگ با روسيه اشاره کرده وبه فتحعلی شاه  متملق، با
باکسی که )شاه ايران(کسی که شش کرورماليات می گيرد«:يادآورشده بود
  ».ازدرجنگ درنمی آيد ) دولت روس( ، ششصد کرور
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 درمسيراستقالل همه جانبه 

  
ودی که در تاريخ معاصر ايران، در سياست های معد» موازنه منفی «راهبرد 

وبروز پيدا کرد، حاصل بذری بود که قائم مقام فراهانی  از رجال، مجال ظهور
انديشه ای که در آن . دوقرن قبل درذهن سياستمداران ايران پراکنده بود

روزگار، زمينه اش در رجال سياسی و حتی مردم عادی کمتر به بار و باور 
با اندک مايه تأثيری، نشست وشايد تنها درقهوه خانه ها و زمزمه های شبانه، 

قائم مقام فراهانی، شاگرد مکتب ميرزاعيسی قائم مقام، . دهان به دهان می گشت
پيشکارعباس ميرزا وليعهد تنهای ايران، عقب ماندگی فنی و رشد نيافتگی دولت 
وملت را درجنگ با روسها وکاسبکاری های انگلستان درمعامله خاک ميهن، 

زمجاور را، به چشم ديده ودريافته بود که تنها با يعنی منطقه قفقازومناطق زرخي
فراهم آوردن استقالل همه جانبه ايران، می توان درجاده ترقی و پيشرفت قدم 

وی درمقابل عشوه ورشوه «،به تعبير يکی ازنويسندگان معاصر. گذاشت
بيگانگان، هرگز تسليم نشدوحتی به قيمت جان، منافع ومصالح وطن خود را 

قائم مقام فراهانی باشناختی که ازبيگانگان،به ».واگذارنکردبه بيگانگان 
دمحم (خصوص روس وانگليس داشت، پس از آن که زمينه های استقرار شاه جديد

                              ً                               را در تهران فراهم آورد، اجبارا  درمقابل خواسته های ريز و درشت ) شاه قاجار
م، اگرچه قائم مقا. آن ها و نيز برخی رجال کم مايه و فرصت طلب قرار گرفت

درانديشه ترقی ايران، با تکيه برداشته های داخلی، استقالل و تکيه و اعتماد 
ازاين انديشه  نکردن به بيگانه وانديشه موازنه منفی،درمقابل رجالی که بعدها

استفاده کردند، يعنی اميرکبيرودکتر مصدق، پيش کسوت بود؛ اما نسبت به آنان، 
اوحتی ازحمايت اوليه شاه، همچون اميرکبير  .ابزارهای الزم رادراختيار نداشت

يا حمايت مردم همچون مصدق، برخوردار نبود و شايد، تنها به دليل سوگندی 
که عباس ميرزا از فرزندش دمحم ميرزا گرفته بود، توانست چند صباحی زنده 

  .بماند
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 اتکا به داشته های داخلی

  
قام نخستين فردی بود که درآن روزگار، به خوبی دريافت که کشتی شايد قائم م

ِ                                      به گ ل نشسته ايران، تنها به دست ايرانی رشد می کند وآگاه ومستقل و در سايه     
به همين منظور، او کوشيدازتبعات عهدنامه . داشته های بومی، قابل حرکت است

رفته ايران را  ترکمانچای درايران بکاهد وحتی درتالش بودکه اياالت ازدست
قائم مقام با کاپيتوالسيون و تبعات اقتصادی وسياسی قرارداد . هم بازگرداند

ترکمانچای به مبارزه برخاست و کوشيد از تأسيس کنسولخانه روس و انگليس 
وی در پاسخ به سفير انگليس که در پی ايجاد . درشهرهای ايران جلوگيری کند

کنسولخانه برای «گونه استدالل کردکه کنسولگری در شهرهای مختلف بود، اين 
چون روسهادايرکرده اند ، کنسولگری «:وچون وزيرمختارگفت»ايران زهراست

 :، قائم مقام درجواب گفت»انگليس، حکم پاد زهر را دارد 
 ». ايران آن قدر زهر خورده که ديگر رمقی برای او نمانده است«
  
َ   بی د ر «مقابله با تجارت      « 
  

 .شيد اقتصاد ايران را با تکيه بر امکانات داخلی نجات دهدقائم مقام می کو
او يکی از نخستين کسانی بود که در ميان ذوق زدگی درباريان درمقابل اجناس 
اروپايی، به نقش واردات بی رويه از ممالک فرنگ پی برد وبه قول خود می 

د و به مبارزه برخيزد، چرا که کنترل نکردن ورو» تجارت بی در «خواست با 
خروج کاال را باعث ويرانی تجارت ايران و خارج شدن طالی کشور، به نفع 

دوره کوتاه صدارت قائم مقام، اگر چه فرصت چندانی برای . بيگانه، می دانست
اصالحات عميق به وی نداد، اما سرمشقی که اوارائه کرد، راهنمای رجال آگاه 

انع اجرايی شدن انديشه قائم مقام از مو. بعد از وی، به خصوص اميرکبيرشد
در عرصه سياست ورزی، شيوه استبدادی و دربار . های خود در ايران آگاه بود

  . ذی نفوذ، نخستين مانعی بود که قائم مقام به مبارزه با آن همت گماشت
به همين دليل، سعی کرد ازقدرت شاه که برخاسته ازشيوه سلطنت سنتی ،پوسيده 

بنابراين، قائم مقام را می بايست نخستين . وحاکميت صحرانشينی بود، بکاهد
کسی دانست که کوشش می کرد، دگرگونی بنيادينی در جايگاه سلطنت ايجاد کند 
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                                                     ّ               و آن، کاستن از قدرت شاه و نيز مقابله با بيگانگان و رد  هر گونه پيشکش 
وهديه خارجی بود؛ زيرا از طمع وزياده خواهی های روس و انگليس وپشت 

                                 ّ ژاک موريه منشی سفارت انگليس از رد  . ن هدايا، آگاهی داشتپرده اعطای اي
  :هدايای سفيرانگليس ازسوی قائم مقام اظهارشگفتی می کندومی نويسد

درکشوری که غالب رجال آن رشوه گيرهستند،عمل اين مردخيلی حيرت « 
  ». تعجب آور بود و انگيز

  
 استفاده صحيح از دستاوردهای ديگران

  
گيری از رو شهای حکومت داری جهان و نيز ارتش يکپارچه، قائم مقام دربهره 

بی اعتنا نبود ومی کوشيد به شيوه دول اروپايی، مرز روشنی بين سلطنت و 
درک نکردن چنين مسئله ای، درباريان وشاه را عليه او شوراند . دولت ايجادکند

م واقدامات وی به توطئه عليه قدرت شاه تعبيرشد وچنان که درباره صدراعظ
ونخست وزيرهای مستقل پس از او نيز قابل مشاهده است،با برانگيخته شدن 
خشم وحسادت شاهانه ووسوسه های درباريان، مقدمات عزل و مرگ وی فراهم 

قائم مقام خيلی ميل داشت که درعالم وزارت خود، «:اعتماد الدوله می نويسد.شد
ندهد و عطايی به نوعی مختار باشد که سلطان بی رضای او به کسی کاری 

مخالفت قائم مقام و بی اعتمادی به بيگانگان به خصوص روس و .»نبخشد
انگليس، به معنای غفلت کامل وی از پيشرفت های ممالک رشد يافته غربی 
نبود وبعيد نيست که وی دررشد انديشه های اصالحی عباس ميرزا، نقش نخست 

شاره شد، در عرصه هما نگونه که درعرصه حکمرانی ا. را ايفا کرده باشد
تغييرساختار ارتش و سيستم دفاعی ايران نيز، اين صدراعظم آگاه شيوه سنتی و 
طاقت فرسای گذشته را سبب تحليل قوای سربازان می دانست و به دنبال شيوه 

چنان که به کار بردن الفاظی همچون سربازبه .های درست تر دراين عرصه بود
طان، ياور، سرهنگ، سرتيپ، اميرپنجه، جای واژه سالدات،سرجوخه، نايب، سل

اميرتومان و سردار که ابتدا به پيشنهاد ميرزا عيسی قائم مقام مطرح شده بود، 
  .در زمان ميرزا ابوالقاسم فراهانی، در ارتش ايران پيگيری واجرا شد
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 تغيير ادبيات سياسی

  
ا سرمشق رجال قائم مقام شيو های را در ادبيات سياسی ايران ارائه کرد که بعده

دراين شيوه، نخستين شرط، پيشرفت ايران و . سياسی مستقل ايرانی قرار گرفت
استقالل آن و نيز تمکين نکردن به خواسته ها ونفوذ نامشروع بيگانه تعريف 

در منش سياسی قائم مقام، راه رشد کشور، کاستن از قدرت سلطنت و . شده بود
در اعطای مناصب کشوری و لشکری  مقاومت در برابر اقدامات يک جانبه شاه

امری که باعث می شد به جای فروش مشاغل وبه کارگيری رجال درباری . بود
کشور  گذار کم مايه، با رعايت شايسته ساالری، افراد توانمندتربه مناصب تأثير

ورود کنند و آينده کشور را از راه تملق و راضی کردن شاه و دربارقاجار و با 
موضوعی که قائم مقام، در جنگ . هات آنان، به تباهی نکشانندتاييد همه اشتبا

. ايران و روس، با انتصاب افراد نااليق همچون آصف الدوله به چشم ديده بود
وی کوشيد با تفکيک دولت از سلطنت، مفهوم تازه ای را در ادبيات سياسی 

صت کشور رايج کند؛ اقدام خطرناکی که به علت ناآگاهی شاه و طمع رجال فر
منش سياسی ديگر قائم مقام، مبارزه با . طلب، مرگ زود هنگام وی را رقم زد

بنابراين، . فساد و به خصوص مبارزه با دريافت رشوه وهدايا از دول بيگانه بود
قائم مقام به تبع اقدامات قبلی، شرط نخست رهايی از بيگانگان و نيز پيشرفت 

دامات را از خود آغاز کرده بود؛ به او اين اق. ايران را، اصالح داخل می دانست
سرجان کمبپل، طی گزارشی . گونه ای که هرگزبه گرفتن رشوه راضی نمی شد

به حکومت انگليس، ضمن تأکيد برلياقت وکاردانی قائم مقام، به صراحت 
يک نفر در ايران هست که با پول نمی توان او را خريد و «اعتراف می کند که 

 ».آن قائم مقام است 
م مقام می کوشيد امور مالی کشور را سامان بخشد و در اين راه، از محدود قائ

سرانجام، آن همه . کردن حقوق درباريان وحتی شاه نيز، ابايی به خود راه نداد
نفوذ آمرانه قائم مقام بر دمحمشاه که آن را می توان با نفوذی که کاردينال 

دربرابر ميل درباريان و بر لوئی چهاردهم داشت، مقايسه کرد، » مازاران «
دشمنان واراده شاه مستبد، رنگ باخت ودر دومين سال سلطنت دمحمشاه، درباغ 

  )١(.نگارستان، به دستور وی، رخ در نقاب خاک کشيد
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 قائم مقام اول بزرگ فراهانی عيسی معروف ميرزا ميرزا:داريوش شهبازی

  
  ميرزا:می نويسد»اول قائم مقامفراهانی ميرزا بزرگ « داريوش شهبازی دربارۀ

عيسی معروف به ميرزا بزرگ قايم مقام اول ازسادات حسينی پسر ميرزا حسن 
الوزراء  و  اومعروف به سيد.پسرميرزاعيسی فراهانی اهل هزاوه فراهان است

 .وزير آذربايجان بود
خاندان قائم مقام از دوران صفويه و زنديه درکارديوان وسياست بودند،و از 

 .امير کبير و ايران/مملکت بشمار می رفتند مالکين بزرگ
وی را دو پسر با .ميرزا عيسی فزاهانی دردستگاه صفويه سمت مهرداری داشت

حسين درعصر زنديه به وزارت رسيد،و به ميرزا دمحم .نامهای حسين وحسن بود
ميرزا بزرگ فرزند همين .حسين وزيرشهرت يافت،بدان عهد حسن دستيار اوبود

 .فرهنگ جامع تاريخ/ميرزا حسن است
ميرزا عيسي . قائم مقام لقب دو تن از وزيران دانشمند ومشهور دوره قاجار است

                                    ّ                             مقام اول مشهوربه ميرزابزرگ،وزارت عب اس ميرزانايب السلطنه را داشت، قائم
 .و بعد ازاو لقب قائم مقام به پسرش ميرزا ابوالقاسم رسيد 

 :مهدی بامداد در باره لقب وی آورده
قائم مقام از دوران سلطنت فتحعلی شاه معمول شدبه اين معنی که چون لقب 

قمری بسمت وليعهدی تعيين و به ايالت ١٢١٣عباس ميرزا نايب السلطنه درسال
وزيروپيشکاری برای اوتعيين گرديد که در حقيقت قائم . آذربايجان فرستاده شد

درسال .ره می کردوکارهای عمومی ايالت راادا مقام صدارت در نزدوليعهد بوده
که عباس ميرزای نايب السلطنه خودمستقال عهده دار حکومت آذربايجان ١٢١٨

گرديد ميرزا عيسی درهمين سال ملقب به قائم مقام صدارت عظمی شدوکلمه 
  .۵١٢ص  شرح رجال،/»قائم مقام مخفف قائم مقام صدارت عظمی است

  
  سياست

ريخ تحوالت سالهای اخير اروپا ميرزا بزرگ از واقعيت سياست آگاه بود و با تا
آشنايی و خبر داشت وبخوبی و با دقت حوادث جاری آن دياررا تعقيب می 
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،و در پيش برد سياست ملی خود تعادل را نگاه می داشت و موازنه سياسی .کرد
  . که همان حد نگه داشتن است را مد نظرقرار می داد

 
 تفکر و انديشه

  
رزا بزرگ عالوه بر اسناد متقدمين ايرانی بايد در باره تفکرو انديشه تابناک مي

به آثارقلمی مامورين و مسافران اروپايی بخصوص انگليسی که در آن سال ها 
آذربايجان را ديده اند،وآن را بلحاظ نظم ترتيب ونکاتی ديگر ستوده اند اشاره 

که همگی در اين نکته متفق اند،آن آثار نتيجه شجاعت شخصی عباس کرد 
 .تدبير و کفايت وزير بصير او ميرزا بزرگ فراهانی بودميرزا و 

تربيت فرزندانی چون ميرزا ابو القاسم و حتی رشد و تربيت ميرزا تقی خان که 
در محيط خانواده ايشان پرورش يافت،می تواند در درک و فهم انديشه ميرزا 

 .بزرگ وجهه نظر قرار داد
می » کربالئی«در خطاب او را  بود که» کربالئی دمحم قربان«تصريح قائم مقام

کربالئی قربان پدر امير کبير، . بود» پيرو دين دمحم قربان«سجع مهرش . گفت
پس ازاو همين شغل . قائم مقام اول بود) ميرزا بزرگ(نخست آشپزميرزا عيسی 

منشات قائم /ابوالقاسم قائم مقام دوم منصوب داد را دردستگاه پسرش ميرزا
 .٢٩٨مقام،ص

 که ازمردان ).ميالدی١٨٠٨- ١٨۵١/قمری١٢٢۵-١٢۶٨(ان اميرکبيرخ ميرزاتقي
کم نظير تاريخ سرزمينمان است، اصالح طلبي و آزادی خواهی را در مکتب 
انديشه ای و فکری او آموخته بود و با لياقت و هوش سرشار خدادادی آن را به 

  .درجه ای باالتر و اعال تر رسانده بود 
 

  اصالحات-الف
  

هرچند ايران در .بايد طاليه دار اصالحات جديد در ايران دانست ميرزا بزرگ را
مواجهه با مدرنيته غربی وحوزه عقلی ونظری بعد ازاو نتوانست راه را 

سال هنوزچالش هايی درمسير خود ١٧٠هموارکند،وپس ازگذشت بيش از
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دارد،و برای رسيدن به مقصدی مناسب ودرخور فکر و انديشه ايرانی و فضای 
خود بايد باز هم طی طريق کند،ولی نخستين قدم های کسب علم  و اعتقادی 

آگاهی و توجه به تحوالت و تغييرات دنيای نو وتازه های اين عرصه را ميرزا 
بدان روزگار عباس ميرزا و ميرزا بزرگ پايه .بزرگ در آن عصر بر داشت

صر نکته مهمی که درعدم موفقيت اصالحات در آن ع.اصالحات جديد را ريختند
از دنيا رفت و بعد از ١٢٣٧،اينکه ميرزا بزرگ در سالبايد بدان توجه داشت

بدرود حيات گفت وبا رفتن اين دو، دوره بی ١٢۴٩او عباس ميرزا نيز در سال
  .،و آن برسر اين کشور آمد که می دانيم.سر وسامانی و ناتوانی دولت فرا رسيد

 :فريدون آدميت می نويسد
ح طلبی عباس ميرزای وليعهد و وزير فرزانه اش پيشروان اصلی مکتب اصال

ميرزا بزرگ قائم مقام بودند و پس از ميرزا بزرگ پسرش قائم مقام دوم در آن 
ميرزا بزرگ نه تنها مغز متفکر حکومت آذربايجان بود بلکه .راه گام بر داشت
يکی از ماموران روسی می نويسد؛وليعهد پطرکبير آينده ايران .مربی وليعهد بود

 m.kotzebue/است
و ديگری می نويسد؛شگفت آوربود که شاهزاده وليعهد دراين گوشه دنيااين 
اندازه درباره امورمهم سياسی ونظامی اروپا در ده ساله اخير معرفت درست 

وجود او دوره تازه ای را نويد می دهد که تاثير آن در تاريخ ملی ...داشته باشد
 .ايران قابل انکار نخواهد بود

بگومن چه بايد کنم که ايرانيان را هشيار  هد به نماينده ناپلئون گفته بود؛وليع
بايد ترک ايران و دم دستگاه را بگويم يا به دامان عاقلی متوسل شده آنچه ...نمايم

 .مسافرت به ارمنستان، در خور فهم شاهزاده است از او بياموزم
وزيرش ميرزا عباس ميرزا شخصيت پطرکبير را در خود مجسم می ساخت،و 

شارژدافر انگليس می نويسد؛ميرزا بزرگ يگانه .بزرگ دراونفوذ فراوان داشت
 گزارش ويلوک به کاسلرود،/وزيری است که نيکبختی وطنش رادردل دارد

  .ميالدی١٨١٧
موريرمی نويسد؛ ميرزا بزرگ خيلی بزرگترازهمه کسانی است که درايران 

  .ديدم
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١١٠                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

نيا جمع شوند نمی توانند او را به رشوه در باره او نوشته است؛اگر دفريزر
  .گيری و خيانت به وطنش وادار کنند

ويلوک شارژدافر انگليس می نويسد؛روش عباس ميرزا پس از مرگ ميرزا 
بزرگ تغيير يافته تسلطی که اوبروليعهد داشت ضعف های نفسانی عباس ميرزا 

نون  ياس بار دفتر خدمتش در آغاز اميد بخش بود اما اک...را پوشانده بود
  .ميالدی١٨٢۵گزارش ويلوک به جرج کانينگ،/است

  
  علوم عقلی و رواج دانش- ب
 

در جهت عقلی و رواج دانش جديد نيز کارهايی صورت گرفت؛عقايد کپرنيک و 
اصول علمی نيوتون شناخته شد،و عباس ميرزا خود يکی از افسران فرانسوی 

گردند و چون سرنگرفت به  به فرانسه روانه.به آموختن فن رياضيات پرداخت
عالقه ميرزا بزرگ را به اين کار از نامه ای که به .انگلستان اعزام شدند

 :کاسلرو وزير خارجه انليس نوشته می توان شناخت می گويد
چندگاه پيشتر چند کس از اهالی اين حدود که نجابتی و فطانتی داشتند مامور ...

 .قمری١٢٣١صل نامه ميرزا بزرگ،ا/گرديدند که در آن حدود کسب هنر نمايند
شاگردان ايرانی در انگلستان طب و مهندسی و حکمت طبيعی و نقشه برداری 
و صنعت چاپ و برخی فنون ديگر را آموختندهوشمندترين آنان ميرزا صالح 
شيرازی بود که نخستين روزنامه فارسی را بنيان نهاد و هموست که اولين بار 

 .آزادی و حکومت دموکراسی نوشتگفتار انديشيده ای در اصول 
ذهن ايرانيان در نخستين برخورد با مدنيت غربی بکار افتاد بحدی که اغلب 

 :سرجان  ملکم در اين باره می نويسد.بينندگان فرنگی را به شگفت انداخته است
اگر اين حکومتی که ايرانيان دارند و در لوای آن بايد روزگار بسر ...

می کرد و هوش هنر پرورشان را می پروراند ،مردم  آرند،تشويقی از اهل علم
  .ايران در فنون اروپايی به پايه ما می رسيدند
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  قشون- ج
 

را درست کردند »نظام جديد«در ترقی قشون که توجه اصلی معطوف به آن بود 
 .و پيشرفت خوبی داشت

امی در عثمانی همان مق»نظام جديد«سلطان سليم وسلطان محمود ثانی بنيانگزار 
 .را داشتند که عباس ميرزا و ميرزا بزرگ در حوزه اصالحات در ايران داشتند

بنيانگذار نظام جديد ايران عباس ميرزا و ميرزا بزرگ  بودندوانگيزه آنان آماده 
ساختن ايران بود در  دفاع و مقابله تجاوزهای نظامی روسيه که از آغاز سده 

 .گذشته دامنه آن همچنان گسترش يافت
از روزگار نادر شاه نخستين بار ميرزا بزرگ انديشه ايجاد بحريه جنگی را پس 

و دراين ارتباط با سرگور اوزلی سفير انگليس گفتگو .دردريای خزرمی پروراند
  .هايی را برای برقراری انجام داد

  
 ترجمه و چاپ-د
  

در اين عصر برای آموختن فن چاپ چند صنعتکار به فرنگستان فرستادند چند 
اد چاپ از آنجا آوردند و چاپخانه حروفی و سنگی در تبريز و تهران بر پا است

کردند به ترجمه کتابهای تاريخی از زبان فرانسه و انگليسی عالقه خاصی پيدا 
  .٣٧٢آدميت،ص/شد
 
  صنعت-ه
 

در جهت بنای صنعت جديد از يک سو کارخانه های توپ ريزی و تفنگ سازی 
رد کار نظام می خورد و کارخانه باروت و باروت سازی ساخته شد که به د

از .سازی تبريز روزانه دويست تا دويست و پنجاه کيلو باروت توليد می کرد
سوی ديگر به استخراج معادن آهن و سرب و مس پرداختند و به عالوه عباس 

و حتی در اين انديشه بود که .ميرزا فرمان آزادی استخراج معادن را صادر نمود
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ندان فرنگی را به عنوان مهاجربه ايران بياورد تا فنون غربی صنعتگران وهنرم
از اين ها گذشته دستگاه های پنبه ريسی و پشم ريسی و پارچه .را رواج دهند

بافی بر پا گرديد و در صنعت پارچه بافی آرمسترونگ انگليسی همتی بخرج 
 .داد
 

 مسئوليت
  

مولف .ه صدراعظم بودميرزا بزرگ ابتدا منشی حاج ابراهيم خان اعتمادالدول
تاريخ عضدی در جاييکه می خواهد اهميت و عظمت اعتمادالدوله را برساند می 

 :نويسد
ميرزا بزرگ قائم مقام محرر اعتماد الدوله بوده از اين معلوم می شود که چه «

 ».درجه و مرتبه بزرگی داشته
ا قمری بسمت وزارت عباس ميرز١٢١٣ميرزا بزرگ چنانکه اشاره شد، درسال

در اين سمت بود تا اينکه در ١٢٢۵تعيين گرديد و به آذربايجان رفت و تا سال 
اين سال وزارت را به پسر اکبرش ميرزا حسن واگذار کرد و خود فقط به 
پيشکاری آذربايجان قناعت نمود،ولی وزارت پسر بدرازا نکشيد و ميرزا حسن 

ابوالقاسم را که در  پس ميرزا پسر ديگر خود ميرزا.از دنيا رفت ١٢٢۶در سال 
 .تهران نايب مناب او بود به تبريز فرا خواند و وزارت را بدو سپرد

درآغاز . هاي ايران وروسيه در دومرحله نزديک به سيزده سال ادامه يافت جنگ
شهرهاي بسياري را از وجود روس ها  ميرزا و سپاهيان ايران        ّ  روي، عب اس پيش

ّ                   ام ا در هردو مرحله بي. پاک کردند علي شاه و غرض ورزي  فايتي فتحک  
درباريان و تحريکات دولت هاي روس و انگليس که پنهاني باهم ساخته بودند، 
مانع رسيدن به موقع تجهيزات و آذوقه ومواجب سربازان شد و همين به شکست 

 .شدن قراردادهاي گلستان و ترکمان چاي انجاميد ايرانيان و بسته
می  بزرگ  هاي پيروزي  به دليري وپشتکاربهومبارزات  درجنگ ها ميرزا   ّ  عب اس
ّ                                                      ام ا سوء تدبير شاه و درباريان مانع به ثمر رسيدن آن ها مي. رسيد وي . شد  

نخستين کسي بودکه نيروي نظامي ايران رابه الگوي نظام نوين اروپايي 
 .سازي را درآذربايجان تأسيس کرد هاي اسلحه آراست، و نخستين کارخانه
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‘ شكل جدي مشروعيت نبرد در اذهان ساكنان مناطق جنگي درحالي كه با م...
قائم مقام (با تالش ميرزا بزرگ ‘خاصه تعدادي از خوانين محلي مواجه بود

علما با توجه به اهميت . درخواست صدور فتاواي جهادي كند... برآن شد تا) اول
ممانعت از پيروزي روسها و ضرورت جلوگيري ازغلبه آنان برسرزمين 

همراهي فعال با درخواست دربار قاجار پرداختند و با نگارش وارسال ‘نمسلمانا
فتاواي جهادي از مردم خواستند تا به مقابله با روسها پرداخته و جنگ ايران و 

 .بلكه نبرد اسالم و كفر تلقي كنند‘ روس را نه جنگ دو دربار 
شاه در دوره فتحعلي شاه ، قدرت نظامي برتر روسيه تزاري و ضعف تدبير 

 قاجار موجب آغاز جنگ هاي ايران و روس شد
عباس ميرزا نايب السلطنه و وزير او ميرزا عيسي قائم مقام فراهاني در آباداني 
                ً                                                     آذربايجان مخصوصا  تبريز کوشيدند، به طوري که جهانگردان اروپايي امنيت و 

سيماي ./ نظم آذربايجان را در دوره عباس ميرزا با اروپا مقايسه مي کردند
 .ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي

قاجار می توان به نوشته آقای سعيد نفيسی در كتاب  فتحعلی شاه در مورد وضع 
« : تاريخ سياسی و اجتماعی ايران دردوره معاصر مراجعه كرد كه نوشته اند

قيراطی  ٢۵به اويك الماس فتحعلی شاه سرگور اوزلی پس ازشرفيابی درحضور
گلستان به او هديه كرد و تكدر خاطر پادشاه قاجار را از از طرف پادشاه ان

سرگور اوزلی همچنين درخواست كرد كه همسرش . تاخير ورود برطرف نمود
زن داشت در  ١۵٨كه در آن تاريخ  فتحعلی شاه به حضور ملكه ايران برسد و 

باالخره ناچار شدند يكی از زنان شاه .انجام اين تقاضا دچار محظور بزرگی شد
ا به عنوان ملكه ايران معرفی كرده و وقت شرفيابی برای همسر وزير مختار ر

بديهی است كه با وجود چنين پادشاه شهوت رانی، سردار » !انگليس تعيين نمايند
  .رشيدی مانند عباس ميرزا بايد در نبرد با روس ها تنها بماند

 
  عهدنامه گلستان

  
خان جنگهای ايران و روسيه بدون پس از مرگ كاترين كبير و كشته شدن آقادمحم 

. عقد قرارداد صلح متوقف گرديد ولی اختالفات دو كشور همچنان الينحل ماند
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كشته شد و تزار آلكساندر اول كه  ١٨٠١در روسيه تزار پل اول در سال ... 
با دور فرمانی رسما گرجستان را  ١٨٠٢جانشين او شده بود در سپتامبر سال 

به دنبال اين بيانيه ژنرال سيسمانوف كه از طرف تزار . ضمينه خاك روسيه كرد
به فرماندهی كل گرجستان و فرماندهی قوای روس در قفقاز منصوب شده بود 

فتحعلی  .گنجه راتصرف كردوبانيروی عظيمی روانه ايران شد١٨٠٣دردسامبر
برای مقابله با اين حمله فرزندش عباس ميرزا را به فرماندهی كل قوای  شاه 

منصوب و روانه ايروان كرد و خود نيز جهت تشويق خوانين محلی در  ايران
 .جنگ با روس ها عازم ايروان شد

قوای ايران به فرماندهی عباس ميرزا در مرحله اول جنگ با روسها در ژانويه 
روس ها به . روسها را شكست داده وادار به عقب نشينی كردند ١٨٠۴سال 

ی به محاصره شهر و قلعه ايروان پرداختند، دنبال اين شكست با رسيد قوای كمك
.... ولی مردم ايروان قريب يكسال شجاعانه در برابر روسها مقاومت كردند

با حمله سنگين توپخانه پس از يك  ١٨٠۵قوای روسيه در اواخر سال 
پس ازقتل سيسيانوف ژنرال ...محاصره طوالنی موفق به تسخيرشهرباكوشدند، 

رتش روسيه در قفقاز منصوب گرديد و تا اواخرسال به فرماندهی ا) گودويچ(
در نتيجه عهد نامه تحميلی ...باكو و دربند و شكی را به تصرف درآورد ١٨٠۶

به امضا رسيد كه در پی آن مناطق دربند،باكو، و  ١٨١٣اكتبر سال  ١٢در 
قراباغ و شيروان و قسمتی از طالش از خاك ايران جدا شده و به روسيه داده 

 .نين ايران از دعاوی خود بر گرجستان و داغستان نيز صرفنظر كردهمچ. شد
با وجود اين خط مرزی بين دو كشور مشخص نشد و بانقشی كه انگليسی ها در 

اين ابهام درعهدنامه گلستان تنظيم اين قرارداد داشتند چنين به نظر می رسد كه 
تضای عمدی و برای تهيه زمينه جنگ ديگری بين دو كشور در صورت اق

  .منافع انگلستان بوده است
 

  :دوره دوم جنگ های ايران و روس
 

به اميد اينكه بتواند با روس  فتحعلی شاه يكسال پس از امضای عهدنامه گلستان 
ها ازدر دوستی درآيد و آنها را به استرداد قسمتی از سرزمين های قفقاز راضی 
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با هدايای فراوان به دربار كند ميرزا ابوالحسن شيرازی عاقد قرارداد گلستان را 
تاريخ اجتماعی و سياسی ايران «مرحوم نفيسی در كتاب . تزار آلكساندر فرستاد

دو فيل نر و ماده با چتری از : هدايای شاه را چنين می نويسند»در دوره معاصر
پوش ترمه، طاق شال كشميری زر، دوازده اسب از بهترين نژاد با زين 

صد دانه به درشتی فندق،دو زمرد بسيار شاداب  گرانبها، سه تسبيح مرواردی
به وزن يك قروش،سه شمشير گرانبها ازآن داريوش وتيمورلنگ وشاه عباس، 

و همچين شش ...جعبه هايی با نقاشی اصفهان با ترازو و مقراض های زرين
 .طاقه شال وشش قطعه قالی گرانبها و يك تسبيح جواهر برای ملكه روسيه

قسمت  ١٨٢١درست بود، زيرا قوای ايران در طول سال پيش بينی او هم ...
اعظم متصرفات عثمانی را در بين النهرين و كردستان از چنگ آنها بدر آورد و 

نيروهای عباس ميرزا اياالت ارمنی نشين عثمانی را هم . بغداد را محاصره كرد
 اشغال كردند و ارتش عثمانی كه در تمام جبهه ها شكست خورده بود سرانجام

مذاكرات صلح بين ايران و عثمانی . تقاضای متاركه جنگ نمود ١٨٢٣در سال 
آغاز شد و به موجب عهدنامه ای كه بين دو كشور منعقد شد »ارزنة الروم«در 

 .مرزهای ايران و عثمانی تقريبا در حدود زمان نادرشاه تثبيت گرديد
در آورده و نظر به اينكه از يك طرف لشكريان روسی گوگچه را به تصرف ...

از استرداد آن خودداری می كند وازطرفی علما هم فتوای جهاد داده و برای 
. تجديد جنگ با روسيه فشارمی آورنددگر باره بيا ايران وروسيه جنگ درگرفت

سپاهيان ايران به ياری مسلمانان  .در مرحله نخست روس ها غافلگير شدند
ه، روس ها را از طالش و مغان مناطق از دست رفته به پيشروی زيادی نائل آمد
مردم باكو و شكی و شروان نيز .اخراج و بندر لنكران را دگرباره تسخير كردند

. به پادگان های روسی شوريدند و آن واليات دگرباره به دست ايران افتاد
همچنين ايروان تفليس و گنجه باز به تصرف ايران ايران درآمد، ژنرال مدداف 

ستی فاحش يافت و شهر شوشی به محاصره قوای روسی حكمران قرااغ شك
اما در همين حين يكی از سرداران معروف روس به نام ژنرال . ايران در آمد

پاسكويچ كه از جنگ های عثمانی تجارب زيادی آموخته بود، پس از ختم جنگ 
روسيه با عثمانی، نامزد عزيمت به جبهه ايران شد و به سرداری كل سپاه قفقاز 

در ناحيه شمكور و در ربيع االول همان  ١٢۴٢وی در صفر سال  .منصوب شد
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سال در گنجه در نزديكی مقبره نظامی گنجوی شاعر مشهور شكست فاحشی به 
عباس ميرزا كه دچاربی پولی شده بوداز تهران تقاضای . سپاه ايران وارد آورد

ژنرال . شاه شدند علیحكمك مالی كرد اما درباريان مغرض مانع كمك فت
اسكويچ از رود ارس گذشته قلعه عباس آباد را كه دژ نظامی استواری بود به پ

در قريه ی تركمانچای  ١٢۴٣سرانجام در پنجم شعبان ..... محاصره گرفت
واقع در راه بين تبريز و ميانه عهدنامه ای ميان ايران وروسيه به امضا رسيد 

 .كه به مراتب شوم تر و ننگين تر از عهدنامه گلستان بود
 ١٨٢٨فوريه  ٢١برابر . ق. ه ١٢۴٣عهد نامه ترکمن چاي در پنجم شعبان 

ميالدي به خط قائم مقام تنظيم و امضا شد و قائم مقام، که خود حامل نسخه عهد 
نامه بود، به تهران آمد، و درباره آن توضيحات الزم داد و شش کرور تومان 

داخت شود، گرفت و غرامت را که مطابق عهد نامه بايستي به دولت روس پر
مصاحب، /بارديگربه پيشکاري آذربايجان ووزارت وليعهدبه تبريزمراجعت کرد

انتشارات . اطلس خط .هللا فضايلی، حبيب/غالمحسين، دائرةالمعارف فارسی
مسعود بهنود، کشته شدگان بر سر ./ش١٣۶٢چاپ دوم، اصفهان. مشعل اصفهان

  .قدرت
 

  آثار
  

چنانکه پيشتر اشاره .انايی در اين حوزه بودميرزا بزرگ اهل قلم و صاحب تو
شد او ابتدا محرر اعتماد الدوله صدراعظم بود که نشان از توانايی وی در آن 

پرورش قائم مقام دوم ميرزا ابوالقاسم که در عصر قاجار در شيوه .عصر دارد
نگارش سبکی بی بديل داشت،خود نشانی از بحر بيکران دانش و آگاهی وی در 

 .دارد اين عرصه
خوبست به اين نکته هم اشاره رود که ميرزا تقی خان امير کبير عالوه بر بهره 
گيری از خوی و منش و تفکر ميرزا از نحوه انشاء و طريق نگارش مراسالت 

 :در اين باره دکتر قاسم غنی می گويد.ميرزا نيز بسيار آموخته است
شده بود در امور چشمان ميرزا بزرگ در آخر عمر آب آورده خيلی کم نور 

رسايل از ميرزا تقی خان که خانه زاد و محرم بود کمک می گرفت و مضمون 
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 .امير کبير و ايران.../نامه ها را می گفت و ميرزا تقی خان می نوشت
 :اولين كتاب هاي چاپ شده در ايران

ق ارمنيان جلفا ، كتابي به زبان ارمني به عنوان زندگاني اجداد  ١٠۵٠در سال 
 .ي چاپ نمودندروحان

اين كتاب كه . صورت گرفت  ١٢٣۴اولين كتاب چاپي به زبان فارسي در سال 
فتح نامه نام داشت و آن را ميرزا عيسي قائم مقام فراهاني نوشته بود، پس از 
را ه اندازي اولين چاپخانه با حروف سربي عربي در تبريز توسط ميرزا زين 

  .العابدين تبريزي به چاپ رسيد
 .اين كتاب يكسال و نيم به درازا كشيدانتشار 
دومين كتاب يا رساله  -اين كتاب . ق در همان چاپخانه به چاپ رسيد ١٢٣٨

شامل فتاوي روحانيون  ١٢٣٩حروف سربي به نام رسالة جهاديه بين سال هاي 
 .درباره جهاد با قواي روسيه بود

نگارش درآوردند اكثر نويسندگان انگليسي هنگامي كه تاريخ عصر قاجار را به 
كنند، افرادي چون كلمنت  رسند از اوبه نيكي ياد نمي مقام مي زماني كه به قائم

دراين ميان واتسون بيش از . مارگام، رابرت گرانت واتسون و سرجان كمپبل
 .مقام را مخدوش كند        ً         ً                      همه عمال  و صراحتا  سعي دارد تا چهره قائم

ون فريزر، قائم مقام را آنچنانكه ضمن آنكه برخي از سياسيون وقت انگليس، چ 
 .كشند هست به تصوير مي

در دوران جنگ شاه با مشكل جدي مشروعيت نبرد در اذهان ساكنان مناطق 
خاصه تعدادي از خوانين محلي مواجه بود،لذا با تالش ميرزا بزرگ ‘ جنگي 

بر آن شد تا براي حل بحران مشروعيت جنگ و جلب حمايتهاي ) قائم مقام اول(
به همين دليل نيز مال دمحم باقر . به نبرد با روسها ماهيتي اعتقادي بخشد‘تماعياج

مأموريت يافت تا روانه عتبات عاليات و شهرهاي بزرگ ايران شود و ‘كلباسي 
علما با توجه .از مجتهدين و فقهاي بزرگ درخواست صدور فتاواي جهادي كند

ري ازغلبه آنان بر به اهميت ممانعت از پيروزي روسها و ضرورت جلوگي
سرزمين مسلمانان همراهي فعال با درخواست دربار قاجارپرداختند و با نگارش 

آن فتاوی .وارسال فتاواي جهادي از مردم خواستند تا به مقابله با روسها بپردازند
به دست ميرزا بزرگ فراهاني رسيد و وي قمري  ١٢٢۴تا  ١٢٢٣هاي  در سال
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مارد؛ زيرا خواندن و آگاهي يافتن بر مطالب به تدوين و تبويب آنها همت گ
چندين رساله كه برخي از آنها به زبان عربي نگارش يافته بود براي همگان 

ها را به صورت چكيده و  ميرزا بزرگ مطالب موجود در رساله. نمود مشكل مي
همراه با شرح و مقدمات الزم و آراي علماي متقدم شيعه درباره جهاد فراهم 

 .ه جهاديه از تاليفات اوسترسال. آورد
بسيار چشمگير است؛ ) ها روس(االصفر  مقام با صلح با كفار بني هاي قائم مخالفت
شكني سرشته طبيعت، و قانون  روسيه را هم نقض عهد و پيمان«: نويسد وي مي

  .٨۶الجهاد، ص  ؛ احكام»ملت است
 :نژاد  گريبه تصحيح و مقدمه غالمحسين زر»الرشاد  الجهاد و اسباب احكام«

جهاد ابتدايي، جهاد دفاعي و : گانه جهاد سخن رفته است درفقه امامي ازانواع سه
جهاد ابتدايي تنهابا حضورامام معصوم، يا نماينده و فرماندهان . جهاد با اهل بغي

اي ازآن حضرت اذن جهاد دريافت  صاحب اذن امام كه بدون هيچ واسطه
 .٣٩٢اء، ص الغط كشف. / شود اند، واجب مي نموده

با فرا رسيدن دوران غيبت كه امام در دسترس شيعيان قرار نداشت و دريافت   
جواز و اذن مستقيم ازآن حضرت ممكن نبود، جهاد ابتدايي بر شيعيان واجب 

چنين باوري قلمرو جهاد واجب در فقه شيعه پس از غيبت را محدود كرد، . نيامد
عديده فقهي خويش، فصلي را به بررسي  اما مانع نشد كه فقهاي اماميه، در آثار

اين امر ادبيات جهادي . انواع جهاد و مسائل فرعي ناشي ازآن اختصاص ندهند
هاي  به عالوه در دوره. در فقه شيعه را شايسته عنايت خاص قرارداده است

مختلف و گاه به دليل رو به رو شدن فقها با مسائل جديدتر، اين ادبيات گسترش 
 .يافت

هاي شمالي ايران در  دن سلسله قاجاريه و هجوم روسيه به سرزمينبا برآم
هاي دوره نخست، شاه قاجار ناگزير به علما و فقهاي شيعه متوسل شد و  جنگ

هاي نظري و عملي در برابر تهاجم روس و تشويق  از ايشان براي جلب حمايت
واي مردم براي شركت در دفاع از ميهن كمك خواست تا با فتواي جهاد و فت

مآثر سلطانيه، . / هاي اسالمي به ياري وي شتابند وجوب مدافعه از سرزمين
 .١۴۵ص 

هاي فقه امامي به درخواست فتحعلي شاه  دانشمندان شيعه نيز با توجه به بنيان 
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آقا سيددمحم مجاهد . ريزي كردند پاسخ مثبت دادند و ادب جهادي جديدي را پي
ها نيز شركت داشت و پس از  دوم جنگ ازجمله اين گروه است كه خود در دوره

شكست دولت ايران مورد سرزنش واقع شد، تا آن جا كه از شدت اندوه 
 .٢۶٢وحيد بهبهاني، ص . / درگذشت

دهد كه  هاي ده ساله ايران و روس نشان مي نگاهي كوتاه به كارنامه جنگ
ي جهاد با ها رهبران مذهبي به دعوت شاه پاسخ مثبت دادند و با پراكندن اعالميه

 .                       ّ                   شهرت يافت، با شدت به كف ار روس انتقاد كردند» جهاديه«روس كه به 
آري اگر جامعه شيعي دراعصار پيشين با مسائلي همچون واليت جور و 
رهيافت به مشروعيت يا حرمت قبول اين واليت رو به رو شد و ناگزير بود تا 

ير آنها اظهارنظر درباب اجراي حدود واخذ خراج و جوايز سلطان و مباحثي نظ
هاي ديگري از ماهيت اغتصابي حكومت مورد بحث  كند، در دوره قاجار بخش

شود؛ ماهيتي كه نه از ديد مردم پنهان است و نه از ديد اطرافيان  واقع مي
هايي كه قرار بود به دستور دولت قاجار انتشار  حكومت و بدون كتمان درجهاديه

  .يابد، ثبت و ضبط گرديده بود
 

اقسام حرب مشروع درعهد : شود ين اثر، مسائلي از اين قبيل طرح ميدر ا
غيبت كدام است؟ آيا جهاد دفاعي با يقين به كشته شدن و از دست رفتن ارض و 
ناموس واجب است يا مستحب؟ آيا باگمان تلف شدن مال و كشته شدن فرد، جهاد 

طان جور، توان بركشته جهاد دفاعي در كنار سل دفاعي واجب است؟ آيا مي
احكام شهيد را جاري ساخت؟ درصورتي كه قصد كفار در هجوم به سرزمين 
مسلمانان فقط غارت باشد، نه بر كندن بيضه اسالم و تصرف داراالسالم، آيا با 

يابد؟ آيا واجب است تا در جهاد  گمان كشته شدن باز هم جهاد دفاعي وجوب مي
اگر در هجمه كفار، آهنگ ايشان  دفاعي، تمام جنگجويان احكام جهاد را بدانند؟

برخي از مسلمانان باشد و نه همه آنان، آيا دفاع بر تمام مسلمانان واجب است يا 
اند؟ آيا دريافت حقوق  هايي كه كفار به آنها هجوم آورده تنها بر ساكنان سرزمين

رود، در هنگام جنگ  ديواني كه گمان مخلوط بودن آن به مال حرام و غصبي مي
 .٣٣٠-٣٠٩الجهاد، ص  احكام. / ت يا حرام و جز اينهاحالل اس

آيد كه با پيش آمدن شرايط  هاي مربوط به اين عصرچنين برمي ازگزارش
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ها از ايران و ورود هيأت  بحراني دربار و از آن جا كه پس از خروج فرانسوي
هايش براي تأمين  هاي سرهارد فورد جونزو فريبكاري انگليسي هنوز دوره وعده

هاي قشون ايران فرا نرسيده وجدي تلقي نشده بود، دربار تهران همراه با نياز
مقام وعباس ميرزاشد وپذيرفت تابراي غلبه بر معضالت  انديشه ميرزابزرگ قائم

ها و نيز مقاومت مردم براي تأمين نيازهاي مالي جنگ  مشروعيت نبرد با روس
فقها و مجتهدان بزرگ  هاي نظامي در نبرد، از و باالخره جهت افزايش همكاري

ها را  و مطلع زمانه استمداد جويد و از آنان صدور فتاواي جهاد با روس
هاي تاريخي اين دوران به خوبي انعكاس  اين اشارات در نوشته. درخواست كند

هاي  هاي مختلفي براي آن گزارش شده است، ازجمله سال يافته ولي تاريخ
 .١۴۶مآثر سلطانيه، ص / ١٢٢٠

 .١٨۴، ص ١التواريخ، ج  اسخن/ ١٢٢٣ 
 .٩٣، ص ٣تاريخ منتظم ناصري، ج /  ١٢٢۴ 
 .قمري ١٠٧گنجينه نشاط، ص /  ١٢٣١  
         ّ                                هاي جهادي ه، تعيين زمان قطعي اين واقعه را  از سويي بدون تاريخ بودن رساله 

 .سازد دشوار مي
اگرچه تمامي منابع تاريخي به تمايالت خاص عباس ميرزا براي اخذ فتاواي 

السلطنه بيش از شاه به                                           ً        دي از علماي شرع اشارتي ندارند، اما حقيقتا  كه نايبجها
اخذ فتواها و تبديل ماهيت جنگ از نظامي به اعتقادي و ميهني عالقه داشت و 
درصدد بود تا با مشروعيت بخشيدن به حكومت ونيز تحكيم پايگاه ديني خود، 

كاتبه ميان دولت شاه با كنسول م«./ كفايت خويش را به ديگر شاهزادگان بنماياند
 .١۶٨-١۶٧هاي تاريخي، سال سوم، ص  ، مجله بررسي»فرانسه در بصره

به هرصورت علما فتوا دادند كه جنگ با روس دفاع و جهاد، و شاه در حكم 
 .٩٣، ص ٣تاريخ منتظم ناصري، ج . / هللا است سبيل مجاهد في

جداگانه در مجادله و مقاتله نام علمايي كه فتواي مستقل صادر كردند و رساله 
با روسيه نگاشتند و به مالدمحمباقر سلماسي و صدرالدين تبريزي دادند بدين 

الغطاء كه دراحكام الجهاد از او به  شيخ دمحمحسن نجفي كاشف: قرار است
شود؛ ميرزا ابوالقاسم قمي، ملقب به محقق قمي كه در  المجتهدين ياد مي شيخ

العمالء شناسانده شده است؛ آقاسيدعلي طباطبايي  مةالجهاد با لقب عال احكام
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 برد؛ سيد الجهادبانام سيدالمجتهدين ازاونام مي المسائل،احكام صاحب رياض
 اي به نام الجهاد دمحمبن علي طباطبايي مشهور به مجاهد آقا سيددمحم دررساله

  حسين اصفهاني كه در احكام العباسية؛ شيخ دمحمحسن قزويني؛حاج ميردمحم
اكبراصفهاني؛ آقا شيخ  الجهاد،سلطان المجتهدين خطاب شده است؛ مالعلي

اي به نام العباسية الحداد في جهاد اهل الشرك وااللحاد؛  هاشم كعبي دررساله
 .مال دمحمرضا همداني؛ مالاحمد نراقي

قمري به دست ميرزا بزرگ  ١٢٢۴تا  ١٢٢٣هاي  ها در سال گونه رساله اين
ه تدوين وتبويب آنها همت گمارد؛ چراكه خواندن و آگاهي و وي ب فراهاني رسيد

يافتن برمطالب چندين رساله كه برخي از آنها به زبان عربي نگارش يافته بود 
ها را به  ميرزا بزرگ مطالب موجود در رساله. نمود براي همگان مشكل مي

صورت چكيده و همراه با شرح و مقدمات الزم و آراي علماي متقدم شيعه 
ّ                     البته با توجه به اشاراتي در مذم ت صلح، شايد اين اثر . اره جهاد فراهم آورددرب                               
مقام  هاي قائم مخالفت. / ها پيش از عقد عهدنامه گلستان به سامان رسيده باشد سال

روسيه «: نويسد بسيارچشمگيراست؛وي مي) ها روس(االصفر با صلح با كفاربني
الجهاد،  ؛ احكام»،وقانون ملت استشكني سرشته طبيعت را هم نقض عهد و پيمان

 .٨۶ص 
الغطاء،  همچنين وجود كلمات دعايي طاب ثراه درمقابل نام شيخ جعفر كاشف

الغطاء نجفي  هاي پس از مرگ كاشف تاريخ تكميل نهايي اين كتاب را به سال
الغطاء،  الغطاء در كشف تاريخ وفات كاشف./كشاند قمري بدين سومي ١٢٢٨يعني
 .ضبط شده است. ق ١٢٢٧ه به اشتبا ۴٧٣ص 

گشا است كه  گزارش صاحب مآثرسلطانيه نيزدرباب اين كتاب بسيارراه 
نشد،آن گاه ) برداري نسخه(الجهاد ابتدا نوشته شد ولي كتابت  احكام«: گويد مي
.  »مقام كتاب را به صورت خالصه درآورد تا آن كه مقبول افتاد و كتابت شد قائم

 .١۴۵مآثر سلطانيه، ص 
الجهاد   شود،تلخيص سوم ازاحكام البته تلخيصي كه درمآثرسلطانيه ازآن ياد مي   

و جهاديه صغير » جهاديه كبير«الجهاد يا  است؛چرا كه به جز متن اوليه احكام
الجهاد  متن خالصه شده ديگري از احكام. اي است كه پذيرفته شد كه همان رساله

. تراز جهاديه صغير است نيوطوال»جهاديه كبير«تراز در دست است كه خالصه
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اي از  هاي پي درپي ازآن رو است كه فتحعلي شاه قاجار در برهه اين تلخيص
  .زمان دل به مستشاران نظامي انگليس بسته و از انتشار فتواي علما هراسان بود

نبايد ازنظردورداشت كه حتي جهاديه صغير هم تا پس از مصالحه مرحله اول 
  به كوشش عباس ميرزانايب١٢٣۴حجه  ن كه درذياعتنايي بودتاآ مورد بي

اين چاپ سنگي . السلطنه به چاپخانه تبريزرفت و به صورت سنگي منتشر شد
مقام فراهاني و به كوشش جهانگير  بعدها به مناسبت دويستمين سال والدت قائم

تهران، بدون تاريخ، رقعي،مصورجهاديه صغيرنيز . / مقامي افست شده است قائم
هاي چاپي آن، درپايان چاپ حاضر با تصحيحات  ناياب شدن نسخه به دليل

الجهاد كه درغالب منشآت ميرزا ابوالقاسم  اما ازاحكام. گوناگون درج شده است
  ٢۴٧-١٩۵منشآت، ص / فراهاني، مقدمه آن به نام پسرش ضبط شده 

 
  :چندين نسخه خطي شناخته شده است

 
، بدون تاريخ ١٣٧/٢٣۴٧ره كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي، شما. ١

 .برگ ٢٠٩كتابت، 
 .كتابخانه مجلس شوراي اسالمي، دو نسخه. ٣و  ٢
قبيله عالمان دين، ص . ١٧هللا نجفي در اصفهان، بدون شماره  كتابخانه آيت. ۴

٢٢۵ .١٧ 
تصحيح حاضر دونسخه موجود در كتابخانه مجلس را اصل قرار داده و با نسخه 

 .ابله كرده و از نسخه خطي چهارم غفلت ورزيده استكتابخانه آستان قدس نيزمق
  ٣٩۵-٣٨۶الجهاد، ص  احكام. ١٨١٨ها درپايان كتاب مذكورافتاده  اختالف نسخه

 
  فرزندان

 
پسرانش،ميرزا حسن، ميرزا ابوالقاسم و ميرزا موسي، بر سر جانشيني پدر بين 

زا موسي دو پسر اخيرالذکر نزاع افتاد و حاجي ميرزا آقاسي به حمايت مير
برخاست، ولي اقدامات او به نتيجه نرسيد و سرانجام ميرزا ابوالقاسم به امر 
فتحعلي شاه به جانشيني پدر با تمام امتيازات او نائل آمد و لقب سيدالوزراء و 
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 .قائم مقام يافت و به وزارت نايب السلطنه وليعهد ايران رسيد
سياست  از)م١٧٧٩-١٨٣۵/ه١١٩٣- ١٢۵١(ميرزاابوالقاسم قائم مقام فراهاني

نام واهل هنر و ادبيات در نيمه اول  مداران و صاحب منصبان صاحب مداران 
  .قرن سيزدهم هجری بود

 
 عاقبت کار

  
انزوا گزيد،و تنها پيشکاری شاهزاده را به عهده گرفت  ١٢٢۶ميرزا بزرگ از

 .و وزارت را به پسرش سپرد
 قمری، ١٢٣٧ذی القعده٢۶ميرزا بزرگ بر اثر وبا ناخوش گشت،و در تاريخ

ونويسنده ١٢٣٧مولف ناسخ التواريخ مرگ وی را .چشم از جهان فرو بست
آورده ولی چون آن وبا در تاريخ مشهور است و به سال ١٢٣٨منتظم ناصری

 . اتفاق افتاده است بنابراين تاريخ مذکور در ناسخ التواريخ درست است١٢٣٧
حاوی مطالب ارزشمندی از زندگی  کتابی در باره قائم مقام چاپ شده است، که

آراي نقدی بر آن نگاشته که ذکر سطوری   عادل جهان.اين خاندان دست می دهد
 :از آن شناختی از کتاب را آشکار می کند

را ديدم، كمي تعجب » كارنامه سياسي قائم مقام«وقتي كه عنوان كتاب مبني بر 
 كردم از اينكه ديگر چرا كارنامه سياسي؟

نقش قائم مقام و پدرش در .... ادبي معاصر بود،-هاي سياسي از چهره قائم مقام 
ورده، بسيار مهم  تاريخ سياسي معاصر ايران همانگونه كه نويسنده در اين اثر آ

 .و تأثيرگذار بود
هايي وجود دارند كه چندانكه بايد  واقعيت اين است در تاريخ سياسي ايران چهره 

ها درخانواده بزرگ فراهاني درخشيدند  ين چهرهشناخته شده نيستند، دو تن  ازا
. در مقطعي از تاريخ كارهايي بزرگ و مهم انجام دادند -پدر و پسر –كه اين دو 

با وجود فعاليت فراوانش در حوزه ) اول(در اين بين ميرزا بزرگ قائم مقام
 .سياست، چندان كه بايد در اين حوزه معرفي نشده است

مقام اول وثاني به درستي آگاهي  هاي قائم ان از فعاليتتوان همزم دراين كتاب مي
 .يافت واز نقش آنها در مراودات سياسي و فرهنگي عصر آشنا شد
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تر اما دوم  مقام بزرگ مقام بزرگ اول مرحوم ميرزا عيسي و قائم صحبت از قائم
است كه دريك فضاي استكباري و استبدادي راه خدمت به وطن و مردم و دين 

اند واستعداد وآبرو وتوان و حيات خود را در اين راه سرافرازانه  گزيدهخدا را بر
 .».اند از دست داده

واقعيت اين است كه تاكنون دربيشتر تأليفات، توجه نويسندگان به ميرزا 
ابوالقاسم معطوف شده واز پدرش ميرزاعيسي كه مربي او بوده،غفلت شده است 

حه وبياني كوتاه ودرعين حال نارسا و اگرمختصرتوجهي نيزبه اوشده ازچند صف
 .تجاوز نكرده است

  
  ...كتاب بعد از مقدمه 

 
اختصاص دارد كه به طور مبسوط » قائم مقام اول:ميرزا بزرگ«فصل دوم به  

در اين فصل . زندگي سياسي اجتماعي قائم مقام اول را بررسي كرده است
انيم كه كمتر به آن پرداخته خو  هايي از زندگي ميرزا عيسي مي و ناشنيده  ناخوانده

  )٢(». شده است
  

                                              ّ  ميرزا بزرگ قائم مقام اول پيشرومکتب اصالحی و ترق ی : محمودپورشالچی
 خواهانۀ ايران 

 
عصررضاشاه بر اساس اسناد وزارت خارجۀ (قزاق ها«محمود پورشالچی درکتاب

: است آورده»          ّ                              اولين محص لينی که ازايران به خارجه رفتند« در بارۀ » ) فرانسه
گلبانگ نشريۀ سازمان سمعی و بصری اداره هنرهای زيبای کشورکه در آغاز 
جزء کوچکی از وزارت معارف و اوقاف بود سپس  بدل به ادارۀ  هنرهای زيبای 

[ کشور گرديد وسرانجام به صورت وزارت فرهنگ وهنردرآمد که از آغازتا انتها
ه وبعد معاون وزيرمعارف شوهر شمس پهلوی باعنوان رئيس ادار]مهرداد پهلبد

وسپس وزير فرهنگ وهنربرآن رياست داشت درشمارۀ چهارم خود گزارشی 
لين محص لينی که از ايران  به خارج  رفتند  به چاپ رسانده  که  ّ        ّ                                                    مص وربا عنوان او               ّ  

  :       ً           عينا  نقل می شود
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  ميرزا  صالح  نخستين دانشجوی ايرانی که به لندن رفت

 
يات جديد درسياست بين المللی بوجود آورد که سرنوشت قرن نوزدهم ميالدی کيف

 .                                   ً                     سياسی و اجتماعی  ايران  را مستقيما   تحت تأثير قرار داد 
تجاوزات پی درپی روسيه به خاک ايران درآخرين سالهای قرن هيجدهم،  

پيشرفتهای ناپلئون به سوی شرق و ارادۀ او درحمله به هند از راه ايران، کوشش 
نگاهداری مستعمرات خود در آسيا، و تکاپوی ايران درحفظ سرزمين انگلستان در 

ض های خارجی جملگی عواملی بودند  که در يک  ّ                                          واستقالل خود در مقابل تعر                         
کشانده . وهله بکارافتاده خواه ناخواه ايران را به صحنۀ سياسی بين المللی کشيد

غرب زمين باعث بيداری                                                    ّ   شدن ايران به جريانات بين المللی وآشنائی مردم با تمد ن م
 .افکار درايران شد

شکست های نابکارنه ای که ايران در جنگهای با روسيه خورد و در واقع تازيانه  
        ّ                                                            عبرت وکف ارۀ گناه عقب افتادگی آن از کاروان علم و صنعت جديد بود، ذهن  

ّ       بعضی اززمامداران را بلزوم اخذ وسايل مدني ت جديد متوج ه ساخت ميرزا عيسی .                                         ّ          
ل (وف به ميرزا بزرگ معر ّ   قائم مقام او                ّ                      وزير فرزانۀ عب اس ميرزا نايب السلطنه )            

 .                                  ّ                    را بايد پيشرو اين مکتب اصالحی و ترق ی خواهانۀ ايران شمرد
ّ          از جمله کارهای عب اس ميرزا و ميرزا بزرگ فرستادن يک عد ه محص ل و صنعت      ّ                                   ّ                 

 .آموز به انگلستان برای آموختن بعضی صنايع وعلوم جديد بود
لين ايرانيانی بودند که برای تحصيل به اروپا رفته   ّ                                                 اين دسته محصلين اعزامی او                          

 .                                     ّ               وبا افکار آزاديخواهی و اصول حکومت  مل ی آشنائی يافتند
لين کارآموزان و  سفيرکبير جونز سرهارفورد ّ                 انگليس درتهران شرح اعزام او                            

 :ايرانی را چنين نوشته است    ّ    محص لين 
ال گاردان فرستادۀ ناپلئون قراری منعقد گرديد که به بين دولت ايران و ژنر... 

                    ّ                    ّ          ّ                          منظور تحکيم بنيان ات حاد ايران وفرانسه عد ه ای ازمحص لين ايرانی به پاريس اعزام 
ما نيز اين فکررا پسنديديم و موافقت کرديم که شاگردان . و به تحصيل پردازند

 ..ايرانی در لندن تحصيل کنند
ّ                       دونفر محص ل به انگلستان فرستاده )ميالدی١٨١١(هجری١٢٢٦بدين تربيت درسال         

 :  ّ                                عب اس ميرزا  به سفيرانگليس گفته بود. شدند 
 .آنان را به تحصيل گماريد که برای من و خودشان و مملکتشان مفيد باشند - 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٢٦                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

ّ                                                    يکی از اين دو محص ل پس از يک سال و نيم اقامت در لندن در گذشت و ديگری                  
ّ  بنام ميرزاحاجی بابا به تحصيل طب    .پرداخت وپس از شش سال  به ايران بازگشت                              

نيز يک هيئت پنج نفری از جوانان برای )  ١٨١٥( هجری١٢٣٠بدنبال آن در سال 
، توپخانه، رياضی، زبان و حکمت  ّ                               تحصيل دررشته های مختلف مثل مهندسی، طب                                      

 .طبيعی به  انگلستان  روانه شدند
عازم لندن شدند و پس از سه سال       ّ                                       اين عد ه در جمادی الثانی آن سال از راه  روسيه  

م  ّ   و نه ماه اقامت در انگلستان درمحر  به وطن خود باز ) ١٩٢٨نوامبر( ١٣٣٥                               
 .گشتند وهريک به کاری درخور  تحصيالت خود گماشته شدند

يکی ميرزا جعفر مهندس که بعدها . در ميان آنها دونفربه مقامات بلند دولتی رسيدند
شورای « مشيرالدوله  لقب  يافت  و سپس  رئيس به سفارت ايران درعثمان رفت و 

 .گرديد »  ملی 
ّ                                                      ديگری ميرزا محم د صالح شيرازی که اهل  فضل و کمال بود و شيرينی و نکته                 

او در انگلستان زبان انگليسی، فرانسه، التين، حکمت طبيعی . سنجی  فراوان داشت
ّ                                       ، تاريخ و فن  چاپ آموخت و درهمان  اوان در لندن  به  « يا »  جمع  فراموشانم«            

 .پيوست» فراموشخانه
پس از بازگشت به ايران مترجم رسمی دولت و بعد وزير تهران شد و به مأموريت 

 .               ّ      های  سياسی متعد د  رفت
لين  لين مطبعۀ چاپ کتابهای فارسی در ايران و هم چنين انتشار او  ّ     تأسيس او                                                          ّ        

ميرزا صالح تفصيل  .روزنامۀ فارسی در ايران از خدمات اين کار آزموده است
او . مسافرت خود را  به انگلستان در سفرنامۀ دلکش خود بيادگار گذاشته است

دراين سفرنامه حکومت پارلمانی انگليس و قوانين تأسيسات اجتماعی اين مملکت 
نوشته های او دربارۀ آزادی و . را به نحو شايسته و زيبائی نقاشی کرده است

                            ً             درآشناکردن ايرانيان و مخصوصا  سياستمداران حکومت مشروطه وقانونی بالشک 
 .          ّ                                              غربی و ترق يات جديد  اروپا  تأثير بسزا و شايانی داشته است

مرحوم ميرزا صالح در قسمتی از اين سفر نامه به آنجا که می خواهد آزادی و 
 :انتظام جامعۀ انگلستان را تعريف  کند ، چنين می نويسد

رکند که ... ّ         چه کسی می تواند تصو  ) لندن( که پادشاه اين شهر»پرنس ريجنت  «                  
بنياد کرده بنام نامی خود، يک » اکسفورد استريت« بالفعل است، کوچه ای در

نفراستاد صنعت کارکه مرد فقيری است دکانی دارد که در ميانۀ کوچه واقع شده 
        ّ                                                             است ، مد ت شش ماه است که هرچه سعی می کنند  که دکان او را در داخل کوچه 
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        ً                                                اگر فرضا  بالفعل همه سپاه بر سر او جمع  شوند نمی توانند  . قبول نمی کنداندازند 
ه ای به او ضرر  ّ                دکان را از دست او بگيرند و طرفه اينکه پرنس خود نمی تواند ذر                                                            

 .مالی و جانی  رساند
واليتی به اين امنيت و آزادی که او را واليت آزادی می نامند و درعين آزادی به  

                                     ً                       ّ  ذيرفته که از  پادشاه  تا گدای کوچه کال  موافق نظام واليتی و مقي د نوعی انتظام  پ
هستند وهر کدام اندک اختالف و انحراف از طريقه و نظام واليتی نموده مورد تنبيه 
                                                                      ً می شوند نه احدی را يارای انحراف است و در عين آزادی  به نوعی مردم صغيرا  

 .      ً    ّ              وکبيرا  مقي د  واليتی هستند
 :در جای ديگر  در بارۀ آزادی انتخاب  پارلمان چنين می نويسدميرزا صالح   
  

         ً                                                            چون مطلقا  اختيار اجزای مشورتخانه به عهدۀ رعايا است واحدی نبايد به جز .. « 
آنها را راضی کرد که فالن شخص را اختيار و فالن را رد کنند لهذا در هنگامی که 

ک روز قبل از گفتگوی ، رعايای  شهر مشغول انتخاب ارباب   مشورت هستند ي
ّ                                       سرباز نظام و سپاه سلطانی بايد از محل   مزبور يک الی  دو ميل فاصله دور شده                                      
تا يک  روز بعد از اينکه  ارباب مشورت را انتخاب کرده اند از شهر به دور باشند 

در خصوص  منع رشوه دادن  » ..که مبادا شبهۀ اعمال نفوذ سپاه در انتخابات  برود
 :                  ّ           بات  نمايندگان  مل ت  می نويسددر انتخا

در صورتيکه معلوم شود که شخصی ازاهالی مشورتخانه به ساکنين اهالی ...«
                                                         ً                     مزبور رشوه داده  است که او را اختيار و انتخاب  کنند  فورا  او را از مشورتخانه  

 »...اخراج می کنند
ن سفر ايرانيان  همانطورکه گفته شدانتشار سفرنامۀ ميرزا صالح شيرازی و بعد ازآ 

                                                     ّ                به ممالک غربی و آشنائی آنان با مظاهر زندگی جديد و ترق يات صنعتی اروپا 
باعث گرديد ايرانيان کمابيش عقب ماندگی معنوی واجتماعی وطن  خود را دريافته  

 .و در صدد چاره جوئی  بر آيند
لين محصلين به اروپا اين شد که فرهنگ اروپائی کم ّ                                               مهمتراز آن، اعزام او  کم به                     

 .ايران راه يابد و فکر آزادی و حکومت قانون در دل ايرانيان  پيدا شود
                                            ّ                         رفت وآمد هيئت های خارجی به ايران و اعزام محص لين ايرانی برای کسب علوم 
                                                         ً              جديد به اروپا  دريچۀ تازه ای در زندگی مردم ايران و مخصوصا  طبقۀ روشنفکر 

د شاه و صدرات حاج ميرزا آقاسی،   ّ                   ّ حت ی در زمان سلطنت محم  . و تجدد خواه گشود
آن آخوند ايروانی، که در واقع نمايندۀ دسته  محافظه  کاران و انديشه های کهنه و 
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فرتوت جامعه بود فکراحداث صنايع جديد درايران و اعزام شاگرد  به اروپا  
 .همچنان زنده ماند

از . ربه جنگ کشيد        ّ                                                در آن اي ام در روابط ايران وانگليس کدورتهائی پيش آمدکه کا   
ازاين رو . جانب انگليسها  هم رغبتی به رفتن شاگردان ايرانی به لندن ابراز نگرديد

ّ                    ايران متوج ه  کشورهای ديگر  شد          . 
ّ                        هجری بين دولت ايران وحکومت محم دعلی پاشا، بانی اصالحات ١٢٥٥درسال                                 

ّ                      جديددرمصر، مذاکراتی راجع به پنجاه تن محص ل ايرانی به آنجا صورت گرفت                                         
ناچار ايران  به دولت فرانسه روی . ولی به عللی که پوشيده ماند اينکارانجام نشد

به   ١٢٣٦ميرزا احمد علی خان شيرازی سفير فوق العادۀ ايران که در سال . آورد 
مذاکره  »  دربارفرانسه رفت راجع به استخدام چندمهندس واستادصنعت کاربا گيزو 

 .کرد
بيست  تن ازجوانان ايرانی روانۀ  فرانسه شوند  که در آنجا پيشنهاد کرد » گيزو«  

ّ         مخصوصا  اين نکته را نيز متذک ر شد که . به تحصيل علوم و فنون بپردازند                     ً        »
جوانان مزبور از ميان فرزندان مردم کاسب کار برگزيده شوند نه از خان زادگان 

مان الی يکصد و اين جوانان هريک، سالی يکصد و پنجاه تو...پروردۀ ناز و نعمت
مين دستۀ  محص لين »...هشتاد تومان بيشترخرج ندارد ّ              ّ    برطبق اين عهد نامه دو                      

ربا دنيای غرب ، افکار  نو و تازه  ّ                                  ايرانی عازم فرنگستان شدند و اين تماسهای مکر                                            
ای درايران پديد آوردکه از آن نيروی جوان آزاديخواهی بوجود آمد و با انديشه های 

 .قابله برخاستکهنه و فرتوت به م
                            ّ                                           افکارجديد نماينده نيروی مترق ی اجتماع بودکه با انديشه های پير يعنی مظهر 

خدمات  ميرزا  تفی خان : بدنبال آن می افزايد» ... قوای کهنه بستيزه برخاست
امير کبير به ايران در حقيقت فصل  درخشانی در تجديد حيات کشور باستانی ما به 

ل درباره اش پيش بينی او همانطورک. شمار می رود ّ                      ه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام او                               
ّ                           و درمد ت کوتاه زماماداريش  بنيان .  به روزگار گذاشت»  قوانين بزرگ«کرده بود      

ّ                                          همه گونه  اصالحات  تجد د خواهانه  را برای  نخستين بار بنا  گذاشت                     . 
ل اشار  ّ       نشريه به اولين کاروان دانشجويان ايرانی در دوران پهلوی او  « ه می کند                                                        

که از طرف دولت  برای تحصيل دررشته های مختلف علوم ، پزشکی و ادبيات  
ّ                      مرک ب ازصد وده دانشجو بود. به اروپا اعزام شدند  ٢٣اين دانشجويان روز.   

به وسيلۀ اتومبيل های مخصوصی  که در مقابل  )  ١٩٢٨اکتبر  ٢٥(  ١٣٠٧مهر
و از آنجا  به وسيله کشتی  رهسپار  وزارت فرهنگ  گرد آمده بودند  به بندر پهلوی
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 . ممالک  اروپائی  مثل آلمان ، فرانسه و انگلستان شدند 
دانشجويان چند روزقبل از حرکت در کاخ اختصاصی  شاه  به حضور ايشان   

                 ّ              ّ                        در آن روز همۀ محص لين به لباس مت حد الشکل که از طرف دولت .  شرفياب  شدند
 .                                   ّ        اکستری وکاله پهلوی لبه دار  بود، ملب س  بودند   ّ                          تهي ه شده وعبارت از کت وشلوارخ

شاه  درکنار استخر بزرگ کاخ ، دانشجويان را به حضور پذيرفته  و به عنوان  
 :توديع  و خداحافظی  به آنان فرمودند

لين دفعه ای نيست که من از محصلين ؛ که درحقيقت فرزندان من هستند ؛  «   ّ                                                                   اين او       
                                ّ                 پنجم وششم باشد؛ منتهی تاکنون محص لين لشگری اعزام  بدرقه می کنم؛  شايد مرتبه 

 ...می داشتيم و حاال خيلی مسرورم  که شاگردان  کشوری را روانه می دارم
بايد بدانيد چرا شمارا از يک کشور پادشاهی به يک کشور جمهوری مثل مملکت « 

ّ                      فقط برای اين است که حس  وطن پرستی فرانسويان . فرانسه اعزام می داريم را                      
اگر زمامداران سابق تاکنون . سرمشق خودقرارداده ودر اعماق قلبتان جايگيرسازيد

                                                                         ً  مبادرت به چنين  کارهائی کرده بودند مملکت ايران  به وضع حاليه نبود  و قطعا   
 .پيشرفتهای بهتری  حاصل  شده بود

ا فرزندان من، از خدواند متعال می خواهم که پس از بازگشت ازاروپا شماها را ب
 ) ٣(»...ارمغان خوبی که برای  وطنتان می آوريد دوباره مالقات نمايم

توضيح اينکه رضا خان  مثل هرمستبدی، تاريخ هرکارمثبتی را از خودش شروع  
                                                      ّ              می کندو يادش رفته که آغازکنندۀ اعزام محصلين به خارج عب اس ميرزا نايب 

  . السلطنه بوده است 
 

از آن دانشجويان بود در نطق دفاعيه مورخ  مهندس مهدی بازرگان که يکی*    
لين جلسۀ دادگاه تجديد نظر دادرسي ارتش در عشرت ١٣٤٢اسفند  ١٤ ّ                                              در او  آباد      

ّ     ، اعزام محص ل به                                 ّ        يكي از اقدامات با سر و صدا و مؤث رآن زمان« : گفت اروپا از             
ّ       التحصيالن متوس طه بود طريق مسابقه ميان فارغ ّ  وزارت فوائد عام ه.              فر براي ، ده ن               

های  نفر براي انواع رشته ١٠٠فرستاد و وزارت معارف  آهن مي آهن و ذوب راه
بنده در هر دو مسابقه با رتبۀ پنجم قبول شده . تربيتی و علمی و فنی و طبی و حقوق

 .بودم، ولی وزارت معارف را انتخاب كردم
 .بردندآباد  حافظی رسمی و اصغای اوامر شاهانه به باغ سعد ما را برای خدا

اعليحضرت شاه سابق با بيان خيلی ماليم ودرعين حال مطمئن ومتين و با نگاه خفته 
كه تيمورتاش وزير دربار و مرحوم اعتماد  خود در حالي و بيدار مخصوص به
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تر ايستاده بودند ما را خطاب  ، قدری عقب گزلو وزير معارف در طرفين الدوله قره
من تمام آنها را فراموش . ع ساعتی طول كشيدبيانات ايشان رب. صحبت قرار دادند

ل انگار هنوز . شود را كه از سه جمله تشكيل مي جز يك مطلب آن... ام  كرده ّ              جملۀ او        
م  نقل می% ١٠٠كند و با اطمينان  در گوشم صدامی ّ   نمايم، روی جملۀ دو  يقين % ٧٠                 

م كمتراز ّ         دارم ودرجملۀ سو  ّ                يقينا  تعج ب می كنيدما شما« :گفتند% . ٥٠               را به كشوری      ً   
پرست  فرستيم كه رژيم آن با ما فرق دارد، آزادی و جمهوری است، ولی وطن مي

 .»پرستی و علوم و فنون به ايران سوغات خواهيد آورد شما وطن. هستند
كرد، بلكه روز بعد   ما می آباد به اين توصيه و تأكيد را نه تنها شاه مملكت در باغ سعد

ما   عارف آمده بودند و  همچنين آنها  كه سر راه بهمشايعينی كه به باغ وزارت  م
،  تا موقع سوار شدن بر كشتی كه اعضای اطاق تجارت بندر پهلوی. خوردند برمی

، همه به زبان حال و به زبان  آخرين نطق وداع را رئيسشان برای ما ايراد نمود
 .يم                                 ّ               خواستند به فرنگ برويم و علم و تمد ن و تربيت بياور مقال از ما می

خان اشتری كه گويا رئيس ادارۀ بازرسی  خوب به خاطر دارم آقای ميرزا احمد
، ما را گل باران كردند،  ها و دوستان وزارت فرهنگ بودند، موقعی كه خانواده

 :نطق مختصری كرده گفتند 
 »هايمملكت را همين جا بگذاريد و از اروپا برای ما گل بياوريد گل«
لين د  ّ      باالخره كاروان او  ّ             فرنگ مرك ب از اتومبيل        ّ             ورۀ محص لين اعزامی به                های         

ل آفتاب از پارك ظل   كروكی وكالسكه  سواری شورلت، هودسن، دوج ّ  ای، او                    ّ      
آباد را پشت سر گذاشته  ودی مهرآباد و كرج و شريف به ز. راه افتاد السلطان به 

در قزوين  .برديم             ّ              ، از خاك جاد ه همراه خود می شد تر می غباری كه رفته رفته ضخيم
 .، راه رشت را پيش گرفتند ها    ّ                توق ف نكرديم و ماشين

شديم و چشم  ترش سرازير می طرف آب هي گردنۀ كوهين به كه از پيچ و خم موقعی
لين بار به آن كوه ّ                  من برای او  ه           ّ  های رنگارنگ و در  افتاد، به  های پست و بلند می                

اين   ال مفت و بی خيال بهحا«: رفيق پهلو دستی كه داوطلب مهندسی معدن بود گفتم
ّ                                              كنی ام ا موقع برگشتن بايد آهن و مس ازآنها در بياوری  ها نگاه می زمين       ...«)١٣ ( 

                  ّ                                                       ناگفته نماند اکثري ت اين داشجويان پس از پايان  تحصيالت در  خدمت به  مردم و 
                      ّ                                                   کشور  قرار گرفتند و عد ه ای ازآنها نظير دکترعلی شايگان ، دکتر کريم سنجابی 

ندس مهدی بازرگان ، سيد احمد رضوی ، رضا رادمنش ، غالمحسين فروتن و  ،مه
  .                 ّ                            از رهبران و فعا لين  برجستۀ سياسی کشور  شدند... مهندس فريورو
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 نامه عباس ميرزا به ناپلئون

 
کنند، که به  ميالدی نيروهای روسی به شهر ايروان حمله می ١٨٠٨در اکتبر سال 

وی، خبر اين . انجامد فرماندهی عباس ميرزا می شکست از سپاهيان ايران به
رسد که  رساند و از لحن او اينگونه به نظر می اش به ناپلئون می پيروزی را در نامه

با اينکه از صلح بين روسيه و فرانسه و قرارداد تيلسيت آگاه است هنوز به وفای به 
 AKM251به شماره  اين نامه در کاتالوگ آثارموزه آقاخان،.عهدناپلئون اميد دارد

 .موجود است
 

 متن نامه
 

خال خامه، نخستين جلوه ناز که در ختای بيخطای نامه  چشم مشکين غزال سياه
کننده تن و جان، سرانرا گردن در بند  آغازد، سپاس خداوند مهربان است و مهربان

اوست و دلها را دوستی از پيوند او، شهرياران آگاه را بر تخت و گاه مايه آرام 
بهر فريقی . جهان کرده و جهانيان را شاد و آسوده روان در سايه حمايتشان پرورده

گاه با اختر ذات مسيح، پويندگان . طريقی داده و بهر کيشی درست انديشی فرستاده
. راه را راهنما بوده و گاه از فر وجود صاحب مقام محمود، راه رستگاری نموده

کيست درين دير . و اين نيز نباشد که هست بود و نبود آنچه بلند است و پست باشد
پس با خرامی دلفريب، غارت عقل و .که دير پای،کو لمن الملک زند جز خدای

شکيب، در صحرای دلگشای ثنای خسرو ملک فزا، خديو مملکت پيرا، زيبنده 
اورنگ پادشاهی، سايه گرانمايه الهی، آفتاب جهان افروز، جهان نايبه سوز، صدرا 

هرياری،قدرافزای گوهرتاجداری، اسکندرثانی، بانی مبانی جهانبانی، رای انجمن ش
منش نيکو کنش، يگانه روزگار، امپراطور  فيلقوس باهوش ودانش، خسرو دارا

نامدار، عم اکرم تاجدار، خديو قدر قدر قضا اقتدار، دام اقباله، کامزن و مشکبيز و 
نگاشته خامه راست نگار نفحه پاش و نافه ريز ميگردد، که بنحويکه چندين بار 

گرديده، حال نزديک به دو سال است که چندانکه از طرف کارگزاران روس مبالغه 
در مصالحه با ايندولت ابد مانوس رفته و سفرا ايشان بدربار دولت گردون مدار 
آمده، در هر باربجهتی اوليا شوکت پايدار، دست رد بر سينه مسئول ايشان 

ميانه عساکرفيروزی مآثر دولت عليه فرانسه و لشگر روس پيش از آنکه . اند گذاشته
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غبار جنگ و پيکار متصاعد بود و از جانب روسيه باب تمنائی گشود، مدعای 
بعدها . ايشان نظر بدشمنی آندولت با کارپردازان ممالک روس مقرون بقبول نگرديد

غبار که ميان آندولت و ايشان تيغها در غالف و اختالف مبدل بايتالف شد و 
برخاسته منازعت بآب مصالحت فرو نشست، نظر بشرط و عهد آن خسرو گردون 
مهد و تمنای عاليجاه صداقت آگاه،اختيار امرا نامدار، سفير فرزانه هوشيار، جنرال 
غاردان خان و بمالحظه اينکه، دوست دوست، دوست و يکجهت خواهد شد، اوليا 

و درنگ در مجادله و جنگ  آنشوکت نيزترک جنگ وستيز کرده، جهات مسامحه
را، بعراف ايوان گودوويج، سردار عساکر روس، مرقوم داشتند و با آنکه او در 
جواب سخنانی دور از صواب، سرشته بمالمت نوشته و از کمال نادانی، اوليا 
آندولت را منسوب بسست پيمانی کرده بود و بجای گفتار بيجای او، غيرت جبلی، 

ه گوشمال و بتنبيه او نموده، باز عاليجاه جنرال مشاراليه با اين نيازمند را تحريص ب
سخنان نرم آبی بر آتش گرم ريخته بحکم ماليمت خوئی، وثيقه تحرير و باوليا دولت 
گردون مسير تسليم نمود، که نظر بمنبع وقرارداداعليحضرت امپراطوری، مسابقتی 

جال دولت عليه، در محاربت از جانب روسيه نخواهد شد و همچنين حجتی ازر
مبتنی برمسابقت نکردن بکارجنگ گرفته و صورت حال رابگودوويج سردار 
روس وايلچی دولت فرانسه که در بلده پطربورغ متوقف ميباشد، قلمی و اعالم 
داشت که ايشان نيز از قرار کار استحضار يافته، خالف قرارداد روندهد، و 

،و ديده در راه وصول خبری از ازآنروز تا کنون همواره ابواب منازعت مسدود
آندولت پايدار بود، وليکن درين اوان، گودوويج، سردارروس، غافل از اينکه عقاب 
اگر همه در غفلت و خواب باشد، کرکس زورمندش پنجه بر رخ نتواند کشاد، و 
گرگ چندانکه قوی پنجه و سترگ آيد، آسوده و دلير پا در کنام شير نتواند نهاد، 

ور وشروح وتحريرات عاليجاه سفيرآگاه جنرال مشاراليه، مطلقا التفاتو بقرارداد مزب
اين نيازمند نيزبا جنگجويان . اعتنايی نکرده،علی الغفله بجانب ايروان روان گرديد

تنگخو،که هريک درهنگام ستيز هول انگيز تر از روز رستخيز، و در هر ملک و 
توپهای دوزخ لهيب تندر شهر بر دشمن و دوست، نمودار ترياک و زهراند، و 

نهيب، که چرخ کبود ازآتش آن دودی، وجرم زبانا در زبانه آن وقودی است، 
حرکت و اطفا شراره شر وفساد ايشان راعزيمت نمود، و رجا واثق است که بياری 
آفريننده ماه و هور، و بخشنده فيروزی و زور، عماقريب نيروی بازوی حق 

اب الريب، درباره ايشان ظاهر و پديدار آشکار، ومقدرات غيب ومستورات حج
والبته بمقتضای حميت فطری، و غيرت جبلی،از طرف اشرف آن خسرو . گردد
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منصور، وعم اکرم پسنديده دستور آنچه شايان شان وشوکت و شهرياری، و 
متعارف ازملکات مملکت وتاجداری،ومعهودازرسوم وفاق، و مندوب از عهد و 

و چون عاليجاه صداقت آگاه، موسی .خواهد يافتميثاق است، جلوه بروزظهور 
المی، محض استرضای خاطر آن خسرو نيکومآثر، بتعليم مهندسان اينحدود 
مشغول بوده ومزيد برآن، مهمات توپخانه را نيز بقانونی که بايست منتظم و 
مضبوط نموده، و خدمات او الی االن مسموع اوليا دولت عليه نشده بود، که در باب 

بطريق و قاعده که در باب عاليجاه، موسی وردير، اظهار شد، شرحی  او نيز
لهاذا توقع و درخواست از کرايم اخالق شاهانه آن است که او را نيز . نگارند

بعواطف بيشمار خسروانه مخصوص فرموده، بنهجی که رای اشرف قرار ميگيرد 
ايه افتخار او گردد، و التفاتی کامل درباره او شامل فرمايند، که موجب استظهار و م

و درين اوقات مقرون بفيروزی و سعادات که عاليجاه، موسی بيانکی دادا، مهندس 
ايطاليا روانه آستان بلند ارکان بود، با غايت اشياق بتحرير اين مراسله الوفاق 

ترقب آنکه همواره بواسطه ترقيم . پرداخت و آثار دوستی درون را ظاهر ساخت
 .خاطر دوستانرا شکفته و شادمان دارند مراسالت محتسب دالالت

  )٥(پيوسته اختر دولت تابناک باد، تا آتش است و آب و خاک و باد
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  خذ آضيحات و موت

  
قائم مقام فراهانی؛بنيان گذارسياست «  گروه انديشه –روزنامه خراسان  -١
 ١٤٣٩ثانی ربيع ال ١٤.  ١٣٩٦دی  ١٢سه شنبه ر ، در ايران» موازنه منفی «
  ١٩٧شماره .
سايت داريوش » ميرزا بزرگ فراهانی قائم مقام اول « داريوش شهبازی   – ٢ 

 شهبازی 
عصر رضا شاه بر اساس اسناد وزارت خارجه ( محمود پور شالچی قزاق ها   - ٣

ل ، تهران )فرانسه  ّ           ، چاپ او   ) ٣٩٢ – ٣٩٦صص (  -  ١٣٨٤نشر فيروزه ، :        
خارج  از ( نهضت آزادی  ايران  - » مدافعات «مهندس مهدی بازرگان  – ٤

  ٣٩ – ٤٠صص  – ١٣٥٦اسفند  ١٤ –) کشور
 
، . جهانگير قائم مقامیبه نقل از»  نامه عباس ميرزا نايب السلطنه به ناپلئون«  - ٥

چاپخانۀ ارتش : تهران. از جاليريان تا پهلوى: يکصد و پنجاه سند تاريخى
چند «. بيانى، خانبابا: چنين منتشر شده درو هم ۴٢-١۴٠. ١٣۴٨شاهنشاهى ايران، 

 ۶، ٣بررسىهاى تاريخى » .سند در بارۀ روابط ايران و فرانسه در دورۀ قاجاريه
)١٣۴١٧٠- ١٢٩): ٧.  
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  فصل دوم

  
 خطابه حاج ميرزا يحيى دولت آبادى پيرامون شرح احوال و آثار قائم مقام

 
 اديب؟ يا سائس ) سياستمدار(سائس اديب 

 
نظرتصورشود مفهوم اين دوصفت وموصوف يكى است و اختالف بادی شايد در

نيست واين دو تركيب  طورآنها تنها به تقديم و تأخير است، در صورتى كه اين 
  .مفهومآ با يكديگر متفاوت اند

يكى داراى روح ادبى سرشار و مستغرق در : دو شخص را در نظر مى گيريم 
وجربزه سياسى  ياستمدار،ديگرى را بااستعداددرياى فضل وادب ودرعين حال س

مىخوانيم و دومى  )سياستمدار(سائساولى را، اديب . و آگاه از فنون فضل و ادب
  . اديبسائس را؛ 

سياست و  را هم در نظر بگيريم داراى روح سرشار یميىشود شخص سی آيا نم
و نيست و  من چنين شخصى يا نبوده ۀحد كمال؟ به عقيد ادب و اليق هردوكار به

چرا؟ چونكه . حدى نادرالوجود بوده است كه در حكم معدوم مىباشد اگر بوده، به
مثال عاطفه، عفو، و . صاحبان اين دو صفت روحآ و اخالقآ با يكديگر فرق دارند

روئى،  پذيرى، سالمت نفس، يك ورزى، پوزش اغماض حقيقى، احتراز از كينه
و دشمنى با دشمن، از خصايص  راستگوئى، صراحت لهجه، دوستى با دوست،

كند در ی روح يك اديب كامل است؛ بلكه يك اديب كامل، دل دشمن را هم تنگ نم
صورتى كه دركتاب سياست هرقدر جستجو كنيد از اينگونه لغتها چيزى نخواهيد 

 .اطالع از سياست يافت، مگر گاهى برسرزبانها، براى فريب دادن اشخاص بى
رى، چه كشورى وچه لشكرى، به زيردستان خود مثل ديگر؛ سياستمدارمقتد

پردازى و با   فرمان مىدهد و هيچگاه فرمان خود را با سجع سازى و عبارت
حشو و  زينت نمى دهد، بلكه به عبارت صريح و ساده، بى درج بيت و غزل

زايد، تكليف او را دراداى وظيفه معين مى نمايد، تا موجب سرگردانى اونشود و 
  .ه رابفهمد وبىترديداطاعت كند ومأموريت خودرا به انجام برساندمقصود امركنند

اما يك اديب كامل در سياستمدارى، كمتر اتفاق مىافتد بتواند احكام خود را با  
هاى ادبى وسجع وقرينه و شواهد نثرى و نظمى زينت ندهد،  كلمات زيبا و جمله
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اند و هر  گرفته مىفضلى  نويسى را دليل بى خاصه در زمانهاى گذشته كه ساده
 .شد نوشت بافضلترشمرده مى كس مشكلتر مى

ايى كه بايد به جاديب در نوشت سائسزائد نمىدانم در دنبال اين مثل بگويم يك 
زبان ديگر ترجمه شود به اظهار فضيلت كردن و سجع و قرينه آوردن مكتوب 

زبان  سازد، كه مترجم نتواند اصطالحات خاص را به خود را مهم و مشكل نمى
ديگر در آورد و ناچار شود مشت مشت، زوايد و زينتها را دور بريزد تا برسد 
 به جائى كه بشود ترجمه كرد و شايد جان مطلب هم در ضمن دور ريخته شده

عالوه طرف مقابل تصور كند بزرگى مطلب به اندازه ه ها، از ميان برود و ب
ها، معانى  ابل ترجمهعظمت عبارتها است و پس از صرف نظر كردن از غير ق

 اديب مىداند از قلم سائسيك . الفاظ كمتر باشد و سبك مغزى نويسنده را برساند
قلم مخدوم . قلم آمراست و شمشير مأمور. كارى ساخته است وازشمشيركارديگر

 :است و شمشير خادم؛ چنانكه شاعر عرب گفته 
 يف منه دمآجرى الستتجرى مدادآ و      السيف من حقه ان يخدم القلما 

 ).از قلم؛ مركب مىچكد و از شمشير؛ خون. شمشير خدمتكار قلم است(
با علم، كارقدرت، هردوناقص  يا كه بخواهد باقلم كارشمشيربكند و سائسیاديب 
وازهمين نقطه نظر . بلى پيشرفت هريك محتاج است به مساعدت ديگرى. مىشود

به دست سياستمدارن  است كه ارباب فضل و ادب،غالبآ مقاصد حسنه خود را
اجراء مىنمودند و سياستمداران بزرگ ادباء و فضالى عالىمقام را انيس و جليس 

فتق امور ازآراء بىآاليش ايشان استفاده مىكردند؛  خود مىساختند، در رتق و
شمشيررا به دست خودمىگرفتند وقلم را به دست صاحب قلم مىدادند و بىرخصت 

د؛ تا از ميان اين دو نيرو، قوه سوم معتدلى هويدا قلم، شميشر را فرود نمىآوردن
گرددكه بواسطه آن نيرو بتوان مهروقمر را به هم آميخت؛ مملكت دلها را مسخر 

 .ها را به هم پيوست و به مقاصد، كامياب گرديديساخت؛ پراكندگ
 

اساسى، و ديگر براى حفظ جان خويش و  ۀارباب فضل و ادب هم، به مالحظ
ادت، در تقرب به پادشاهان و ارباب سياست، جانب حزم و دور بودن از حس

اند و غالبآ  جسته احتياط را از دست نداده و ازتصدى امور سياسى دورى مى
  .آسيبى نمى ديدند

السيف والقلم بوده باشند،  كسانى كه مىخواستند ذوالرياستين و صاحب برعكس؛ 
اختيار عزل و نصب آنها چه، . بردند عوام؛ كمتر سر سالمت به گور مى ۀبه گفت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٣٧                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

به دست ديگران بود؛ ديگرانى كه بيشتر دست پرورده خود آنها بودند و بعد از 
با وجود . گى نمايد لهـخواستند كسى برايشان ل رسيدن به مقامات عالى نمى

  .حسادتها و رقابتها كه در كار بود
نند و اديبان خود درسياست استفاده مىكادبيت همه سياستمداران اديب، از بالجملهو

  خويش، از سياست زيان مى بينند تدر ادبى سائس
د می کند و نبايد  سو همچنن است خلط و مزج سياست و روحانيت که هردورا فا 

اعتراض کرد پس چگونه درصدراسالم سياست وروحانيت بهم آميخته بود و 
 آنهم آثارنيکو بخشيد زيرا اگرازيک قسمت آن که بعقيدۀ ما مدد اسمانی می

گرفت وفوق تصورماست بگذريم می بينيم همين خلط ومزج در دست  روحانی  
برای مثل  دور نمی  . نمايان سائس چه مضرتها بخشيد وچه مفسده ها برپا نمود 

رويم سلطنت صفويه  با اينکه باقتضای سياست رنگ روحانيت بخود داده بود   
جدا نگاه می داشتند و  سياستمداران بزرگ آنها همه وقت اين دو قوه  را ازهم

پيوست  چون خواستند بهم آمييخته کنند افتضاحات آخرآن دودمان بحصول
رعرض اندام نکرده بود مملکت  ابطوری که اگر سياست قاهرانۀ نادرشاه افش

  .دچار عاقبت وخيم می گرديد
  

نادرشاه  سياستمدار سياستمدار شمشير زن  بود ونمی خواست هيچ قوۀ  ديگراز 
يا ادبيت درسياست راه بيابد رفتاراو با رئيس مذهب درصحرای     روحانيت

مغان شاهد حال است و صحبت او با اديب فاضل  ميرزا مهدی  خان منشی در 
موضوع  نگارش  خبر شکستی که باردوی  وی رسيده  بود موضوع مقدمه  را 

  .تأييد می نمايند
رسيده است نادر منشی مزبور درفرمان نوشت چشم زخمی باردوی همايون  

شاه متغيرشده می گويد چشم زخم کدام است بنويس شکست فاحش خورديم همه  
  .چيزمان بباد رفت  تا به هيجان آيند  و برای انتقام کشيدن آماده  گردند

برعکس درسلطنت زنديه درموقعی که جعفرخان استظهارالدولۀ زند ازخسرو  
رق گرديد  ميرزا دمحم   خان والی  کردستان شکست خورد واردوی وی متف

حسين فراهانی  وزير فاضل اوکه بزودی شناخته می شود وجد مادری  قهرمان   
خطابۀ ماست در موقع  خبردادن ازاين شکست بکارکنان دولت از لشکری و 

  .کشوری از قول  پادشاه  مخلول شکست خورده  شعر می سازد و می گويد
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  همچو درختی که آن بشکند ازبارخويش 
  مت  رعنای  ما از اثرشان شکستقا
 
قام  فضل  و ادب اين وزير فاضل بسی عالی است و او ازمفاخربزرگ اين م

خاندان است اما منافی نيست  که نتوانسته باشد سياست وادب را با هم جمع   کند 
که اگرتواسنته بود دراين مقام برای اظهار فضل خويش ويا برای فرو نشاندنيدن 

قلبی شاه  سياست را مقهورادبيت نمی کرد و تندی   دم  حرارت آتش اندوه
ند نمی ساخت و بروی آتش حس انتقام مغلوبين که اگر   کشمشيررا با نوک قلم 

بردرجۀ حرارتش افزوده می شد ممکن بود ازدست داده ها را دو باره بدست 
  .آورند  با الفاظ  قشنگ وتشبيهات شاعرانه  آب  سرد  نمی پاشيد

و در . ام، بيش از اين طول كالم نمىدهيم، به اصل مقصد مىپردازمدر اين مق
و  ضمن شرح حال، به شواهدى براى اثبات اين مقدمه برخواهيم خورد كه

عصر خود بوده، آيا اديب ه های ما، يكى ازنادر ۀقهرمان خطاب می شودفهميده 
 اديب؟ياسائس است يا  سائس

  
  

مقام يرزا ابوالقاسم قائمنصب، والدت، تحصيالت، چهره و روحيات م  
 

قائم مقام اول از احوال پدرش ای  و زندگانى اودر حيات پدر، و شمه  
  

درفراهان عراق ايران درخانواده با شرافت سادات هزاوه ازتبارميرزا عيسى ـ 
كه دردربارصفوى سمت مهردارى » مير مهردار«فرزندميرالفتح، معروف به

اولى، يكى از فضالى نامى . ى حسين و حسنداشته ـ دو فرزند زاده شد به نامها
به وزارت سالطين ]هجرى قمرى١٢٨٠[يکهزارويکصد وهشتاد گشت و درسال

زنديه رسيد و به سه پادشاه زند خدمت كرد و معروف به ميرزا دمحم حسين و 
و دومين آنها، كه وى نيز مردى آگاه و اليق بود، در كارها . متخلص، به وفا شد
 .شد معاون برادر خويش

 
فرزندی بوجود آمد که به نام جدش  برادر دوم ـ يعنى ميرزا حسن صلباز 

 .به ميرزا بزرگ مشهور و ميرزا عيسی ناميده شد
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پسربود، او  ميرزا بزرگ چون به حدرشد رسيد، ازآنجا كه عم وزارت مآبش بى
ت خود، کماالو از  را به فرزندى پذيرفت و دردامان ترتيب خويش پرورش داد

ميرزا . برخوردار ساخت و باالخره وى را به دامادى خويش برگزيد او را
بزرگ، درسايه عم بزرگوارخود وقابليت خويش، براى تصدى مشاغل عالى و 

 .دولتى لياقت يافت
بعد ازانقراض سلطنت زنديه وامتناع اين دوبرادرحسين وحسن ازپذيرفتن خدمت 

و كرد مياز ايشان تقاضا كه آقا دمحمخان، مؤسس آن دولت   دردولت قاجاريه
مجاورت عتبات عاليات  ميرزا بزرگ را به جاى خود به خدمت آن دولت اختيار

 .گماشتند
. آنكه مصدر خدمت اليقى بگردد ميرزا بزرگ، مدتى در طهران اقامت كرد؛ بى

كرد درباركوچكى كه درآذربايجان تشكيل  تاآن زمان كه سياست دولت اقتضا مى
ان را مقام نيابت سلطنت بخشد و وزير او را مقام نيابت بدهد و والى آذربايج

نيابت سلطنت را به عباس ميرزاى وليعهد پسر فتحلى شاه دادند و . صدارت
سنۀ يکهزار و در. مقام، به ميرزا بزرگ فراهانى ئمنيابت صدارت را، به نام قا

رت م مقام صدائميرزا بزرگ در آذربايجان قا ]ق.ه  ١٢١٢ [و دويست و دوازده
 .او ماند ۀخانواد و اين لقب در. شد

ت شايانى كرد كه در اينجا فقط به دو خدمت او اقايم مقام اول، در آذربايجان خدم
اول؛ تعليم و تربيت عباس ميرزا و اوالد او، كه اغلب داراى . اشاره مىشود

دوم؛ اصالح قشون كه تا آن زمان قشون ايران به صورت . فضل و كمال شدند
غيرمنظم بود وغالبآ مملكت به واسطه حمله نظاميان نظم وترتيب  داوطلبى و

 .يافته روس در حال تهديد
براى  دراين حال ناپلئون، امپراطورفرانسه ازروى خيرخواهى ايران ويا

خواست روس برايران غالب و به مملكت زرخيز  مصلحت ملكى خويش كه نمى
رو به دولت ايران پيشنهاد  هندوستان كه مطمح نظر او بود نزديك شود؛ از اين

اين . كرد قشون خود را به ترتيب قشون اروپا تعليم و ترتيب دهد ومنظم نمايد
پيشنهاد دردربارايران پذيرفته شد و ازدربار فرانسه، معلمين نظامى به ايران 

و چون آذربايجان بيش ازديگراياالت ايران مورد تهديد بود، . فرستاده شدند
 .جا شروع كردنداصالح قشون را از آن

معلمين نظامى فرانسه در زمانى كم، بواسطه استعداد ذاتى ايرانيان و حسن 
السلطنه والى آن مملكت و توجه كامل وزير دانشمند وى قائم مقام  نائب موافقت
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و كارخانجات توپ و  دهاول موفق گشتند قشون آنجا را تحت تعليم و تربيت درآو
برای تهيۀ  لباس وارد کنند و طولی  نساجىتفنگ و باروت سازى و دستگاههاى 

تمام لوازم در  وطنى و ملبوساز قشونهاى منظم اروپا با  ۀبه نموننکشيد که 
نفرات را . وضع كرد قائم مقام اسامى درجات نظامى را. مهيا گرديد آذربايجان

 ۀسرباز ناميد، يعنى براى سرباختن حاضر است؛ و صاحب منصبان را سرجوق
 .ياور سرهنگ، سرتيپ، اميرپنجه، اميرتومان، و سردار ناميدند نايب سلطان،

 :اينك به شرح زندگى قهرمان خطابه خود بپردازيم 
فراهان عراق،  ۀدرهزار ]ق.ه  ١٣٩٣ [، يک هزارو يکصد  و نود و سهدر سن

ميرزاى دمحم حسين وزير، پسرى  از رحم صبيۀميرزا بزرگ فراهانى وصلب از 
اين فرزند، در دامان مادرى . ميرزا ابوالقاسمشت به و موسوم گ بوجود آمد

تربيت يافت كه از طرف پدروشوهربه مخزن علم وادب اتصال داشت، تا به سن 
خواندن و نوشتن فارسى،  نآن عصر، پس از آموختبترتيب رسيد و به  یتحصيل

صرف و نحو، منطق، معانى وبيان، عروض، لغت عرب، عرفان، تحصيل به 
بيعى، رياضى، كالم، تفسير و اخالق پرداخت و در بسيارى از حكمت الهى، ط

فنون، بويژه امال و انشاء فارسى وعربى و حسن خط و سياق، از همگنان گوى 
 .سبقت ربود

بود با صورتى نيكو،  قيافهو خوش  شخصی متوسط القامهميرزا ابوالقاسم، 
ت وقت و بعاد به كبودى ومحاسن بلند پيشانى گشادوچشمهاى گيرنده مايل

  ).الناس علی دين ملوکهم( بمضمون 
. 

تحصيالت، چند سال درطهران، گاهى به خوشى و  اتمامميرزا ابوالقاسم، پس از 
خود اشاره  تاجخوشبختى وگاهى به سختى و بدبختى گذرانيد؛ چنانكه در نوشت

كارم به گرفتن دكانى در نزديكى مسجد شاه و فروش «: گويد كند و مى مى
 .»ندان مرامغبون كردندروغيره كشيد و اسباب خانه 

كه برادربزرگ وى  ]ق.ه  ١٢٢۶[يک هزار و دويست وبيست و شش  تا درسال
السلطنه در آذربايجان وفات كرد و پدرش او  ميرزا حسن  وزير شخصى نايب

را ازطهران به تبريز طلبيد وبا فرمان دولتى به شغل وكاربرادرمنصوب 
قت و استعداد او دركارهويدا گرديد، پدرش تمام و پس از چندى، كه ليا. ساخت

گيرى اختياركرد و اوقات  مشاغل دولتى خود را به او واگذاركرد و خود گوشه
 .را به عبادت خدا و صحبت با علما و ادبا گذرانيد
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ميرزا ابوالقاسم وزير، به دستورپدر مشغول رتق وفتق امور آذربايجان شد و در 

السلطنه بود وبه اوتقرب تام  س ميرزاى نايبسفروحضر، مالزم خدمت عبا
يافت، خصوصآكه در سال دوم تصدى امور دولتى او، به واسطه انعقاد عهدنامه 

 حواس، كشمكش ميان ايران وروس به ظاهرخاتمه يافت و»به گلستانه«معروف
وزير فاضل جوان به تنظيم امورآذربايجان، مخصوصآ كارهاى نظامى كه در 

قشون منظم، با اسلحه  ٢۵وطولى نكشيد كه . ود، معطوف شددرجه اول اهميت ب
كافى و البسه وطنى، درآذربايجان ترتيب يافت واحوال رو به بهبودنهاد واين 

كه بين دولت ايران و ) ق.ه ( ١٢٣٧سال طول كشيد تا درسال ٩آسايش مدت 
به حسن  السلطنه، فرمان نايب وقشون ايران درتحت عثمانى جنگ واقع شد

وزيركشورولشكراوقائم مقام،وتعليمات نظامى صاحب منصبان عالم، قشون تدبير
. ووان وغيره رابه تصرف درآوردند عثمانى راشكست دادندوارزنةالروم وبايزيد

وتوپ زيادى ازدست قشون عثمانى گرفتندوميرزا ابوالقاسم وزير، اين قطعه 
  .شعرراساخت و واداشت به روى هر توپ حك نمودند

 
  زارو دوصدرفت وسى وهفتچون سال بره

 قيصربشد ز فتحعلى شاه رزمخواه                                    
  عباس شد به امر شهنشه به مرز روم

 زين توپ صد گرفت به يك حمله، زان سپاه                              
  

به دربار طهران فرستاد كه  هساخت وزير فاضل، فتحنامه اين جنگ را قصيده
 :لعش اين است مط

  نصرت و اقبال و بخت و دولت و فتح وظفر
 چاكران آستان شهريار دادگر                                          

  
اگر چه اين سال، بواسطه فتح بزرگ وقدرت نمائى قشون آذربايجان بايستى 

مانند  مقام، سالى نيكو و فرخنده بوده باشد، ولى از آنجا كه دنيا براى وزير عالى
زارى است كه چون يك جانب آن سبز شد، جانب ديگرش خشك مىگردد؛  سبزه

در اين سال ملجآ و پناه فكرى و معلم بزرگ سياسى و ادبى و مربى حقيقى او از 
 .پشت و پناه شد دستش رفت و بى
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ما، اكنون آنقدر رشد و ترقى نموده است كه مىتواند براى  ۀاگر چه قهرمان خطاب
مملكت پدر بوده باشد و از طرف ديگر پدر بزرگوارش به كلى از يك ملت و يك 

بود، ولى باز وجود آن پير روشن ضميردرهمان گوشه انزوا  كار افتاده ومنزوى
براى دلگرمى اين پهلوان ميدان ادب و سياست تأثيرى عظيم داشت و او با وجود 

سنۀ يکهزار  و الحجة الحرام  بالجمله درماه ذى. پنداشت پدر، خود را جوان مى
د زندگانى گفت و احوال وقائم مقام اول بدر] ق.ه ١٢٣٧[دويست وسی وهفت 

تواند مانند خودش بيان  روحى وزير پدر مرده را دراين فاجعه، چه كسى مى
 .گويد اين افسانه را تر مى نمايد؛ كه عندليب آشفته

رين آثار قلمى دررساله شكوائيه، كه وى آن را به زبان تازى نوشته و يكى از بهت
 :اوست اين چنين مىنويسد 

الكمال و صبت على  ولكن فى طى تلك االحوال حسدنا الدهر و أصابتنا عين«
فتوفى أكثرأوالده و ذهبت نضرة أعواده و . و كروب متوافره. أبينا خطوب و افره

 الفترة فينا حوال بعد حول و شهرآ بعدشهرو يومآ بعد يوم حتى فقدناه فقدان سادت
 ».نا بالوفبباب و ليتنا فديناه من شباالش

دراين احوال روزگاربرما حسدبردو به ما زوال رسانيد و بر پدر ما، مرارتهاى 
هاى  اكثر اوالد او مردند و خرمى شاخه. درپى وارد شد بسيار و مصيبتهاى پى

سال به سال و ماه به ماه و روز به روز، كار ما رو . او به پژمردگى مبدل گشت
ى نهاد؛ تا آنكه پدرازدست ما رفت واندوه فقدان او براى ما مانند اندوه به سست

 .فقدان جوانى بود واى كاش هزارجوان را فداى جان آن پير كرده بوديم
 

 در ايام منصوبی و معزولی  زندگانى ميرزا ابوالقاسم وزير، بعد از وفات پدر
  

زطرف دولت به فرزند پس ازرحلت قائم مقام اول، تمام القاب وشئون وحقوق اوا
دراين صورت قهرمان خطابه ما ازاينجا قائم مقام . با لياقت وى تفويض گرديد

 .شود وبه گفته عوام، پهلوان زنده را عشق است خوانده مى
. قائم مقام در روزگار منصوبى چه مى كرد؟ همه كار، بلكه كار چند مرد توانا

اداره كردن . ذربايجانپيشكارى كل مملكت آ. السلطنه وزارت شخصى نائب
انشاء و نگارش فرامين و احكام ايالتى و بلكه ايالتى كه در تحت . امور لشكرى

السلطنه بود، به خط زيباى خويش؛ نگارش مرقومات مهم و  امر و نفوذ نايب
السلطنه به داخل و خارج؛ عالوه بر آنچه براى خود درعالم  خصوصى نايب
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ه وى در نثر و نظم فارسى و عربى سياسى و نگاشت كه اگر تمام آنچ ادبيات مى
 .آيد ادبى نوشته، جمع شود براى يك مرد كارآمد زياد به نظر مى

 
قائم مقام به آن همه مشاغل كه داشت، باز از تفننات شاعرانه ونگارشهاى نظمى 
و نثرى ظريف به دوستانش و نشست و برخاست با اهل حال و آميزش با فضال 

 .كرد و ادبا، خودارى نمى
يك سال بدين منوال گذشت واين وزير فعال گرم كارروائى و بروز لياقت و 
استعداد ذاتى خود بود؛ كه حاسدين بر او حسد بردند و نزد نايب السلطنه از وى 

شناسى كه نسبت به قائم مقام اظهار  السلطنه،با همه حق نايب. سعايت كردند
شت وتقاضا كرد؛ او را به مىداشت، نگرانى خود را از عمليات اوبه شاه نو

 .طهران بطلبند و درآنجا معزول سازند
قائم مقام تا در تبريز بود، كدورت خاطر نايب السلطنه را از خود احساس نكرده 

به آذربايجان . بود، چون به طهران رسيد، ازقضيه باخبرگشت ومعزول شد
اميد وى ومدت اين عزل سه سال به طول انج. برگشت و گوشه نشينى اختياركرد

كه يكصد و چهل و چند بيت است و به  ۀشرح شدايد اين معزولى را در قصيد
 .زودى بعض ابيات آن را خواهيد شنيد، بيان نموده است

دشمنان قائم مقام در مدت معزولى او فرصت يافتند؛ اموالش را درفراهان غارت 
ى دريغ كردند وامالكش را تصاحب نمودند وازهرگونه آزارواذيت به بستگان و

وى آن قضايا را تصريحآ و تلويحآ درضمن نگارشات شكوائيه و غيره . نداشتند
 .شرح داده است

بواسطه اختالل امور  ]ق.ه  ١٢۴١[ دويست و چهل و يک  و درسنۀ يکهزارتا 
آذربايجان، دولت مجبورشد اين مرد بزرگ را ازگوشه انزوا درآوردو شئون و 

قائم مقام به مشاغل پيشين خود منصوب . يدمناصب نخستين وى را به اوعطا نما
كوتاه  منصوبیگشت واوضاع ملكى آن ايالت روبه بهبود نهاد، ولى عمراين 

بين قشون  سرحداتبود؛ چون در آخر سال بواسطه كشمكشهاى كوچكى كه در 
افتاد كارخود را با دولت روس  خيالشاه به يافتاد، فتحعل ايران و روس اتفاق مى

تملق . رويداده بودبديهى است اين غروردراو ازجنگ ارزنةالروم . يكسره نمايد
باالخره براى . كردند وى را تقويت و او را تشويق مى ۀسرايان هم اين انديش

جلب نظررؤساى عشايرآذربايجان، كه نزديك ميدان جنگ بودند، شاه به 
سران سپاه و رؤساى عشاير و  هآذربايجان سفر كرد ودرتبريز مجلسى نمود
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. جال آگاه وناآگاه را جمع كرد وقصد خودرا اظهار نمود و از آنها رأى خواستر
دادند و  خبرى و خودنمائى، رأى به جنگی همه براى دلخوشى شاه، از روى ب

سخنهاى الف و گزاف گفتند؛ تنها كسى كه در آن مجلس ساكت و مخالف جنگ 
. اد كه وى مخالف باشدشاه متوجه سكوت دانا شد و احتمال د. بود، قائم مقام بود

اهل قلم هستم، سران سپاه بيش از من دراظهار «:ازاو رأى خواست وجواب شنيد
. از وى رأى خواست  ً ا  جد هشاه عذر قائم مقام را نپذيرفت. »عقيده صالحيت دارند

اعليحضرت چه مبلغ «: ،كه از خصايص او بود، گفتۀقائم مقام با صراحت لهج
به قانون حساب «:قائم مقام گفت. »شش كرور«:دادجواب شاه » د؟نماليات مىگير

گيرد با كسى كه ششصد كرور، از در جنگ در ی شش كرورماليات م کسی که 
  .».آيد نمى

 
اين اظهارعقيده، مخالف ميل شاه واقع شد و دشمنان قائم مقام فرصت يافتند واو 

س وچون مصمم جنگ با رو. رابه دوستى با روس متهم كردند ومعزول ساختند
ازاينرو، او را به مشهد مقدس تبعيد . ند او در آذربايجان بمانددبودند، صالح ندي

همان جنگ منحوس که تا ابد  خاطره . و روس شروع شدو جنگ ايران . نمودند
ىشود ويك قسمت می وطن دوست محو نهای ننگين آن ازلوح خاطرهيچ ايرانی 

  .نيان رفتزرخيزمملكت، باچندين شهربزرگ و كوچك از دست ايرا
س است که دولت سياست ناشناس وقت به خيال خود  واين همان جنگ منح 

تحصيل قوه عظيم نموده خواست سياست وروحانيت را بهم آميخته جنگ ملکی 
و سياسی  را رنگ جهاد دينی و جنگ مذهبی بدهد وشد آنچه نبايد بشود ودر ماه 

آذربايجان  زمرکزايالتشهرتبري)هـ(يکهزارودويست وچهل وسهربيع الثانی سنۀ 
دست قشون روس افتاد ومقدمۀ قشون مزبورتا ترکمانچای پيش رفت و نائب ب

اينجا   کل قشون وآقاسيددمحم مجاهد رئيس مجاهدين متواری  گشتند السلطنه رئيس
و فرخ خان،  به خط و خطاى خويش پى برد. درشرف مات شدن ديدشاه خود را 

ئم مقام وتقاضاى اغماض ازگذشته به پيشخدمت خاص، رابه عذرخواهى ازقا
 .مشهد فرستاد و او را استمالت نمودند و به طهران بردند

با اختيارات تام درعقد صلح با ای فتحعلى شاه بعد از شور با قائم مقام، وكالتنامه 
السلطنه نوشت وبه دست قائم مقام داد واو را روانه  دولت روس به نام نايب

 .آذربايجان نمود
قائم مقام اورا پيدا . سلطنه دركوههاى اطراف تركمانچاى مخفى استنايب ال
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ى روس مىبرد وعهدنامه تركمانچاى، كه سالها اساس سياست ودرمىكند وبه ا
روس و ايران بود، با هرچه در برداشت، درآنجا بسته شد وچون روسها اصرار 

و ايران باشد؛ شديد داشتند كه تا هركجا قشون آنها پيشرفته، آنجا مرزآينده روس 
قائم مقام كوشش بسياركرد تا . يعنى تمام استان آذربايجان به روس واگذار شود

 .آنها را از اين خيال منصرف ساخت و رود ارس را مرز قرار دادند
 

خالصه عهدنامه تركمانچاى به خط قائم مقام نوشته شد و كار مصالحه در پنجم 
 .به پايان رسيد) ق.ه ( ١٣۴٣شعبان سال 

السلطنه تعارف دادند و شش  سها در اين مصالحه، يك عده توپ به نايبرو
شبهه نيست كه اگر دست قائم . كرور تومان ازدولت خسارت جنگ گرفتندورفتند

هاى آن جنگ براى مملكت ما به مراتب يمقام دخيل عقد اين مصالح نبود، بدبخت
 .ه شمرده مىشدبيشترازآنچه واقع شد،مىبود وشهرتبريز، يكى از شهرهاى روسي

السلطنه به تبريز، براى  قائم مقام، بعد از بازگشت قشون روس و رفتن نايب
ترتيب اجراى عهدنامه به طهران رفت و اقداماتى كرد و باالخره ملفوفه فرمانى 

السلطنه صادر كرد و به قلم خود نوشت مبنى بر اظهار  نايب كه از جانب شاه به
ربايجان و متضمن عفو واغماض از گذشته و افسردگى و دلتنگى از قضاياى آذ

واين ملفوفه فرمان، . قبول پرداخت كرورات ست يعنى شش كرورغرامت جنگ
قائم مقام پس ازانجام مقاصد، به . يكى ازشاهكارهاى ادبى قائم مقام است

 .آذربايجان مراجعت نمود و مواد عهدنامه را اجرا كرد
سفير روس، در » گريبايدف«يه قتل از اين تاريخ يك سال بيشتر نگذشت كه قض

در طهران اتفاق افتاد و حواس دولتيان را سخت ) ق.ه ( ١٢۴۴ماه رمضان سال 
پريشان كرد و با وجود بودن رجال بزرگى مانند ميرزا عبدالوهاب نشاط 
معتمدالدوله، كه كار صدارت را مىكرد، شاه اصالح اين قضيه را ازقائم مقام 

 نوشت وازحادثه غيرای  روس وحاكم قفقاز، نامهخواست واو به امپراطور 
السطنه را  منتظره معذرت خواست و باالخره شاهزاده خسرو ميرزا، پسر نايب

 به عذرخواهى به دربار روس فرستاد و اين حادثه مهم به حسن تدبير قائم مقام
 .خاتمه يافت ]ق.ه  ١٢۴۵ [يکهزارو دويست  وچهل  و پنج   در سنۀ

السلطنه، به اصالح  سال به اتفاق نايب ٣ه، قائم مقام در مدت بعد از اين قضي
امورآذربايجان و دفع سركشان يزد و كرمان و خراسان پرداخت؛ كه به شرح آن 

 .قضايا در آثار نثرى و نظمى خود اشاره نموده است
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كه ازطرف حكومت هرات ]ق.ه  ١٢۴٨ [سنۀ يکهزارودويست وچهل هشتتا در
 السلطنه و قائم مقام مأمورتسخيرهرات شدند و نايب به خراسان تجاوزات شد

السلطنه  نايب. ومحاصره شهرهرات به توسط قشون آذربايجان به طول انجاميد
ناچاردمحم ميرزا فرزند خود را با قائم . دراين اردوكشى مبتال به مرض سل گشت

و چون مرض او شدت . مقام در اردو گذارد و براى معالجه به مشهد مقدس آمد
قائم مقام دستور ادامه محاصره را . يافت دمحم ميرزا و قائم مقام را به مشهد طلبيد

السلطنه  نايب. به صاحب منصبان قشون داد و به اتفاق دمحم ميرزا به مشهد آمد
چون از حيات خويش نااميد بود؛ به قائم مقام وصيت كرد كه دمحم ميرزا را به 

خود، كه چند تن از آنها داعيه سلطنت  دانست برادرانی سلطنت برساند؛ زيرا م
داشتند، به آسانى راضى نخواهند شد برادرزاده آنها صاحب تخت و تاج ايران 

 .بگردد و واليتعهدى درخانواده عباس ميرزا استقرار يابد
گويند قائم مقام راضى نبود سلطنت به دمحم ميرزا برسد؛ چه او را اليق اين مقام 

 خونخوارى اوانديشه داشت، ازاينرو به نائب دانست وبعالوه ازصفتمی ن
 نايب. »بهتراين است كه ديگرى ازاوالد خود را وليعهد نمائيد«:السلطنه گفت

بر من «: گفت. قائم مقام مجبورشد آنچه در دل دارد بگويد. السلطنه نپذيرفت
ی معلوم شده است كه دمحم ميرزا مراخواهد كشت و كسى قاتل خود را نم

قسم داد كه از اين بدگمانى  السلطنه، قائم مقام را به امام هشتم يبنا. »پروراند
درباره دمحم ميرزا درگذرد و به دمحم ميرزا امركرد به اتفاق قائم مقام به حرم 

بروند و قسم ياد نمايند كه دمحم ميرزا خون قائم مقام را  مطهر حضرت رضا
د كند كه به دمحم ميرزا نريزد و تيغ را بر وى حرام كند؛ قائم مقام هم قسم يا

تحليف مزبور از دو طرف . خيانت نكند و در خدمتگزارى به وى كوتاهى ننمايد
: بجاى آمد و عباس ميرزا دست دمحم ميرزا را در دست قائم مقام گذارد و گفت

 .»حاال ديگر آسوده خاطر خواهم مرد«
هرات مشغول  قائم مقام و دمحم ميرزا به اردوگاه هرات بازگشتند و به كار فتح

ه  ١٢۴٩[ سنۀ يکهزارو دويست و چهل و نهبودند كه شب دهم ماه جمادىالثانى 
 .السلطنه، در مشهد وفات يافت نايب) ق.

السلطنه، با هراتيان از در صلح در  قائم مقام به محض شنيدن خبر وفات نايب
ام آنكه هيچ آسيب ببيند به مشهد رسانيد وازيك طرف به اتمی آمد و اردو را ب

كار صلح پرداخت واز طرف ديگر براى استحكام اساس وليعهدى دمحم ميرزا 
 .باب مكاتبه را با دربار طهران گشود و آرام نگرفت تا اين كار به انجام رسيد
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به اتفاق دمحم  ]ق.ه ١٢۵٠[يکهزار و دويست و پنجاه  قائم مقام درماه صفر
مجلس جشنى كه در باغ ميرزا، ازخراسان به طهران رفت و مراسم وليعهدى در

دمحم ميرزا . زان پس هر دو روانه آذربايجان شدند. مدبجای آ نگارستان برپا شد، 
 .السلطنه و والى آذربايجان شد به جاى پدر، وليعهد نايب

ميرزا دمحم، خلف ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، كه به سرحد رشد و كمال رسيده و 
قائم مقام فوق مقام . زير شخصى او گشتبراى خدمات دولتى لياقت يافته بود، و

 .هر دو مرجع كل امور آذربايجان، بلكه مرجع حقيقى كل امور ايران شد
 

 سلطنت دمحم شاه، صدارت و اتابكى قائم مقام، رقابت وفرصت و جنايت عظيم
  

فتحعلىشاه بعد ازمسافرت وليعهد به آذربايجان، براى گردش روانه اصفهان شد و 
دراصفهان از دنيا  ]ق.ه ١٢۵٠[ الثانيه هزارودويست و پنجاه نوزدهم  جمادیدر

. خبر وفات شاه به تبريز مىرسدهزارودويست و پنجاه هجری اوايل رجب . رفت
و سكه به نام وى  هو خطبه به نام وى خواند هقائم مقام وليعهد را به تخت نشانيد

هر دو با اردوى شود، و دمحم شاه منصب صدارت رابه قائم مقام مىدهد و ی زده م
  .گردندی آذربايجان در نهايت شتاب روانه طهران م

 
 اين شتاب چرا؟ و بردن قشون براى چه؟

او، چنانكه گفته شد،  دراعمامچونكه سلطنت دمحم شاه برخالف معمول است و
دانند، ومقدمتر از ی اشخاصى هستند كه خود را اولى واحق به تخت و تاج م

كه به محض شنيدن خبروفات پدر، خود را پادشاه  السلطان است شاه ظليهمه عل
خواند؛ پيش از آنكه كار على يا عادل می خوانده و به نام عادل شاه، قائم مقام 

شاه نضجى گرفته باشد، دمحم شاه را به پايتخت برساند و اگر كار به مجادله كشيد 
  . با قشون آذربايجان راه شاه را به اريكه سلطنت بگشايد

 شاه،پانزده هزارقشون طهران واطراف راجمع كرده وبه سركردگى  على ياعادل
برادرش امام وردى ميرزا، به طرف آذربايجان مىفرستندكه از آمدن دمحم شاه 

الكتاب فراهانى،ازبنى اعمام قائم مقام، را  جلوگيرى نمايند و ميرزا مهدى ملك
درزاده را به اين مأمور مىكند به آذربايجان رفته وقرارداد صلح مابين عم وبرا

  .ترتيب بدهدكه ايالت آذربايجان به دست دمحمو باقى ايران به دست على بوده باشد
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داند با عهدنامه روس و باقسمى كه قائم مقام خورده، اين كار می الكتاب كه  ملك
دررفتن تعلل مىكند كه تا قشون طهران و تبريز در سايدهان قزوين . شدنى نيست

 .و صف آرائى مىكنندبه هم نزديك مىشوند 
 اينجا ازقائم مقام، سياستى كه به قدرت مقام ادبى اوست بروز مىكند؛ قدر و قيمت

شودكه مانندعبد ذليل ی ميرزا سركرده اردوى عادل شده درمنزل قائم مقام ديده م
دربرابر موالى جليل خود نشسته و سرتسليم به زيرافكنده است و روز بعد با 

و اين خبر چون به طهران مىرسد .  شاه ملحق مىگرددقشون خود به اردوى دمحم
 روز نوزدهم شعبان. شودمی مدعى بزرگ سلطنت درحرمسراى خود مخفى 

به معظم دمحم شاه و قائم مقام با اردوى  ]ق.ه ١٢۵٠ [هزار و دويست و پنجاه 
 ملك. نمايندی و در باغ نگارستان بيرون شهر نزول اجالل م رسيدهطهران 

وررفتن آذربايجان براى عقدصلح راهش نزديك شده،براى درخواست الكتاب مأم
قائم مقام به . رودمی السلطان به باغ نگارستان  تأمين ازقائم مقام ازطرف ظل

و . گيردمی دهد وعمارت سلطنتى و اثاثيه آن را تحويل می السلطان تأمين  ظل
کرده هران شاه را وارد ط ]١٢۵٠[هزارو دويست و پنجاه در دوم ماه رمضان 

نشاند و خود به رتق و  ودر چهارم همين ماه او را رسمآ به اريكه سلطنت مى
 .پردازدی فتق امورمملكتى م

شود كه از شدت گرفتارى به كارهاى پنج می قائم مقام چنان غرق امورمملكتى 
جهت ازجهات ششگانه خود، يعنى چپ و راست، پس و پيش، و زير يا از توجه 

باالى سر كه براى او توجه به آن جهت از هر كار الزمتر  به جهت ششم، يعنى
 .ماندمی بوده است باز 

گفتم باالى سر بلى اما، نه باالى سر آسمانى؛ زيرا قائم مقام خداپرست و متوجه 
مبدا اعلى بود؛ بلكه ازباال سرزمينى يعنى خلوت دمحم شاه مركز فساد شيطان 

 .ماندمی باطنى و ظاهرى غافل 
نى، اخالق درباريان شاه؛ و شيطان ظاهرى، وجود يك شخص شيطان باط

رياكار بود درآن درباربه نام آقاسى؛ كه براى معرفى وى بايد اندكى بيراهه 
اين حكايت را او خود براى يكى از . برويم و سرگذشت مختصرى را نقل نمائيم

 .ام واسطه از وى شنيدهيمعاشرينش نقل كرده و من ب
ايام جوانی درکربالمعلی در خانۀ  عارف کبوترآهنگی در« :قاسی می گويدآ 

روزى درويشى بر موالى من وارد شد و مدتى با او صحبت . خدمت مىكردم
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داشت و صحبتش طورى مرا جذب كرد كه پس از خارج شدن او دنبال وى 
می كجا «: روانه شدم؛ قدرى راه كه رفتيم؛ برگشت به من نگاهى كرد و گفت

ا كاملتراز موالى خود يافتم، مىخواهم ازخدمت او دست شما ر«: گفتم» آئى؟
همان كار كه مشغول  خير برگرد به«: جواب داد» .بكشم و به شما خدمت كنم

بودى بپرداز و به پاداش اين توجه كه به من كردى صدراعظمى ايران را به تو 
توانم صدارت كنم؟ در صورتى كه می بينوا چگونه  ۀمن طلب«: گفتم» .ما داده

: گفت» .اش تنبيه و تأديب مخالفت كاران است صدارت سياست مىخواهد والزمه
مخالفين را با بدزبانى و فحاشى تأديب كن تا از آبروى خود بترسند و مخالفت «

من برگشتم و به خدمتى كه داشتم، مشغول » .نكنند و بعد از آنها رضايت بطلب
د بشود باور كرد؛ اما اگرراست گفته باشد، شاي تااينجاى حكايت را »!شدم

كه از پنجاه سال پيش مقام كسى را  ۀشود پذيرفت مردعارف وارستمی چگونه 
كند و يا كالمش اين درجه خالقيت دارد، دستور بدزبانى و فحاشى می پيش بينى 

به كسى بدهد؛ در صورتيكه يك سياستمدار ممكن است از روى قانون حكم قتل 
چه فحاشى، كار نادانترين .آوردنمی زبان كسى را صادركند؛ولى هرگزفحش به 

بعد ازمدتى موالى كبوتر آهنگى من از : گويدمی خالصه آقاسى . اشخاص است
دنيا رفت وبه من وصيت كرد، خانواده اورا كه در نهايت فقرو فاقه بودند و چند 

من هم وصيت او را به جا آوردم و همه را . طفل صغير داشتند به همدان برسانم
  .ا به دوش كشيدن اطفال كوچك در مدت طوالنى، به همدان رسانيدمپياده ي

آقاسى بعد از اين قسمت از سرگذشت خود، مسافرت به طهران و تبريز و داخل 
شدن در خدمت مختصرى؛ ازقبيل ميرزائى آشپزخانه دمحمميرزاى قجرو معروف 

قام صدارت شدن نزد دمحم ميرزا و مرشد و معلم و مقتداى او شدن، تا رسيدن به م
را براى مصاحب خود نقل مىكند؛ كه نه اينجا جاى ذكر آن داستان است ونه او 

اين شخص بدصورت بدسيرت، به . لياقت بيش ازاين شرح حال اورا گفتن دارد
عقيده من يكى ازشيادان رياكاربشمار است، نه فضيلتى داشته است و نه اخالق 

الوقت صاحب كشف و  ين ابنچه رسد كه به تصور بعضى از مورخ. و ديانتى
اش، اورا نيكو معرفى  وقهرمان خطابه ما دررساله عروضيه. كرامات بوده باشد

نموده واگر بخواهيم ازهرحيث ظاهرآ و باطنآ او را در يك جمله معرفى كنيم 
 .نقطه مقابل قائم مقام: بايد بگوئيم

ائم مقام بود و بلى آقاسى در خلوت دمحم شاه، در ظاهر و باطن، معاند و دشمن ق
مانند كرمى كه زيرخاك ريشه درختى رابجودتا آن درخت را بخشكاند و بيندازد؛ 
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ادبى همين كار را ی آقاسى نسبت به قائم مقام در مقابله علم وجهل و ادب و ب
 .كرد تا به مقصود خود رسيد

آقاسى به دمحم ميرزا درايام وليعهدى او، خاطرنشان كرده بود كه رسيدن تو به 
به اراده و نفس رحمانى من بوده و از قضيه درويش و وعده صدارتى  لطنتس

را به او تذكر داده اطمينان داشته است؛ كه دمحم ميرزا بعد از رسيدن به مقام 
 .سلطنت او را به صدارت خواهد رسانيد

قائم مقام به بودن اين شخص نزد دمحم ميرزا از ابتدا راضى نبوده و تسلط او را 
و شايد يكى از . شمرده استی االراده جايز نم ين شاهزاده ضعيفبر وجود ا

دست اين شخص  اسباب نارضائى او به وليعهدى وى همين مقهور بودن او به
و به هر صورت همه وقت، اين شخص مورد حمله قلمى قائم . شياد بوده است

 .موده استمی نمقام بوده؛ زشتيهاى اعمال و اخالق او را بيان 
قتى كه دمحم شاه كامال مالك تخت و تاج نشده بود و براى رسانيدن آقاسى تا و

دست خود به اريكه سلطنت و كوتاه كردن دستهاى قوى عموزادگان وى، كمال 
حاجت را به وجود اين وزير فعال دانشمند دارد، او هم به رعايت مصلحت به 

لم قائم مقام ظاهر از وى تمكين مىكندو زخمهاى زبانى را كه از دم خنجر برنده ق
 :بر قلب او مىرسد و به مضمون 

 .آنچه زخم كند با من زخم شمشير جان ستان نكند
او را دشمن جان قائم مقام مىسازد و پنهان نگاه مىدارد و براى تالفى كردن و 

 .فرصت مىكشدانهاض غلبه باطل بر حق، 
نت و آقاسى پس از رفع حاجت دمحم شاه از قائم مقام و رسيدن به اريكه سلط

و نمود خلوت نزد شاه شروع به ذکرمساوی قائم مقام ودر مدعيان، د اسکات
دست آورد و اسباب اتهام قائم مقام  به ای  كوشد موضوع تازهمی روز و شب 

و اما قائم مقام؛ يا از اين احوال . را فراهم سازد و شاه را از وى بيشتر برنجاند
شود می باشد براى او نقص شمرده هر يك . اعتنای خبر است، و يا باخبرو ببی 

می  مضرت گاهى چنان ادبيت دارد كه بگوئيم خلط سياست و می و ما را بر آن 
نظير كه هزاران نكات ادبى را در عربى و فارسى در بی بخشد كه يك اديب 

مدنظر دارد يك مصرع شعربه قول عوام پيش پا افتاده را كه ابجد خوانان 
 :ر دارند، فراموش مىكند و آن اينست دبستانى ادب هم آن را از ب

 .دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد
  :خالصه آقاسى درخلوت شاه، چند تن ازرؤساى خلوت را، كه از آنها است
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ميرزا نظرعلى حكيم باشى، ميرزا رحيم پيشخدمت، و يكى از خواجه سرايان  
قائم مقام نزد نمودن از سعايت از راهى نفوذ دارند، در  كه در وجود شاه هر يك

كند و چون شاه، دشمنى آقاسى را با قائم مقام و انتظار می شاه، با خود همدست 
دانست؛ از اين جهت آقاسى خود را می مقام صدرات داشتن را توسط آقاسى 

را از زبان ديگران،  )بدگوئی(سعايتها  دهدومی كمترقرار سعايتمباشرمستقيم 
مس و چون شاه از آقاسى . يدرسانمس مخصوصآ نظرورحيم به گوش شاه 

طرفى بس طور شايدزيرلب وبه» آيا اين مطالب حقيقت دارد يا خير؟«:پرسيد كه
اعضاى جبهه . كرد، تا در قلب شاه مؤثر واقع گرددمی و حق به جانبى تصديق 

منحوس دربارى، دير دير آمدن قائم مقام را به حضور شاه، كه بواسطه تراكم 
كرد همه روزه به حضور شاه بيايد؛ در می ن امور لشكرى و كشورى فرصت

ی بايد آماده باشد و بهانه به دست دشمن ندهد يكى ازشواهد بمی صورتى كه 
اعتنائى صدراعظم به شاه و سوءقصد او نسبت به مقام سلطنت جلوه دادند و بر 

 .ها بستند آن پيرايه
رى و صاحب مزبور، به شاه حالى كردند كه قائم مقام، حكام كشوحوزه اعضاى 

اعتنائى او بی اطالع شما عزل و نصب مىكند و اين دليل ی منصبان لشگرى را ب
به شماست واينكه خيال سلطنت درسردارد و سكه طالى اشرفى را كه به اين 

مرادش از دمحم، فرزند خود ميرزا دمحم است كه ) شاهنشه انبيا دمحم(مضمون زده 
 .هم تصديق كردآقاسى . مىخواهد او را به سلطنت برساند

بديهى است مقتضاى سياست اين بودكه قائم مقام درصدارت پادشاه جوان 
اند،  دانسته است وتنها به قسمى كه با هم خوردهمی دمبينى، كه اورا قاتل خود 

اطمينان يافته بيش از اين صورت ظاهررا حفظ كرده باشد ومخصوصآ درعزل 
به دست آورد و تحصيل اجازه و نصب حكام و صاحب منصبان اجازه از شاه را 

ولكن به گفته دشمنانش غرورزياد و به زبان ادبى، غلبه . هم براى او مشكل نبود
داشت كه در تصدى امور خط مشى می ادبيت بر سياست بر وجودش، او را وا

 .مستقيم اتخاذ نمايد و به صورت سازيها اهميت ندهد
نا نمىكرد و به آنها خدمتى رجوع قابليت اعتبی قائم مقام به درباريان و خلوتيان 

مال دولت را بايد در مقابل خدمت صرف كرد و خدمت «: گفتمی نمود و ی نم
و برسراين عقيده ايستادگى مىكرد؛ گرچه براى » .را به اهلش بايد رجوع نمود

خود مكرر  جاتآور بود؛ چنانكه اين نكته را در نوشت سياست شخصى او زيان
 .ذكر نموده است
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مخالف  حوزۀدوحادثه مهم پيش آمدكه يكى بعد از ديگرى اسباب موفقيت  بالجمله
مقام را در دربار فراهم آورد؛ اولى به منزله آتشى بود كه افروخته شدو  قائم

كه پيش ازسپر بركشيدن قائم مقام با كمال شدت ه ای دومى به منزله شمشير برند
 .بر او فرود آمد و رشته زندگانى او را منقطع ساخت

اولى، محدود ساختن حقوق دربار و درباريان حتى شخص شاه بود؛ براى ترتيب 
دادن بودجه مملكتى كه تاآن وقت نامحدود و درتحت قدرت و اراده شاه و 

 .معدودى بود
خواست از نمی بديهى است شخص شاه، اول مخالف اين رأى قائم مقام بود و 

اموال دولت داشته؛ چيزى اختيارات نامحدودى كه پدربزرگش  فتحعلى شاه  در
بعد از شاه، مخالف اين رأى درباريان . اختيار گرددی كاسته شود، چه رسد كه ب

هاى عميق دوخته و هر يك  و خلوتيان بودند كه تازه به دوران رسيده، كيسه
فزايند و با محدود بودن حقوق دربار بياز هر راه باشد بر دارائى خود  هندمىخوا

 .يدن به مقاصد خود نداشتندو خلوت راهى براى رس
خالصه، مسأله محدود ساختن اختيارات و حقوق شاه و دربار، كه بعد از هفتاد و 
چند سال ترقى دنيا وبا بروزاحساسات ملى در موقع گرفتن مشروطيت از نواده 

خون ريزى ممكن نشد، قائم مقام بى خونريزى بدان موفق گرديد، بی دمحم شاه 
 .جان خود را هم فداى آن ساختاساس بود و ی  گرچه ب

المرسوم اشد من قطع الحلقوم، آتش فتنه را بر ضد قائم  اين كار به مضمون قطع
فقط يك . مقام در دربار مشتعل ساخت و شاه و درباريان، همه دشمن او شدند

توانستند كامال به مقصود برسند و آن قسمى بود كه شاه نمی مانع در كار بود كه 
بر روى قائم مقام حرام كرده بود؛ از اين جهت براى عزل او  خورده و تيغ را

 .شدنمی حاضر شد، اما براى اعدامش حاضر 
چه رسيدن خود را به . گشتی از طرف ديگر، آقاسى، تنها به عزل او قانع نم

مقام صدارت با حيات قائم مقام غيرممكن تصورمىكرد وازشمشيرانتقام او انديشه 
وطئه ظالمانه مدت چند ماه در خلوت دمحم شاه دوام كرد و اين بود كه اين ت. داشت

دست آوردن سوهانى براى تيزكردن خنجر غضب شاه نسبت به قائم  در صدد به
تا قضيه . مقام بودند؛ به حدى كه بتواند مانع قسم مزبور را هم برطرف سازد

و بودن  قائم مقام به كدورت شاه ازخود. ذيل پيش آمد و آنها را به مقصود رسانيد
توطئه دردرباربر ضد او، اگرچه دير شده بود، عاقبت پى برد و به خيال افتاد 
رياست قراوالن دربارى را كه با يكى از همدستان دشمنانش بود، بگيرد و به 
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ولى . صاحب منصبى از بستگان خودبدهد؛ تا بتواند فتنه درباررا برطرف سازد
د و پيش از وقوع آشكار گشت و و احتياط در اجراى اين خيال نش رعايت حزم

 .مخالف او در دربار افتاد حوزۀشمشير برنده به دست 
ها را به اوالدش داده و همه را دردست  وزارتخانه: مزبوربه شاه گفتند حوزۀ

شما مدعيان  اعمامداند می قشون را ايجاد كرده خود وپدرش . خود گرفته است
را از ميان برداشته؛ تنها چيزى  سلطنت را با خود رام نموده و سركشان مملكت

كه دردست قدرت او نيست، دربار است؛ آن را هم با اين تدبير بدست خواهد 
و از طرف ديگر دل خلق با اوست به سيادت و فضيلت او معتقدند و . گرفت

سندند؛ دراين صورت چه مانع دار كه شبى به رئيس قراوالن ی پكارهاى او را م
در اين صورت . مايد و او خود مالك تخت و تاج گرددامر كند شما را دستگير ن

و چون شاه محذور . نخواهد بود ه ایجز اعدام وى براى حفظ تاج و تخت چار
قسم ياد كردن بر حرمت تيغ را به روى وى به ميان آورده باشد؛ جواب داده 

او را خفه مىكنيم تا تيغى بر روى او كشيده نشود و خالف قسمى هم واقع : باشند
 .شده باشدن

هرحال شاه را چنان متوحش مىسازند كه براى عزل و بلكه قتل قائم مقام  به
حاضر مىشود؛ خصوصآ كه در شوربا رؤساى دربار از قبيل ميرزا نصرهللا 
صدرالممالك، دمحم حسن خان زنگنه ايشك آقاسى باشى، قاسم خان قوالر آقاسى 

می و غيره، همه را موافق باشى، هللا وردى بيك مهردار، آقا رحيم پيشخدمت 
در صورتى كه . نمايدمی بيند و آقاسى منتظرالصداره هم البته تصديق و تأييد 

و او از روى . توان قطع داشت ساحت قائم مقام از اين تهمتها مبرا بوده استمی 
پايبند قسمى بود كه ياد كرده بود؛ چنانكه تا ساعت آخرهمه چيز  يتديانت و ادب
شيطانى تسويالت گرآنكه دمحمشاه عرفان مآب ازروى م كردمی را تصور

درباريان خداناشناس به قسمى كه يادكرده بود، پشت بازند وبه اعدام وى راضى 
خبرى از بی آنکه شود؛ می خالصه تصميمات در باغ نگارستان گرفته . گردد

زار، كه بيش از هزار قدم فاصله با نگارستان ندارد، به گوش  آنها درباغ الله
 .ائم مقام رسيده باشدق

، ]ق.ه  ١٢۵١ [يکهزارودويست  و پنجاه و يک روز بيست وچهارم ماه صفر
. وقت غروب آفتاب، قائم مقام ازطرف شاه به وسيله پيشخدمتى احضارمىشود

خواهد سوار شود؛ گويند می طلبد و چون ی قائم مقام با اينكه بيگاه است، اسب م
امير نظام، كه اول طباخ و بعد ناظراو بوده كربالئى قربان، پدرميرزا تقى خان 
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می آيد و می و اكنون در حال پيرى دربان و طرف توجه قائم مقام است، پيش 
بله، «: قائم مقام متوجه او شده مىگويد» روى؟می آقا قربانت بروم كجا «: گويد

: به او جواب مىدهد بزبان عراقی پيرمرد به » پيرمرد بازمگرچه خبر است؟
پيرمرد «: خندد ومىگويدمی قائم مقام » .يدم براى شما اتفاقى رو مىدهدخواب د«

زمان رسم آن، اين بود وزراء و . شودمی و سوار و روانه » .گردممی زود بر
كردند فراش و نوكر زياد پياده و می رجال بر اسب سوار شده چون حركت 

، كه به دوش رفت، آنجا كه پياده مىشدند غاشيه می مرتب جلو اسب و دو طرفت 
 شد، تا موقعى كه راكب برگردد ومی غاشيه كش بود، به روى اسب كشيده 

اسب غاشيه كشيده اتابك عظيم با خدمه او در . غاشيه را بردارند و او سوار شود
 .فضاى نگارستان و جلوخان دربار مىايستند و انتظار بيرون آمدن او را دارند

اشخاصى » شاه كجا تشريف دارند؟«: سدقائم مقام پس از وارد شدن به باغ مىپر
كه » .در عمارت سر در«: كه براى انجام اين خدمت مأمور هستند، مىگويند

. شايد به روى سردرى بوده است كه ورودى مدرسه صنايع مستظرفه بوده است
پس كجا «: پرسدمی . بيند شاهى درسردرنيستی رود؛ ممی قائم مقام باال 
نويسند می بعضى ازمطلعين ».تشريف خواهد آورد«: گويندمی » تشريف دارند؟

بی «: گويدمی دراين وقت براى قائم مقام تشويش خاطرحاصل مىشود و با خود 
به صحبت آن بيچاره پيرمرداهميت مىدهم دشمنان من . جهت خيالم مغشوش اشت

هللا تعالى، همه را با يك مالقات شاه از ميدان  بكنند؟ به عون می توانندكارى ن
كنم و ادله و براهين همگى نقش بر اب و به تمام ايرادات آنها جواب می بدر 

غافل از آنكه دشمنان او، اين پيش بينى را كرده و . »منطقى قبولى خواهم داد
اند و نخواهند گذارد او، شاه را ببيند و  ميان زبان و قلم او با شاه فاصله انداخته

فاصله به عنوان اينكه شاه خواسته  به شاه بنويسد؛ چنانكه چند دقيقه ۀيا عريض
می قلمدان و لوله كاغذ او را، كه همه وقت وزراء و رجال با خود اشتند از وى 

 .سازندمی ش يعنى قلم؟ كوتاه ا گيرند و دست او را از شمشير برنده
اگر شاه «: خواند و بعد از نماز اظهار مىكند قائم مقام نماز مغرب و عشا را مى

ام؛  دارند، بهتر اين است بروم، چونكه منزل دوستى وعده كردهبه من فرمايشى ن
اند چون كار  شاه فرموده«: گويندمی مأمورين نگاهدارى او » .انتظار مرا دارد

قائم » .الزمى با شما دارم از اينجا خارج نشويد تا من شما را به حضور بطلبم
مىكند و زير  و شال كمر را باز» .پس قدرى استراحت مىكنم« :گويدمی مقام 

می دوساعت از شب . خوابدمی گذارد و جبه را به روى خود مىكشد و می سر
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خدمتشان  آورند، من بروممی اگرشاه تشريف ن«: پرسدمی . شودمی گذرد، بيدار
: بطور مزاح مىگويد . شنودی و باز همان جوابها را م» ببينم چه فرمايش دارند؟

در اين حال در : گويند »شايد«: دجواب مىدهن» !پس من اينجا محبوس هستم«
  :نويسد  اطاق قدم مىزند و با ناخن اين شعر را برديوار مى

 
  روزگار است اينكه؛ گه عزت دهد گه خوار دارد 

 .ا بسيار دارده چرخ بازيگر از اين بازيچه                                             
  

ی رت سردر نگارستان محبوس مبالجمله، پنج يا شش روز، قائم مقام در عما
ماند؛ بىآنكه از آنچه در آن ايام بر او گذشته و او مالقاتهائى كه با او شده باشد و 

چيزى كه . يا صدمات جسمانى، اگر بر او رسانيده باشند، خبرى دردست باشد
گفته شده، اين است كه براى تحليل بردن قواى جسمانى او، و اينكه شايد از 

تا شب آخر ماه صفر . كردندمی از دادن غذا به او خوددارى گرسنگى بميرد، 
اندازند، حدسها می شود ودراينكه چرا چند روز را تمام كاراو را به تأخير می 

ى در للاند اول كارهاى او را به ديگران بسپارند كه خ خواستهی زده مىشود، م
كشتن او اند شاه را در اين چند روز براى  خواستهی امورحاصل نشود؛ يا م

اما به عقيده من، هيچ يك از اينها نيست؛ بلكه شاه از روى عقيده . حاضر نمايند
می نوشند و دهان را آب می خشك خرافى اشخاصى مانند خود، كه شراب را 

گفتند نحوست دارد، به اين جنايت اقدام می خواسته در ماه صفر كه ی كشند، نم
، قاتل پدرش رادرماه صفر كرده باشد؛ چناكه مظفرالدين شاه راضى نشد

بهرحال محذور ماه صفر . االول را كشيد قصاص نمايند و انتظار رسيدن ربيع
برطرف شد و در شب آخر آن ماه، در آخر شب كه سروصدا افتاد؛ قائم مقام را 

برند و به می از عمارت سردر فرود آورده و به عنوان آنكه به حضور شاه 
 .نمايندی م دهليز حوضخانه وارد

اسماعيل خان قراچه داغى، كه يكى از اشقيا و سرهنگ فراشخانه و ميرغضب 
قائم مقام كه به آنجا . باشى است، با چند ميرغضب درآن داالن انتظار مىكشند

قائم مقام با وجود ضعف و . زنندمی واورا برزمين  ريخته مىرسد؛ بر سراو 
زند بطورى می و پا  مىكند ودست خود مقاومتاستخالص ناتوانى كه دارد براى 

باالخره دستمالى  و. كه بازوان وى مجروح مىشود و خون جارى مىگردد
بی ؛ هديبرند؛ او راخفه مىسازند و نعش وى را درگليمى پيچمی درحلق او فرو 
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فرستند كه آنجا مدفون می بندند و به حضرت عبدالعظيم ی فاصله بر استرى م
درب صحن را . اذان صبحى بود: ازمتولى آن آستان نقل شده است كه. گردد
 نفر ديدم چند. من خودرفتم، درراگشودم. ازخدام هنوزكسى حاضرنبود.زدند

اند اين نعش را  شاه فرموده«: ازغالمان كشيكخانه، نعشى را وارد كردند و گفتند
خواستم او را غسل دهم . »قائم مقام«: گفتند» نعش كيست؟«: پرسيدم» .دفن كنيم

اند؛  و البته چنين دستور داشته» .مجال نيست«: نشدند و گفتندراضى . و كفن كنم
می اند معلوم شود بدن وى به چه صورت زير خاك  چون كشندگان او نمىخواسته

  .رود
بالجمله حامل يك دنيا علم و فضل با لباس درتن، در صحن امامزاده حمزه،  

برش مزار جنب مزار شيخ ابوالفتوح رازى، به خاك سپرده مىشود و اكنون ق
  .ارباب فضل و دانش است

 
گويند دمحم شاه از شنيدن خبر قتل قائم مقام افسرده خاطر نشد؛ ولى از اينكه خونى 

 .از بدن او ريخته شد، اندوهناگ كشت؛ چون قسم خورده بود خون او را نريزد
در حقيقت؛هروقت حال اين اديب بزرگ رادرآن دل شب و گرفتارى و شهادتش 

آورم، متذكر اين شعربحترى می خاطر  يمان خداناشناس بهدست دژخ را به
 :شاعرعرب مىشوم كه گفته 

  
 كالب االعادى من فصيح و اعجم            و ال عجب لالسد ان ظفرت بها

  وموت على من حسام ابن ملجم          فحربة وحشى سقت حمزةالردى 
  

دشمنان صدا وبا صداى ی عجب نيست اگر شيران ژيان مغلوب سگهاى ب
بن ابيطالب كه  بگردند؛ چه بسا اشخاص بزرگ مانند حمزه سيدالشهداء و على

 .ملجم شربت شهادت نوشيدند به دست اشخاص پستى چون وحشى و ابن
خالصه قائم مقام رفت و دشمنان اوبعد از مرگش، از هر گونه ستمكارى درباره 

  .ده استبازماندگان او دريغ نداشتند و براستى كه خدا انتقام كشن
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 خدمات سياسى و ادبى قائم مقام و آثار باقيه و محاكمه او

  
شائبه ايران بايد خواند وهم از ی خدمات سياسى قائم مقام را درتواريخ ب

زيرا از خصايص اين مرد بزرگ . توان دريافتی نظمى ونثرى وى مجات نوشت
ت در مدت بيست است كه تمام كارهاى مهم خود را در ايام اشتغال به خدمت دول

وچهارسال،كه چند سالش رابه معزولى گذرانيد، در ضمن مراسالت و در طى 
شرح  ۀآثار او به منزل ۀمنظومات جدى و عوام پسند بيان كرده و مجموع

 زندگانى خود وپدرش وحوادث مهم اوضاع دربارى ودولتى ايران درآن عصر
الحه تركمانچاى است مهمترين كارهاى سياست خارجى قائم مقام، عقد مص. است

و محدود ساختن سرحد ايران و روس به رود ارس؛ در مقابل تقاضاى دولت 
غالب اين بود كه هر چه تصرف كردند به آنان واگذار شود؛ چنانكه پيشتر ازاين 

 .گفته شد
مقام اعتراض  نظرنخست برقائمردمی توان  بلى درموضوع عقد اين قرارداد
در امر پايتخت دوم مملكت نظر داشته باشند؟ كرد كه چرا به روسها حق داد 

 .بود كه به استقالل كامل ايران وارد شدای  چه، اين لطمه
ولى بايد دانست دراين موضوع قائم مقام از طرف عباس ميرزاى نايبالسلطنه 

چنانكه در محاكمه او خواهد شنيد به اين مسأله . مأموربود و مأمورمعذوراست
كه به رضايت خاطر اين مطلب را درعهدنامه و برفرض . اشاره شده است

گنجانده باشد، مىتوان گفت به رعايت جواز ارتكاب شر قليل در مقابل خير كثير 
 .بوده است

چون ازپسرهاى فتحعلى شاه چند تن درهواى سلطنت بال و پرمىزدند و اگر 
وليعهدى بعد ازعباس ميرزا درخانواده اواستقرارنيافته بود، كشمكش مابين 

ادران او بر سرتخت وتاج، ممكن بود مملكت را تجزيه نمايد و باالخره ميان بر
دراين حال، وجود اين قيد در اين عهدنامه، گرچه شرى بود؛ . اجانب تقسيم گردد

اما در مقابل خطرزوال مملكت، شر قليل درمقابل خيركثيروبا اقتدار دولت ايران 
خارجى عثمانيها، كه در دوره قابل زوال  چنانكه زوال يافت  ديگر درسياست 

صفويه به عنوان اختالف مذهب، همه وقت ميان دومملكت اسالمى مجادله بود، 
قائم مقام بعد از ضرب دست شديدى كه به عثمانيها وارد آورد، صلح و سالمت 
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و دوستى را مابين دو مملكت برقرار ساخت و به دامان زدن به آتش اختالف 
 .مذهبى خاتمه داد

 
ازمعلومات سياسى ونظامى واقتصادى دولت فرانسه، به توسط  امقائم مق

 .آنكه زيانى متوجه مملكت بگرددی مأمورين دانشمند آن مملكت، استفاده نمود؛ ب
قائم مقام درسياست خارجى، انگليسيها را هم، كه ممكن نبود درقضاياى ايران 

ب منصب  و در جلب صاح. فقط يك تماشاچى دوربوده باشند، راضى نگاهداشت
از فرانسه صاحب منصبانى هم از انگليس جلب كرد؛ چنانكه خودش در رساله 

وجئناهم بعدة «: شكوائيه، آنجا كه تأسيس قشون جديد را بيان مىكند؛ مىنويسد
براى قشون يكعده صاحب منصب از » .استاد ورئيس من االفرنج واالنگليس

 شاه به ميرزا تقى، وزير و درفرمانى كه از طرف دمحم. فرانسه و انگليس آورديم
توپچيان راكالبه اختيار آرلينسن معلم انگليسى «:ويسد؛ دستورمىدهدی نكرمان، م
 ».واگذاريد

به هر حال، قائم مقام، سياست خارجى ايران راكه درهم وبرهم بود وازهر 
راههاى مرزى را با قشون منظم . كردـ روشن ساختی طرف مملكت را تهديد م

ن بست وازخارجيان استفاده كرد،بىآنكه مطيع و فرمانبردارآنها به روى بيگانگا
شده باشد و بعد ازاو،ميرزا تقى خان امير نظام ـ كه دست پرورده او بود  نيز 

 .درسياست خارجى همين رويه را اختيار كرد
و اما، سياست داخلى؛ قائم مقام معتقد بود كه خدمت دولتى به كسى واگذار نشود؛ 

پول دولت به كسى داده نشود، مگر در مقابل خدمت؛ و همچنين  و. مگربه اهلش
  .گفته شد]  قبال[چنانکه  . معتقد بود كه مملكت بايد از روى قانون اداره شود

بنظرمن، خدمات ادبى قائم مقام ازخدمات سياسيش : خدمات ادبى قائم مقام 
   »ثنائی «و درانشاء وانشاد نظم ونثردرفارسى وعربى مقتدر بود. تراست ذيقيمت
 .او  استشاعری  تخلص 

وبايد دانست كه نظم قائم ازحيث اساس نظمى بر نظم گذشتگان، حتى بر نظم 
جاى تشبيهات معمول آن عصر، كه  معاصرين وى مزيتى ندارد؛ مگرآنكه به

اكنون مبتذل به نظرمىآيد، قائم مقام به بيان حقايق احوال، كه به منزله تاريخ 
ا اينكه ازمديحه سرائى و هزل گوئى هم، كه شايسته مقام او و ب. است، پرداخته

جنبه ادبى واخالقى و تاريخى . نبوده است، به اقتضاى عصرخوداجتناب نورزيده
 .اشعارش و روانى كه دارد، قابل تحسين است
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ازاشعار او را كه بيشترمربوط است به مطالبى كه دراين خطابه گفته  ۀاينك نمون
 .يت از زمان و ابناى آن  نقل مىنمائيمشد و يا درعالم شكا

ی السلطنه شكايت مىكند و م هاى خود درايام معزولى، ازنايب در يكى از قصيده
 :گويد 

 
 اى وصل تو گشته اصل حرمانم               اى بخت بد، اى مصاحب جانم 
 .اى بى تو نرفته شاد يك آنم               اى بى تو نگشته شام، يكروزم 

  
 :از بيان خدمات خود مىگويد  ۀنجا كه بعد از شمتا آ
  

 گاهى به فالن و گه به بهمانم               اين بود سزاى من كه بفروشى 
 :گويد ی تا آنجا كه م

 اينگونه سخن به نزد تو رانم                اى شاه جهان نه حد من باشد 
 سكوت و جاى كتمانمامكان                ليكن به خدا نمانده با اين حال 
 در ظاهر اگر چه شاد و خندانم                صد گريه نهفته در گلو دارم 

 زان تربت آستان جدا مانم              گر رأى تو بود آنكه من يكچند 
 زان روز كه بود عزم طهرانم                گفتى ی بايست به من نهفته م

 رسواى فرنگ و روم و ايرانم               نه اينكه به كام دشمنان سازى
  

 :گويد ی تا آنجا كه م
 ام، پشيمانم وزهر چه نكرده            ام تا حال امروز، زهرچه كرده

 در كار جهان چو طفل نادانم             افسوس كه پير گشتم و هم باز 
 نمبهتا   و  افترا   عالم   نه                 نه سالك راه و رسم تزويرم 

 نه درس ريا و سمعه مىخوانم                ورزم می نه فن فساد و فتنه 
 سلطانم جيش  رزق  نه قاطع                 نه مانع برگ عيش درويشم 

 دورانم  جفاى  به سر از  آيد               زانست كه هر زمان بالئى نو
 و سندانم ير پتك به ز پيوسته                مانند زرى كه سكه كم گيرد 

 باز پس آورد به دكانم هم           چون سيم دغل به هركه بدهندم 
 قدرتر از گهر به عمانمی  ب              ناچيزتر از خزف به بازارم 
 در كار معاش خويش حيرانم               از كارمعاد خويش مشغولم 
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 سو بگردانمروى از تو كدام          بعد ازچل وهفت سالى عمرآخر 
 فراهانم   مزارع   اوضاع            شايد كه شنيده باشى از خارج 
 ويرانم خاندان  اندوه  وان            وان غصه كار و بار مغشوشم 

  
مخصوصآ درطعن ولعن بدان و . قائم مقام درصراحت لهجه افراط داشت

يت مىكند؛ بدكاران درنظم و نثر خوددارى نكرده است ومكرر از بخت خود شكا
 :گويد ی چنانكه م

 
 تا كى ز تو من باشم درمانده و دروا     با بخت همى گفتم كاى روى سيه آخر 
 درگفت بد ازعرض خودانديشه و پروا      گفت اين گنه ازتواست كه گويند ترا نيست

 آوخ كه شدم كشته به كام دل اعدا              گفتم به ملك گفتند؟ گفت آرى گفتم 
 بى حجت قاطع نكشد تيغ بياسا       زچه هراسى كه شه عادل، هرگز گفت ا

 نطق من و تقرير هجا گوئى و حاشا               گفتم نهراسم ز كس اال تو وگرنه 
  گفت به كجا؟ گفت به خاك در دارا       . گفت از من اگر بيم همى دارى بگريز

 
كم آنجاگفته و مطلعش كه بعدازغارت زدگى عراق،درشكايت ازحا ۀودرآخرقطع

 :اين است 
 كبك درى انصاف ز شهباز ستاند           اى داور دين پرورعادل كه زعدلت 

 :گويد ی م
  تا نعمت سى ساله ز ما باز ستاند           كوخدمت سى ساله به ما باز دهد شاه

 
 :باز در هجو حاج ميرزا آقاسى گويد 

 از دست تو سوراخ به سوراخ گريزد      زاهد چه بالئى تو كه اين رشته تسبيح 
ى كه ا وهم درشكايت از تعدياتى كه درفراهان به امالك او شده، درضمن قصيده

  :در ورود دمحم ميرزاى وليعهد به تبريز گفته، و مطلعش اين است 
 

 منم غالم تو برخيز و يك دو جام بيار           بيارراحت جان من اى غالم بيار 
  
 :گويد ی م 

 سنان بخواه و كمان زه كن و حسان بيار         بپوش و كله برنه و كمر بربند قبا 
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 سبك گزين كن و زين بند و در لگام بيار          يكى تكاور تازى نژاد برق نهاد 
 خموش و باركش و راهوار و رام بيار       براى الشه من نيز چارپائى چست 

 چنانكه رسم بود در صف سالم بيار       كاله و موزه و دستاربنده را هم نيز 
 :گويد می و  کردهتا آنجا كه به دمحم ميرزا خطاب 

  
 جالل جد من آن سيد انام بيار         ولى  كمال عجز من اندر نظر ميار

 بياد خويشتن اى شاه شادكام بيار        حقوق خدمت جد و پدر به جد و پدر 
  

لى عروس و مغضوب شدن نزد فتح وبعد ازاستنكاف از رأى دادن به جنگ با
 :گويد ی شاه و تبعيد گشتن ازتبريزبه مشهد مقدس م

 
 از گفته خويشتن پشيمانم               اى واى كه يك غلط همى گفتم 
 هاى ويرانم از گوشه خانه               در ملك رضا نشستنم خوشتر 

 و ايرانم روم  به از شاهى                   شتمين بودن هن خاك ره شاه
اينجا مىشود با نهايت ادب گفت سخن حق را غلط نبايد ناميد واز گفتن حرف حق 

اعتنائى خود را به دنيا ی بود؛ با اينكه شاعر عالم وارستگى و بمی بايدپشيمان ن
 .نمايدمی در شعر دوم و سوم بيان 

انتخاب كرد توان قطعات و ابيات برگزيده می وبالجمله از ميان اشعار قائم مقام 
 .باشيمی كه اينك ما درصدد آن نم

ی تابناك است و م ۀواما نثر قائم مقام كه معرف ذوق سرشارادبى وشاهد قريح
 :توان گفت 

  حضرت قائم مقام نابغه عصر خويش 
 ق برده است از همه در نثر خويشبگوى س                                

  
ن آمدن زبان ما از تحت فشار زبان عرب، بايد دانست كه نثرفارسى، بعد ازبيرو

شد كه می آميخته به عربى نوشته  ۀتحوالت بسيارى يافته؛ گاهى به انداز
و گاهى . داد عبارت فارسى استمی داشتند كسى تميزنمی اگرحروف ربط را بر

شد كه نه تنها اشخاص كم سواد، بلكه فضال می بقدرى مغلق و بهم پيچيده نوشته 
هم آن عاجز بودند وكاراين لفاظى وصورت سازى به جايى و خواص هم، ازف

گوشها به . كشيد كه توجه به الفاظ مقام ومجالى براى توجه به معانى باقى نگذارد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٢                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

قرينه نوشته ی سجع وبی سجع وقرينه شنيدن طورى عادت كردكه اگرعبارتى ب
  .دادندمی فضلى نسبت بی ونويسنده رابه  هىشمردمی شد،آن رافصيح نمی 

 »ميرزامهديخان منشى«نانكه دربحبوحه اين ايام،ازكارخانه مغلق نويسى به قلمچ
بيرون آمد، كه مثال در يك جاى آن تا صورت الفاظ بعد ازحذف » دره نادرى« ،

خوانين خوانين چوائين «ه نقطه و عالمتها به يكديگر شبيه باشد، نوشته شد
و بعد از آن . تا به آخر…» دخواتين داشتند به شيوه زال فلك بيوفائى آغاز كردن

ميرزا عبدالوهاب نشاط معتمدالدوله، خواست اصالحاتى درنثرفارسى بكند؛ با 
زحمت بسيارى كه تحمل كرد، نتوانست از راهى كه پيش از او پيموده شده بود، 

گنجينه «ازنثر او، كتاب  ه ای براى نشان دادن نمون. يك قدم بيرون بگذارد
اصل برومند وجودمسعودش «: آيدمی ين سطرها به نظررا مىگشائيم،ا» معتمدى

ون و فروع است و مشكاة دودمان خالفت را فروغ از صرا زيب ازكثرت غ
چشمه ساز سلطنت در آنها رو شعب متفرقة روان،  حدت مصابيح و شموع زالل

و نسيم مهب جاللت با شمايم مختلفه وزان؛ و هر يك از ساليل خالفت، كه فروغ 
و شموع مشكاة ميمون وشعب عين لطيف و نسيم مهب شريفند؛ در اصل همايون 

ثغور ممالك على مايليق بذالك به انتظام مهمى مأمور؛ اكنون هرملكى در سايه 
 ».شاخى است و هر شمعى سايه افروز كاخى

تمام اين چند جمله مفهوم كوتاهى دارد كه چون حشو وزوايد آن را كنار بگذاريم 
باقى كتاب » .ه پسر بسيار دارد وهريك حاكم شهرى استشا«: اين جمله مىماند

 .ها قياس بايد كرد او را هم به اين جمله
 ويم قائم مقام دراين وادى قدم نگذارده؛ خير اوهم اين راه راپيموده، ديباچهی گنم

هايى كه بركتابهاى پدرش وغيره نوشته، همه به اين سبك است؛ومخصوصآ 
درت نمائى او درنگارش بدين روش مىباشد و شاهكار ق» شمايل خاقان«رساله 

به حقيقت خواننده را كسل وخسته مىكند؛ خصوصآ كه در اغراق گوئى داد سخن 
او گفته، نداشته  ۀداده شده وقهرمان آن رساله، استحقاق هزار،يك ازآنچه رادربار

 .است
و  ها را هم به حد كمال طى نموده و باالخره جودت ذهن پس قائم مقام اين وادي

حسن قريحه ولطافت طبع او را جرأت داده يك مرتبه ازشاهراه پرازسنگالخى 
اند و عمرها و مالها به مصرف  كه صدها سال پيشينيان او باهزارمرارت پيموده

آن رسيده بود، قدم بيرون نهاد و راه باريك صاف روشنى را درنگارش نثر 
مت دورو نزديك شده فارسى پيمود؛ كه درقدمهاى اولى شايد مورد طعن و مال
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است؛ ولى چون موافق ذوق و سليقه تجدد خواهان بود طولى نكشيد كه اين راه 
باريك مستقيم، شاهراه كهنه پر پيچ و خم ناهموار را محو كرد و عموم ارباب قلم 

  : پشت سر قائم مقام در اين راه قدم گذاردند و با دنيايى افتخار براى او گفته شد
  

 نثر قائم مقام
اصالح كنندگان عالم نموده؛ آنچه او را در نظر  ی تراز آنچه قائم مقام را هم بلى

شناسى بعد،  عموم فارسى زبانان دنيا بزرگ ساخته است و در روزگارهاى حق
مجسمه او را برسر هر بناى معارفى ايران خواهد گذارد؛ نه سياست او است كه 

اش را به اسارت و  دهدرحال آميختگى به ادبيات خودش را به كشتن وخانوا
و نه ! اموالش را به غارت داد؛ و نه نظم او است كه بهتر از آن را ديگران گفتند

زبان تازى دانستن او است، كه در فارسى زبانان كم نظير نبوده، بلكه اصالحى 
روانش . است كه درنثر فارسى كرد و به روى نويسندگان درى از سعادت گشود

 .شاد باد
از اصالحاتى كه قائم مقام در  ه ایامروز نويسندگان، شايد پار اگرچه با سليقه

نثر فارسى كرده، ناقص بنظر بيايد؛ ولى اگر ذوق و سليقه و رسم و عادت زمان 
را  ه ای را درموفقيت او به اصالح نثر دخالت بدهيم، خواهيم ديد كه او در بست

در نثر فارسى شده به روى ديگران گشوده است و هر گونه اصالح كه بعد از او 
  .باشد يا بشود اصالح كننده، رهين منت قلم قائم مقام است

  
  :اينک نمونه از نثر او

چی باشی مکتوب شکايت آميزی می نويسد و  کشيکه مصالحه روس ب درسال
عرضه داشت تاالن زده قديم  . پاره ازمطالب درلفافه الفاظ ديکرمستورمی سازد

آه از رقم ترجمان ، اينها همه سهل است، ن دمآاز آه  ،آه ازاين قوم ،راآه ازافش
دو سرحد ،ازمقراض،امان ازچاقوامان. وفرمان تاالن ومحصل قجارودادن ناچار

الهم العن اول ظالم ظلم  . دوتا  فرستاديم ،کی فرمودندي !چهارسرداديم، خواستند
  .حق  دمحم و آل دمحم

رسول  رسيد و آخر تابع له  که  درمقدمه اميرخائی به بنگاه  اوالد ،يغمای اول
  .  علی ذلک
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بتول افتاد اللهم العن العصابه  که درمقدمه سپهداری به خانواده احفاد ،غارت دوم
  .التی دخلت تبريز و نهبت  البيت اللبريز من الچاقوهای اتند والمقراضهای التيز

و که درمقدمه  روس می ترسم بگويم منحوس به کتابخان وکاغذستان  ،تاالن سيم
به فرمان ، اينه همه کم بود که تاخت و تاراج  چهارم  .چاقودان اقل سادات آمد

شما و محصلی قجرآقا شود توايمان داری اسالم داری مسلمانی کومروت کجا 
  .ماند سيمرغ و کمييازين هردو نام 

سد که ساروقهائی که شاهزاده برای نايب اسلطنه فرستاد  رهرکس ميرسد می پ
بی انصاف بی مروت    ؟ئيکه وزيربرای قائم مقام فرستاد چه شدبوقچه ها، ديدم

م و چاقوی دوسر از کجا بياورم  به آوردرقم ترجمان را در ؟من چه جواب بدهم
اين ديگر چه خواهشی است وچگونه فرمايشی مگرمن تاجر   ؟شما پيشکش کنم

بلی  آن  د؟تفليسم  يا صاحب انگليس يا چيزی ازجائی شنيده ايد وبخطره افتاده اي
بخدا که اين  ننه چاقو جد من داشت نه خود م شمشيربوددو سری که شما شنيديد 

سفربعد ازمرخصی ازخدمت  شما هيچ دو سرنديدم مگريک بره  که يک روز 
قبل ازمصالحه ميش مالبخشی ترکمان زائيد بنظرايچ آقاسی ووزيرخارجه هم 

که يک واليت است  در  رسيد دوسرداشت وسه گوش و يک تن مانند آذربايجان
زير لگد دولت روس وشيعه  ازدو گوشه مدعی آنجا بودند روم هم حاال از گوشۀ  

  .ناهمابثالث زده  مدعی  ايروان است فعزآمديگر در 
دراين مکتوب يک جمله هست که اگر روح ادبی قائم مقام برروح سياسيش   

آن اين است روس و غالب نبود شايد اين جمله رابه اين  صورت  نمی نوشت  و
  .شيعه ازدوگوشه مدعی آنجا بودند

ديگردرموقع معزولی که دشمنان قائم مقام فرصت ييافته فوجی ازقشون جديد را 
جنگ ه که بگفته خود اوپدرسعيدش برای دفاع ازدين جدش تأسيس کرده بود ب

وغارت اوالدش فرستادندملک ومال اورا درفراهان تصرف وغارت   کردند در 
  :شکوئيه می گويدرساله 

 فهجمواعلی ارضی بل علی عرضی وطمعوافی فقدی بل فی نقدی وطلبوا
  .بل اهالکی وقطعوا اقطاعی بل اضالعیامالکی 

بلکه عرض وناموس و  نه تنهابرامالک ونفود وحقوق من حمله وطمع کردند
بعدازآن از برده باری خويش وبی اعتنائيش به اين حوادث   جان مراهم نمودند
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البالی با حد من   « ی راند ومی گويدمن درتمام اين قضايا ساکت بودم سخن م
م سبه هيچ کس اعتنا نمی کردم ازصدر تا بذيل و ق» الناس من الذنب الی الراس

ما رايت حرا بحری ان يستغاث به وفحال ينبغی ان يستعان منه بل بليت  « بخدا
مردی را نديدم که باو  آزاد» الحجال بزمان قحط فيه الرجال ولم يرت االربات

را نيافتم که ازاو ياری بطلبم بلکه زمانی گرفتار هستم که  ه ایپناه ببرم و مردان
را در  ن ناياب است و نمی پروراند مگرکسانی را که خصلت عروسانآمرد در

  .حجله خانه دارند
ديگردرمکتوبی که ازجانب نايب السلطنه به عليشاه ظل السلطان می نويسد می 

هنشاه کرا ااندک فکر کن ببين بعد از فضلی خدا و جود مبارک ش تو و خداگويد 
  .غير آن برادردرهمه عالم دنيا دارم وچرابی جهت ازمثل تو برادری می گذرم

 ندردا اگر کسی نداند مکتوب است تصورمی کند شخصی با ديگری صحبت می 
يسندگان مبعداز گذشتن قرب يک صد سال  واين هياهوی ساده نويسی هنوزنو

ذابياورندودر مکتوبی غخدادرتووت نمی کندبه اين سادگی نوشته أزيردست ماجر
   :می نويسد با يک شعرعربی اورامی ستايد و می گويدکه به سيف الملوک ميرزا

  ولست بسيف  للملوک  وانما         حسامک  صيف والملوک ثلئج 
تان است وپادشاهان  تو شمشيربرنفع پادشاهان نمی باشی بلکه شمشير تو تابس 

  .بمنزله برفند که ازتابش حرارت آن نابود می گردند
قائم مقام ازگفتن اين بيت بخود می بالد ومی نويسد چنين آدمها قابل التفاوتند که 

وفراش را فراج  می گويند و   جنها که سطرها راکج وواآچنين توانند نوشت نه 
  .می نويسند

لهجه ايروانی فراش را فراج می ه ست که بآقاسی اا      ً               ظاهرا  مرادش حاج ميرز
گفت و درموقعيکه با هراتيان طرح  صلح افکند مکتوبی بعنوان تعهد نامه بيار 
دمحم خان وزيرهرات  نوشته،  بعد ازمقدمات درموقع امضاء نمودن نامه  مناسب 

  :وشئون  خود را بيان  کرده  می گويد
بن دمحم عيسی  الحسينی الفراهانی    چاکروبندۀ ديرين دولت جاويد قرين ابوالقاسم

سيادت  ه که امروزبه حمدهللا ومنه ازيمن توجه شاهنشاه  اسالم پناه جعلت فداه ب
مخصوص   وزراء وامان امراوقائم مقامی صدورواتابکی ملکزادگان باجاه وقدر

و ممتازاست بخط وخاتم خود اين وثيقه انيقه را مرقوم ومختوم ساخت   و ممتاز
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او رخربيش ازاين الزم نيست ازآثارقلمی اواينجا بگويم زيراهرچه ازآثاتا به آ
                             ً                                مده درکتاب منشات ازپيش واخيرا  به ضميمه شرح حال اوبه قلم آقای آبدست 

کی ازمجله های  يميرزا عبدالوهاب خان نواده آن مرحوم نگارش يافته ودر
رساله   آناز                                                  ً        تهران طبع و نشرشده قسمتی ازاين بيانات هم ومخصوصا  تاريخها

وبايد گفت آثارقائم مقام شايستگی دارد    دگرفته شده است روح  جدش  از وی شا
روزی بيايد که هرچه    مرادويام .چه تاکنون شده بهتروزيبا تربه طبع  برسدآناز

ازآثاراوبه قلم زيبا نگاری وی باقی ماند هم را عکس بردارند وبه عاليترين  
  .بطوريکه شايسته  مقام او وآثارش بوده باشدصورتها طبع و نشر نمايند 

  
كه دمحم حسن خان ه ای محاكم. قائم مقام مىپردازيم ۀاينك در خاتمه به محاكم

نموده و چون از صراحت » وزراى قاجاريه  ۀمحاكم«اعتمادالسلطنه دركتاب 
: گويد می اعتمادالسلطنه . به عنوان خواب بيان نموده است: داشته بيان انديشه

به  ] ق.ه  ١٣١٠[هزار و سيصد و ده  شاه درسنه سفرى كه با ناصرالديندر«
آنجا رفتم و  درايام توقف ساوه، روزى به مسجد جامع قجر. عراق رفته بودم

آقا دمحم خان   خوابم برد در خواب  ديدم مسجد را زينت  کرده بر حسب  تقاضای 
، اشك اول، )داريوش(مجلسى تشكيل شده مركب ازسيروس داراى اكبر قجر 

، شاه اسماعيل صفوى، نادرشاه )خسرو بزرگ(اردشيربابكان، انوشيروان عادل 
ند ا افشاروآقا دمحمخان صدور دوره قاجاريه را محاكمه نموده؛ هر كدام خادم بوده

محاكمه . اند، مستوجب غضب واقع شوند مستحق رحمت و هر كدام خائن بوده
او را محاكمه مىكند وازاو » داراى كبير« به ميرزا ابوالقاسم قائم مقام رسيد كه

 آوردى آوردى؟ در دولت متبوع خود چه ره: مىپرسد
سرگذشتى است طوالنى وشكوه وشكايتى ازدوران زندگانى؛  مرا: دهدمی جواب 

 .اگر به تفصيل پردازم مالزمان درگاه دارا را ملول و مكدر سازم
خدا  ى نخواند مرا خطا انديشبيش كه خودستا نگويم و از خود سخن خود بنالم به

و خلق دانند كه تربيت نظام و نظم، هر چه در ايران از اواسط سلطنت خاقان 
خلدآشيان تا اوايل شهريار مبرور ماضى دمحم شاه غازى، ظهور و وجود يافت، 

با بيان و تقريرى كه سحبان . خودم بودکاردانی به كاردانى پدرم ميرزا بزرگ يا 
مدعيان . با انشائى كه حريرى، مقامات خود را پنهان سازد معروف سپراندازد و
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و گوئى ازآن ميدان با . متقاعد نمودم ولينعمت، و ولينعمت زادگان خود را
چوگان بالغت ربودم كه رقيبان بل حبيبان، ساحرم خواندند و در جادوگرى من 

اقان كند كه چند عشيره و فرزند بالواسطه خی سخنها راندند؛ مگرسحرجز اين م
طنت خود دست لدانستند؛ ازحق سی مغفوركه هريك خود را از آحاد الوف م

  . خزيدند ای كشيدند و چون پاشكستگان درگوشه
اين سحر بيان من، منت ديگرى نيز برساير مردم ايران دارد كه جان خلق را از 
دست طره طراى ليل وغره غراى نهار و جناح نورافشان صباح و جعد مشكين 

مختصر، خدمت من به . نك فارغ نمودتوانی نى از اسجاع خنك ورواح؛ يعن
ادبيات ايران آن خدمتى است كه شاتو بريان، فنلن، روسو و ادبيات فرانسه و 
شكسپير به ادبيات انگليس، و شيلر و گوته به ادبيات آلمان، و تولستوى به ادبيات 

از من بر اثر من  و چون من اين راه را باز كردم، ديگران هم بعد. روس نمودند
و ازكارهاى خودم و پدرم قشون منظمى بود؛ كه درآذربايجان ترتيب . رفتند

 .داديم و اسامى نيكو بر آن لشگريان نهاديم
مهارت من درامورپليتيكى معروف؛ وتدابيرمن بعد از فوت مرحوم خاقان مغفور 

لسلطنه ا ايد بعضى از بدانديشان مرحوم عباس ميرزاى نايب شنيده. مشهوراست
را متهم ساختندوگفتند براى حمايت روسها وضمانت آنها ازوليعهدى آن شاهزاده 

باشد، به عمد از روسها می  واوالدش،چنانكه درعهدنامه تركمان چاى مضبوط 
  .شكست خورد و قسمت عمده مملكت ايران را در اين موقع به روسها واگذاشت

 
اسطه اين تهمت به شاهزاده همه كس مىداند كه چندى مردم كشور ايران به و

من به زحمتها، رفع اين اشتباه را نمودم و براى . مبرور و اوالد او، بددل بودند
آن حضرت با رفعت، برائت ذمه حاصل نمودم و مثل فرمانفرما و ملك آرا و 

السلطان وسايراعمام دمحم شاه را به وضعهاى  الدوله و ظل السلطنه و ركن شجاع
 .د نشانيدممختلف بر سر جاى خو

از درسيادت و غرور . درعلم ودانش و صدوق و بينش من، احدى را حرفى نبود
صدرات من، مرا متهم نمود كه داعيه سلطنت دارم و حال آن كه امروز دراين 
عالم عقبى، كه خياالت ازشوائب اغراض مبرى است، معلوم وآشكار است كه 

 .ام مزرع امل نكاشتهام وچنين تخم ونهالى در  چنين هوايى درسرنداشته



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٨                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

الدوله را در كارهاى مملكت دخالت دهد و  دمحم شاه مىخواست خالوى خود آصف
نمودند وازنقل اين منقوالت ی ساير معاندين من، ابداع اين مجعوالت را م

افزودند؛ تا خرمن هستى مرا بر می بر كدورت خاطر دمحم شاه  نامعقول هر روز
 .كه به پهناى فلك بود، نهادند باد داد و مهر سكوت بر آن دهانى

هاى قائم مقام در حضرت دارا، مصدق بلكه مستحسن افتاد؛ تمجيد زياد  تمام گفته
فرمان داد تا تاج طالى مكلل به زمرد آورده بر سرش گذاشتند و با . ازاو نمود

 ».ابهت و جالل تمام به آسمانش بردند
هاى آن مرد  رى گفتهاين محاكمه به ظاهردرخواب برگزار شد و مايه بيدا

به احترام روح مقدسش سرپا ايستاده به صداى . بزرگ را تصديق كرده است
 .گوئيم؛ قائم مقام پاينده باد نامت و فروزنده باد آثارتمی بلند 

 
 تم بعونا تعالى

  شمسى ١٣١٠ق مطابق با آذر ماه سال .ه  ١٣۵٠ سنۀرجب فی 
  
  

چاپ اول، ن،ي، تهران،کتاب آفر»زمان نهييقائم مقام درآ«بهرام فلسفی : منبع
   ٣٠١ – ٣٣٤، صص ١٣٧٣
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 سومفصل 
  

انديشه سياسي قائم مقام « دربارۀ  جواد طباطبايي دراين فصل پژوهش
  .را در دو بخش در اختيارخوانندگان  ارجمند قرار می دهم »  فراهاني

 
 )١(انديشه سياسي قائم مقام فراهاني : جواد طباطبائی 

 همقدم
تر  شناسند، اما مناسب قائم مقام فراهاني را اغلب به عنوان فردي سياستمدار مي

بزرگمردي که . تصور کنيم» ميانه دو راهي دانش و قدرت«آن است که او را 
به گفته خودش دل در وادي ادب بسته بود تا فرايند نظم و نثر را حاصل کند اما 

رساله » علمي سياسي«اقتضاي  زار سياست ايراني در آورد و به سر از شوره
آور نبود، و  اين گردش روزگار شايد براي او خرسندي. جهاديه کبير تأليف کرد

در نهايت جان سخت بر کف سست سياست نهاد، اما براي امروز، عبرت و 
سياستمداري که قلمش آن قدر برنده بود که شخص شاه . اعتباري مضاعف است

» قلمش«کند که  پيشاپيش به نديمان توصيه مي که خود کمر بر قتل او بسته بود،
 .را از او برگيرند تا شفيعش نشود و بر شمشير قهر سلطان غالبش نکند

باري در اين پژوهش، ضمن داشتن نيم نگاهي به زمانه قائم مقام، از خالل عمل 
اش استخراج و ارائه  شود بينش سياسي هايش، تالش مي سياسي او و نيز نوشته

قائم مقام به ويژه از آن جهت براي ما حائز اهميت است که او قلمرو آراي . شود
دانست؛ و اينکه او با عطف توجه به  قدرت سياسي را حوزه مصالح عمومي مي

گرايانه در  است، با تظاهري اخالقي به اعمال واقع» همسايه پر زور«اينکه 
  .زد سنت سياسي، ايراني دست مي

 
  شرح حال

 
  زندگي. ١
 

ترين  والقاسم قائم مقام، فرزند ميرزا عيسي قائم مقام فراهاني، از مهمميرزا اب
هاي اخير ايران  هاي سياسي و ادبي و يکي از بزرگترين وزيران سده شخصيت
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پدر او ميرزا عيسي از . هزاره از توابع فراهمان زاده شد ١١٩٣او در . است
ن صفويان در خدمت ي قاجار و از خانداني از رجال بود که از زما اعيان دوره

دولت ايران بودند و با برآمدن قاجاران نيز همچنان در خدمت دولت ايران باقي 
ميرزا عيسي فراهاني، قائم مقام اول، در علم و دانش، و آشنايي با فنون . ماندند

اي  ي روزگار خود بود و در دربار فتحعلي شاه قاجار مرتبه حکومت، يگانه
ي علوم  ميرزا ابوالقاسم را نيز به آموختن همهارجمند داشت و فرزند خود، 

ميرزا ابوالقاسم با پايان . زمان، اعم از علوم عقلي و نقلي و فنون ادبي، واداشت
تحصيالت، در آغاز، در دکاني که در نزديکي مسجد شاه تهران داشت، مشغول 

نه به کار بود، اما با فوت برادر بزرگتر خود، ميرزا حسيني، وزير نايب السلط
، ميرزا عيسي او را به تبريز خواند و جانشين ميرزا ١٢٢۶در تبريز، در سال 

اندکي پس از آن، ميرزا عيسي که تصميم داشت از کارهاي . حسين ساخت
ي مشاغل دولتي خود را به ميرزا ابوالقاسم تفويض  گيري کند، همه دولتي کناره

القاسم از همان آغاز ميرزا ابو. کرد و خود به علم و دانش و عبادت پرداخت
ي  تقربي تمام در نزد عباس ميرزا نايب السلطنه پيدا کرد و با انعقاد عهدنامه

گلستان، در سال دوم تصدي شغل وزارت دارالسلطنه، ميرزا به اصالحاتي در 
، ١٢٣٧در سال . نظام اداري و به ويژه در فراهم آوردن قشون منظم دست زد

ي امور  ني آغاز شد، ميرزا عيسي، که در همهسالي که جنگ ميان ايران و عثما
هاي کار  ي ظرافت پشتيبان فرزند خود و راهنمايي کم نظير در آشنايي با همه

  .دولت بود، روي در نقاب خاک کشيد و ميرزا ابوالقاسم را تنها گذاشت
  
 
  شرايط سياسي اجتماعي. ٢
 

سم تسلطي بر با مرگ ميرزا عيسي، ميرزا ابوالقا: مناسبات ايران و روسيه
ي تبريز پيدا کرد و همين امر موجب شد حاسدان  ي امور دارالسلطنه ي همه اداره

به سعايت از او زبان بگشايند تا جايي که نايب السلطنه را از او ماللتي حاصل 
شد و از فتحعلي شاه درخواست کرد ميرزا ابوالقاسم را به تهران فراخواند و او 

تهران معزول شد و به تبريز برگشت و مدت سه سال قائم مقام در . را عزل کند
دشمنان ميرزا با استفاده از فرصت اموال و امالک او . نشيني گذراند را به گوشه

 ١٢۴١را در فراهان غارت کردند و به تصرف خود درآوردند تا اينکه در سال 
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او را ي تبريز پديد آمد و نايب السلطنه مجبور شد  اختاللي در اوضاع دارالسلطنه
ميرزا بار ديگر به اصالحاتي در دارالسلطنه دست . به تصدي امور فراخواند

زد، اما ديري نگذشت که اختالفات مرزي ميان ايران و روسيه باال گرفت و 
قائم مقام، چنانکه خواهد آمد و نظر به . فتحعلي شاه به فکر جنگ با روسيه افتاد

زني با حضور شاه و نايب مالحظاتي، با جنگ مخالف بود و در مجلس راي
السلطنه نظر خود را بيان کرد که مورد پسند شاه واقع نشد و اين بار مخالفان 
ميرزا ابوالقاسم او را به دوستي با روسيه متهم کردند و ميرزا به مشهد تبعيد 

به دنبال شکست ايران در جنگ با روسيه، شاه به اشتباه خود پي برد و . شد
خ احان را براي دلجويي از قائم مقام به مشهد پيشخدمت مخصوص خود فر

در تهران، شاه اختيارات تام به قائم مقام . گسيل داشت و او را به تهران فراخواند
مصالحه با روسيه با صواب . داد تا به آذربايجان برگردد و به جنگ خاتمه دهد

ود نوشت ي ترکمانچاي را به خط خ ديد ميرزا انجام شد و قائم مقام متن عهدنامه
 .متارکه انجام شد ١٢۴٣و در پنجم شعبان 

آنگاه، ميرزا ابوالقاسم براي ترتيب اجراي عهدنامه به تهران رفت و فرمان شاه 
در اين مورد را به خط و انشاي خود نوشت و به آذربايجان برگشت، اما سالي 

ماجراي قتل گريبايدف، سفير دولت روسيه،  ١٢۴۴برنيامده بود که در رمضان 
ي اين ماجرا کرد و قائم  پيش آمد و شاه ناچار ميرزا ابوالقاسم را مأمور فيصله

اي به امپراتور روسيه و حاکم قفقاز نوشت و خسرور ميرزا فرزند مه مقام نيز نا
عباس ميرزا را براي عذرخواهي ازدولت روسيه به دربارامپراتور روسيه 

با آرام . به انجام رسيد ١٢۴۵گسيل داشت که کار با کارداني قائم مقام در سال 
شدن اوضاع، ميرزا ابوالقاسم به مدت سه سال به اصالح امور آذربايجان و دفع 

حاکم هرات سر  ١٢۴٨در سال . سرکشان يزد،کرمان و خراسان همت گماشت
شاه . از چنبر اطاعت دولت ايران خارج کرد و به سرحدات خراسان تجاوز کرد

مأمور دفع تجاوز هرات کرد، اما کار فتح هرات  نايب السلطنه و قائم مقام را
پيش نرفت تا اينکه عباس ميرزا به سل مبتال شد و مسئوليت هدايت قشون را به 
فرزند خود دمحم ميرزا و ميرزا ابوالقاسم تفويض کرد و خود براي معالجه به 

نايب السلطنه دمحم ميرزا و قائم آنگاه که مرض شدت پيدا کرد، . مشهد برگشت
هاي  قام را به مشهد فراخواند و از ميرزا ابوالقاسم خواست تا با دفع مخالفتم

برادران خود که مدعي سلطنت بودند، در به سلطنت رساندن دمحم ميرزا کوتاهي 
قائم مقام نظر خوبي نسبت به دمحم ميرزا نداشت و ازعباس ميرزا خواست . نکند
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اند که ميرزا  نوشته. شخص ديگري را به عنوان وليعهد خود انتخاب کند
عباس . داند دمحم ميرزا خون او را خواهد ريخت ابوالقاسم گفته بوده است که مي

ميرزا براي حل اختالف دمحم ميرزا و ميرزا ابوالقاسم از آن دو خواست به اتفاق 
با اداي . يکديگر به حرم امام هشتم سوگند ياد کنند که به همديگر خيانت نکنند

           ً                                          ميرزا بعدا  دمحم شاه و ميرزا ابوالقاسم، عباس ميرزا دست سوگند ازجانب دمحم
نايب السلطنه . آن دو را دردست هم گذاشت و اندکي پس ازآن نيز قالب تهي کرد

مرد و قائم مقام با شنيدن خبر فوت او با شورشيان  ١٢۴٩در دهم جمادي الثاني 
مراسم  ١٢۵٠هراتي از در صلح درآمد و اردو را به مشهد رساند و در صفر 
دمحم ميرزا به . واليت عهدي دمحم ميرزا در باغ نگارستان تهران جشن گرفته شد

فتحعلي شاه . آذربايجان بازگشت و قائم مقام را نيز در مقام پيشين خود ابقا کرد
درگذشت و با رسيدن خبر فوت او به تبريز اقدامات قائم مقام  ١٢۵٠در رجب 

ميرزا ابوالقاسم به شرحي که در . آغاز شدبراي بر تخت نشاندن دمحم ميرزا 
توان به آن پرداخت، با نبوغ خاص خود  هاي اين دوره آمده و اينجا نمي تاريخ

هاي مدعيان سلطنت دمحم ميرزا را به تهران انتقال  توانست به رغم اشکال تراشي
اردويي را که قائم مقام بسامان کرده بود، در دوم رمضان همان سال به . دهد
ان رسيد، دمحم ميرزادرعمارت سلطنتي استقراريافت وميرزاابوالقاسم مشغول تهر

 .رتق وفتق امور شد
ي  قتل قائم مقام؛ نگاهي به صدراعظم کشي درايران دمحم ميرزا دست پروده

ي تبريز به معلمي  درويشي مجهول النسب ميرزا آقاسي نام بودکه دردارالسلطنه
آقاسي، که  ري به درويشي داشت وميرزادمحم ميرزا تعلق خاط. اشتغال داشت

هاي خودقرار داده بود، تصرفي دراحوال شاه بيمار  طلبي خاکساري راحجاب جاه
چنانکه . داشت که با جلوس دمحم شاه بر تخت سلطنت نيز شدتي پيدا کرده بود

گشت تا او  اي مي گفتيم دمحم شاه با ميرزا ابوالقاسم ميانه اي نداشت وبه دنبال بهانه
دراين ميان مخالفان قائم مقام و حاسدان او نيزبيکار . ا ازکار برکنارکندر

پيشتر، دمحم . چيدند تا رقيب خود راازميدان بيرون کنند ها مي نبودند و توطئه
ميرزا به ميرزا آقاسي وعده داده بود که باجلوس برتخت سلطنت او را به 

بگوييم که قائم مقام، به  اين نکته را نيز بايد .وزارت خود انتخاب خواهد کرد
ي کارهاي سلطنت بود و آن را يک تنه اداره  عنوان صدراعظم، داير مدار همه

کرد سامان نويي  ي تبريز کوشش مي ي اصالحات دارالسلطنه کرد و در ادامه مي
تر به آن باز خواهيم گشت، موجب  همين امر، که پايين. در امور دولت وارد کند
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يان گوش فرادارد و دستور قتل ميرزا ابوالقاسم را شد که شاه به سخن مدع
هاي قتل قائم مقام سخنان بسياري  ي انگيزه نويسان درباره تاريخ. صادر کند

اعتمادالسلطنه، در فقراتي از . کنيم ها اشاره مي اند که در زير به برخي آن نوشته
، به فصلي ازصادرالتواريخ که در آن، شرح حال ميرزا ابوالقاسم را آورده

در «او، با توضيح اين نکته که قائم مقام . برخي رموز اين قتل اشاره کرده است
گويدکه  ، مي»دانست مؤسس اين سلطنت مي«وخود را » رفت ايام صدارت تندمي

 :نويسد و مي» گذرانيد اي احکام به دلخواه خود مي پاره«ميرزا 
ت رابلند کند و خواست که سلطان به دلخواه خودنتواند فالن پس وچنان مي«

 )٢. (»فالن عزيزرا نژند نمايد
اعتمادالسلطنه تار واقعيتي  صدرالتواريخ آورديم، دراين عبارت کوتاه که از

تاريخي را درپودچند نکته متعارض ناشي از مذهب مختار درباري تنيده و هسته 
در اينکه . معقول واقعيت را در پوسته باورهاي رسمي درباري پنهان کرده است

بايست خود را مؤسس آن سلطنت دانسته باشد، ترديدي نداريم، اما  ئم مقام ميقا
اي احکام به دلخواه خود  گويد قائم مقام پاره معناي اين سخن اعتمادالسلطنه که مي

اين اتهام، در صورت درست بودن، . گذرانيد، بايد به درستي فهميده شود مي
د و اعتمادالسلطنه نيز آن عبارت توانست عذرخواه قتل ميرزا ابوالقاسم باش مي

کوتاه را از سر بازيچه نياورده، بلکه او خواسته است واقعيتي تاريخي را ميان 
داد،  اي که نظر درباريان رسمي را بازتاب مي هاي منشيانه شعار و دثار عبارت

مي «نظر سياسي قائم مقام در اين عبارت بيان شده است که گويا او . پنهان کند
اگر اين سخن . »طان به دلخواه خود نتواند فالن پست را بلند کندخواست سل

درست باشد، و خواهيم ديد که ترديدي در درستي آن نيست، در اين صورت، 
اي احکام به  پاره«توان معناي آن عبارت ديگر را مبني بر اينکه قائم مقام  مي

مقام اين اعتقاد اصل اساسي در انديشه سياسي قائم . ، فهميد»گذرانيد دلخواه مي
اگر اين استدالل درست باشد، بايد . »شاه بايد سلطنت کند نه حکومت«او بود که 

گفت که قائم مقام نخستين رجل سياسي تاريخ جديد ايران بوده است که تمايزي 
و  -»مجلس وزارت«به گفته اعتمادالسلطنه، -ميان سلطنت و وزارت عظمي 

اعتمادالسلطنه از  .وارد کرده است) ٣(به تعبيري جديدتر، دولت و حکومت 
هاي تاريخي و سياسي او  هواداران سلطنت مستقل ايران بود و با توجه به نوشته

ميدانيم که دانش او در سياست جديد اندک بود، اما او، در فقره اي که به دنبال 
هاي انديشه سياسي قائم مقام اشاره  ترين نکته همان مطلب آمده، به يکي از اساسي
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آقايي و «که ميرزا ابوالقاسم قائم مقام نويسد  اعتمادالسلطنه مي. رده استک
ّ                                    احترام و تاج و تخت و ضرب سک ه را خاص سلطنت کرده، ولي نصب و عزل                            

خواست  و قطع و فصل کار و اجراء امور دولت و دادن و گرفتن مواجب را مي
 )۴. (»منحصر به تصويب خود نمايد و مجلس وزارت صورت دهد

» خيال«، در واقع، بيان ديگري از »مجلس وزارت«کوشش براي تأسيس  اين
تر به آن اشاره خواهيم  بود که پايين» ُ           ک نسطيطوسيون«اميرکبير براي برقراري 

کرد، اما اعتمادالسلطنه، دردنباله همان مطلب،ديدگاه خود و نظر رايج درباريان 
تفضالت و احسانات ذي «بودن آن، مانند » البشرط«را درباره سلطنت مستقل و 

 :نويسد آورد و مي ، مي»ظل
خبر از اينکه آب و گل ايرانيان وعادت ايشان سرشته ارادت پادشاه است،  بي«

و به اين اميد هستند که اختيارواقتدارسلطاني، اگر نباشد، اکثر از بيچارگان بايد 
هميشه از منصب وعزت ونعمت محروم باشند، و همواره يک سلسله مشغول 

وظل هللا بايدمثل ذي ظل خود بعضي تفضالت و احساناتش . است باشندري
البشرط باشد که گاهي ذليلي را عزيز کند و فقيري را غني سازد تا همه به اين 
اميد به درگاه او شتابند و بر جاي رياست خدمت کنند و براي اين کار هميشه 

فيض و قطع اميد مردم                                  ّ                  ِّ سلطان را بايد اختيار و اقتدار کل ي باشد که وزراء سد   
 )۵. (»و مرحوم قائم مقام بر خالف اين عقيده بود. را ننمايند

آنچه اعتمادالسلطنه، دردنباله همين مطلب ودر توضيح نظر قائم مقام در مخالفت 
آورد، نخستين اشاره به يکي از اصول سلطنت  با نظريه سلطنت مستقل مي

 .مشروطه است
. غازي بيست تومان به مردي باغبان عطا فرمود وقتي اتفاق افتاد که شاهنشاه«

قائم مقام کس فرستاد آن زر را استرداد کرد وبه خدمت شاهنشاه پيغام داد که اين 
ما هردو درخدمت دولت ايران : عطا، دراين مورد، موقع و جهتي نداشت و گفت

خواجه تاشان ايم و بيش ازصدهزار تومان از مال رعايا حق نداريم که خرج 
اگرخواهيد مهمانداري مملکت ايران . وشما درخدمت دولت بزرگتر هستيد. مکني

وهشتادهزار تومان اين زر ترا باشد و من با بيست هزار تومان ) کذا(راخود کن 
 )۶. ( »بابيست هزارتومان قناعت فرماييد کوچ دهم واگرنه مهماندار شوم وشما

خ، قائم مقام را از اتهام البته، اعتمادالسلطنه، درجاي ديگري از صدرالتواري
نمايد که در اين مورد او، از طريق  خيانت به سلطنت مبراء دانسته، اما چنين مي

خواست نسبت خيانت به اميرکبيررا اثبات کرده باشد که پدر  مفهوم مخالف، مي
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اعتمادالسلطنه در بيان سبب قتل قائم مقام . دمحم حسن خان مباشر قتل او بود
               َ  ّ                                  ک ازصدورکه به ب لي تي رسيدند،جهاتي عديده داشته است و هري«نويسد که  مي

 .»جهت عمده بعضي خيانت به سلطنت بوده است
اين اشاره ناظر برمورد ميرزا تقي خان است، اما اعتمادالسلطنه، دردنباله همين 

و اين عبارت را نيز » ولي قائم مقام قصد خيانت نداشت«گويد که  مطلب، مي
 :افزايد که مي
ها از او  ها و جسارت ها و تندي و افعال و بي اعتنايي و اهمال و درشتياقوال «

ِ                                                    ناشي شد که نازل  منزل  خيانت بود؛ و عفو ملوکانه خيلي شامل او گشت، ولي او       ِ               
 )٧. (»خودداري نتوانست بکند

هاي ديگري ازسوانح احوال ميرزا  اعتمادالسلطنه، درنوشته خود،به نکته
خاستگاه . ه است که برخي از آنها خالي از تناقض نيستنيز اشاره کرد ابوالقاسم 

ال «ها را بايد اعتقاد راسخ نويسنده صادرالتواريخ به نظريه سلطنت  اين تناقض
به تعبيري که در آن زمان -» سلطنت مستقل«دانست، زيرا هواداري از» بشرط 

ارض موجب شده است که اعتمادالسلطنه نتواند توضيح معقولي از تع -رايج بود
. ديدگاه سياسي قائم مقام مبني بر تمايز ميان حکومت و سلطنت عرضه کند

داند که  اعتمادالسلطنه، به پيروي از نظريه سلطنت مستقل، شاه را ظل هللا مي
به هيچ وجه، با ما مردم «و شاهان، » از جنسي بشر برتري و امتياز دارد«

 :نويسد که ه شاه، مياو، آنگاه، درباره مقام و مرتب. »طرف نسبت نيستند
               ً                                                   اين رتبه مخصوصا  بسته به افاضه الهي است که در ميان چندين کرور نفوس «

و اين نکته را نيز از باب نتيجه سخن خود » شود يک نفر برانگيخته مي
در اين . ستيزه با سلطان، مثل ستيزه با قهر و غضب الهي است«افزايد که  مي

 )٨. (»کند، به مکافات خواهد رسيد صورت، هرکس از مقام بشريت خود تجاوز
اعتنايي او به مردم، به عنوان سبب قتل  هاي قائم مقام به مقام سلطنت و بي تندي

ِ            نازل  منزل خيانت«او،که اعتمادالسلطنه آنهارا  اي که اعتماد داند،به گونه مي»   
افراط در کماالت و «و » کثرت فضل و دانايي«السلطنه گفته است، ناشي از 

 :نويسد که اعتمادالسلطنه در توضيح سبب قتل قائم مقام مي. بود» تدابير
عمده معايب کار او، که او را به بليبت رسانيد، کثرت فضل و دانايي و شدت «

سواد بود و چون در کماالت وتدابيرافراط کرده بود، و سزاوار هر گونه برتري 
شناخت  د مردم مي، لهذا خودبيني را به جايي رسانيد که خود را خداون]بود[هم 

کرد که  پنداشت وهرگز به خاطرش خطور نمي و اکثر از مخلوق را بهايم مي
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 )٩. (»االختيار کرد بتوان او را مسلوب
قائم مقام، که در صدرالتواريخ و نيز در ديگر » معايب کار«برخي ازاين 

 ها آمده است، يکي از عوامل قتل او بود، هايي به آن هاي تاريخي اشاره نوشته
توان اين فرض را  هايي که در همان صادر التواريخ آمده، مي اما، بر پايه اشاره

و » مجلس وزارت«مطرح کرد که ميرزا ابوالقاسم دريافتي از تمايز ميان 
سلطنت، که يکسره با نظريه رايج سلطنت در ايران تعارض داشت، پيدا کرده 

هاي  مده اي در دريافتهاي ع در نيم سده سلطنت ناصرالدين شاه دگرگوني. بود
ديدگاه قائم مقام درباره تمايز ايرانيان از سياست صورت گرفته بود، اما، 

، به عنوان صورتي از مشروطيت سلطنت، حتي در »مجلس وزارت«سلطنت و 
هاي بزرگي از کارگزاران حکومتي ايران تعارض  آن زمان نيز با باورهاي گروه

 ري نيز درصدرالتواريخ نوشته است کهاعتمادالسلطنه، به مناسبت ديگ .داشت
قائم مقام خيلي ميل داشت که در عالم وزارت خود نوعي مختار باشد که «

 )١٠. (»رضاي او، به کسي کاري ندهد و عطايي ننمايد سلطان، بي
هاي صدرالتواريخ اعتمادالسلطنه درباره سوانح احوال ميرزا  برخي از قسمت

هايي اشاره کرده  اهميت بودن آن، به نکته غم بيابوالقاسم قائم مقام را که، به ر
. نويسي رسمي درباري را به دست داده باشيم اي از تاريخ است، آورديم تا نمونه

نويسان ديگر نيز مطالب فراواني درباره سوانح احوال و مقام او در ادب،  تاريخ
ته مانده، ها ناگف اند، اما آنچه در اين نوشته سياست و وزارت دوره قاجار آورده

هاي متأخر  اين نکته اساسي است که شخص قائم مقام و مقام او در سياست سده
ها فراتر  دوره اسالمي ايران از محدوده معيارهاي وزارت و سياست اين سده

شناسيم که سخني معقول  رفت و هيچ يک از تاريخ نويسان اين دوره را نمي مي
ايم،  که در فصل ديگري اشاره کرده اي در واقع، به گونه. درباره او گفته باشد

در » صيد مرواريد«تبديل شده بود که » جوي حقيري«نويسي اين دوره به  تاريخ
هاي دوره قاجار تنها  هاي متأخر، در ميان صدراعظم در سده. ان امکان نداشت

. شناسيم که بتوان قائم مقام را با او مقايسه کرد ي خان اميرکبير را ميقميرزا ت
بار وزيراني بود که در دوره اسالمي ايران با سامانيان و آل بويه پديدار او از ت

به گفته - قائم مقام رجلي بود که . شدند و با يورش مغوالن نسل آنان منقرض شد
داشت، به خوبي » دردي ديرينه«و » دلي ديوانه در سينه« -خود در منشآت

او را نخواهد داشت و، نويسي منحط زمان توان آيينه داري  دانست که تاريخ مي
از اين رو، در خالل منشآت، به مناسبتهايي، به شمه اي از سوانح احوال، 
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قائم مقام، در عين . خود اشاره کرده است» خياالت«ها و  ها، وسوسه خلجان
اي است که با بهره گرفتن از نوعي شيوه نوشتن، در جاهايي از  حال، نويسنده

گذارد،  يت خود را در دسترس خواننده مينوشته خود، رمز درون و کليد شخص
اما اين رمزها و کليدها در جاهايي از نوشته تعبيه شده است که او انتظار آن را 

تواند به آن رمز دست يابد که توان درک معناي آن را  اي مي ندارد و تنها خواننده
ارهاي ميرزا ابوالقاسم، در مقدمه رساله جهاديه ميرزا بزرگ، با اش. داشته باشد

ق به سوي حق به عددنفوس خلق است، از شماري از طبقات خلقي،  ُ                                                         به اينکه ط ر   ُ          
 :نويسد برد و مي از عابد و زاهد، قاعد و مجاهد، اهل ظاهر و باطن، نام مي

اين بنده، چندان که در خود بيند، نه در حلقه هيچ يک از آنها راهي دارد، نه از «
نه ايمان؛ نه مقبول کافراست نه  مسلک هيچ کدام آگاهي؛ نه قابل کفراست

مسلمان؛ نه توفيق زهد يافته نه جانب جهد شتافته؛ نه تاب قعود آرد نه طاقت 
 )١١. (»شهود

 :افزايد او، آنگاه، درباره خود مي
دلي در سينه دارد، و از آن دردي ديرينه، که نه آن از بند پند گيرد نه دارويي «

ي کشد، هر بار هوايي کند؛ نه جهدي که هر لحظه به جاي. در اين سودمند افتد
کامي جويد نه تابي که کامي پويد؛ نه بختي که به حق سازد نه هوسي که به 

ِ                                خود پردازد؛ نه فرمان  خرد بردنه در قيد نيک و بد باشد کار جان از دست آن .                    
 )١٢( .»مشکل است و پاي عقل از جهل آن در گل

ها درباره احوال قائم مقام  که اين فقرهبديهي است که مقدمه رساله جهاديه کبير، 
هاي شرعي در وجوب جهاد با کفار  اي بر رساله از آن گرفته شده و ديباچه

روسي بود، جايي نبوده است که خواننده در جستجوي رمزي از سوانح احوال 
هاي دروني خود را از اين  ميرزا ابوالقاسم اشاره به خليجان. قائم مقام بوده باشد

هاي خصوصي او نبوده  ين مقدمه آورده که ان نوشته در شمار نامهحيث در ا
هايي شرعي درباره جهاد، جاي حديث نفس نيست، اما  اي بر رساله مقدمه. است

قائم مقام، به مناسبت، سخني از خود نيز به ميان آورده است تا رمزي از اسرار 
اين جامع قلم . شدخويشتن خويش را در اختيار برخي از خوانندگان قرار داده با

و شمشير، به عنوان اديب سخنور، جايي که مقتضي موجود بود، قلم را در جاي 
برد، همچنان که، به مناسبت ديگري، شمشير در دست او نقش  شمشير به کار مي

 .کرد قلم را ايفا مي
اند که آنگاه که به فرمان دمحم  نويسان آورده تاريخ: قاتل کور يا قتل کورکورانه
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قائم مقام را درکوشکي از قصر شاهي به قصد از ميان برداشتن او محبوس شاه، 
کردند، شاه دستور داده بود که، نخست، قلم از دست ميرزا ابوالقاسم بگيرند تا 

سحر و اعجازي «اند که  اي به او بنويسد و از زبان دمحم شاه نيز نوشته نتواند نامه
 :نويسد اريخ مياعتمادالسلطنه در صادرالتو. »در بيان اوست

 شاهنشاه غازي فرمودندکه اول قلم وقرطاس راازدست اوبگيرندواگر خواهد«
اي به من بنويسد، نگذاريد،که سحري دربيان واعجازي در بيان اوست  عريضه

 )١٣. (»که اگر خط او را ببينم، باز فريفته عبارات اوشوم و او را رها کنم
بيان قائم مقام به معناي آن است که اين اعتراف دمحم شاه به سحر و اعجاز در 

برد و آنگاه که زبان او  را همچون شمشير به کار مي» قلم و قرطاس«وزير او 
اشاره کرديم . داد آمد، کار ذوالفقار از نيام برآمده را انجام مي از کام بيرون مي

که ميرزا ابوالقاسم نسبتي با خلف خود ميرزا تقي خان داشت و به جرئت 
فت که سوانح احوال، کارها و حتي سرنوشت دو وزير از سنخ واحدي توان گ مي

تواند همچون پرتوي بر کار و بار ديگري  است و هر توضيحي درباره يکي مي
توان به نقشي که قائم مقام در  هاي تاريخي به درستي نمي از خالل نوشته. باشد

، درباره ميرزا تاريخ جديد ايران ايفا کرده است، پي برد، در حالي که، برعکس
هاي اساسي کم نيست و اسناد و مدارک مهمي نيز در دسترس  تقي خان پژوهش

هاي ميان دو شخصيت قائم مقام و اميرکبير، اگر چنين ادعايي  همساني. است
ّ                موج ه بوده باشد، مي تواند ما را در شناخت شخصيت قائم مقام و بازنمودن    

از سنخ جديد و رجل سياسي، که هاي روان او، به عنوان اهل ادبي  پيچيدگي
از پرده «دانست که  خواست، اما نمي مي» طرح نو«و با » جهان را نوآيين«

 .ياري رساند) ١۴(، »غيب چه در خواهد آمد
هاي شخصيت هر دو  ترين پيچيدگي رسد که کليد فهم يکي از مهم به نظر مي

اعتمادالسلطنه،  جالب توجه است که. وزير را بايد در سبب قتل آنان جستجو کرد
دارد، در  در بحث از سبب قتل قائم مقام، او را از اتهام خيانت به شاه مبرا مي

اتهام . حاليکه همان نويسنده ترديدي درباره متهم بودن ميرزا تقي خان ندارد
خيانت به سلطنت را، صرف نظر از اينکه درست يا نادرست بوده باشد، بايد 

: خان دانست حوال ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقينخستين وجه همساني در سوانح ا
در آنچه تاريخ نويسي رسمي درباري ايران درباره اتهام خيانت به سلطنت 

توان  آورده، در واقع، بيشتر از آنکه اشاره اي تاريخي وجود داشته باشد، مي
در ميان رجال . نويسي رسمي را يافت رمزي از به پايان رسيدن دوره تاريخ
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هاي به  ران دوره قاجار، نخست، قائم مقام ور اميرکبير بودند که نشانهسياسي اي
را ديدند ونيز آن دو نخستين وزيراني » مستقل«پايان رسيدن مشروعيت سلطنت 

اگر اتهام به . بودند که درباره اصالح نظام حکومتي ايران به تأمل پرداختند
ما اين اتهام را درست  بدانيم، و» سلطنت مستقل«خيانت به سلطنت را خيانت به 

دانيم، بايد گفت که تاريخ نويسي ايراني درباره قائم مقام و اميرکبير به خطا  مي
گويد، و اينکه گويا او  ي قائم مقام مي آنچه اعتمادالسلطنه درباره. نرفته است

جدا و خود وزارت کند، چنانکه » مجلس وزارت«خواسته است سلطنت را از مي
ناي اصالحي در نظام سلطنت مستقل بود که بايد آن را از اشاره کرديم، به مع

 .مقدمات مشروطه خواهي به شمار آورد
قائم مقام، چنانکه خود او در مقدمه رساله : قائم مقام؛ در دو راهي دانش و قدرت

جهاديه کبير گفته است، بيشتر به ادب تمايل داشت، اما به عنوان اهل سياست 
قائم مقام در آن . آشنايي ژرفي به هم رسانده بود نيز با الزامات قدرت سياسي

شد، امکان داشت که از جميع  ميل طبايع مي«نويسد که اگر او تابع  مقدمه مي
مخالف «، اما اينک، »فوائد فضالي عصر به ضبط فرايد نظم و نثر رغبت کند

قائم ) ١۵. (نيست» مسائل جهاد و دفاع«جز » گويد و جويد«، آنچه »اغلب طباع
ام، در پاسخ به ميرزا ابوالقاسم، وزير کرمانشاهان، که مشورتي با او درباره مق

بود، به برخي از الزامات » جواب بي پرده خواسته«وزارت خود کرده و از او 
قائم . مناسبت نيست اشاره کرده است که با حال خود او نيز بي» عمل ديوان«

ِ  من خوداز اين کار  «:نويسد که ازآنجا که مقام مي خونخوار بسيار ضرب خورده،                
، پيش از آنکه »ام ام، وازخونخواري اين کار ترسيده و ضرب خورده بسيار ديده

راه  بي«ميرزا ابوالقاسم وارد عمل ديوان شود، نسبت به دخالت او در آن 
بعد از آنکه در حلقه خودمان داخل و «ام، اما نظرمساعدي نداشته» گريزوسپربال

     ّ                                                به کل ي کافي و کفيل شديد، اين اقاله و انکار و اعاده و به خدمت ديوان دخيل و 
 )١۶. (»دانم را به هيچ وجه موافق صالح و منتج خير و صالح نمي... استغفار

ِّ                                       آن ميرزا ابوالقاسم، نخست، در زي   عالمان دين بود و با خلع کسوت ديانت در                                 
نيا سودا کرده خلعت سياست درآمده بود، يعني، به گفته قائم مقام، آخرت را با د

و سرشت قدرت به » عمل ديوان«قائم مقام، که آشنايي ژرفي با طبيعت . بود
دانست که ورود در عمل ديوان امري ممکن و خروج از آن  ، ميهم رسانده بود

را پاياني نيست، پس، بايد مردانه در آن گام » راه گريز بي«ممتنع است؛ آن 
نويسد  ابوالقاسم، وزير کرمانشاهان، مي يرزااي به سابقه م قائم مقام،بااشاره. نهاد
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کار شما، بالفعل، از . اند و ميرزاها با اساس کار دنيا مالها در لباس آخرت«:که
، از آنجا  آن لباس گذشته است و اگر خداي نکرده با اين اساس نگذرد، العياذ با

هوسناکي تا . نه کار آخرت کردي نه دنيا... رانده و از اينجا مانده خواهيد بود
پاي دوام و ثبات بفشار، کار خود را به ! کي؟ عبثکاري تا چند؟ مرد مردانه باش

 »!خدا بگذار
آورد وگرنه در  قائم مقام اين تمايز دنيا و آخرت را از باب بيان نظر رايج مي

نظر او، که به سياست تأمين مصالح عالي اعتقاد داشت، از ديدگاه قدرت سياسي 
تر از آن بود که به صورت چنين  ند دنيا و آخرت پيچيدهو عمل ديوان، پيو

توان  تمايزهايي بتوان بيان کرد و ميرزا بر آن بود که کار آخرت را با دنيا مي
امر عقبي را از راه دنيا «نويسد که  ساخت، چنانکه در ادامه همان مطلب، مي

کند که  ميداني ايجاد  قدرت سياسي و مناسبات قدرت، پيوسته، مي) ١٧(» !بساز
شود و نه بيان آن به زبان رايج  نه توضيح آن با منطق فهم عمومي ممکن مي

انديشه سياسي سنتي، بلکه عمل ديوان پيامدها و قدرت سياسي الزاماتي دارد که 
در همان پاسخ به نامه وزير کرمانشاهان، که به فقراتي از . بايد به آن تن در داد

ک نکته ديگر در الزامات عمل ديوان اشاره کرده آن اشاره کرديم، قائم مقام به ي
مشتبه «ازميرزا ابوالقاسم کرده و » مصلحتي ديگر«وزيرکرمانشاهان . است

َ            نبودن جواب را به قيد ق س م شرط نموده بود، که البته چون سواد نامه او در »                       َ
دانيم  دست نيست، ازمضمون آن اطالعي نداريم، اما ازفحواي پاسخ قائم مقام مي

گويا ميرزا ابوالقاسم از او درباره پرداخت وجوهاتي به اطرافيان شاه در  که
قائم مقام، در ادامه استدالل پيشين خود مبني بر اينکه . تهران پرسيده بوده است

توان به آن تن در نداد، اين بار نيز  ورود در هر کاري الزاماتي دارد و نمي
تن به قضا در داده و بند «که » مبين که حاليا مصلحت وقت در آن مي«نويسد  مي

و از مخاطب خود » از گلوي هميان گشاده با کمال جالل وارد دارالخالفه شويد
به «، که »شناسيد هاي تهران را خودتان بهتر مي بچه«خواهد که از آنجا که  مي

آنگاه، قائم مقام . »هر که هرچه خواهد بدهيد«، به »زر و سيم سر فرود آرند
و » !اي نيست که در اسالم شکست اين نخستين شيشه«آورد که  يمثل عربي را م

 :افزايد که نظر به سابقه مخاطب، که بر ما معلوم نيست، مي
يي را در کسوت ميرزايي خرج دهيد، از پيش نمي« ّ     ّ                                          اگر خواهيد خس ت مال  رود و              

  )١٨. (»کند کارعيب مي
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 آثار. ٣

هاي پراکنده  قائم مقام و برخي نامهاز ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، منشآت 
هاي  نامه(هاي پراکنده قائم مقام فراهاني در دو بخش  نامه. به دست مارسيده است

هاي مربوط به مأموريت گريبايدوف  هاي ايران و روسيه و نامه مربوط به جنگ
به چاپ رسيده است؛ البته ) در ايران و مسائل ديگر در روابط ايران و روسيه

 .اند هاي وي مبادرت کرده ري هم هستند که به طبع برخي از نامهآثار ديگ
  
  

 ي سياسي انديشه
 قدرت سياسي و مصلحت عمومي

  
در بينش سياسي قائم مقام، قلمرو قدرت سياسي، حوزه مصالح عمومي است و 

کند و آن را راهنماي عمل ديوان  او اين ضابطه اساسي رابه هرمناسبتي وارد مي
حوزه مصالح عالي، با مختصاتي که در دوران جديد پيدا کرده  داند، اما اين مي

آيد،  قائم مقام، چنانکه از منشآت او بر مي. است، قلمرو اخالق خصوصي نيست
در ديانت خود بسيار استوار بود، اما او ديانت و بيشتر ازآن اخالق خصوصي 

رزا هاي خصوصي مي در برخي از نامه. کند خود را به هرمناسبتي واردنمي
توان گفت  ها مي هايي به اخالق خصوصي اوآمده است و بر پايه آن اشاره اشاره

گير نسبت به خود و اطرافيان خود و  که قائم مقام مردي داراي اصول، سخت
. شده است کوش بوده و هيچ امر جزئي از نظر باريک بين او فوت نمي سخت

ي را در حوزه مصالح کوش گيري و سخت قائم مقام همين اعتقاد به اصول، سخت
گرفت، اما بديهي است که حدود و ثغور  عمومي نيز به طريق اولي به کار مي

غايت حوزه مصالح عالي، تأمين مصالح است و . کرده است آن دو را خلط نمي
اي که فقراتي از آن را  در نامه. اين جز با توجه به منطق ويژه آن ممکن نيست

را از » بند ازگلوي هميان گشادن«و» ر دادنتن به قضا د«آورديم، قائم مقام 
دانست، اگرچه، از ديدگاه اخالق » با کمال جالل وارد دارالخالفه شدن«الزامات 

اي نيست  نخستين شيشه«خصوصي، به اشاره، به مخاطب خود نوشت که اين 
ومعناي اين اشاره آن بود که گام نخست درمناسبات قدرت » که در اسالم شکست

تواند درنسبت ميان  وثغورقلمروهايي است که رجل سياسي نمي فهميدن حدود
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اي وجود ندارد،  درحوزه مصالح عمومي هيچ نسبت ساده. ها نينديشيده باشد آن
همچنان که نسبت مختصات حوزه مصالح عمومي و قلمرو اخالقي خصوصي 

ر هايي که د ها را حتي در واژه امري پيچيده و بغرنج است و بازتاب اين بغرنجي
اگرچه قائم مقام، به تواضع، به . توان ديد شود، مي دو قلمرو به کار گرفته مي

ُ    بنده مخلص را با حرف و صحبت م لک «نگارنوشته بود که  ميرزا صادق وقايع                            
ِ                                         اما زبان  درکام اوازذوالفقارآخته بيشتر کارگر بود ) ١٩(، »ودولت چه کاراست        

. شد هاي زبان ازاو فوربت نمي و چنان نسبتي با زبان داشت که هيچ يک ظرافت
  :کند که اي به فاضل خان گروسي، قائم مقام دو بيت از سعادي نقل مي درنامه

 
 دو اندرز فرمود بر روي آب                    شهاب  داناي مرشد  پير   مرا

 دگر آن که بر غير بدبين مباش          يکي ان که بر خويش خود بين مباشي 
  
وان به او بدبين نبود، در شعر سعدي، در معناي اخالقي آن به ت که مي» غيري«

. اخالق خصوصي نيست»    ِ غير  «سياست، به ضرورت، »    ِ غير  «کار رفته، اما 
دليل به غيرجايزنيست،در قلمرو مناسبات  اگردراخالق خصوصي بدبين بودن بي

رويه به غير گناهي بزرگ و نابخشودني است، زيرا  قدرت خوشبين بودن بي
قائم مقام، در . اخالقي، به اسم، با غير سياست يکي است و نه به رسم»  ِ ر  غي«

ها  مراد از اين غير بره«نويسد که  که در قطعه سعلي آمده، مي» غيري«توضيح 
قلمرو قدرت سياسي، بيشه ) ٢٠. (»ها ها و گرگ و گوسفندهاست، نه سگ

آنگاه که  هاي آن را شناخت و هاي گرسنه است، بايد آن بيشه و گرگ گرگ
قائم مقام، . را آشکار کرد» سيف و سنان...           ِ برهان قاطع  «ضرورت ايجاب کند، 

نگار، که پس از شکست سردار ترک، چوپان  اي که به همان وقايع در نامه
هاي  اوغلي، و فتح دولت ايران، عازم بغداد بود، نوشته، به برخي از ظرافت

 .بينش سياسي خود اشاره کرده است
هايي  نگار،قائم مقام، مانند برخي ديگر از نامه به ميرزا صادقي وقايعدراين نامه 

گيرد و حتي ضرباهنگ  ها را همچون شمشير به کار مي که درمنشآت آمده، واژه
اي است که هر عبارتي گويي ضربه شمشيري  ها به گونه ها و ترکيب آن واژه

ياسي آگاه از مصالح وانگهي، قائم مقام، به عنوان رجال س. آيد است که فرود مي
شناسد، زبان مصالحه و برهان  و سردار جنگي که همه زواياي ميدان را مي

اميد «نويسد ما اهل جنگ نيستيم و  قائم مقام مي. آورد قاطع تيغ را در کنار هم مي



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨٣                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

هست که به وضع خوب، بي جنگ و آشوب، مقاصد اين دولت در آن دولت 
بار ديگر، تيغ جدال بين المسلمين «که  دولت او عالقه اي ندارد. »ساخته شود

ُ      هاي اين دولت همه امور جزئي ه م سلمه  خواهش«گردد و برآن است که » آخته   ّ                          
َ    است وشريعت ماسهله س محه کند که  نگار خاطرنشان مي ، اما بالفاصله به وقايع»                  
اي به جنگ نداشته باشيم، بلکه ما از اين رو صلح  اين طور نيست که ما عالقه

»            ِ                                به تأييد شاه  مردان، ضربي خورده و حسابي برده«م که دشمن، خواهي مي
                                         ّ                 طلبي ما ازجنگاوري است براي تأمين مصالح مل ي، و پشتوانه صلح  صلح. است

ميرزا . »قالع مسترد شود«است که بايد برود و » سپاه مستعدي«طلبي ما نيز 
. »خواهند گرفت ِ               ا ن شاء هللا، آرامي «کند که  با اين استدالل اظهار اميدواري مي

اميدواري قائم مقام به امکان صلح پايدار ناشي از شناخت او از دشمن و مرتبه 
َ  ُ          اين قدر س ب ک و تنگ و «اندو» سنگين و متين«خردمندي اوست که مردماني          

قائم مقام . جاهلي نيستندکه دنبال گرد صحرا بيفتند و از پي مرغ در هوا روند
تر است که نوکر  از آفتاب روشن«د که آنان نويس نيز مي» ايالت بابان«درباره 

و، بنابراين، نبايد سر از چنبر اطاعت دولت ايران خارج »اند قديم اين دولت قويم
کنند، اما اين نکته نيزبايدمعلوم وقايع نگار باشد که پشتوانه صلح طلبي 

 :پس. جنگاوري است
نظم و  اگرمنکرومشاجري باشد، برهاني قاطع، مثل همراهان سرتيپ، با«

 .»ترتيب و سيف و سنان، طوع العنان در دست دارند
هاي نامه قائم مقام نيام ذوالفقار اوست، اما آنچه در بينش سياسي قائم مقام نه  واژه

راند و، در واقع، فصل الخطاب و  هاي آبداده فرمان مي ها که بر تيغ تنها بر واژه
اي که به  ضابطهنيست، تنها » صالح دولت«برهان قاطع نهايي است، جز

از اين رو، قائم مقام، . تواند به جنگ وصلح خصلت عادالنه بدهد يکسان مي
کند  ها و حقوق او، و البته، ضابطه عمل را يادآوري مي وظايف سفير، مسئوليت

 :نويسد و مي
خاطرتان جمع باشد وبه قلب ثابت وساکن وحواس مجموع مطمئن حرف «

 )٢١(» بزنيد
 :آورد که انگيز، مي ن عبارت کوتاه، اما شگفتو جان کالم را در اي

تان است، همان را بکنيد و  خواهد بگوييد و صالح دولت و هر چه دلتان مي«
 .»انصاف بدهيد

هاي ديگر،  بديهي است که واپسين کالم قائم متحام، در اين عبارت و همه نامه
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انگيزي  است، اما اينکه گفتيم در آن عبارت کوتاه نکته شگفت» صالح دولت«
رسد که تضادي ميان  نيز وجود دارد اين روست که در نخستين نگاه به نظر مي

ِ  دور جزء    .وجود دارد» صالح دولت تان«و » دلتان بخواهد«      
توانستيم اين فرض را بپذيريم که اين  اگر قائم مقام تنها اهل ادب بود، مي

ا ابوالقاسم، در پردازي به ضرورت رعايت سجع آمده است، اما اينکه ميرز قرينه
اي در آن از سر بازيچه نيامده،  اي چنين خطير و پرمخاطره، که هيچ واژه نامه

رقم وليعهد «نمايد به ويژه اينکه در  مرتکب چنين خطايي شود، امري بعيد مي
که قائم مقام آن را نوشته، خسرو درباره ماجراي » به نواب خسرو ميرزا

کنيم که او از طرف دولت  در اشاره ميعزيمت خسرور ميرزا به روسيه همين ق
. ايران براي عذرخواهي از قتل گريبايدوف به حضور امپراتور گسيل داشته شد

که خسرو » ثابت وآشکار گرديد«آنگاه که در دارالسلطنه تبريزبه نايب السلطنه 
حال «ميرزا بدون اجازه سخني با فرمانرواي گرجستان در ميان نهاده است و 

اي  ، قائم مقام نامه»          ً                                ين باب اصال  فرمايشي به آن فرزند نکرده بوديمآنکه ما در ا
 :به خسرور ميرزا نوشت و در آن از او خواست تا

به زودي عرضه داشت نمايدتا بدانيم آن فرزند، دراين ...جواب آن رقيمه را«
  »اطالع او؟ خصوص،چه گفته وبه تجويز واستصواب اميرنظام حرف زده يا بي

يم که خسرو ميرزا فرزند عباس ميرزا بود و رياست هيئت ايراني شو يادآور مي
به «آيد که خسرو ميرزا جز  را برعهده داشت، اما از اين نامه چنين بر مي

بنابراين، اگرچه ) ٢٢. (گفت بايست سخني مي نمي» تجويز واستصواب اميرنظام
ل خود را رسيده است که سخن د خسرو ميرزا فرزند وليعهد بود، اما او را نمي

نگار از منشيان و کارگزاران دارالسلطنه  بگويد، درحالي که ميرزا صادقي وقايع
جالب توجه است که قائم مقام، . تبريز بود، اما قائم مقام اين حق را به او داده بود

 :افزايد که در دنباله همان رقم وليعهد، مي
باشد و مايه خودسربگويد وبکند، اگرهمه بر وفق صواب ] خسروميرزا[هرچه«

. »تخلف از امرو فرمان کرده وتجاوز ازدستورالعمل نموده که بدترين گناه است
)٢٣( 

نمايد که تعارضي ميان مضمون اين دو نامه  اگرچه در نخستين نگاه چنين مي
دانيم،  وجود دارد، اما با تکيه بر آنچه از عمل و نظر قائم مقام در سياست مي

در هيئتي . ان مضمون آن دو نامه وجود نداردتوان گفت که هيچ تضادي مي مي
که به روسيه اعزام شد، خسرو ميرزا، به عنوان فرزند عباس ميرزا، اگر بتوان 
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گفت، تنها رياست صوري هيئت را بر عهده داشت و دمحم خان اميرنظام نماينده 
در همان نامه قائم مقام نظر خسرو ميرزا را به . آمد به شمار مي» صالح دولت«
 :کند که دستور عباس ميرزا ن نکته جلب مياي
همين يک کلمه بود که از صالح و سخن اميرنظام بيرون نرود و سخن احدي «

 )٢۴. (»را جز او نپذيرد؛ و هرچه به صواب ديد او بگويد و بکند
سراغ داشت که » يک نوع خودسري و خودپسندي«عباس ميرزا در فرزند خود 

نگار و اميرنظام نمايندگان  نبود، اما وقايع با امر خطير صالح دولت سازگار
رسيد که هر چه دلشان  راستين صالح دولت بودند و، از اين رو، آنان را مي

خالصه کالم اينکه اصل . گشودند خواست بگويند، زيرا جز به مصالح لب نمي
در بينش سياسي قائم مقام اين است که صالح دولت را تنها رجال دولت خواه 

آنان عين صالح دولت اند، زيرا منافع آنان عين مصالح دولت است و ميدانند و 
هاي بارز اين رجال در  از نمونه. در دل آنان جز هواي مصلحت دولت نيست

هاي خود،  نظر قائم مقام، عباس ميرزا بود و ميرزا ابوالقاسم، در برخي از نامه
کي از در فقرهاي از ي. طرحي از صورت و سيرت او را عرضه کرده است

ها و مسودات، قائم مقام، نخست، به موقعيت جغرافياي سياسي ايران و  مشق
 :نويسد کند و، آنگاه، درباره نايب السلطنه مي پرمخاطره بودن آن اشاره مي

ّ                           اين ملک مختصر را که از سه طرف بحر و بر  با روم و روس مجاور است و «                                      
ن بايد، رزم خواه و نه جميع اوضاعش با ديگرممالک مغاير، مالک الملکي چني

بزم خواه، نامجوونه کامجو،چنانکه اين وجودمسعود به ناني قانع است و عزمش 
فتح و . بخشد پوشد و لعل و الماس مي چيت و کرباس مي. به جهاني قانع نيست

اگر . نصرت خواهد و عيش نخواهد، ناي جنگش به کار است، نه ناي و چنگ
حت خلق است و زحمت خود، دادن گنج از کلک جهانش حاصلي است، همين را

خالف ملوک ساير جهان،که گاه وحشيان راصيد کنندو گاه سرکشان . وبردن رنج
را قيد، حضرتش را اگر صيدي است، قلوب است و اگر قيدي است، همان گفتار 

  )٢۵. (»نيک است و کردار خوب
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  سياست خارجي و مصلحت دولت

 
ميرزا دمحم علي آشتياني مستوفي مأمور مصالحه نامه ديگري از نايب السلطنه به 

اوغلى، سردار عثماني، به قلم قائم مقام  با دولت عثماني به دنبال شکست چوپان
هايي که تا اينجا در بحث از بينش سياسي  در دست است که در آن به برخي نکته

هر سياست خارجي . هاي جالب توجهي آمده است ايم، اشاره ميرزا ابوالقاسم گفته
کشوري ادامه سياست داخلي آن است وهيچ دولت دردرون نابساماني را 

گزينش و فرستادن  .اي داشته باشد شناسيم که سياست خارجي خردمندانه نمي
سفيران نخستين گام يک سياست خارجي خردمندانه است، زيرا فرستاده سياسي 

توانند نماينده  نماينده مصالح دولت است و، چنانکه گذشت، تنها فرستادگاني مي
باشند که منافع خصوصي آنان عين مصالح عالي دولت متبوع » صالح دولت«

آنگاه که عباس ميرزا فرزند خود خسرو ميرزا را براي عذرخواهي از . باشد
» يک نوع خودسري و خودپسندي«امپراتور به روسيه گسيل داشت، از آنجا که 

از نظر تشريفات سياسي، . نداد» وکالت مطلقه«در او سراغ داشت، او را 
فرستادن خسرور ميرزا به عنوان رياست هيئت ايراني از اين حيث الزم بود که 

بايست  يافت و نظر به اهميت موضوع مي هيئت به حضورامپراتورروسيه بارمي
گرفت، اما نماينده راستين  اي از خاندان سلطنت در رأس آن قرار مي نماينده

ميرزا دمحمعلي آشتياني، فرستاده دولت . نظام نبوددولت ايران جز دمحم خان امير
اي که در دسترس ما نيست، با تعريف از خردمندي و کارداني  ايران، در نامه

الروم، که از طرف دولت عثماني مأمور مذاکره بود، به عباس  سرعسکر ارزنه
قائم مقام، در پاسخ . »مردي دانا و عارف و واقف است«ميرزا نوشته بود که او 

به آشتياني، به داليلي که موجب گزينش او در اين امر خطير شده بود، اشاره 
 :نويسد کند و مي مي
چنان نيست که وکيلي که ما از اين دولت فرستاده باشيم، نادان و جاهلي و «

آن عاليجاه، که او را به آن شدت عالم به آداب مناظره و استاد در . غافل باشد
است، اين مطلب رانيزبداندکه اگرما پايه آن عاليجاه فنون محاوره ديده ودانسته 

دانستيم، با  ديديم، و بهتر و برتر نمي را در همين علوم و فنون دون پايه او مي
 )٢۶(. »فرستاديم وکالت مطلقه نمي

سرعسکر به «طور، ميرزا دمحم علي آشتياني در نامه خود نوشته بود که  همين
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قائم مقام، . »هر جه مأذون نيست، ساکتهر چه مأذون است، ناطق است و از 
در پاسخ اين گفته ميرزاي آشتياني، که، در واقع، کسب تکليفي از دولت متبوع 
خود براي مذاکره است، به مورد مذاکره با روسيه در باب طالش و قراباغ 

در بغل داشت، چون «آن دو را » يرملوف با آنکه اختيارنامه«کند که  اشاره مي
، و، افزون بر اين، قائم مقام نيز به »مبالغه و اصرار نشد از صدر چندان

يعني عدم اذن به برخي - » همين سخن«جنگجويي متهم و از کار برکنار شد، 
) ٢٧. (»      ّ                                                   را اشد  بر اين تحويل داد و هيچ چيز ديگر نداد و مراجعت نمود« -امور

کند و به  قائم مقام از اين مورد خاص حکمي کلي در سياست خارجي استنتاج مي
هر نوکري «شود که رسم سفارت جز اين نبايد باشد و  ميرزا دمحم علي يادآور مي

که از دولتي مأمور چنين خدمتي شود، رسم و قاعده اين است که همينطور 
آن عاليجاه هم بايد «خواهد که  و از او مي» حرف بزند و غير اين نگويد و نکند

معناي اين سخن آن است که . »دبه همين سياق خود را به سرعسکر بشناسان
نماينده ايران بايد برابر اوضاع و احوال، آنجا که الزم باشد، به بهانه مأذون 

قائم مقام، در آغاز نامه، به گونه اي که گفته شد، به . نبودن، سکوت کند
» وکالت مطلقه«صراحت،به فرستاده نايب السلطنه عباس ميرزا نوشته بودکه او 

ميرزا دمحم » وکالت مطلقه«که وارد کردن اين قيد اخير با  دارد و بديهي است
اي بسيار  قائم مقام، در دنباله همين قيد، به نکته. علي آشتياني سازگار نيست

در واقع و «افزايد که اما او بايد  کند و مي پراهميت در انديشه سياسي اشاره مي
مأذون و مختار نفس االمر، خود را به هرچه خير و صالح دولت قاهره است، 

چنانکه گفتيم، دربينش سياسي قائم مقام، اصل، در عمل ديوان، ) ٢٨. (»داند
تأمين صالح دولت است و، بنابراين، ميرزاي آشتياني در محدوده تأمين صالح 
دولت وکالت مطلقه دارد، اگرچه طرف مذاکره نبايد از وکالت مطلقه نماينده 

نماينده ايران بايد، . راي سکوت باز باشدايران اطالعي داشته باشد تا دست او ب
مانند طرف عثماني، دست خود را بسته نشان دهد، اما بداند که دست او باز 

در سياست، به ويژه در سياست خارجي، واقع ونفس االمر، عين ظاهر . است
امور نيست؛ آن، قلمرو صالح دولت است و اين، قلمرو رابطه نيروها، سياست 

لمرو تأمين صالح دولت و تحليل رابطه نيروهاست و نماينده خارجي ناظر بردوق
سياسي، در معناي دقيق آن، بايد چشمي به اين وچشمي ديگر به آن داشته باشد 

 .تا بتواند صالح دولت را در محدوده رابطه نيروها تأمين کند
تمايزي که قائم مقام، در اين مقام، ميان واقع و نفس االمر و ظاهر، ميان بود و 
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کند،ازاصول بينش سياسي اوست وبه اين اعتباربايد او را نخستين  نمود، واردمي
اين تمايز ميان واقع و نفس االمر . رجل سياسي دوران جديد ايران به شمار آورد

هاي ميدان رابطه نيروها و قدرت سياسي در  و ظاهر امور در سياست از ويژگي
ته باريک و دقيق مبين اين امراست دوران جديد است والتفات قائم مقام به اين نک

اين . که بينش سياسي قائم مقام پيوندهايي با انديشه سياسي جديد داشته است
توان از آنچه قائم مقام، در پايان همان نامه، بار ديگر، به تصريح  مطالب را مي

او، خطاب به ميرزاي آشتياني، در بيان اصلي . و تأکيد، آورده است، دريافت
بر آن عاليجاه معلوم باشد که ما، هميشه، همه «نويسد که  خود،مي بينش سياسي

ّ             جا، صالح کل  را منظور مي پس، در سياست، اصلي و . »کنيم نه صالح خود را          
ّ                        ضابطه درستي هرعملي صالح کل  است و معيار تميز ميان  نيز » ننگ و نام«                        

ارباب ننگ «افزايد که  قائم مقام اين نکته ظريف را نيز مي. جز اين اصل نيست
و نام از هيچ چيز نبايد بترسند، مگر از زيان زبان عوام، و ما اگر از اين فقره 

ضابطه تميز ننگ و نام، در قلمرو ) ٢٩. (»احتياط کنيم، ننگ ما نخواهد بود
ها و  ظرافت. سياست، نه اخالق خصوصي، که تأمين صالح دولت است

هاي  ازل شناخت و دريافتهاي قلمرو قدرت سياسي نسبتي با سطح ن پيچيدگي
خام عوام، که به دانش واقع و نفس االمر مناسبات سياسي جاهل است و ضابطه 

غوغاييان عوام را با ضابطه . داند، ندارد ننگ و نام را اخالق خصوصي مي
آشوبند و هيچ رجال سياسي،  مي -کنند که البته،به آن عمل نمي- اخالق خصوصي 

تواند از درافتادن با  صالح دولت عمل کند، نمي که بايد تنها با رعايت ضابطه
هاي بسيار  در سياست، از زبان عوام زيان. عوام، به ويژه اوباش، طرفي ببندد

» صالح کل را منظور«تواند تولد يابد و بايد احتياط را از دست نداد تا بتوان  مي
 .»ننگ يا به نام«کرد، به 

هاي ميرزاست  ترين و استوارترين نامه قترين، دقي اين نامه قائم مقام يکي ازپخته
و او توانسته است، درنهايت صالبت، ترکيبي بديع از صورت نثر روان با 

وانگهي، به مقياسي که درخواندن سطرهاي .مضموني يکسره نوآيين فراهم آورد
. گيرد سابقه مي رويم،انديشه سياسي قائم مقام وبيان ميرزا اوجي بي نامه پيش مي

که زبان ميرزا ابوالقاسم ذوالفقار اوست و هر عبارتي از نوشته او گفته بوديم 
اي  قائم مقام در هيچ نامه. آيد همچون تيغي آبداده است که بر فرق دشمن فرود مي

به دستور شاه، . تر از نامه مورد بحث به اين موضوع اشاره نکرده است صريح
ل سکونت ايل بابان، و ميرزا دمحم علي اشتياني اجازه نداشت در باب زهاب، مح
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اي به زيان دولت ايران  واليات شهرزور، کوي و حرير، در کردستان، مصالحه
دانستند که رابطه نيروها به نفع ايران  انجام دهد، اما عباس ميرزا و قائم مقام مي

که دولت بر ان مناطق داشت، از » تصرف و تسلطي«نيست و احتمال دارد
»       ِ به ننگ  «نويسد که نماينده ايران بايد  مقام ميقائم . دست حکومت بيرون برود

اي تنظيم کند که جاي سخن براي زماني که رابطه  امضاي قراردادمبهم عهدنامه
نيروها به نفع دولت تغيير پيدا خواهد کرد، بماند، يعني پذيرش ننگ قرارداد 

 .موقت براي به دست آوردن نامي که در آينده امکانپذير خواهد شد
که ميرزا ابوالقاسم، به لحاظ مقام خود و شرايط تاريخي حساس زمان، دانيم  مي

هاي برخي کشورهاي اروپايي به ويژه عوامل  اي با فرستاده مناسبات گسترده
برخي از اين نمايندگان سياسي . دولت انگلستان در ايران وهندوستان داشته است

ه کشور متبوع گزارش گفتگوهاي خود با قائم مقام را به وزارت امور خارج
ما در ادامه بحث . اند هايي از بينش سياسي او اشاره کرده خود فرستاده و به نکته

و درتأييد تفسيري که از آن به دست داديم، فقراتي از اسناد » ننگ و نام«
آوريم  از فريدون آدميت مي» سرنوشت قائم مقام«اي درباره  انگلستان را از مقاله

ترديدي نيست که در . ورد بحث انداخته باشيمتا پرتوي بر مضمون نامه م
جا که صالح دولت  هاي بيگانه، به ويژه آن مذاکرات حضوري با نمايندگان دولت

گفته است و به  کرده، قائم مقام با صراحت بيشتري سخن مي ايجاب مي
هاي   با توجه به برخي گزارش رسد که بسياري ازفقرات منشآت اورابايد نظرمي

والبته،روسيه،درصورتي که اسناد وزارت -ايندگان دولت انگلستان مذاکرات بانم
آدميت به نقل . مورد بحث وتفسيرقرارداد -امور خارجه آن کشوردراختيار باشد

: آورد که نوشته بود کمپبل،وزيرمختار انگلستان، مي١٨٣۵فوريه  ٢۵ازگزارش 
) ٣٠. (»ايق آييمکرديم که در جنگ استدالل بر قائم مقام ف ما احمقانه تصور مي«

 :آورد که گفته بود آنگاه، او پاسخ قائم مقام را مي
تا به حال،اجراي مواد عهدنامه ترکمانچاي را درتاسيس قنسول خانه روسي «

. رد کرده ام و تاآخر نيزبه هرطريقي باشد، با مردي يا نامردي رد خواهم کرد
ان زيان بخش دهيم چه براي اير چنين حقي را به هيچ دولت ديگري هم نمي

 )٣١. (»است
تأسيس قنسول خانه روس در گيالن «در دنباله همين سخنان، ميرزا با بيان اينکه 

خواهد  خواهد شد،ازنماينده انگلستان مي» موجب انهدام ايران به عنوان يک ملت
که آن دولت نيز در اين مورد فشاري به دولت ايران وارد نکند، زيرا اين عمل 
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اند، فرقي  تحميل کرده» به زورسرنيزه«که آن عهدنامه را  ها انگلستان باروس
قائم مقام درباره مناسبات بازرگاني ايران با دو قدرت بزرگ . نخواهد داشت

 :افزايد منطقه مي
شود و عاقبتش اين  تجارت وسيله نابودي تدريجي اين مملکت فقير ناتوان مي«

اند، تقسيم  بدآن فرو بردهپنجه، که چنگال خود رادرکال است که بين دو شيرقوي
ايران،به عنوان ملت واحدي، درزيردندان يک شير جان به سالمت ...خواهد شد

ها را نخواهد  ايران تاب آن. برد چه رسد به اينکه دو شير در ميان باشند نمي
آيد و جان خواهد  آورد، و ترديدنيست که تحت استيالي قدرت آن دو ازپا درمي

 )٣٢. (»داد
آوريم، فريزر،  اي که مضمون آن را از گزارش کمپبل مي ذاکرهدر جريان م

نماينده پالمرستون، وزير امورخارجه انگلستان، که براي گفتگو به ايران آمده 
هاي قائم مقام، گفت که اعطاي حق  بود، حضور داشت و او، در پاسخ به صحبت

ولگري تواند پادزهري در برابر زهر کنس تأسيس کنسولگري به انگلستان مي
ميرزا ابوالقاسم » شکن اين جواب دندان«روسيه باشد، اما،به گفته فريدون آدميت،

آن قدرزهردربدن بيمار ما اثر کرده که هر آينه مراقبت نشود، «را شنيد که 
مرگ آن حتمي خواهد بود وهرگاه پادزهري تند به آن برسد، نه فقط از دردش 

قائم مقام اين نکته را نيز افزود که . »کند کاهد، بلکه مرگ اورا تسريع مي نمي
را مبني بر  ١٨١۴اي به مصلحت ايران دارد، مواد عهدنامه  اگر انگلستان عالقه

حمايت ازايران در صورت تجاوز کشورثالث تجديد کند؛ در ان صورت، ايران 
کند، بلکه ما  مي» نه فقط فصل مربوط به ترکمانچاي رابه هر تدبيري باطل«
اداره قشون مملکت و حتي «سپاريم و مي»ا به دست انگلستانسرنوشت ايران ر«

معناي جزء . کنيم واگذارمي» گارد سلطنتي را به عهده صاحب منصبان انگليسي
. وزير مختارانگلستان درگزارش خودتوضيح داده است ااخير عبارت قائم مقام ر

 :نويسد او مي
ن بيايد تا بتواند مواد وجهه نظر قائم مقام اين است که انگلستان به مدد ايرا«

دراين صورت، به . عهدنامه ترکمانچاي را درايجاد کنسولگري روسي باطل کند
 )٣٣. (»عقيده او، ايران بهترين سدي بين روس و مستملکات انگليس خواهد بود

دهد که قائم مقام درعمل سياسي  اين گزارش وزير مختار، آشکارا، نشان مي
دريافتي مطابق با صالح دولت در » نامرديمردي و «و» ننگ و نام«خود از 

. نظر داشت وبرآن بودکه براي تأمين آن ازهيچ کاري نبايدفروگذارکرد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩١                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

هايي به اين مطالب، در نامه به ميرزاي آشتياني نيز آمده است و بر پايه  اشاره
گزارش وزير مختار انگلستان نيز ميتوان گفت که خود قائم مقام، به بهترين 

معناي سپردن قشون ايران به . کرده است ون آن نامه عمل ميوجهي، به مضم
توان با توجه به آنچه قائم مقام درباره  دست انگلستان و تفسير کمپبل از آن را مي

گويد،  در قرارداد با عثماني مي» به زور ميرزايي...الفاظ مبهمه «گنجاندن 
 :نويسد مي ميرزا ابوالقاسم، درادامه نامه به ميرزاي آشتياني،. فهميد

اگر، خدا نخواسته، دست آن عاليجاه ازدامن هر چاره و گريز کوتاه شود، تا «
دهيم که الفاظ مبهمه و فقرات ذو احتمالين، در فصلي  اين حد هم اذن واجازت مي

که موقع ذکر اين مطلب است، به زور ميرزايي و قوه انشايي، بگنجاند، که راه 
ف و تسلطي که حاال داريم، سلب نشود، و سخن براي ما باقي بماند واين تصر

و ! و اين آخر الدواء و آخرالعالج است. از روي عهدنامه بحث بر ما وارد نيايد
هاي ديگر، ان شاء هللا، پيش برود، البته، البته، بهتر  معلوم است که هر گاه طور

 )٣۴. (»تر خواهد بود تر و باشکوه و خوب
م مقام، پس از توضيح موضع اصولي خورد در واپسين عبارت ازهمين نامه، قائ

ها و بيان حقوق و وظايف فرستاده  در اداره بحران درمناسبات ميان دولت
همچنين جاهاست که از دست «افزايد که  سياسي درمذاکرات، اين نکته را نيزمي

. »توان داشت دبير وخامه تدبير زياده ازهزار نيزه و شمشير توقع خدمت مي
در » ننگ و نام«وتاه، در دنباله تأکيد بر معناي متفاوت اين عبارت ک) ٣۵(

» تصرف و تسلط«براي حفظ » زور ميرزايي«مناسبات قدرت، و اينکه بايدبا
بر دشمن بر او چيره شد، مبين اين نکته اساسي در بينش قائم مقام است که واژه 
وسخن، صيرفي کالم وگفتار نيست، بلکه، به عنوان نمودي از مناسبات 

ها و  بدينسان، ترکيب واژه. ماعي و سياسي، شأني از قدرت درآن نهفته استاجت
تر شدن مناسبات اجتماعي ورابطه نيروها، به پيچيدگي  وضع سخن، با پيچيده

 .کند بيشتر ميل و نسبتي بغرنج با مناسبات قدرت برقرارمي
  

 حقوق و وظايف فرستاده سياسي
  

هاي مهم  آشتياني، قائم مقام به نکتهدر نامه عباس ميرزا به ميرزا دمحم علي 
در حکومت .ديگري نيزدرباره حقوق ووظايف فرستاده سياسي اشاره کرده است

هاي عباس ميرزا و دو قائم مقام در دارالسلطنه تبريز،  ايران، به رغم کوشش
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نظم و انضباطي ايجاد نشد، بيشتر، کار قائم بر وجود افراد بود و آنگاه که رجال 
گرفتند،  اميرکبيرها دررأس کارها قرار مي و ها مانندقائم مقام دولت خواهي

در چنين . رفت شد و با بر هم خوردن نظام آنان نيزاز ميان مي نظمي ايجاد مي
. ماند آمد واستعدادها معطل مي نظامي فرصت تربيت افرادکاردان پيش نمي

ني مردم فارغ رجال عثما«ميرزا دمحم علي آشتياني به عباس ميرزا نوشته بود که
شوند و در مکالمات  البال و بي شغل و بيکارند و به تأني و تأمل تربيت مي

هزار «که نوکرهاي دولت ايران  ، در حالي»رسانند ها استادي به هم مي دولت
. شود شود و تربيت رجال ممکن نمي ها فوت مي دارند، فرصت» کار و گرفتاري

ي تهران آگاهي  ي تبريز و در خانه نهقائم مقام، که چندان ازمشکالت دارالسلط
جناب اقدس الهي جربزه «گويد که  داشت که منکر امر بديهي نشود، نخست، مي

ها هزار بار                                                      ّ            و کياستي در خلق اينجا آفريده که از تأني و آرام و تعل م و تعليم آن
و آنگاه، ا. ، اما اين گفته مبين نظر واقعي قائم مقام نيست»تر است بهتر و با نفع

 :نويسد کرد،و مي کشد، که خودبه آن عمل مي اصل مديريت خودرا پيش مي
) ٣۶. (»تر هرکه درکارتراست، برکارتراست وهرکه بيکارتر است، بيکاره«

قائم مقام، دربه کار گماشتن افراد درعمل ديوان، پيوسته، اين ضابطه را رعايت 
او،  .گرفت ار نمياي رابه ک کرد، اهل کارداني وکارايي بودوهيچ بيکاره مي

 :نويسد هللا خان، والي سنندج، مي ازطرف وليعهدبه پسر امان
بايد آن عاليجاه ازاين نکته آگاه باشد که در پيشگاه حضرت همايون مدار «

قرب و اعزاز و قراراختصاص و امتياز به افزودن اسباب کمال است نه فزوني 
ُ              سن  و سال؛ و به زورکياست، م لک و رياست مي                         ّ . گرفت نه محض وراثتتوان   

                                    َ    ّ                           بهتري، پايه برتري است، نه مهتري؛ و ا کملي ت موجب فضيلت خواهد بود، نه 
 )٣٧. (» َ  َ  َّ ا کب ري ت

گير بود که حتي خود  قائم مقام در امراستحقاق ورود به عمل ديوان چندان سخت
دانست که قائم مقامي را به استحقاق به او و وزارت  اي نمي وبرادرش رادرمرتبه

 :نويسد که رابه ميرزاموسي داده باشند و به ميرزا دمحمتقي آشتياني مي وليعهد
شاهنشاه و نايب السلطنه، روحي فداه، نه به استحقاقي، بل به رعايت حقوق «

پدرم و حرمت جدم، صلوات هللا عليه، قائم مقامي اين دولت را به من و وزارت 
 )٣٨. (»اند وليعهد را به برادرم مرحمت فرموده

گفتيم که به نظر عباس ميرزا و قائم مقام ميرزا دمحم علي آشتياني مردي  پيشتر
آمد و استحقاق الزم براي پيشبرد امر مذاکره با فرستاده  کاردان به شمار مي
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قائم مقام، در پاسخ نامه ميرزاي آشتياني، سبب انتخاب او به . عثماني را داشت
در . نيز يادآوري کرده استآن ماموريت خطير را توضيح داده و وظايف او را 

اي  مذاکره سياسي اطالع ازرابطه نيروها امري حياتي است و تنها نماينده
تواند مصالحه اي به نفع دولت متبوع خود به انجام رساند که نه تنها از تعادل  مي

رابطه نيروها خبر داشته باشد، بلکه بتواند با اطالعي که از نيروهاي خودي 
را نيز ارزيابي و با توجه به توازن قواي دو طرف  دارد، نيروهاي دشمن

 :نويسد که انتخاب آن عاليجاه قائم مقام به ميرزاي آشتياني مي. مذاکره کند
براي اين بود که خود از ظاهر و باطن کار ما آگاه و خبردار است و عدد سپاه «

 .»داند و مقدار استعداد و وضع واليت و گنجايش بضاعت ما را به تحقيق مي
الروم، افزون بر اينکه از  بديهي است که آشتياني، پيش ازعزيمت به ارزنه

امکانات دولت ايران آگاهي داشت، اطالعات بسياري نيز از امکانات دشمن به 
دست آورده بود، اما او، به عنوان فرستاده دولت ايران، اين وظيفه را نيز داشت 

ماني به تجسس و به گردآوري که اززمان ورود به قلمرو عثماني درکاردولت عث
فرط در است و «آشتياني با ورود به ارزنه الروم، به . اطالعات بپردازد

اوضاع امر ال عثمان در اين سال و در اين حال بر چه «، بايد بفهمد که »کياست
امداد و سواره «وانگهي، او بايد اطالعاتي درباره سپاه، استعداد و . »منوال است

آنان را » ذخيره و عليق و جيره«ست آورد و ميزان تدارکات و به د» ها اکراد آن
اضطراب و انقالب در رعيت و واليت هست يا «بداند و نکته مهم اينکه آيا 

با ) ٣٩(» نيست و احتراس و احتسابي از عزيمت ما و هزيمت خود دارند يا نه؟
وظيفه خود خواهد که  تکيه بر چنين اطالعاتي، قائم مقام از ميرزاي آشتياني مي

را به انجام رساند و، بار ديگر، با تجديد مطلع در اينکه مذاکره بايد با تکيه بر 
 :نويسد قدرت و براي تأمين صالح دولت باشد، در ادامه همان مطلب مي

جا را به نظر دقت مالحظه کند و مصلحت  بالجمله، بايد آن عاليجاه اينجا و آن«
و استنباط نمايد و از فکر عواقب امور دولت قاهره را از آن ميان استخراج 

غفلت نکند و حاال که آن عاليجاه کاري ديگر و گرفتاري ديگر ندارد و کياست 
ِ ّ                             ايراني را با فراغت عثماني جمع کرده، هم   واحد دارد و در يک فن تتبع و                                       

هر نوع کم و زيادي که در تشخيص ... کند، بعد ازتقويم اين مالحظات تمرين مي
يل عهود صالح داند، مأذون است که بکند و الزم است که هر چه حدود و تفص

کند، به فرط جرأت و بلندي همت بکند و اظهار ترديد و تشکيک را در اثناي  مي
  )١( )۴٠. (»مهام خطيره رکيک داند
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 )٢(انديشه سياسی قائم مقام فراهانی 

  
 خردمندی در سياست

  
که موضوع سخن ماست، در مناسبات  هايی از تاريخ ايران، بديهی است که دردوره

ها، مدار کارها بيشتر از آنکه بر مذاکره باشد، بردشمنی و جنگ بود، و،  ميان دولت
در واقع، مذاکره و مصالحه همچون وقفهای در فاصله رخوتناک دو جنگ خونين 

وانگهی، دارالسلطنه تبريز تنها کانون نوسازی ايران و اصالحات . آمد به شمار می
بلکه خط مقدم جبهه جنگ با عثمانی و روسيه بود، به اين اعتبار، دريای  نبود،

عباس ميرزا و ) ٢. (آمد های بلند بحران از آن بر نمی ژرفی بود که جز خيزابه
ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، اگرچه مرد اصالحات و اهل تدبير حکومت بودند، اما هر 

دند، بلکه در مديريت بحران نيز يد يک در مقام خود، نه تنها مردانی جنگاور بو
توان دريافت، سالح  های قائم مقام می کردند و، چنانکه از منشآت و نامه بيضا می

ای  قاعده. جمع کرده بودند» جنگ افزارهای خوب«را باصالح » های خوب قانون«
که در کانون بينش سياسی قائم مقام قرار دارد، جمع ميان آن سالح و اين صالح، 

طلبانه و مديريت بحران در جنگ و پيامدهای آن، و فهم اين  ديريت اصالحخرد م
نيست و » جنگ جز ادامه سياست با ابزارهای متفاوت«نکته اساسی است که 

نيازی به گفتن . سياست خارجی هر دولتی، در نهايت، ادامه سياست داخلی آن است
هايی که  ر منشآت و نامهنيست که قائم مقام رساله مستقلی در سياست ننوشته، اما د

هايی به برخی از قواعد بينش سياسی  از او در دست داريم، به هر مناسبتی، اشاره
در دارالسلطنه تبريز،درغياب انديشه سياسی جديد، جمع الزامات . خود آورده است

دليری در جنگ وخرد مديريت اصالحات امری آسان نبود، اما قائم مقام، به 
صالح «مفهوم بنيادين دربينش سياسی قائم مقام . پيدا کرده بودفراست،دريافتی ازآن 

شد و همچون  ، به عنوان مفهومی ناظر بر کليات، بود، که با عقل فهميده می»دولت
واسطه العقدی سالح را به صالح، سياست داخلی را به مناسبات خارجی و جنگ 

اره برادر خود، ميرزا ميرزا، در نامه ای درب. زد را به الزامات اصالحات پيوند می
عرضی «موسی، نماينده دارالسلطنه تبريز در دربار تهران، که در حضور شاه 

نويسد که ضرب  خورده بود، از باب عذر تقصير آن برادر، می» کرده و ضربی
ِ                         شايدکه ازانتساب  اسمی است نه اکتساب رسمی«او  :آورد واين توضيح را می»              
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ه خدمت ثغور مامورند، واجب عينی است که امثال او را از زمره چاکران، که ب«
تأمل در معرض آرند و يک                ّ                                 امر جزئی را کل ی گرفته، هر چه ببينند و شنوند، بی

 )٣. (»دقيقه مهمل نگذارند
است » واجب عينی«در هر مقامی، رعايت صالح دولت، که از مقوله کليات است، 

کليات خاصی «شود که  یو قائم مقام، در نامه ديگری، اين نکته را نيز يادآور م
واجب عينی است «و، الجرم، در کار ديوان، ) ٤(» عقل است، جزئيات کار نفس

 .گرفته و در تدبير آن از ضابطه عقل پيروی کنند» که امر جزئی را سخت کلی
نمايد، اما  البته، بديهی است که تأکيد بر اين نکته، در نظر، پيوسته، امری آسان می

افتد، ولی جای شگفتی است که هيچ  ها می ، هميشه، مشکلدر رعايت آن، در عمل
موردی در مديريت بحران قائم مقام سراغ نداريم که او ان قاعده کلی را از نظر 

ِ ّ    جد   خود«کنيم که قائم مقام در عمل به ديانت  تکرار می. دور داشته باشد استوار »  
يگانه نبود، اما او حدود و بود و مانند بسياری از رجال زمانه با انديشه عرفانی نيز ب

کرد و در فهم ديانت ضابطه  ثغور عقل و شرع، و سياست و ديانت را مخدوش نمی
قائم مقام و عباس . کرد تفسير می» صالح دولت«عقلی را وارد و ان را در محدوده 

ميرزا، به عنوان مديران بحران دارالسلطنه تبريز، به اين نکته التفات پيدا کرده 
و جنگ، و حتی صلح، با روسيه بدون تدارک » پول عصب جنگ است«بودند که 

آن دو، اگرچه اهل توکل بودند، اما شتر جنگ را به حال . اسباب پيش نخواهد رفت
. »بستند با توکلی زانوی اشتر می«کردند و با اقتدای به حديث نبوی  خود رها نمی

کند  ا به اين نکته اشاره میای به ميرزا موسی از زبان عباس ميرز قائم مقام، در نامه
دارالسلطنه تبريز از » به استدعای تدارک و اسباب«که فتحعلی شاه، در پاسخ 

، »اعتقاد تو به اسباب است واعتماد ما به مسبب االسباب«دربار تهران، گفته بودکه 
... عاقبت بر ما معلوم شد که هرچه اسباب، از توپخانه و«کند که  و اعتراف می

. »بوديم، هيچ سود و ثمر نداد و هرچه شد، از فضل و رافت مسبب شدتهيه کرده 
ترديدی نيست که عباس ميرزا و قائم مقام به فضل و رأفت مسبب ايمان داشتند، ) ٥(

هايی که درباره جنگ ايران و روسی نوشته است، اين  اما قائم مقام، در همه نامه
عمل » اسباب«ی تدارک از مجرا» فضل مسبب«آورد که حتی  قاعده کلی را می

هايی را دريابد و، بايد  تر از آن بود که چنين ظرافت البته، فتحعلی شاه عوام. کند می
ی تنگ چشمی، که مزمن شده بود، به ريسمان مسبب االسباب چنگ  گفت، به سائقه

، پس از رفع خطر جنگ ١٢٤٤قائم مقام، دراين نامه، که در رمضان . زد می
قعه قتل گريبايدوف به دنبال آغاز جنگ روسيه و عثمانی و سومی با روسيه در وا
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پذيرش عذرخواهی دولت ايران از سوی امپراتور روسيه نوشته است، برای 
نيک و بد هر «نويسد که  کند ومی رعايت احترام شاه به درستی سخن او اعتراف می

قائم . »آن باشدشايد، چووابينی، خير تو در . داند کار را داننده اشکارو نهان بهتر می
   ً         اقال  اين قدر «آورد که قتل وزير مختار روسيه  دستی، اين نکته را می مقام، با چيره

خير و خاصيت دارد که اگر باز به فضل خدا صلحی منعقد شود، هر که به سفارت 
، اما اين قاعده ظريف در سياست را نيز درباره »گونه جسارت نتواند کرد آيد، اين

 :افزايد که االسباب می نسبت اسباب و مسبب
شايد، همين مقدمه باعث شود که اوليای دولت ايران تغييری در وضع سپاه «

ايران بدهند و به اين نکته ملتفت شوند که هرگاه همين سپاهی، که بی نظام اند و 
خورند، اگربانظام شوند، درمواجب تفاوتی نخواهد شد و در خدمت  مواجب می

 )٦. (»ها خواهد کرد تفاوت
ای برای  ديد، به فضل مسبب، بهانه اعتقاد شاه، که بر اثر تنگ چشمی جز مو نمی

فرار از پرداخت پول برای تدارک اسباب جنگ بود، اما قائم مقام در ورای فضل 
مسبب به پيچش موی تدارک اسباب نظرداشت و ازاين حيث، در بخش نخست 

به وجوب عينی صالح دولت، نامه، با شاه همدلی نشان ميداد که بتواند برای عمل 
کار «تنگ چشمی شاه » جزئی«. بگيرد وسخن شاه را نفی کند»              ّ امرجزئی را کل ی«

او بود، اما قائم مقام، به اقتضای دولت خواهی در آن جزئی از زاويه » نفس
کرد تا با تصحيح نظر شاه مصلحتی را  ، نظرمی»کليات،که خاص عقل است

  .»رعايت کرده باشد
 

  ر و فدا شدن منابع ملیآشفتگی دربا
  

فتحعلی شاه اهل شعر و دربار تهران مکان توليد شعر مبتذل بود؛ شاه سياست 
صالح دولت بودند، » مجاهدين«دانست و به خالف رجال دارالسلطنه تبريز که  نمی
او خزانه شاهی را برای ترتيبات زنان بيشمار . آمد به شمار می» قاعدين«از 

دانست که هر بار که  خواست و نمی بسيار دربار میحرمسرای شاهی و شاعران 
. شد ها فوت می ماند و مصلحت رسيد، امر جنگ معطل می پول تدارک اسباب نمی

کارگزاران دارالسلطنه تبريز حتی برای دريافت پولی که برای تدارک اسباب جنگ 
گر نياز داشتند، مجبور به پرداخت رشوه به ميرزا عبدالوهاب معتمدالدوله و دي

از  ١٢٤٣ی رمزی که درجمادی االول  قائم مقام، در نامه. اطرافيان شاه بودند
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 :گويد که تهران نوشته است، به تصريح می
به سهراب ... ام، باز هم درست به راه نيامده تا حاال يک هزار تومان به معتمد داده«
شود و ضررش به دولت شاه  ندهی خراب می. ها بايد داد ساير حرف زن...و

 .»خورد می
بود و از قواعد مديريت دربار تهران به شمار » اين همه آوازها از شه«البته، 

آمد، چنانکه قائم مقام، در دنباله همان نامه، درباره اين قاعده دربار تهران و  می
 :شود که سلطنت فتحعلی شاه يادآور می

به شاه  قاعده اينجا چنين شده است که اگر ميرزا حسين طبيب بخواهد يک حب«
گذرد  کار نمی. شنود بدهد که سرفه نکند،بايد يک طوری باآقا مبارک بسازد واال نمی

 )٧(» !کند و سرفه را می
هايی که کارگزاران دارالسلطنه تبريز در کار ملک به کار  با همه اين تدبير و تأمل

شد که  های ايران و روسی و حتی پس از آن، گاه می گرفتند، در جريان جنگ می
قائم مقام، . شد کرد و البته هر بار مهمی فوت می اه آنان را به امان مسبب رها میش

 :نويسد الدوله می ، از جانب نايب السلطنه به آصف١٢٤٢در رمضان 
خواستيم بشود، وقت گذشت و اسباب نرسيد و نتوانستيم با  آن کاری که ما می«

 )٨. (»ينيمالاقل قشون و سپاه معقول تا سرحد خودمان برويم، بنش
. »خواهد و حکم شاهی و خزانه شاهنشاهی و همت سلطانی می... زور «زيراجنگ 

، که تصوری از »ی سياست با ابزارهای متفاوت ادامه«جنگ جديد، به عنوان ) ٩(
آن در دارالسلطنه تبريز پيدا شده بود، الزاماتی داشت که شاه و بسياری از 

منطق اين جنگ با باورهای . خبر بودند یکارگزاران دربار تهران يکسره از آن ب
شد، و با اضغاث احالمی که شعر و  فتحعلی شاه، که از دين العجايز او ناشی می

مديريت بحران جز بر . های متأخر مولد آن بود، نسبتی نداشت عرفان مبتذل سده
شد، همچنان که پايداری در برابر دشمن و  پايه انديشه سياسی منسجم ممکن نمی

انديشه سياسی نظام » ی بساط کهنه«صالح دولت نيازمند گسست از مبنای  تأمين
به ميرزا موسی، با يادآوری  ١٢٤٠قائم مقام، در نامه ذيقعده . سنت قدمايی بود

هايی درباره مديريت بحران و  مذاکراتی که در تهران با شاه داشته است، به نکته
 :نويسد می کند و برخی قواعد منطقی رابطه نيروها اشاره می

درست بايد ايستاد جنگ ... عرض کردم که] به شاه[درباب ايلچی فرستادن اين قدر«
ها  کرد و مطالبه واليات مغضوبه را نموده و همت شاهانه گماشت و از اينکه جان

 )١٠. (»ها خرج اين مهم شود، باک نداشت بر سر اين کار رود و پول
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کند که دولت ايران نيز مانند روسيه، که  ميرزا، در همين نامه، به شاه پيشنهاد می
يا » باليوز«کنسولی در تبريز دارد و قصد دارد کنسولی نيز برای گيالن تعيين کند، 

نمايندهای دائمی برای اراده امور ايران به پايتخت روسيه و تفليس اعزام دارد که 
شاه که . تگويا نخستين اشاره در تاريخ ايران به ضرورت اعزام نماينده دايمی اس

» گذاريد؟ پس،چرا نمی«مخالفتی بااعزام نماينده سياسی نداشت، ازقائم مقام پرسيدکه
 :نويسد قائم مقام به ميرزا موسی می

ساکت ... از حرف ايلچی... قبله عالم... شود، پول نداريم عرض کردم مفت نمی«
 )١١(» !شدند، تا حاال هم ساکت هستند

ائم مقام با اطالعی که از رابطه نيروها داشت، با ايم که ق پيشتر نيز اشاره کرده
جنگ موافق نبود و آن را به ضرر منافع ايران ميدانست، اما، در عين حال، بر آن 

، بايد همه امکانات »جز نابودی کامل دشمن ندارد«بود که با آغاز جنگ، که هدفی 
 هر« ن ورسيدن به هدف جنگ صرف کرد، به شرطی که بتوانآ را برای پيشبرد

يعنی از روی علم به الزامات ) ١٢(کرد، » چه بيشتر از روی علم و بصيرت کار
قائم مقام با الزامات صالح . جنگ و بصيرت سياسی مبتنی بر منطق رابطه نيروها

دولت و منطق رابطه نيروها، درسياست داخلی ودر مناسبات خارجی، چنان آشنايی 
دی بر اخالق، آن را مجال ورود در ميدان ژرفی به هم رسانده بود که، به رغم پايبن

اگرچه او، مانند مخدوم خود، عباس ميرزا، پيوسته، . داد الزامات صالح دولت نمی
در رعايت اصول اخالقی چابک بود، اما آنگاه که از زاويه الزامات مناسبات 

کرد، منطق صالح دولت براخالق خصوصی اواشراف  سياسی در آن نظرمی
به کلنل جان مکدانلد ،وزيرمختار انگلستان، ١٢٤٣امه ربيع االول درن ميرزا. داشت

 :نويسد می
شما هم آنچه در کار . ام و نيستم دوستدار از اول به اين مجادله راضی نبوده«

گوييد و فی الحقيقه، اين، خير هر دو دولت، بلکه هر  گوييد، درست می مصالحه می
 )١٣. (است» سه دولت

، يعنی مدعيان دروغين، نخستين »جنگجويان«دانست که  وانگهی، قائم مقام می
. کنند کسانی هستند که ميدان نبرد را ترک و جنگاوران واقعی را در ميدان رها می

، با اشارهای به فرار آصف الدوله و حسين خان ١٢٤٤ميرزا، در جمادی اآلخر 
به های شورای جنگ طرفدار جنگ بودند،  سردار از ميدان جنگ که در رايزنی

 :نويسد ميرزا موسی می
خدا روی جنگجويان . شود ها گرفتار می هر که درجهاد سستی کند، به اين سختی«
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دو سال است . ايران را سياه کند که جنگ به راه انداختند و درميدان نايستادند
 )١٤. (»ها مرارت با ماست و باز راحت و فراغت با آن

مفقود بود، اهل جنگ نبود، اما برای جا که مقتضی موجود و مانع  قائم مقام، آن
تأمين صالح دولت آماده جنگ بود و آنگاه که جنگ در گرفت، آن را در رأس 

های ايران و روسی، زمانی که سخن از  در جريان دور دوم جنگ. دانست امور می
ای از انديشه  رفت، قائم و تمام از هواداران مصالحه بود، اما لحظه مصالحه می

، به ١٢٤٣او، در نامه مورخ محرم يا صفر ) ١٥. (جنگ غافل نبودتدارک اسباب 
نويسد که بايد مقدمات مصالحه را فراهم آورد،  برادرزاده خود، ميرزا اسحاقی، می

آنگاه، او به الزامات . »در اين بين هم از فکر جنگ و سرحدداری غافل نباشند«اما 
 :افزايد اسباب جنگ میکند و درباره قاعده اصلی تدارک  اين امر اشاره می

های آقا دمحم حسن،  شود و قشون، نه به آمد و رفت افشاری اين فکر به پول می«
حرف زن و . الحمد اسباب هست و دولت پابرجاست؛ پادشاه بر سر تخت است

من جبان ضعيف النفس از اين عباسيه رفتن و اين پسقويچ ! خواهد و بس کارکن می
 )١٦(» !سم تر آمدن، به خدا، هيچ نمی

البته، جنگ مدعيان فراوان داشت، اما آنچه نبود، اسباب بود و کارکن، چنانکه در 
به ميرزا موسی، با اشاره ای به مصراعی از شاهنامه فردوسی،  ١٢٤٤نامه شعبان 

 :نويسد می
کنند، تا بر روی قالی و مسندند و پيش  حضراتی که بالفعل ادعای غيرت دين می«

، پارسال که جنگ بود، »در،همی تيغ بازی کنند به می«ام، دوری پلو، مثل ره
  )١٧(» دانم امسال هم بازمصدق القول خواهند بود يا نه؟ مجرب وممتحن شدند؛ نمی

  
  نزاع در کشاکش جنگ و صلح

 
در چنين شرايطی، عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم، در اقدام مضاعف خود، از هيچ 

. کردند دارک اسباب جنگ فروگذار نمیکوششی برای پيشبرد مصالحه ضمن ت
برای رايزنی درباره » ها حضرات فرنگی«عباس ميرزا حتی مجلسی با حضور 

به ميرزا موسی، از  ١٢٤٤امر مصالحه برقرار کرد و قائم مقام، در نامه رمضان 
 :خطاب به نايب السلطنه نوشت» حضرات«قول ان 

ن نيست که شما از يک طرف هيچ اسباب برای تجديد مصالحه روس بهتر از اي«
 )١٨. (»ايلچی را بفرستيد و از طرف ديگر سپاه عراقی و آذربايجان را نظم بدهيد
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های عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم  ها با ديدگاه اين نظر مشورتی حضرات فرنگی
سازگار بود؛ آن دو نيز به فراست، و البته، در عمل، دريافته بودند که در همسايگی 

نيرومند حتی در زمان صلح نيز نبايد از تدارک اسباب جنگ غافل بود،  با دولتی
 :اما اين نکته را از دنيا داری همان حضرات فراگرفتند که

تر از کل عالم  محتاط«؛ »دهد فرنگی به آسانی تن به جنگ با دولت با استعداد نمی«
با عثمانلو به با اين قرضی که در جنگ ] ها مانند روس[اند، اما ضعيف که ببينند، 

 )١٩. (»                    ً                 هم رسانده اند، يقينا  تکليف خواهند کرد
ها امر آسانی نبود، به ويژه اينکه دولت ايران  با روس» راه رفتن«به تعبير قائم مقام 

. توانست همه اسباب جنگ را تدارک ببيند نه در داخل وضع بسامانی داشت و نه می
يم که با اين همسايه چطور راه حيرتی دار«نويسد که  در همان نامه، ميرزا می

و آنگاه، از قول حضرات فرنگی » برويم و چگونه درمان اين درد فرماييم؟
شود که دولت ايران صاحب قشون و توپخانه  وقتی می... رفع حيرت«افزايد که  می

با توپخانه نامضبوط و قورخانه ناموجود، و در وضعی که قشون . »و تدارک شود
ايران » محال است که روسی هوس «ت ايران قراردارد، سيورسا بی نظام و بی

منشأ اثر «با آن دولت را » عثمانلو اتفاق«ايران کند و» انگليس تقويت«نکند، 
 :ها ، اما برعکس، به گفته فرنگی»بداند

اگر اين طور استعداد ساختيد، روس با شما خواهد ساخت، چيزی نخواهد «
عثمانلو موافقت شما . ل در نخواهد کردخواست، انگليس چيزی خواهد داد، دو فص

را به جان خريدار خواهد شد و در ضمن صلح روس شرط خواهد نمود که اگر 
 )٢٠. (»روسری به شما متعرض شود، با هر دو دولت بر هم زده باشد

های ماجرای قتل گريبايدوف، در ادامه رايزنی با حضرات  جويی پس، در چاره
هم اسباب صلح را «بوالقاسم به اين نتيجه رسيدند که فرنگی، عباس ميرزا و ميرزا ا

» اسباب صلح«منظور از ) ٢١. (»پای کار آرند، هم از احتياط جنگ غافل نشوند
فرستادن فوری سفير بود تا پيش از انجام مصالحه روسيه و عثمانی و حرکت 

ده ژنرال پاسکوويچ از تفليس به آن شهر برسد و روسيه را در برابر عمل انجام ش
ننشست و به آماده کردن اسباب جنگ و » بيکار«دراين مدت نيز بايد . قرار دهد

کار به صلح نگذشت، دست روی دست نگذاريم، «قشون و سپاه پرداخت که اگر 
قائم مقام، در دنباله همين نامه، که پس . »مثل گوسفندی مسلخ منتظر الذبح بنشينيم

موسی نوشته است، بار ديگر، به  از پايان رايزنی با حضرات فرنگی به ميرزا
 :گويد کند و می نسبت پيچيده مسبب و اسباب اشاره می
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فتح و شکست در دست خدای تعالی است و هر وقت شکست به سپاه ايران «
رسيده، از اين رهگذر بوده که پيش از وقت تدارک کار را نکرده، همين که به 

. مهندس معلم، بی مشق، بی یتدارک،ب اضطراررسيده، خواسته دست وپايی بزند،بی
حاال وقت . توان آمد ها همه را دارد، از عهده بر نمی يقين است با سپاهی که اين

 )٢٢(» !والسالم. باقی است، در اين کار نيز دست بايد جنبانيد
های  ملفوفه«به ميرزا موسی نيز که پاسخی به  ١٢٤٤قائم مقام در نامه رمضان 

ه در صورت عدم پيشرفت مصالحه با روسيه فتحعلی شاه بود مبنی براينک» مبارک
 :نويسد شاه به جنگ با روسيه اقدام خواهد کرد، از قول عباس ميرزا می

الحق وقتی بهترازاين وقت برای جنگ روس نيست که با عثمانلو در : فرمودند«
اند، اما در سمت روم ايلی و قرادنگيز  محاربه هستند واگرچه دراين سرحدات غالب

ان پيشرفت ندارد و سپاهشان به ستوه آمده و خرجشان بسيار شده، گرفتاری کارش
 )٢٣. (»کلی دارند

مندی ايران به مصالحه  هايی که از قائم مقام به طرف روسی درباره عالقه در نامه
ِ  با همسايه شمالی در دست است، ميرزا به هر مناسبتی با پيش کشيدن اصول ح سن     ُ                                                                   

رگزاران دولت روسيه را برای مصالحه ای عادالنه همجواری نظر امپراتور و کا
ها، به  او در اين نامه. طلبی ايران تأکيد کرده است جلب وبرمراتب ضرورت صلح

گويد که ايران طعم تلخ دشمنی با روسيه و مزه شيرين دوستی با آن  تصريح، می
ايه دولت را چشيده است و، از اين رو، عالقه ای به از سر گرفتن دشمنی با همس

دانستند که، در دوران  شمالی ندارد، اما قائم مقام و مخدوم او، عباس ميرزا، می
همچنان که هيچ جنگی . جديد، جنگ و صلح نسبت پيچيده ای با يکديگر دارند

تواند الجرم به صلحی ختم نشود، هيچ صلحی نيز وجود ندارد که مقدمه جنگی  نمی
 الدوله، ازقرارگاه شاه به آصف ١٢٤٢جهذيح٢٥قائم مقام، درنامه مورخ. ديگرنباشد

، نوشته  الدوله ای به حسن خان ساالر، پسر آصف گويدکه عباس ميرزادرنامه می
اين فکرچه «و شاه که از ميرزا ابوالقاسم پرسيده بود » !فکری درنظرداريم«بودکه 

فتحعلی . »پيشنهادی درضرب زدن روس دارند«اوپاسخ داده بود، » خواهد بود؟
يک طرف،ازصلح «گويد که رجهل به نسبت پيچيده صلح وجنگ، میشاه، د

قائم مقام، در پاسخ شاه، نظر او را به . »گويند و يک طرف، سر جنگ دارند  می
که ازصلح » ها عيب ندارد تا متارکه نشود، در دولت«کند که  اين نکته جلب می

ها از جنگ  لتدر مناسبات ميان دو) ٢٤.(سخن بگويند و اسباب جنگ فراهم آوردند
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و صلح گريزی نيست، اما بديهی است که هر دولتی، آشکارا، از صلح سخن 
در همان نامه مورخ . کند گويد و، در نهان، خود را برای جنگ آماده می می

نويسد که در ملفوفه شاه حکم شده بود  به ميرزا موسی، قائم مقام می ١٢٤٤رمضان 
ارند، روس و انگليس و آذربايجانی، که اين عزم جنگ را از همه کسی پنهان بد

همه، قرارکاررا برصلح دانند تا دشمن به فکر کاراين طرف نيفتد، سپاه و استعداد 
کلی به اين سرحدات نفرستدوهمچنان در خواب غفلت بماند تا عساکر رکاب همايون 

 )٢٥. (اقدام به کار کنند...                                       ً      در اين مملکت مجتمع شود و يک بار، متوکال  علی هللا
اين «عباس ميرزا که دريافتی درست ازنسبت پيچيده جنگ وصلح داشت، 

دانسته بودوميرزا ابوالقاسم » واردات غيبی والهامات الهی«رااز»فرمايشات ملوکانه
بر وفق امر و «نويسد که کارگزاران دارالسلطنه تبريز نيز  نيز با نقل اين مطالب می

اين ) ٢٦. (اند گرفته» تر روسيه گرمفرمان عمل کرده، هنگامه صلح ودوستی را با 
به معنای آن » تر گرفتن هنگامه صلح گرم«تأکيد بر تدارک اسباب جنگ ضمن 

توان هنگامه  است که تنهابا گرم نگاه داشتن تنور جنگ و تدارک اسباب جنگ می
دريافت عباس ميرزا و قائم مقام از اين نسبت پيچيده تدارک . تر گرفت صلح را گرم
و فراهم آوردن مقدمات مصالحه از تصوردرست آنان از وضع  اسباب جنگ

جغرافيای سياسی ايران درهمسايگی با روسيه و عثمانی، رابطه نيروها در داخلی 
شد و آنان به اين نکته  های بزرگ جهانی ناشی می و تحليلی ازمناسبات با قدرت

زهای بهتر در ظريف در الزامات همجواری با روسيه پی برده بودند که انتظار رو
ای از زبان  قائم مقام، در نامه. مناسبات با آن قدرت متجاوز خيال خامی بيش نيست

در «کند که  عباس ميرزا به ميرزا موسی، به اين نکته خالف آمد عادت اشاره می
جنگشان بالست و صلحشان «، زيرا »توان يافت همسايگی روسی خبرخوش نمی

ناپذيری به مصالح کشور  تغافل، ضررهای جبرانازغفلت و،بدتر از آن، از» !بالتر
 :نويسد قائم مقام، در دنباله همان مطلب می. وارد خواهد شد

                      ً             تا اندک غفلت شود، فورا  رخنه کلی به . جويی هستند اند و بد بهانه بد نزديک شده«
های  های مشفقانه و ستم ظريف رسد که زيان و ضررش زياد از اين ضرب هم می

  )٢٧. (»اهل زمانه است
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  ديپلماسی جنگ و صلح
 

اين جغرافيای سياسی پرمخاطره و تعادل ناپايدار مناسبات سياسی با قدرت بزرگ 
و، البته، رابطه نيروها ميان دربار تهران و دارالسلطنه تبريز متغيرهای بسياری را 

 کرد گرفتند، وارد می بايست عباس ميرزا و قائم مقام در پيش می در سياستی که می
های  های ناشی ادب سده که تبيين منطق آن با نظم اخالق خصوصی و پريشان گويی

، اندکی پيش از ١٢٤٤زمانی که در رجب . توانست داشته باشد متأخر نسبتی نمی
قتل گريبايدوف، قراربودعباس ميرزا و قائم مقام برای مذاکره درباره مصالحه با 

ان به سن پترزبورگ سفر کنند، ميرزا روسيه و تغيير برخی از مواد آن به سود اير
های جغرافيای سياسی  ای به ميرزا موسی، به برخی از ويژگی ابوالقاسم، در نامه

. بايست به آن نشان دهد، اشاره کرده است ايران و واکنشی که دارالسلطنه تبريز می
فی الواقع، هرگاه چاره بعضی فصول، که در عهدنامه قبول «دانستند که  آن دو می

بايد،  بنابراين، می) ٢٨. (خواهدشد»ايم، نشود،زندگانی در مملکت ايران مشکل کرده
هدف . کردند در حد امکان، با توسل به هر وسيله ای، دست روسيه را کوتاه می

بود » تغييربرخی فصول و شروط اين عهدنامه«ازمسافرت عباس ميرزاوقائم مقام 
ها  نکند زندگانی حرام است و، دائم، اوقاتهرگاه تغيير «که به گفته ميرزا ابوالقاسم 

، زيرا از اينکه روسيه در هر يک از واليات ايران کنسولی داشته باشد، »تلخ است
قائم مقام، در همين . »ها عايد خواهد شد چه مفاسد بروز خواهد کرد و چه مرارت«

های عهدنامه  نامه، از فرارسيدن موعد پرداخت دو کرور باقيمانده ازخسارت
ترکمانچای سخن به ميان آورده و گفته است که در دارالسلطنه تبريز پولی نمانده 

آنگاه، . است، شاه آن مبلغ را نخواهد پرداخت و گرفتن آن از مردم نيزممکن نيست
کند که به ظاهر به باورهای اخالقی و دينی او باز ميگردد و  ای اشاره می او به نکته

 موقع پرداخت نشود، نويسد که اگر آن دو کرور به می
کنند که ايرانی در وقت تنگ تعهد هر کاری را که بکند، همين که  چنين تصور می«

شود، به تعهد خود عمل  کند، مغرور می کارش گذشت و فراغتی يافت، فراموش می
 )٢٩. (»کند نمی

دانيم که عباسر  های قائم مقام که به دست ما رسيده است، می از مضمون ديگر نامه
ای برای عدم پرداخت يا تأخيرآن استفاده  ا وميرزا ابوالقاسم ازهر بهانهميرز
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کردند، چنانکه قائم مقام، به عنوان مثال، درباره اصرار طرف روسی برای  می
آورد، به بهرام  ای که او برای عدم پرداخت می دريافت بخشی ازخسارت و بهانه

 :نويسد ميرزا می
توانم به شما جواب بدهم، بايد بماند  ی تعزيه نمیفدوی، آخراالمر، گفتم اين روزها«

مراد از تعويق آن بود که «افزايد که  ، اما در دنباله همان مطلب می»بعد از عاشورا
طرز خوش پای ايلچی انگليس را به ميان بياوريم، بلکه، ان شاء هللا، به همين ] به[

 )٣٠. (»بگذرد... پنجاه هزار تومان
القی قائم مقام از اين واقعيت رابطه نيروهای سياسی ناشی به مالحظات به ظاهر اخ

است و بايد با تظاهر به رعايت اصول اخالقی هر » همسايه پر زور«شد که  می
 :نويسد قائم مقام می. ای را برای مداخله از دست او گرفت بهانه

ديگر معلوم است که همسايه پر زور هرگاه کسی را اين طور به جا بياورد، چه «
 )٣١. (»ع رفتار خواهد نمودنو

های پيچيده در مناسبات سياسی، که به تفاريقی  های قائم مقام به نسبت مجموعه اشاره
های او امده، ناظر بر اين اصلی در بينش سياسی ميرزا ابوالقاسم  در منشات و نامه

. ها تأمين صالح دولت يگانه معيار سياست است است که در مناسبات با ديگر دولت
، و سياست خارجی، به مثابه »ادامه سياست با ابزارهای متفاوت«، به عنوان جنگ

ادامه سياست داخلی، از اين حيث در بينش سياسی قائم مقام از جايگاهی پراهميت 
دوران جديد قرار » آستانه«برخوردار است که در آن شرايط تاريخی که ايران در 

روسيه و انگلستان، ايستادن در آن  گرفته بود، و در همجواری با سه قدرت عثمانی،
ِ     و تأمين صالح دولت با صرف  صلح» آستانه« عباس ميرزا و . شد طلبی ممکن نمی                       

ميرزا ابوالقاسم، به هر مناسبتی، در جنگ و در صلح، به مردی يا نامردی، به 
ننگ يا به نام، برای حفظ تماميت ارضی ايران بر تأمين صالح دولت تاکيد 

، قاعده تسليط و ١٢٤٠خان در  مقام، در دستورالعمل عاليجاه نظرعلیقائم . اند کرده
در تعيين قلمرو سرزمينی ايران جاری  - کرد که منافع ايران را تامين می- يد را 

 :نويسد داند و می می
                                                      ً              مملکت ايران چون مال شاه ايران است و تصرف شاه ايران، کال  در مال و ملک «

و به اين حساب، ... ن تصرف بيرون نيست خودش ظاهر است، و کف خاکی از اي
در هر جای موغان يا جای ديگری از اين سرحدات، اگر آدم دولت ايران هيچ 
عبور نکرده، يا خراب و باير باشد، همين که از دولت روسی تصرفی در آن نشده، 

 .»مال اين طرف است
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، »خواهد میدليل و بينه ن«جا که تصرف ايران ثابت است،  افزايد که از آن و می
اينکه ما . بياورد» بينه و شهود«                        ُ                         برابر مدلول قاعده البينه  للمدعی، دولت روسيه بايد 

از «شود که  ايم، دليل نمی ملک ايران را بايرگذاشته وساکنان آنجا را کوچانده
  )٣٢. (»تصرف ما بيرون رفته باشد

  
 جنگاوران صلح

  
طلب بودند، در  ، جنگاورانی صلحکنيم که عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم تکرار می

آميز برای رسيدن به  آوردند، از همه امکانات صلح صلح اسباب جنگ فراهم می
قائم مقام، با . کردند جستند، اما هرگز جنگ را فراموش نمی صلحی عادالنه سود می

اقتدای به ميرزا بزرگ، قائم مقام اول، در مناسبات با عثمانی، پيوسته، بر پيوندهای 
های چندی که از او  ی و فرهنگی با ترکان تأکيد داشت و چنانکه از مضمون نامهدين

توان دريافت، اين نکته را به آنان  درباره اختالفات دو کشور دردست داريم، می
کرد که از سرگيری جنگ ميان دو دولت مسلمان جز به سود ديگر  يادآوری می

نامه ای به رئوف پاشا، والی  قائم مقام، در. های منطقه تمام نخواهد شد قدرت
ميان «، اهتمامی تمام به حفظ صلح »والد مرحوم«نويسد که مانند  الروم، می ارزنه

موافقت «است تا اين » تخلف از سائقه و طريقه او نکرده«دارد و » دو دولت اسالم
ُ  ّ                           و اتحاد باعث کوری چشم ح س اد دو دولت جاويد بنياد باشد ، اما نظر رئوف پاشا را »                      

های  و اعالم... های دوستانه پيغام«کند که طرف عثمانی  اين نکته نيز جلب می به
آن . داند می» دليل ضعف و فتور دولت جاويد مدار«را به خطا » مصلحانه

و اگر » وقت بسيار تنگ است«ايم که  های دوستانه را از اين حيث ارسال کرده پيغام
افزايد که از  و می» خته خواهد شدها ري تعجيل در اين امر نشود، عن قريب، خون«

. »خون مسلمان است و خالف رضای خاتم پيغمبران«هر طرف خون ريخته شود، 
)٣٣( 

گفت و  ميرزا ابوالقاسم در امر پرمخاطره سياست هيچ سخنی را از سر بازيچه نمی
قائم مقام، در نامه . شد های صلح او با پشتوانه تدارک اسباب جنگ ارسال می پيغام

، از زبان عباس ميرزا به فتحعلی خان رشتی، که پس از ١٢٤٣ربيع الثانی  مورخ
فتح تبريز و ورود ژنرال پاسکوويچ به اين شهر مأمور مذاکره با سردار روسی 

کند و يادآور  های ديگری درباره نسبت پيچيده جنگ و صلح اشاره می بود، به نکته
ِ ّ           اشد   از تحمل جن... تکليف صلح«شود که گاهی  می در اين صلح، «، زيرا »گ است  
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. »شود و در جنگ، آنچه هست، همان را بايد داد آنچه نيست، در مدت کم مطالبه می
ِ                            قائم مقام، در سبب ترجيح تحمل جنگ به تکليف  صلح، که در صورت شطحی بيان                                          

ِ  صرفه باشد، ليکن اقال  تکليف  فوق   در جنگ، اگرچه بی«آورد که  شده است، می     ِ      ً                   
ِ                  فوق  طاقت در مدت قليل«طرف روسی، با تکليف صلح، . »ستطاقت در ميان ني    «

اوليای دولت «کند که  ای تکليف صلح می خواهد که امری عظيم است و به گونه می
آنگاه، قائم مقام ) ٣٤. (دانند می» تر از قبول تکليف صلح   ّ                    عل يه تحميل جنگ را آسان

 :افزايد واپسين سخن را نيز می
داند که هر کس  اين را هم می. نويسيم شتن کار صلح میاين مراتب را ما برای گذ«

تر  بعد ازآنکه قبول تکليف صلح مشکل. کند تر است، آن را انتخاب می هر چيز آسان
            ً                                                           شد، اگر فرضا  استعداد جنگ هم نباشد، هم چاره جز جنگ و زحمت بندگان خدا چه 

 :مشهور است]. بود[خواهد 
 )٣٥(» تواند دست و پايی می زند تا*** داند شنايی  غريق ارچه نمی

  
 تنش بين سلطنت و وزارت

  
های قائم  ای که از منشآت و نامه باری، تدبير جنگ و تدارک اسباب آن، به گونه

آوريم، مهمی بود که در دارالسلطنه تبريز برعهده عباس  هايی به آن می مقام اشاره
م جبهه نبرد با سپاهيان آن دو، در خط مقد. ميرزا و ميرزا ابوالقاسم گذاشته شده بود

طلبانه همسايگان شمالی و  روسی، در رويارويی با سياست تجاوزگرانه و سلطه
های شاه و کارگزاران  رسمی های دربار تهران و بی چينی جنوبی ودرپيکار با دسيسه

شستند، اما از  وار، صورت به خون می دربار او، اگرچه، در برابر دشمن، حالج
دربار . آوردند های خصوصی دم بر نمی ند و جز در نامهديد می» ضرب«دو سو 

کار به جايی . کرد تهران همه تيرهايی را که در ترکش داشت، نثار عباس ميرزا می
، اندکی پس از شکست گنجه، از ١٢٤٢رسيد که قائم مقام، در نامه مورخ رمضان 

طورها را به به خدا که هرگاه ما اين «السلطنه به معتمدالدوله نوشت  زبان نايب
و اين عبارت کوتاه را » !گذاشتيم ديديم، هرگز پايمان را ميان اين کار نمی خواب می

يک تن تنها و چند شهر خراب ! انصاف بده«درباره عسرت عباس ميرزا افزود که 
دراين نامه ) ٣٦(» و درميان زد و خورد روس و طعن و ضرب ايران چه کنيم؟

که سال پيش،عباس ميرزا با سپاهيان خود تا  ای به اين نکته آمده است اشاره
های تفليس پيش رفته بود، اما با مرگ فرمانده عمليات محاصره آن شهربه  دروازه
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فحش و «يافت،  نتيجه مطلوب نرسيده بود، ولی شاه، که مشکالت کاررا در نمی
نايب پاسخ . ای به آن آمده است نثار عباس ميرزا کرده بود که در نامه اشاره» دشنام

، »دهند رويس اين قدر قاهر و قوی نيست که مردم شهرت می«السلطنه اين بود که 
شود و  ممکن نمی» کار به قاعده و رويه«مباالتی شاه و دربار تهران  اما بر اثربی

»             ّ          از باکو و قب ه در رفتند«سال پيش سپاهيان روسی. رسد نمی» اسباب کار به وقت«
و » به شهادت رسيد«قشون ايرانی، اميرخان، که سردار » قضايی آسمانی بود«و
موضع شاه ودربارتهران درقبال امکان صلح و ادامه ) ٣٧. (»قشون برگشت«

جنگ روشن نبود؛ عباسی ميرزا، به شرط فراهم شدن اسباب، پايداری در برابر 
 :خواست دانست، از متعمدالدوله می سپاه روسيه را ممکن می

بدانيم که امر صلح يا «، به او بنويسد تا »پاک جواب رقيمه را زودتر، راست و«
های ما چندان  يک بار هم به عرض«و» خواهند جنگ اين دشمن را امسال ازما می

 )٣٨(» فرمايند که خدمت خودشان از پيش برود يا نه؟ اعتبار می
ها بويی برده بود، برای  دانست و نه از مناسبات ميان دولت شاه، که نه سياست می

های درونی حاکميت روسيه و عزل برخی از  ز تدارک اسباب، به اختالفتن زدن ا
، از زبان عباس ١٢٤٢بسته بود، اما قائم مقام، در رمضان  سرداران روسی دل

» ها و شهرها قحطی خوراک وگرانی نرخ وخالی بودن انبارهای قلعه«ميرزا، که با
نکه ايروان رفت، بعد از آ«نوشت که  الدوله می دست به گريبان بود، به آصف

پس، . »خورد آذربايجان ماند، و همين که آذربايجان نماند، عراقی به کاری بر نمی
» که کار از دست نرود«تا فرصت يکسره از دست نرفته است، فکری بايد کرد 

! اگر تعجيل وقتی دارد، حاالست و بس. امروز،وقت تعطيل نيست«وخالصه اينکه 
کار از قول ما گذشت که باور «، زيرا »، بس استهرچه تا حال تأخير و اغفال شد

قائم مقام اين نامه را زمانی » .توان باورنکرد نکنيد؛ به فعل روسی رسيد که نمی
آمدند، در حاليکه  می» گيری مملکت«نوشت که سپاهيان روسی از سه جبهه به  می

که هايی چشم دوخته بود  شاه به نزاع امپراتورروسيه بابرادرخود وبه نشانه
» هيچ عقلی باور«کرد، اما به گفته قائم مقام  می»از پرده غيب ظهور«بايست  می
قائم مقام، در همان نامه،خطاب به ) ٣٩. (برد نمی» هيچ عاقلی گمان«کرد و  نمی

 :نويسد الدوله، فرزند ديگر شاه وبرادرعباس ميرزا، می آصف
د ارباب مصلحت مقدم    ً                                              اقال  آن جناب، که در پايه وزارت اعظم و بر ساير احفا«

است و درمهمات ما و امور اين سرحد دخالت کليه و وکالت خاصه دارد، بايد گوش 
فکری بايد . به اين سخنان نکند و به اميد اين موجبات پشت به بالش آسايش ندهد
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توپ و تفنگ هند و امداد لندن و وساطت صلح عثمانی و . بکند که امروز به کار آيد
امروز، که دشمن از دو طرف به دو قلعه و از يک ... آيد وز نمیانگليس به کار امر

آيد، دامن همت بر کمر بايد زد و از پول و قشون و  طرف رو به واليت بی قلعه می
توپ و تفنگ مضايقه نکرد وايستاد و زد و خورد و به فضل خدا دشمن را از پيش 

  )٤٠. (»در کرد و ازهيچ لطمه و صدمه باک نکرد
  

  بندی جمع
 
قائم مقام و رجال دارالسلطنه تبريز با شاه و کارگزاران دربار تهران، »      ِ آميزش  «

ِ            الفت  موج و کنار«پيوسته،  عمل » «ضرب خورده«ميرزا ابوالقاسم، که . بود»    
» کار خونخوار«در آن بسيار ديده بورد، آن را » ضرب خورده«بود و » ديوان

به » نهاد«از او، از تبار وزيران الملک پيش  کرد و، مانند خواجه نظام توصيف می
نويسان دوره قاجار در توجيه قتل قائم مقام  سبب اينکه در سخنان تاريخ. آمد شمارمی

واميرکبير مطلب قابل اعتنايی وجود ندارد، اين است که، در فقدان انديشه تاريخی، 
 هايی که در تاريخ دوره اسالمی ايران ميان دو نهاد آنان تصور روشنی از تنش

ترين نهاد  در اين دوره، سلطنت عمده. سلطنت و وزارت وجود داشت، پيدا نکردند
های کوتاهی وزيرانی نيز پا به  آمد، اما در دوره نظام سياسی ايران به شمار می

کردند وزارت را به عنوان نهادی در کنار  گذاشتند که کوشش می عرصه وجود می
تبديل »   ّ مل ى«اد متولی حوزه مصالح سلطنت، اما در استقالل نسبی از آن، به نه

الملک طوسی در فرمانروايی  هايی به ويژه با خواجه نظام چنين کوشش. کنند
در . هللا همدانی در عصر مغوالن آغاز شد سلجوقيان و خواجه رشد الدين فضل

ای که از جايگاه نهاد وزارت  دوره قاجاريه نيز قائم مقام و اميرکبير با دريافت ويژه
رده بودند، کوشش کردند حوزه وزارت را به عنوان نهادی مستقل از نهاد پيدا ک

ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقی خان، که در آغاز دوران جديد . سلطنت سامان دهند
های ظريف، اما پيچيده سياست جديد  تاريخ ايران، به فراست، به برخی از ويژگی

زارت از سلطنت را از الزامات التفات پيدا کرده بودند، جدايی و استقالل نهاد و
های آن دو رجل تاريخ  کوشش. دانستند اصالح اساسی نظام سياسی ايران می

سابقه بود که، به تعبير نظامی عروضی، آن  معاصر ايران از اين حيث اساسی و بی
بودند که وزارت را به عنوان نهادی جديد » خواجه ديری بود تا در اين بند«دو 

های  مانروايی قاجاران و به ويژه به دنبال شکست ايران در جنگبا فر. سامان دهند
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سابقه پيدا کرد و به  ايران و روس، تنش ميان دو نهاد سلطنت و وزارت شدتی بی
شد، شکاف ميان آن دو ژرفای بيشتری پيدا  هر مناسبتی نيز که بحرانی پديدار می

ران و روس ميان های اي پيشتر به وجوهی از تنشی که در جريان جنگ. کرد می
های برخی  در نوشته. ايم دربار تهران و دارالسلطنه تبريز وجود داشت، اشاره کرده

به عنوان مثال، . های روشنگری به اين تنش آمده است از رجال اين دوره نيز اشاره
ها تهيه کرده است، به  هايی که از اين جنگ نگار، در يادداشت ميرزا دمحمصادق وقايع

ام متفاوت دربار تهران و دارالسلطنه تبريز را در برابر يکديگر صراحت، دو نظ
او، با توضيحی درباره علل . قرار داده و دربار تهران را کانون تباهی دانسته است

های ايران و روس، ساختارقدرت ومناسبات درون  و اسباب شکست ايران در جنگ
 :نويسد داند و می ها می ترين آن دربار تهران را از مهم

رفت، عياشی شاه، غفلت  امر ديگری که در اين شکست عامل مهمی به شمار می«
 )٤١(» شاهزادگان و دوئيت امراء و درباريان بود

گيری از بحث درباره علل و اسباب شکست  و در ادامه همان فقره، از باب نتيجه
 :افزايد ايران، می

ت عساکر مملکت، درتمام دوران جنگ، مرکز فساد، دربارومحل پيشرفت وفتوحا«
بود، زيراعساکر ايرانی با اينکه ازحيث وسايل جنگی به پای ] ميدان جنگ[

های طوالنی  های جدال و جنگ رسيدند، اما باز هم در ميدان سربازان روسيه نمی
 )٤٢. (»پيروز و فاتح بودند

دارالسلطنه تبريز، به تعبيری که از قائم مقام درباره عباس ميرزا آورديم، از دو 
ديدگی را سببی جز  ديد و ضرب سو، دربار تهران و همسايگی با روس، ضرب می

اين نبود که نظام عباس ميرزا، ميرزا بزرگ و ميرزا ابوالقاسم در دارالسلطنه 
را بر هم » بساط کهنه«داد، آن  دوران جديد قرارمی» آستانه«تبريز ايران را در

تا زمانی که عباس ميرزا زنده . در افکند» طرحی نو«رفت که  زد و بيم آن می می
رفت، اگرچه همان زمان نيز تيغ  بود، سپر بالی خوبی برای قائم مقام به شمار می

دشمنان ميرزا هرگز در نيام نماند، با مرگ نايب السلطنه، ميرزا ابوالقاسم تنها ماند 
  )٢(.و به فرمان دمحم شاه در کوشکی از دربار تهران به قتل رسيد
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  و مآخذ  توضيحات

  
 ١١٩٣ -١٢۵١/ ش ١١۵٨   -)١(انديشه سياسی قائم مقام فراهانی  -سايت راسخون  - ١
 م ١٧٧٩ - ١٨٣۵/ ق
 )٢(انديشه سياسی قائم مقام فراهانی  - سايت  راسخون   - ٢
 

  )١(انديشه سياسی قائم مقام فراهانی  :ها نوشت پي
  
 .پژوهشگر آزاد علوم سياسي - ١
دمحم مشيري، : السلطنه، صدر التواريخ، به کوششدمحم حسن خان اعتماد - ٢

رضاقلي خان هدايت نيز با ذکر اين . ١٣۶، ص ١٣۴٩انتشارات وحيد، : تهران
در همه کماالت از اقران متفرد ] و[دبيري توانا و وزيري دانا«نکته که قائم مقام 

 ولي تشييد مباني صدارت ووزارت خود را در استبداد راي«نويسد که  ، مي»بود
ِ  واستقالل درامورصواب وخطاي همي شمردوهيچ يک از محرمان و مقربان                                                             

َ   ّ                                                  س د ه س ني ه سلطنت را دروساطت و دخالت جزئيات و کليات مدخل نمي . »داد ُ  ّ  
، ج ١٣٨٠اساطير، : رضاقلي خان هدايت، روضه الصفاي ناصري، تهران

 .٨١۶۴دهم، ص 
٣ - state and government. 
 .١٣٧نه، پيشين، ص دمحم حسن خان اعتمادالسلط - ۴
 .همان - ۵
 .همان - ۶
 .١۴٠همان، ص  - ٧
 .١۴١- ١۴٢همان، صص  - ٨
 .١۴٠- ١۴١همان، صص  - ٩

 .١۴٣همان، ص  -١٠
سيد : ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، منشآت قائم مقام، به کوشش  -١١

 .٣٢٨، ص ١٣٧٣انتشارات شرق، : بدرالدين يغمايي، تهران
 .همان -١٢
 .١٣٨ان اعتماد السلطنه، پيشين، ص دمحم حسن خ -١٣
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 .٢٢٣ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، پيشين، ص  -١۴
 .٣٢٧همان، ص  -١۵
 .١١۴همان ص  -١۶
 .همان -١٧
 .١١۵-١١۶همان، صص  -١٨
 .٧٠همان، ص  -١٩
 .٢۶١همان، ص  -٢٠
 .۶همان، ص  -٢١
جسته منظورازاين اميرنظام دمحم خان زنگنه اميرنظام از کارگزاران بر -٢٢

دارالسلطنه تبريز است که درزمان عباس ميرزاوقائم مقام منشاء خدمات بزرگي 
 .بود
 .٢١۴ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، پيشين، ص  -٢٣
 .همان -٢۴
 .۶٣همان، ص  -٢۵
 .٨همان، ص  -٢۶
 .٨- ٩همان، صص  -٢٧
 .٩همان، ص  -٢٨
 .١٢همان، ص  -٢٩
انتشارات : قاالت تاريخي، تهران، م»سرنوشت قائم مقام«فريدون آدميت،  -٣٠

ها را  هاي نقل شده در درون نقل قول واژه. ١۵-١۶، صص ١٣۵٣شيبگير، 
 .آدميت از متن اسناد ترجمه کرده است

هاي  ؛ آدميت توضيح داده است که در متن گزارش واژه١۶همان، ص  -٣١
 .با حروف التيني، اما به فارسي آمده است» مردي يا نامردي«

 .همان -٣٢
 .١۶-١٧همان، صص  -٣٣
 .١٢ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، پيشين، ص  -٣۴
 .همان -٣۵
 .٩همان ص  -٣۶
هايي به ضابطه به  هاي ديگري نيز اشاره ؛ قائم مقام، در نامه٩٩همان، ص  -٣٧

تا نوکر به «کار گماشتن کارگزاران حکومتي آورده و توضيح داده است که 
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مثل : شود گزاري نوکر از کجا معلوم ميخدمت مأمور نشود، مرتبه و کار
ميرزا ابوالقاسم قائم » .شود طالست که به محک نرسد، غل و غش او معلوم نمي

جهانگير قائم : هاي پراکنده قائم مقام فراهاني، بخش يکم، به کوشش مقام، نامه
 .١۶۴-١۶۵، صص ١٣۵٧انتشارات بنياد فرهنگ ايران، : مقامي، تهران

 .١٧۴هاني، منشآت، همان، ص قائم مقام فرا -٣٨
 .١٠همان، ص  -٣٩
 .همان -۴٠

 :منبع مقاله
، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد هشتم، )١٣٩٠(عليخاني، علي اکبر؛ 

  . پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول: تهران
  

  )٢(انديشه سياسی قائم مقام فراهانی  :ها نوشت پی
 
 .یپژوهشگر آزاد علوم سياس - ١
ای که از  ای به برادر خود در بازگشت به تبريز، پس از دوره قائم مقام در نامه - ٢

شعرو تاريخ تبريز حرف توپ و سرباز است و آيه «: نويسد کاربرکنار شده بود، می
خان ملک ساسانی، سياستگران :به نقل از»!وحديثش جهادوغزای قزاق وصالدات

 .٩، ج دوم، ص ١٣٤٦، شرکت سهامی فردوسی: دوره قاجار، تهران
 .٤٣ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، منشآت، پيشين، ص  - ٣
 .١٣همان، ص  - ٤
های  های پراکنده قائم فراهانی، بخش دوم در نامه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، نامه - ٥

: جهانگير قائم مقامی، تهران: ، به کوشش»مربوط به مأموريت گريبايدوف درايران
 .٦٧، ص ١٣٥٩يران، بنياد و فرهنگ ا

 .٦٨همان، ص  - ٦
 .١٣٨همان، ص  - ٧
 .٨٤همان، ص  - ٨
 .٣٠همان، ص  - ٩

 .٤٥همان، ص  - ١٠
 .همان - ١١
 .٧١همان، ص  - ١٢
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 .١١٢همان، ص  - ١٣
 .١٧٤همان، ص  - ١٤
اند،  های نه چندان دقيق در اين باره از قائم مقام نقل کرده آنچه در برخی نوشته - ١٥

البته، با درايتی که در . ای بر نهايت هوشمندی اوست رينهاگر درست بوده باشد، ق
. دانيم که اين استدالل از او صادر شده باشد ميرزا ابوالقاسم سراغ داريم، بعيد نمی

، زمانی که مناسبات ايران و روسيه بار ديگر ١٢٤١اندکه دراواخر سال  نوشته
ائم مقام، که معزول هايی رابا حضورعباس ميرزا و ق تيره شد، فتحعلی شاه نشست

در جريان آن . برد، برای رايزنی درباره جنگ تشکيل داد در تهران به سر می
مذاکرات قائم مقام سکوت اختيار کرده بود و آنگاه که شاه با اصرار از او خواست 

ای به نسبت درآمدهای مالياتی دو کشور  نظر خود را بيان کند، قائم مقام، با اشاره
مطابق علم «گفته بود که  - ش کرور در برابر ششصد کرورش- ايران و روسيه 

حساب، کسی که شش کرور مايه دارد، با شخصی که شش صد کرور ثروت دارد، 
اين مطلب را ميرزا  .»تواند، جنگ کند و البد بايد با او از در صلح درآيد نمی

منبع در عبدالوهاب قائم مقامی در شرح حالم ميرزا ابوالقاسم آورده است و چون آن 
، قائم )تاريخ والدت قائم مقام(قائم مقامی، : اختيار نبود، به نقل از مقاله زير آورديم

بنياد موقوفات دکتر محمود : دمحم رسول دريا گشت، تهران: مقام نامه، به کوشش
های خود،  قاسم غنی، با نقل اين مطلب در يادداشت. ١٢٢، ص ١٣٧٧افشار، 

شاه متغير شد و دشمنان قائم مقام او را به «، سخنويسد که با شنيدن اين پا می
باری، دوباره معزول شده و او را به مشهد تبعيد . ها متهم ساختند دوستی با روس

ای وای به من که يک غلط گفتم، از «: نمودند که در مشهادت اين شعررا گفته
. »مهای ويران تر، از گوشه خانه در ملک رضا نشستنم خوش/ گفته خود پشيمانم 

قائم مقام نامه، پيشين، : های دکترقاسم غنی،ج نهم، به نقل از قاسم غنی، يادداشت
 .٢٣١ص 
های پراکنده قائم مقام فراهانی، پيشين، بخش  ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، نامه - ١٦

 .١١٨يکم، ص 
 .٤٨همان، بخش دوم، ص  - ١٧
 .٦٤همان، ص  - ١٨
 .همان - ١٩
را از گويش اراک به معنای » در کردن«اصطالح ؛ قائم مقام ٦٣همان، ص  - ٢٠

 .باطل کردن گرفته است
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 .٦٥همان، ص  - ٢١
 .همان - ٢٢
 .٦٩- ٧٠همان، صص  - ٢٣
 .٦٠- ٦١همان، صص  - ٢٤
 .٧٠همان، ص  - ٢٥
 .همان - ٢٦
 .١٢٩همان، ص  - ٢٧
 .٤٦همان، ص  - ٢٨
 .٤٤همان، ص  - ٢٩
 .١٧٨همان، ص  - ٣٠
 .٤٤همان، ص  - ٣١
 .٨٢همان، ص  - ٣٢
، به »دو نامه از ميرزا ابوالقاسم قائم مقام«ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی،  - ٣٣

، صص ١٣٦٤، ١- ٣سال يازدهم، ش : دمحمرضا نصيری، آينده، تهران: کوشش
١٤٣- ١٤٥. 

های پراکنده قائم مقام فراهانی، بخش  ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، نامه - ٣٤
 .١٦٢- ١٦٣يکم، پيشين، صص 

 .١٦٣همان، ص  - ٣٥
 .٧٩همان، ص  - ٣٦
 .٨٠همان، ص  - ٣٧
 .٨١همان، ص  - ٣٨
 .٩٠- ٩٢همان، صص  - ٣٩
 .٩١همان، ص  - ٤٠
آذر : های ايران و روس، به کوشش ميرزا دمحمصادق وقايع نگار، تاريخ جنگ - ٤١

 .٢٩٧، ص ١٣٦٩آهنگ سروش، : و امير هوشنگ آذر، تهران
 .٢٩٧- ٢٩٨همان، صص  - ٤٢

 :منابع 
 .١٣٥٣انتشارات شبگير، : فريدون، مقاالت تاريخی، تهرانآدميت، 

: دمحم مشيری، تهران: اعتمادالسلطنه، دمحم حسن خان، صدرالتواريخ، به کوشش
 .١٣٤٩انتشارات وحيد، 
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؛ ١٣٣٨طهوری، : ساسانی، خان ملک، سياستگران دوره قاجار، ج نخست، تهران
 .١٣٤٦شرکت سهامی فردوسی، : ج دوم، تهران

، به »دو نامه از ميرزا ابوالقاسم قائم مقام«ام فراهانی، ميرزا ابوالقاسم، قائم مق
 .١٣٦٤، ٣تا  ١های  سال يازدهم، شماره: دمحمرضا نصيری، آينده، تهران: کوشش

سيد بدرالدين : قائم مقام فراهانی، ميرزا ابوالقاسم، منشأت قائم مقام، به کوشش 
 .١٣٧٣انتشارات شرق، : يغمايی، تهران

های  نامه: های پراکنده قائم مقام فراهانی، بخش يکم ئم مقام، ميرزا ابوالقاسم، نامهقا
: جهانگير قائم مقامی، تهران: های ايران و روسيه، به کوشش مربوط به جنگ

 .١٣٥٧انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 
های  امهن: های پراکنده قائم مقام فراهانی، بخش دوم قائم مقام، ميرزا ابوالقاسم، نامه

مربوط به مأموريت گريبايدوف در ايران و مسائل ديگر در روابط ايران و روسيه، 
 .١٣٥٩بنياد فرهنگ ايران، : جهانگير قائم مقامی، تهران: به کوشش

دمحم رسول دريا : ، قائم مقام نامه، به کوشش»تاريخ والدت قائم مقام«قائم مقامی، 
 .١٣٧٧افشار، بنياد موقوفات دکتر محمود : گشت، تهران

 .١٣٨٠اساطير، ج دهم، : هدايت، رضاقلی خان، روضه الصفای ناصری، تهران
حسين : های ايران و روس، به کوشش نگار، ميرزا دمحمصادق، تاريخ جنگ وقايع

 .١٣٦٩آهنگ سروش، : آذر و اميرهوشنگ آذر، تهران
 :منبع مقاله

: مان؛ جلد هشتم، تهران، انديشه سياسی متفکران مسل)١٣٩٠(عليخانی، علی اکبر؛ 
  .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول
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  چهارمفصل 

  
  خدمات ارزنده قائم مقام

 
  : ونه  بررسی  می کندگخدمات  ابوالقاسم قائم مقام  اينرمضانی عباس  

                                                     ّ               شرايط زمانی دورانی که قائم مقام در آن می زيست و موقعي تی که ايران در 
لمللی داشت، موضوعی است که کم و بيش در اين کتاب طرح و سطح بين ا

مورد بررسی قرارگرفته است ودرحال حاضر ضرورتی برای طرح دوباره ی 
به همين جهت دراين فصل اقدامات او در دوران صدارت و قبل . آن نمی باشد

  :از آن مطرح می گردد
 

 تالش برای به قدرت رساندن دمحمشاه. ١
رحله برای روی کار آمدن دمحمشاه و به قدرت رسيدن او تالش قائم مقام در دو م

دراين هنگام پس از مرگ عباس ميرزا نايب . اول، زمان وليعهدی او بود. نمود
ّ                                      السلطنه، عد ه ای خود را جانشين به حق  او می دانستند و برای آماده سازی ذهن                         ّ           

آن ها برای قبول و افکار فتح علی شاه دست به کار شدند، اما چون هيچ کدام از 
      ّ                                                                   مسؤولي ت وليعهدی شايستگی نداشتند، قائم مقام با دليل و برهان زمينه را برای 

 .انصراف داوطلبانه يا اجباری آنان فراهم نمود و دمحمميرزا وليعهد شد
پس از مرگ فتح . اقدام دوم، کوشش او برای رساندن دمحمشاه به پادشاهی بود

ل، بعضی از شاه زادگان برای به دست علی شاه مطابق معمول دوره های قب
آوردن تاج و تخت پادشاهی به دست و پا افتادند، ولی عباس ميرزا قبل از 

تالش او و سفارش هايش به . مرگش در اين رابطه پيش بينی های الزم کرده بود
البته قائم . قائم مقام برای پادشاه شدن فرزندش دمحمميرزا در همين راستا می باشد

مادی به تصميم ها و اقدامات آينده ی دمحمشاه نداشت و از همان موقع مقام اعت
. اعالم کرد که اگر وی به پادشاهی برسد، در کشتن وی ترديد نخواهد داشت

عباس ميرزا فرزندش را ملزم ساخت تا احترام ميرزاابوالقاسم را نگه دارد و 
هر دو برای  فرستاد و) ع(برای اطمينان بيشتر آن دو را به حرم امام رضا

قائم مقام به پيمان خود وفا کرد و برای پادشاهی . همکاری با هم سوگند خوردند
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دمحمميرزا هرچه در توان داشت، دريغ ننمود و برای فرونشاندن بحران های 
                    ّ                                                 ايجاد شده و طغيان مد عيان سلطنت به بهترين شيوه ی ممکن برنامه ريزی کرد 

ّ   رطرف ساخت و در اين راه متحم ل و موانع موجود را يکی پس از ديگری ب                           
برخی از اقدامات او در خصوص رفع موانع . سختی های فراوانی نيز شد

  :موجود بر سر راه جلوس دمحمشاه به شرح زير می باشد
 
ّ     فرونشاندن شورش ظل الس لطان. ١. ١                      

فتح علی شاه از گذشته های دور به بی تدبيری و بی لياقتی فرزندش، ظل 
            ً                                     داشت و معموال  در سپردن کارهای بزرگ به او ترديد به السلطان، اعتراف 

خرج می داد، حتی وقتی اين پسر در برابر پدر خويش زبان به اعتراض گشود، 
                                                              ّ           از هر نظر نااميد شد و شاه به او فهماند که توانايی انجام مسؤولي ت های بزرگ 

 :                                     ّ                  را ندارد و در پيامی که خطاب به ظل الس لطان صادر کرد، گفت
ه آدم داری و نه خودت دماغ کار، بی جهت اوقات خويش را بر خود و تو ن«

از اين گذشته اگر شاه تو را وليعهد کند، شاه زادگانی که از تو . شاه تلخ مکن
بزرگ تر هستند همگی از شاه می رنجند، اما اگر دمحمميرزا را وليعهد کند، هيچ 

يعهد بود، ارث به او چون پدرش ول. کس با شاه بحث ندارد و از او نمی رنجد
رسيده، شاه زادگان را به هيچ وجه من الوجوه بحثی و گفت و گويی با شاه 

اگر شاه دمحمميرزا را وليعهد کند، می تواند از عهده ی اين کار برآيد . نخواهد بود
دوم اين که . به چند جهت، اول اين که مثل قائم مقام وزيری کارگزار دارد

سوم اين که دولت های خارجه هم او را می . جود داردسرباز و نوکر آماده و مو
 .»)١(خواهند

      ّ                                                       ظل الس لطان پس از مرگ فتح علی شاه ضمن مخالفت با به قدرت رسيدن 
دمحمميرزا دست به شورش زد و با همکاری برخی از افراد ديگر در تهران به 

ناميد و حدود سه ماه حکومت کرد، ولی » علی شاه«و خود را ) ٢(تخت نشست
                                  ّ                                    قائم مقام با برنامه ريزی خود موقعي ت وی را تضعيف نمود و سرانجام دست از 

  .کار خود برداشت و تسليم شد
 
 دستگيری برادران دمحمميرزا. ١. ٢

جهان گير ميرزا و خسروميرزا، دو تن از برادران دمحمميرزا بودند که عالوه بر 
ه همين دليل از او   ّ                                                 اد عای حکومت، وی را به عنوان پادشاه قبول نداشتند و ب
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قائم مقام آن ها را تحت تعقيب قرار داد و در اردبيل دستگير . اطاعت نکردند
  ).٣(شدند

 
 )۴(فرونشاندن طغيان حسين علی ميرزا فرمان فرما. ١. ٣

اين شخص حاکم فارس و يکی از وابستگان دولت انگليس بود که برای نزديکی 
ی نامه هايی تمايل خود را برای به آن کشور بارها دست به اقداماتی زد و ط

برقراری ارتباط با آن دولت اعالم داشت، اما انگليسی ها به تقاضای او ترتيب 
» عادل شاه«پس از اعالم پادشاهی دمحمشاه، فرمان فرما نيز خود را . اثری ندادند

تحريکات وی تا . خواند و مخالفت های سرسختانه ای با شاه جوان آغاز کرد
و نقاط ديگر ايران ناامنی به وجود آورد، تا اين که قائم مقام  مدتی در فارس

  .فراهانی او را دستگير کرد و آرام ساخت
 
 سرکوب شورش فرزندان حسين علی ميرزا فرمان فرما. ١. ۴

 َ َ                          ع ل م مخالفت برداشتند، ولی با ) ۵(پس از دستگيری حسين علی، فرزندان او
جاد نمود، توفيقی به دست نياوردند و با موانعی که قائم مقام بر سر راه آن ها اي

  ).۶(مساعدت انگليس از طريق عثمانی به آن کشور پناهنده شدند
 

 برخورد با نافرمانی رؤسای ايل ها و عشاير. ١. ۵
با فضای ايجاد شده پس از مرگ فتح علی شاه، رؤسای ايل ها و عشاير هم به 

به جای اطاعت از حکومت  آن ها. دست و پا افتادند و اعالم موجوديت نمودند
ّ       ّ                            مرکزی و دادن ماليات و تبعي ت از حک ام محل ی، تشکيالت جديدی در ايل و يا        ّ                          
مناطق تحت پوشش خود به وجود آوردند، اما قائم مقام پس از آگاهی از عقيده ی 
آنان، فرصت هيچ نوع کاری را به اين افراد نداد و برای حفظ يکپارچگی و 

  .صميم خود منصرف نمودوحدت کشور آن ها را از ت
  
 اعالم پادشاهی دمحمشاه به نقاط مختلف. ١. ٦

قائم مقام برای رسميت بخشيدن به حکومت شاه و معرفی وی به همه ی مناطق 
      ّ                                                             و سرحد ات ايران و هم چنين رؤسا، سفرا، کارداران و مردم جهان، مکاتبات 

ورداری از انشای دل نامه ها و پيام های ميرزاابوالقاسم با برخ. زيادی انجام داد
او با اين کار دو . نشين، زيبا و پرجاذبه، تأثير زيادی بر روی مخاطبان داشت
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اول، اعالم آغاز پادشاهی دمحمشاه قاجار و دوم، . هدف عمده را پيگری می کرد
            ّ                                                      ساکت کردن مد عيان و مخالفان سلطنت که نکته ی مهمی برای عملی شدن هدف 

                                  ّ          ع اين نامه ها، منوچهر خان معتمدالد وله، حاکم با توزي. اول به شمار می رفت
              ّ                            ّ                     گيالن، شعاع الس لطنه، حکمران زنجان و آصف الد وله تسليم شدند و ضمن 
. تبريک آغاز کار شاه، آمادگی خويش را برای همکاری با دولت اعالم کردند

ّ                                           ظل الس لطان نيز شمشير مرص ع سلطنتی و بازوبند دريای نور و تاج ماه را                   ّ      
         ّ                                        به طور کل ی همه ی افرادی که فکر حکومت بر ايران را . و تسليم شد تحويل داد

 .در سر می پروراندند، در جای خود نشستند و دمحمشاه به سلطنت رسيد
                                   ّ                             تالش های قائم مقام برای عملی شدن وصي ت عباس ميرزا عملی شد و روس و 

» رانتگ« .انگليس هم به واسطه ی منافعی که در ايران داشتند همکاری نمودند
رقيب بزرگ دمحمميرزا « :مأمور سياسی دولت انگليس، در تبريز گفته است

ولی قائم مقام که کاردان ترين وزيرانی است که ايران             ّ         همان ظل الس لطان است،
                      ّ                                           دارد نسبت به دمحمميرزا صد يق است و تمام کوشش خود را به کار می برد که 

 .»)٨(پادشاهی را بر سر او نهد) ٧(ديهيم
ئم مقام هم ازاقدام عباس ميرزاراضی بود و اگرچه وقتی قرار بود خودش خود قا

دمحمميرزا برايش نگران کننده بود واطمينان داشت که  ۀصدراعظم شود،اقدام آيند
او پس از تعيين دمحمميرزا به عنوان وليعهد، . شاه جديد وی را خواهد کشت

هيچ پادشاهی به « :اشتتصميم فتح علی شاه را مورد ستايش قرار داد و اظهار د
قائم مقام در . »)٩(اين آشکاری و شکوه و شوکت، هيچ وليعهد تعيين نکرده بود

  .ق وليعهد جوان را وارد تهران کرد و بر تخت پادشاهی نشاند.هـ١٢۵٠سال 
 

  تربيت اميرکبير .٢
 

ميرزاتقی خان اميرکبير از دوران کودکی و در زمان حيات ميرزاعيسی قائم 
پس ازدرگذشت ميرزای بزرگ، . او رفت وآمد داشت ۀنی در خانوادمقام فراها

نزد فرزندش ميرزاابوالقاسم درس خواند و از خرمن انديشه های ناب و دريای 
تعليم و تربيت . جوشان دانش او خوشه چيد و مقام علمی شامخی به دست آورد

چنين  اميرکبير ونوع دروس که ميرزا ابوالقاسم و پدرش به او آموختند وهم
                                               ّ                     استعداد ژرف و شگرف ميرزاتقی خان سبب گرديد تا پل ه های ترقی را يکی پس 

حقيقت اين است « :قائم مقام دراين باره می گويد. از ديگری پشت سر گذارد
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اين پسر خيلی ...که من به کرباليی قربان حسد بردم و برپسرش می ترسم
 .»)١٠(    ّ                                         ترقي ات دارد و قوانين بزرگ به روزگار می گذراند

 
 رسيدگی به وضع امور مالی. ٣

قانون مند شدن وضع خزانه ی کشور و سيستم دهی دريافت ها و پرداخت های 
دولت، کار بزرگ و ارزشمندی است که قائم مقام برای نيل به آن و جلوگيری 
از افراط و تفريط دست اندرکاران و تقويت ميزان نقدينگی دولت اقدامات الزم 

م قانون را اولويت برنامه های خويش قرار داد و بدون را انجام داد و تنظي
هرگونه چشم پوشی وغفلت، مانع پرداخت های حقوق های گزاف به شاه و 

. اجرای اين تصميم و اقدام قائم مقام کار چندان ساده ای نبود. اطرافيان او شد
ّ              شاه زادگان و افراد ديگری که سال ها در ناز و نعمت غيرموج ه و ناحق غرق                                                        

             ّ                                                       ودند و محدودي تی برای هزينه ی نيازهای غيرضروری خود نداشتند، اکنون به ب
    ّ       جدي ت ميرزا.صورت ناخواسته با تعديل خواسته های خويش مواجه بودند

               ّ                                                         ابوالقاسم درتحق ق اين منظورو تغيير ساختار و سازمان امور اقتصادی و دارايی 
آن ها . ن شان ربودايران، درباريان را آشفته کرد و خواب راحت را از چشما

ضمن اعالم مراتب اعتراض خود به شاه، قائم مقام را دشمن خود پنداشتند و 
بدين وسيله قائم مقام برای اين اقدام، بسياری از مخالفان را رودر روی خويش 

اصرار بجا و درست وی در اجرای اين تصميم روز به روز بر تعداد . قرار داد
مول اين قانون بود و در اين رابطه حمايتی از دمحمشاه هم مش. مخالفانش افزود

وقتی معترضين از نارضايتی شاه آگاه شدند، برای لغو . قائم مقام نمی کرد
دستورو تصميم ميرزاابوالقاسم، نزد شاه از ايشان بدگويی کردند و آن قدر تهمت 

ّ        ناروا زدند که شاه در عزل او مصم م گرديد                               . 
ماليات، چگونگی مصرف آن، منابع جمع  از نظر قائم مقام، نحوه ی دريافت

ّ       آوری ماليات، مأموران مالياتی و زمان های دريافت ماليات ها اصول مهم ی بود                                                                  
ن رسيدگی شود ّ             که بايد مطابق ضوابط و معيارهای مشخص و مدو  حال آن که .                                         

در دوران قاجار و به ويژه در اين برهه از زمان، خبری از قوانين مرتبط با اين 
         ّ                                               د و حساسي ت کارهای مالياتی ايجاب می کرد که قائم مقام کار موضوع نبو

. دريافت ها و پرداخت های مالی را براساس نظم و قانون تعيين و تدوين نمايد
بان دستگاه حکومت،  ّ                   صرف نظر از آن، همه ی افراد و به ويژه درباريان و مقر                                                    

و کم درآمد  ماليات نمی دادند و بيش ترين فشار آن بر گردن انسان های فقير
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در صورتی که قادر به پرداخت آن نمی شدند، تحت تعقيب قرار می . جامعه بود
 .گرفتند و اذيت و آزار می شدند

 
 سازمان دهی وضع سپاه. ۴

مهم ترين انگيزه ای که عباس ميرزا و قائم مقام را بر آن داشت تا درصدد 
های روز و ساخت  اصالح ساختار ارتش ايران و دستيابی به مراکز توليد سالح

کارخانه های اسلحه سازی در ايران برآيند، شکست های مستمر ايران از روس 
ّ                          تجهيزات نظامی ارتش روس، تخص ص نيروهای نظامی آن کشور، . ها بود                           

آگاهی از تاکتيک های نظامی و فنون رزمی سپاه دشمن به اندازه ای بود که در 
قائم مقام هم در زمان عباس . دندکم ترين زمان بر نظاميان ايران پيروز می ش

ميرزا و فتح علی شاه و هم در دوران دمحمشاه، برای اصالح وضع نظام ايران و 
روزآمد نمودن فعاليت های سربازان و افزايش توان دفاعی کشور کوشش 
فراوانی کرد و برای تجهيز نيروهای پياده نظام، سواره نظام و توپخانه همت 

وقتی . ود تا حدودی اعتبار ارتش ايران را افزايش داداو با اقدامات خ. گماشت
عباس ميرزا زنده بود، از نظرات قائم مقام برای نوسازی ارتش حمايت می کرد 
و حتی برای سرعت بخشيدن و عملی شدن اين هدف، از افسران کشورهای 

 .نيز بهره گرفت) فرانسه، ايتاليا، اتريش(ديگر
 

 هده ی ترکمان چایتعديل خواسته های روس در معا. ۵
قائم مقام پس از آگاهی از شرايط معاهده ی مذکور و خواسته های فراوان روس 
ها، مذاکرات زيادی با آنان و مسؤوالن ايران ترتيب داد و گذشته از آن چون در 
مذاکرات ترکمان چای حضورداشت از پذيرش خواسته های روس ها خودداری 

ها بخش هايی از اراضی اشغال شده ی  کرد و در اثر پافشاری او بود که آن
 .ايران را تخليه کردند

 
 پايان دادن به اعتراض روس ها در ماجرای قتل گريبايدف. ۶

گريبايدف به منظور پيگيری مفاد معاهده ی ترکمان چای به ايران آمد و به دليل 
يکی از اقدامات . اخالق ناپسند و تندی که داشت مورد توجه خاص قرار نگرفت

و چون آن ها ) ١١(تقاضايی بود که برای تحويل گرفتن زنان ايروانی داشتاو 
. مسلمان شده بودند، مراجع وعلما با تحويل آنان به روس ها مخالفت کردند
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                                          ّ                       اطالع مردم از اين موضوع، اعتراض مردمی بر ضد  گريبايدف را برانگيخت، 
ّ   ولی او به رأی صادره از سوی مجتهدين واعتراض عمومی توج هی نکرد و با                                                     

مردم به سفارت روس در . همکاری بعضی ازدرباريان، زن ها را تحويل گرفت
گريبايدف تهران حمله کردندوعالوه برخسارت فراوانی که به ساختمان وارد شد،

بعدها قائم مقام نامه ای زيبا . نيزکشته شد و روابط ايران و روس تيره گشتنيز
ّ      ودل نشين به تزار روس نوشت وتوس ط هيأ تی از ايران به سرپرستی فرزند                              

سياسی پايان پذيرفت و تزار روس به داليل  ۀعباس ميرزاارسال نمود واين مسأل
مختلف و ازجمله گزارش مستندی که خود روس ها درمورد مقتول واقدامات 

  .ناپسند واخالق تند اوبه رهبرکشورخودداده بودند، ازاين ماجرا چشم پوشی نمود
 

 ادب توجه به فرهنگ و. ٧
او سير نزولی فرهنگ .               ُ                           ّ            قائم مقام در ب عد فرهنگی نيز اقدام های مؤث ری انجام داد

ّ   ايران را که تقريبا  از دوره ی صفويه به بعد آغاز گرديد، در اين دوره منظ م                                                    ً                   
کرد و از ميزان الفاظ و عبارت های نامفهوم و غيرمصطلح کاست، زيرا 

جاذبه ای نداشت و اهل دانش آن نثرهای سنگين و سخت بعضی از منابع گذشته 
قائم مقام در اين رابطه دو کار عمده و شاخص انجام داد که . ها را نمی پسنديدند

 :هم چون اقدامات ديگرش از صفحات روشن کارنامه اش محسوب می شود
 ساده سازی الفاظ و عبارت های فارسی؛. ٧. ١
ن بهره برداری سريع تغيير شيوه ی نوشتن و تبديل آن به روشی که امکا. ٧. ٢

 .آن وجود داشته باشد
سه کار علمی » قائم مقام نامه« در همين رابطه يکی از مقاالت کتاب 

 ):١٢(ميرزاابوالقاسم را در دبيری، اين گونه بيان می کند
 سهل و ساده سازی نوشته های دوران صفوی؛. الف
ّ                     تغيير شيوه ی خط  ناخوانا در نامه ها؛. ب                
 .از حالت طوماری به کتاب تبديل نوشته ها. ج

قائم مقام عالقه ی زيادی به شعر، شاعری، تحقيق و نويسندگی داشت و چون 
                                          ّ                            خودش شاعری توانا و نويسنده ای با ذوق و محق قی انديشمند بود، در زمان او 
     ّ                                                                فعالي ت های ادبی پيشرفت فراوانی کرد و به همين واسطه، دربار شاه پذيرای 

  .شاعران و نويسندگان شد
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 ساير اقدامات. ٨
ضا خان، حاکم يزد . ٨. ١ ّ                  همکاری با عباس ميرزا در فرونشاندن شورش عبدالر                                              

 ؛)١٣(ق.هـ١٢۴۶و کرمان در سال 
 پايان دادن به جنگ هرات؛. ٨. ٢
 همکاری باعباس ميرزاوتشويق وی در اعزام دانشجو به خارج از کشور؛. ٨. ٣
 عمال و رفتار وی؛تعليم و تربيت عباس ميرزا و نظارت بر ا. ٨. ۴
 مبارزه با فساد و رشوه خواری؛. ٨. ۵
 تقويت روابط خارجی ايران با دولت های اروپايی؛. ٨. ۶
 ايجاد تفکر دمکراسی در ايران؛. ٨. ٧
 تالش برای کاهش نفوذ روس ها و انگليس ها در ايران؛. ٨. ٨
 تقويت بنيه ی اقتصادی کشور نسبت به دوره ی قبل از خود؛. ٨. ٩

 تالش برای خاتمه دادن به جنگ های خانمان سوز ايران و روس؛. ٨. ١٠
 برنامه ريزی برای پيروزی ايران در جنگ با عثمانی؛. ٨. ١١
 ؛)١۴(نوشتن رساله ای در علم عروض. ٨. ١٢
 ، به صورت طنز و کنايه؛)١۵(نوشتن مثنوی جاليرنامه. ٨. ١٣
            ّ   و بيان خصوصي ات  تهيه و تدوين رساله ی شکواييه در دوران عزل. ٨. ١۴

 .مردم زمانه و هم چنين سرودن قصيده هايی در همين رابطه
سال  ٢۵اقداماتی که با تالش و پيگيری و چاره انديشی های قائم مقام در حدود 

حضور در دستگاه حکومت صورت گرفت، اگرچه در بعضی از موارد نتيجه 
از تمام توان و فکر  ی مطلوب و موردنظر او را به همراه نداشت، ولی قائم مقام

خود بهره گرفت و در اين راه سختی ها و ناماليمات بسياری تحمل نمود تا 
از اين کار خون خوار بسيار ضرب خورده و « :جايی که خودش گفته است

از آسمان «: و در نامه ی ديگری اظهار می دارد. »)١۶(ضرب بسيار ديده ام
فرصت ندارم قلم بگيرم، . دبرف و از زمين حرف بر من مادر مرده می بار

 )١(.»)١٧(چه خطايی کرده ام که وزير شده ام. قدرت ندارم نفس بکشم
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  نهضت ملی ايران پايه گذار  انديشه اصالح طلبی ميرزا ابوالقاسم قائم مقام 

 
و همگان برفته اند و . هرکس از اين حکايت بتواند دانست که اين چه بزرگان بوده اند

و غرض من از نبشتن اين اخبار آن است تا . نام نيکو يادگار مانده استاز ايشان اين 
 .»خوانندگان را فايده ای به حاصل آيد و مگر کسی را از اين به کار آيد

  تاريخ بيهقی
 

دربارۀ نخست وزيران ايران  »جامعه شناسی نخبه کشی«درکتاب  رضا قلیعلی 
از نخست وزيران ميرزا [ سه نفر:  ازاول قاجاريه تا آخرپهلوی بر اين نظر است که

درمواقع ] ابوالقاسم فراهانی ، ميرزا تقی خان اميرکبيرو دکتر دمحم مصدق 
اضطراری و خاصی با ويژگی های غيرت شديد، ايران دوستی، ايران فهمی وجهان 

  .فهمی روی کارآمدند که مورد حمايت فرهنگ  کلی جامعه  قرارنگرفتند
اريه حاج ابراهيم  کالنتراعتماد الدوله بود که بنا به گفتۀ اولين نخست وزيردوران قاج

  .محمود محمودبه دسيسۀ خارجی به دست  فتحعليشاه  کشته شد
دومين ميرزا شفيع صدراعظم فتحعليشاه است که متمايل به انگليس ها بود، به کمک 

ه عبدهللا خان، مستوفی اصفهان، وبه تحريک انگليستان ازفعاليت توپ ريزی فابوي
  .فرانسوی جهت ارتش ايران جلوگيری می کرد  و اين کار را تا اخر  ادامه داد

نفر سوم، حاج دمحم حسين خان اصفهانی است که طرفدارانگليس است و در زمان او 
تومان رشوه ١٢٠, ٠٠٠قراردادی بين دو دولت  به امضاء رسيد که براساس آن شاه 

تومان هم بگيرد ومنافع انگليس را   ٢٠٠, ٠٠٠گرفت و قرار براين شد که سالی 
  . اين نخست زوير ازانگليس حقوق می گرفت. درجنگيدن با روس تأمين کند

نفر چهارم، آصف الدوله  انگليسی است که در تمام  دوران زندگی خود جز خيانت به 
درزمان همين نخست وزيران، . ايران کار ديگری نکرد وازانگليس حقوق می گرفت

ی خود را تحمل می کند و قراردادهای معروف  بين ايران و ايران شکست قطع
  .روس بسته می شود

  
که قائم مقام  نخست وزير ايران شد   یزمان: علی رضا قلی درادامه آن آورده است

همه چيز ازهم پاشيده شده بود؛ از نظر نظامی ايران از روسيه   شکست خورده بود؛ 
يده بود که متضمن تحميل کاپيتوالسيون قراردادی بين ايران و روس به امضاء رس
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وهم تحميل تجارت آزاد واقتصاد درباز بود؛  بنيه اقتصادی ايران قابل توجه نبود، 
نظام اقتصادی همان نظام سنتی  بود؛  طاليۀ اقتصاد جديد درهيچ زمينه ای ودرهيچ 

 موبور نظام اقتصادی قديم نيزقدرت ايستادگی درمقابل درندگان. کجا مشاهده نمی شد
  .را نداشت

قائم مقام اولين نفردرسلسله  نخست وزيران ايران بود که ای  مصئب  راخوب 
ازطرف . گالويزشود» مردی ونامردی« ميشناخت وبنابرآن داشت  که با آنان به 

ديگر، روس وانگليس ودربارواقشاری که از پراگندگی   قدرت وبی  نظمی سود می 
  .دست شدند بردند، در براندازی  او دست به

قائم مقام دروضعی استثنايی برسرکارآمد، چيزی  شبيه وضع  روی  کارآمدن 
وضع مملکت ازهم پاشيده بود، کسی درگوشه ای علم . شاه پيشين مرده بود. اميرکبير

طغيان بر افراشته بود؛ شکست ايران ازروس  روحيۀ   سرخورده ای برای ايران 
ی برای يک مسافرت کوتاه وليعهد از تبريز   به درخزانۀ دولت پول. باقی گذارده بود

مجموع اين . کم نبودند شاهزادگانی که درخيال سلطنت بودن. تهران يافت نمی شد
همينکه دمحم شاه برتخت سلطنت . عوامل ، روی کار آمدن  قائم مقام را سرعت بخشيد

فت که قرارگرفت و تاجش ازخطردورشد وياغيان سرکوب شدند با قائم مقام همان ر
  .با اميرکبيررفت

. از نظرفکری، قائم مقام درزمان خود وبه نسبت فرهنگ ايران پيش کسوت بود
از حد زمان خود . وازنظر شخصيتی چون  کوه با صالبت و استواروفساد ناپذير بود

دست . دقايق مسائل سياسی واقتصادی را نيک می دانست. البته فرزانه تر بود
پيشکارعباس ميرزای  وليعهد ) ميرزا عيسی قائم مقام(پروردۀ  پدرش ميرزای بزرگ

درتبريزکه هم پشت جبهه ايران و روس بود وهم نسبت به نقاط ديگرايران . بود
. سياسی غرب نزديک تربود، رشد و پرورش يافته  بود –تجاری  –برمراکز صنعتی

درجمع  دريوزگانی کرد که تاريخ نخست » قديس « صالبت شخصيت، اورا اولين
  .وزيری ايران  را به ننگ و رنگ خود آوردند

  
  صدراعظمی  نهاد

  
تا . را افاده می کند» پيشکار« ، به معنای اصيل وايرانی آن، معنی»نخست وزيری« 

قبل ازمشروطه، شاهان ايران، هم ازنظرشکل سازمانی وساختار رفتاری وهم از 
ی بی حد وحصر قدرت.  نظرمحتوای فرهنگی به شکل وشمايل رئيس ايالت بودند
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اطرافيان آنها . صنعتی به شدت دوربودند –داشتند وازفرهنگ اجتماعی شهری
نيزپيشکارانی بودند که علت وجودی آنها نيازانجام فرامين شاه و رتق  و فتق 

نيزبی شباهت به پيشکارکل نبود که ... نخست وزيرو صدراعظم و.  اموردربار بود
به مروز، وبعد ازمشروطه، شکلی ازنهادهای . را اجراء می کرد» منويات ملوکانه« 

غربی بدون توجه به محتوا و قالب های اجتماعی آنها اتخاذ شد، درحالی که از نظر 
صنعتی  - محتوای فرهنگی همان فرهنگ قبيلگی بود که به قالب  نهادهای اقتصادی 

درغرب به همين علت اين نهادها هرگز کارايی  خود را آنچنان که . جديد ريخته شد
دارند پيدا نکردند و صد البته قادربه اجرای   محتوای  فرهنگی کهن خود نيزنبودند، 

  .چون دوران آن سرآمده بود
معروف است » دموکراسی ليبرال«نهادهای سياسی غرب واين نظامی که به عنوان

تحوالتی . سياسی حداقل پنج قرن اروپاست - اقتصادی –حاصل تحوالت اجتماعی  
قدرت شاهانه به مروزمحدود . روتمند جديدی راجايگزين اشراف کهن کردکه اقشار ث

از طرف .  تقليل پيدا کرد... شد، تا اينکه به جد سمبليک، يعنی نمايندۀ وحدت ملی و 
مقابل ، صاحبان صنايع، ومنابع مالی و تجاربه مرورکه قدرتمند شند، حق تصميم 

  .دادند گيری در سياستهای  کشور را نيزبه خود تخصيص 
نخست وزيردر واقع نمايندۀ اجرايی پارلمان  بود و برای اجرای مقاصد  خود می  

بايستی با پارلمان  که مجمع نمايندگان قدرت های اقتصادی بود تفاهم کامل داشته 
مسئله ديکتاتوری دراصل محلی ازاعراب نداشت، مسئله تنها شايستگی دراداره . باشد

وبه همين جهت نخست وزيرمی بايستی   بيالن .  دسياسی کشوربو –اموراقتصادی
کاريکساله کشوررا به صورت قانون بودجه به تصويب مجلس برساند واز پی 

وبه محض اينکه بی لياقتی از وی مشاهده  می شد از . سئواالت نمايندگان برآيد
پارلمان به معنی واقعی ، جمع صاحيان منافع کشور برای . کارکنارگذاشته می شد

به عنوان نمونه، زمانی که استقالل . راداره کردن بود و نخست وزيرنيزمجری آنبهت
طلبان امريکا، استقالل امريکا را اعالم کردند، جهت تدوين قانون اساسی  آن گرد هم 

تن از فارغ التحصل های دانشگاههای  ٢٩ازپنجاه وپنج تن نماينده « . جمع شدند
عضو حاضرهيچ  ۵۵درميان ... نگتن بودندبزرگ وسايرين دررديف فرانکلين و واش

گفته اند که . يک ازطرف کشاورزان کوچک ياکارگران شهرها  نمايندگی نداشت
ازميان نمايندگان مجلس مذکورچهارده نفرسرمايه های خود را درخريد وعمران   

يعنی کسانی که هزينۀ ( اراضی به کاربرده، چهل تن جزء طلبکاران اتحاديه بودند
وپانزده نفرهم بردگان سياه پوست درخدمت ) انگلستان راتأمين  می کردند جنگ عليه



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٢٧                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

برای . اقتصادی به همين نحو بود –درانگليس ، فرانسه وآلمان بافت سياسی » .داشتند
حزب کارگرانگليس : مقايسۀ تحوالت اروپا با جامعه ايرانی نمونه ای می آوريم

دو نماينده درپارلمان  ١٩٠٠سال بعد ازيک  قرن تالش در. تأسيس شد ١٨٠٠درسال
بايد منتظرتشنجات  ناشی ازجنگ جهانی  اول باشيم  تا اين حزب . انگليس  داشت

اين گونه تحول را مقايسه کنيد با . برای مدتی کوتاه  زمام  قدرت را به دست  بگيرد
احزاب سياسی دنيای سوم که يک شبه خلق می شوند وچندين ميليون عضو می گيرند 

به مثابه کشتن نادردرشب بود که درصبحگاه ازسرا پرده . گهان ازهم می پاشدو سحر
  .او حتی  تيرک چادرهم به جای نمانده بود

قائم مقام  درحالی که پيشکاررئيس ايالت ايران بود ونام صدراعظمی داشت،هم 
. اقتصادی  با خبربود وهم مسائل سياسی وفرهنگی را می شناخت - ازمسائل  تجاری

اض بيگانگان آشنابود و با فساداخالق مدنی وعدم امنيت اجتماعی آشنايی با اغر
مردم ازوجود اوبی اطالع  بودند، درنتيجه . ازعقب افتادگی ايران مطلع بود. داشت

درعين اينکه انديش های . ازاونه حمايتی می کردند ونه دانستند چه می خواهد بکند
يکه وتنها . الزم کارخودش را نداشتبلند درسرمی پرروانيد، هيچ يک ازابزارهای 

اقتصادی ايران را در دست داشتند با اومخالف بودند  - بود، کسانی که قدرت  سياسی 
فرزند به جا   ٢٧٠فتحعليشاه  حدود . وسفارتخانه ها هم ازاين امر حمايت می کردند

فردی  دراين زمان شاه به . گذاشته بود که همۀ آنها، کم وبيش، داعيۀ حکومت داشتند
مقتدرنيازداشت که همۀ اينها را به جای خودشان بنشاند و قائم مقام عهده داراين 

پيشينيان اوهيچ  يک درايت وصداقت . به همين جهت تنها   شاه طرفداراوبود. کارشد
  .فسادناپذير بود، رشوه وهديه قبول نمی کرد و با فساد مبارزه می کرد. اورا نداشتند

  
  ماليه 

ای تنظيم امورمالی دولت دست مفتخواران را از خزانه دولت کوتاه کرد قائم مقام بر 
هميشه نظام های . اين ويژگی ايرانيان است. وبرای خود دشمن بی اندازه تراشيد

سياسی آنها به شدت به فسادهای مالی آلوداست و هرکسی نيزاقدام به سروسامان دادن 
به هر جهت او ازحقوق .  کرده باشدآن کند، مثل آن می ماند که دست درالنۀ  عقرب  

اين تکيۀ  کالم  او ست . شاه و ديگران کاست و  حقوق های  بی مورد  را حذف کرد
  »!دولت سرباز  می خواهد، دعاگو نمی خواهد«  که می گفت

موجب اضمحالل اقتصاد ايران درمقابل قدرت » تجاری بی در« چون می دانست
رارداد کاپيتوالسيون و قرارداد تجاری ضميمه اقتصادی غرب می شود، با   اجرای ق
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 نحو از تأسيس کنسولخانه   روس وانگليس به هر. ترکمانچای به شدت مبارزه کرد
به وزيرمختار روس گفت که اين قرارداد تحميلی  است و من .  ممکن جلوگيری کرد

می گفت  اين تجارت موجب  . درتخريب  آن خواهم کوشيد» مردی ونامردی« 
حکومت «.ی ايران می شود وشمش های طالی ايران ره به خارج منتقل می کندويران

شاه درآن هنگام معتقدبود که تجارت وارداتی انگلستان مقداری طالی ايران را 
. هرساله خارج می سازد درحالی که از آن تجارت نفعی برای ايران متصور  نيست

ن بيش ازنماينده کمپانی هند سرجان کمپبل معتقد بود که نماينده مستقيم دربارلند
بدين لحاظ  مستر اليس به عنوان . می تواند درايران نفوذ داشته باشد]  درهند[شرقی

اومأموريت داشت  که مذاکرات با دولت ايران  را . سفير دولت بريتانيا به ايران آمد
سيس هنوزاز تأ) قائم مقام( اما صدراعظم. به منظورعقد قرارداد  بازرگانی تجديد کند

کنسولگری درقلمروشاه جلوگيری می کرد وپافشاری می کردکه سفيرانگليس دراين 
اليس معتقد بود که مدت  . باره اصرار نورزد و آن را به موقع مناسبت تری بگذارد

  ».تعويق اين موضوع در واقع  نامعلوم است
ای در فهم  سياسی وپاسداری ازحقوق ايران ومقاومت در برابر زورگويی ه...  «

درمناظره سياسی که ميان قائم مقام . قائم مقام  مقامی ارجمند دارد...انگليس و روس 
و انگليسی ها سعی داشتند  امتيازهايی نظير قرارداد تجاری ( وسفيرانگليس درکرفت 

آن تجارت، وسيله  نابودی : به سفيرگفت) ترکمانچای برای خودبه دست آورند
ی گرددوعاقبتش اين است که ايران بين دوشيرقوی تدريجی اين مملکت فقيروناتوان م

ايران  به عنوان ملت ... پنجه ای که چنگالشان را در کابد آن فرو برده اند تقسيم شود
واحدی درزير دندان يک شيرجان  به سالمت نمی برد، چه رسد به اينکه دو شير 

استيالی قدرت آن  ايران تاب آنها را نخواهند آورد و بدون ترديد  تحت. درميان باشند
  ».دوازپای در می آيد وجان خواهد سپرد

اگرانگلستان خيرخواه حقيقی ماست به « و درمقابل پافشاری انگليس می گفت که   
سفيرانگليس » .کمک ايران آيد تا شرايط  عهد نامۀ تجاری ترکمانچای را باطل کنيم

کرده ام خسته شده در گزارشات خود درلندن نوشته، آن قدربه صدر اعظم  مراجعه 
  .ام واوجواب رد می دهد

  
  سياست خارجی

. قائم مقام درفکردفاع از تماميت ارضی ايران وحفظ استقالل اين مملکت بود
قبل از او سپاه ايران يکسره تحت قيمومت .  درفکرالحاق مناطق جدا شده ايران بود
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مناصب جديد قائم مقام کم کم آنها را کنارمی گذاشت و. افسران انگليسی بودند
وابستگان داخلی انگليس را هرکجا که می يافت سرکوب  و . نيزبدانها واگذارنمی کرد

انگليس دردربارايران مأموران کافی داشت، قائم مقام  . ازقدرت سياسی دورمی کرد
منشی مخصوص قائم  مقام از حقوق و . همه را می شناخت  واز قدرت دورکرده بود

ران مأموران کافی  داشت، قائم مقام همه را  می شناخت  بگيران انگليس دردربار اي
منشی  مخصوص  قائم مقام  ازحقوق بگيران   انگليس بود، . واز قدرت دورکرده بود

او اسناد . ماند ولی  چون درجاسسوسی  ورزيده عمل می کرد از چشم قائم مقام دور
ام تا آنجا که برای وی قائم مق.  مهم سياسی   را به اطالع  سفارت انگليس می رساند

ِ            شم  سياسی قوی . امکان داشت ازمداخلۀ روس و انگليس درايران جلوگيری می کرد  
درمقابل استدالل مأمورانگليس جهت تأسيس   کنسولگری می گفت که . داشت

  .کنسولگری انگليس حکم پاد زهرخورده  که ديگر رمقی برای اونمانده است
)  قمری ١٢٣٨( را به مذاکرات صلح ارزنه الروم زمانی که ميرزا دمحم علی آشتيانی 

روانه  کرد دستوراتی  به وی  داد  که حکايت از قدرت  ديپلماسی وی در پياده کردن 
  :   وی  به ميرزا  دمحم علی می نويسد. سياست های مورد نظرش دارد

تا ,دست آن عاليجاه از دامن هر چاره و گريز کوتاه شود, اگر خدای ناخواسته...
اين حد اذن واجازت ميدهم که الفاظ مبهمه و فقرات ذواحتمالين در فصلی که 
موقع ذکر اين مطلب است به زور ميرزايی و قوه انشايی بگنجاند که راه سخن 
برای ما باقی بماند  و اين تصرف و تسلطی که حاال داريم سلب نشود وازروی 

خرالعالج است و معلوم است و اين آخرالدواء و آ. عهد نامه بحث برما وارد نيايد
هرگاه طورهای ديگران شااء هللا تعالی پيش برود البته  بهتروخوبتروبا شکوه تر 

  .خواهد بود
علمی غرب را اززمان ميرزا  –اما درزمينه آموزش او پيشرفت های فنی  

عيسی بزرگ پدرش،درتبريزدنبال کرد واقدامات زيادی جهت راه اندازی 
کارگيری صنعتگران خارجی وفرستادن دانشجو به  صنايع نو و معادن وبه

  .خارج به عمل آورد
در واقع در . قائم مقام در مجموع ابزار انجام کارهای مورد نظرش را نداشت

مردم عامی نيز، که . قکر تربيت آن ها بود که دشمنانش بر وی پيروز شدند
نه سياست . دضررشان برای قائم مقام بيش ازنفعشان بود،حمايتی ازاو نمی کردن

در عوض به . های او را می شناختند و نه ابزار اجرای کار به دست می دادند
برای نمونه از ميزا مهدی امام . تحريک عوام فريبان برای او مسئله می آفريدند
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جمعه تهران نام می برند که مبالغی را دريافت داشته بود تا مردم را عليه قائم 
ن ويژگی را از سال هايی که با سياست آشنا شده مردم ايران اي. مقام بسيج کند

اند همچنان دنبال کرده اند وهرهنگام که منافع بيگان ايجاب کرده است به کمک 
خاطره . عوام فريبان مشکالتی رابرای قهرمانان ملی خود ايجاد کرده اند

. عناصر رذل واوباش محالت تهران عليه مصدق هنوزاز اذهان محو نشده است
باری، در . دانند که آنهابه فرمان چه کسانی اين کارهارا می کردند و همه می

زمانی هم که عباس ميرزا درجبهه روسيه می جنگيد، پاره ای از اين عوام 
فريبان مردم تبريز را در پشت جبهه عليه وحدت ملی و به نفع سياست روس و 

شده و زمانی انگليس می شوراندند، که اين کار جز پاره های فرهنگی اين مردم 
هم که صادقانه حرکت می کنند، به علت عدم اطالع از اوضاع زمانه به بيراهه 

 .می روند، يا به بيراهه می برندشان
مکتوبی است که از زبان عباس . اکنون نمونه ای از نامه های اورا می آوريم 

ر با ميرزا و به انشا قائم مقام برای ميرزا عيسی نوشته شده که از آنچه مردم شه
 :دسيسه روس ها و به نفع روس ها عليه ايران می کردند شکايت داشته است

پلوهای قند و ماش و قدح های افشره و آش شما است ] يعنی وليعهد [ ميفرمايند "
که حضرات را هارکرده است اسب عربی بی اندازه جو نميخورد، و اخته قزاقی 

که تا ) دو رگه(وهای دو درغهاگر ده من يکجا بخورد بدمستی نميکند، خالف ياب
قدری جو زياد ديد و در قوروق بی مانع چريد اول لگد به مهتری که تيمارش 

امروز که ما در برابرسپاه مخالف نشسته ايم و مايملک خود را !... ميکند ميزند
بی محافظ خارجی به اعتماد اهل تبريز گذاشته ، در شهر پايتخت ما آشوب و 

ار ببندند و سيد حمزه و باغ ميشه بروند وشهرت اين حرکت فتنه بکنندو دکان باز
را مرزويج در ملک روس و صفی خان در آستانه همايون و ديگران در ملک 

صد يک آنچه با اهل صالح حرف جهاد !... روی اهل تبريز سفيد. روم بدهند
زديد اگربا اهل سالح صرف جهاد شده بود کافری نميماند که مجاهدی الزم 

قربان افنديهای !آفت کاه وغارت جو. مثل يابوهای پرخورکم دو: ميگويند.!..باشد
وقتی که پنجه دليری ميگشايند تيغی هللا ماشأا...رومی و پادريهای فرنگی بروند

. که امروز بر روی سپاه عثمانی بايد کشيد به ميرزا امين اصفهانی ميکشند
که به اين شدت دالور  باری حاال. شکار خانگی و شعار ديوانگی را اعتقاد دارند

 !"و دلير و صاحب گرز و شمشيرند  قدم رنجه کنند و با ياغی پنجه کنند
. برای يک نفر يکه و تنها و اين همه لشکر فساد و دشمنی، تکليف روشن است 
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در صفر ! همه دست به دست هم دادند و به جرم اين گناهان غير قابل بخشايش
  .را در باغ نگارستان خفه کردنداو ) ميالدی ١٨٣۵ژوئن (قمری  َ     ١٢۵١

  
  سئوال از فرهنگ ايران

  
در واقع حضور قائم مقام در منصب نخست وزيری، به علت مجموع شرايط 

فرهنگ ايران زود به اين اشتباه پی . استثنايی بود يا اشتباهی بود که رخ داده بود
 .برد و او را شبانه در جوار حضرت عبدالعظيم دفن کرد

وبعد ازاوبه . همانطورکه در گذشته انجام گرفته بود. رسپردوحق رابه حقدا 
سرعت   کنسوگری انگليس افتتاح شد وقرار داد تجاری مشابه قرارترکمانچای 

ً           از ابتدای دوران سلطنت قاجار، خصوصا  بعد ازجنگ . با انگليس امضاء شد                                   
های ايران وروس، ملت ايران به علت ضعف و ناتوانی وانحطاط چندين قرنه 

عدم فهم مسائل روزوعدم تالش برای کسب قدرت، موظف به پذيرش الگوهای و
همه به ...واين جنگ ها وقتل ها وتزريق فساد و. توسعه اقتصادی غرب بود

درندگان موبوربه دليل مبارک دانستن شرورو . منظورتحميل چنين الگويی بود
اکرده بودند و برای اينکه به کسالت بهشت دچار نشوند، درکنارآتشفشان خانه بن

کشتی به درياهای دورمی فرستادند و در تعريف  بدی می گفتند هر آنچه ضعف 
درنتيجه  موفق  شدند به .  زايد ودرتعريف نيکی می گفتند هرآنچه وقت زايد

راحتی نخست وزير قومی را که کوته روز و رقت انگيز و زادۀ  غم  و اندوه 
سرنوشت تمام کشورهای دنيای سوم  اين. بود بکشند و به يکديگرتبريک گويند

به گفتۀ  بيسمارک  . کشورهايی  که نمی توانند از خود  دفاع  کنند –است 
. مسائلشان با توپ فيصله می يابد و رأی وخطابه درنظام بين الملل بی قدراست

ً                     اينها صرفا  اصطالحات اند، اميد و ...آزادی، استقالل، عدالت اجتماعی و           
 -تحقق اينها نياز به توسعه و پيشرفت اقتصادی . کند آرزوآنها رامحقق نمی

واين   پيشرفت فقط با . اجتماعی دارد –و اين پيشرفت اقتصادی. اجتماعی  دارد
اجتماع می بايستی » بازخور« .فداکاری وايثارهای اجتماعی امکان پذيراست

 دراجتماعی .  آن به توسعه تبديل شود» پس خور«بيش ازبازخورفرد باشد تا 
که هنوزبه صورت قبيلگی هرکس به دنبال منافع فردی خود و زندگی در دايره 

حرف آرزوهای بلند وعدم تحرک . بسته است،  پيری عايد اجتماع  نمی شود
طالع  ازراه صيحی آن بارها موجب زهرخنداستعمارشده اجهت تحقق آن يا عدم 
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ارد که نه حرکت هايی که درمجموع ايرانيان کردند، نشان ازاين د. است
استعمار را می شنسند و نه استقالل را، نه آزادی را و نه عدالت را پاره ای 

. اوهام مغشوش والفاظ پر پيرايۀ عاطفی را به جای   شناخت قالنی گذارنده اند
دوره  ٨۴هنوزبه صورت جدی و علمی اين سئوال درايران مطرح نشده که چرا 

اند و  ه همراه با فساد و تباهی بودهساله هم ٢٠٠نخست وزيری ايران در دوران 
  اند؟  نخست وزيران ايران کم و بيش عامل بيگانه و تسليم آنها بوده

دهد  چرا ملت ايران راهی را که پانصد سال است انتخاب کرده هنوز ادامه می
اجتماعی موجب انحطاط وی  -در حاليکه اين راه اقتصادی و اين فرهنگ سياسی

  سارت کشيده است؟ بوده است و او را به ا
چطور ممکن است ملت ايران سه نخست وزير ايران فهم و جهان فهم و توانا و 
فساد ناپذير و عدالت پرور را ياری نکرده باشند؟ ولی با آن ديگران ساخته 

  باشند؟ 
چگونه  ممکن است که نسل شاهان ايران همه با کشت وکشتار وقتل عام روی  

نسل شاهان ازبيگانه رشوه بگيرند ومنافع  ملت  کار بياييند؟ چگونه ممکن است
را تاراج کنند؟  چطورممکن است ملت نخبگانی را هم که به عدالت پای بند 
بودن ودرمقابل بيگانه ايستاده اند  را مبغوض داشته است؟  چطور ممکن است 

       ُ                                                                  که از ن ه پادشاهی که ازاول قرن نوزدهم  برای خرابۀ تحت قيمومت بيگانه حکم   
نده اند، يکی  از دست خباثت خود کشته شده باشد، و دو نفر آنها دق مرگ را

شده باشند و يکی اعدام شده باشد و چهار نفرآنها توسط بيگانه به خارج برده شده 
های کهن در روابط  و در دامن آنها مرده باشند؟ اينها همه نشانگر بيماری

روابط عاملند دراين مسائل اجتماعی ايران است و تمام کسانی که در بافت اين 
های اجتماعی مستمری هستند وبه صورت نهاد  اينها همه پديده. نيز دخيل اند

اند، اينها پديده مجرد ذهنی نيستند بلکه ناشی از روابطی هستند که ملت  درآمده
  . بازيگران آنند

دوره نخست وزيری ، وطن پرستان آنها  بی ياورمانده  ٨٧چطورممکن است از
و بدون حمايت  مردم  شهيد گوشه نشين ) قائم مقام، اميرکبير، مصدق (باشند

به فشارهای خارجی )  قوام ، امين الدوله( و ماليم ترهای آنها . شده باشند
در بست روسی ( و خائنين يک طرفه آنها. وآيادی داخلی تز کار رانده شده باشند

به ضرب  ...)  و و يا دربست انگليسی ويا دربست آمريکايی ، مثل رزم آرا
شست  طرف  مقابل کشته  شده باشد  و بقيه کابنيه ها  بر اثر توافق  و يا فشار 
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يک طرفۀ دولت  های بيگانه  به سرکار  آمده  باشند  يا زا کار  برکنار شده 
  باشند؟

چطورممکن است ملتی به صورت جدی وعقالنی به طرح و پاسخ اين سئواالت  
نشان ... که نوشته های  ايران اعم  از کتاب ، روزنامه ونپرداخته باشد؟ تا آنجا 

می دهند و تا آنجا  که نشريات مبارزين ومخالفين هر زمان نشان ميدهد با اين 
آنها  که نهايت زحمت . مسائل به صورت عاطفی ومبهم مجرد بر خورد کرده اند

دگی طبقه و کنند، ازسرسا» علمی« را کشيده اندکه اين مسائل را تجزيه و تحليل 
هيئت حاکمۀ  سياسی رابه صورت  يک نظام سياسی  مجزا ومنفک  از نظام  

  .فرهنگی   ايران  بررسی کرده اند
باالخره   بايد   به اين  سئوال  پاسخ  گفت   گه مقصراين همه  نکبت و  حقارت 
کيست؟ چرا مسلمين  برای آبی ونانی وخورشی ودارويی ودوايی و کهنه  تن 

به دريوزگی  به تمام  درهای کفتار به ضجه والتماس  و زاری و پوش ی   
  )٢(الحاح بکوبند؟
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  پنجمفصل 

  
  

 بساط كهنه و طرح نو: جواد طبا طبائی
  
  

 !ما جز در آستانه نمى توانيم ايستاد
 ١.آن جا ايستادن نيز خود كار سترگى است 

 
 ٢!منبعد بساط كهنه برچينيد و طرح نو دراندازيد

 
تجربه قائم مقام «دربارۀ   پرداز علوم سياسی نظريهپژوهشگر و  جواد طباطبايی

سده هايى از » فراهانى و ميرزا تقى خان اميركبير در نوسازى دولت ايران
ر بخش ناميده ايم، با چيره شدن آقادمحمخان ب» دوره گذار«تاريخ ايران كه پيشتر 

 ١٢١٣جانشين او، فتحعلى شاه در سال . بزرگى از اين كشور به پايان رسيد
هجرى، فرزند خود، عباس ميرزا را به عنوان وليعهد به دارالسلطنه تبريز 
اعزام كرد و شش سال پس از آن نخستين دوره جنگ هاى ايران و روس به 

رويى هاى ايران و اين جنگ از نخستين رويا. فرماندهى نايب السلطنه آغاز شد
نظام اجتماعى و سياسى آن با وجهى از پيامدهاى دوران جديد بود كه روسيه 

نظام سياسى ايران مبتنى بر فرمانروايى ايلى و متكى . بهره اى از آن يافته بود
بر ايالت و عشاير بود و در اين جنگ، ارتش از شيوه هاى كهن و منسوخ 

ارهاى آن به طورعمده شمشير، تير لشكركشى سنتى سود مى جست و جنگ افز
و كمان يا تفنگ هاى فتيله اى بود، در حالى كه ارتش روسيه به جنگ افزارهاى 
جديد از جمله توپخانه سنگين مجهزبود و با شيوه هاى جديداروپايى به جنگ مى 

در اين جنگ، ارتش ايران شكست سختى متحمل شد ودور نخست . پرداخت
اكتبر  ٢١/١٢٢٨شوال  ٢٩(معاهده صلح گلستان جنگ هاى ايران و روس با 

به پايان رسيد وايالت هاى شمالى ايران تا گرجستان به تسلط روسيه ) ١٨١٣
شكست ايران موجب شد كه عباس ميرزا و كارگزاران حكومتى . درآمد

دارالسلطنه تبريزبه فكراصالحات بيفتند كه از پيامدهاى مهم آن بازسازى ارتش 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٦                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

ابهام هايى كه در متن عهدنامه . اهبرد نظامى و جنگاورى بودبا شيوه هاى نو ر
معاهده گلستان وجود داشت، اختالف هاى ارضى جديدى ميان ايران و روسيه 
را به دنبال آورد و براثر همين اختالف ها دورديگرى ازجنگ ميان دو 

دوره دوم جنگ هاى ايران و روس شروع شد  ١٨٢۶/١٢۴١در. كشورآغاز شد
ارتش ايران كه به دنبال اصالحات عباس ميرزا سامانى نو يافته بود،  و درآغاز،

توانست برخى ازسرزمين هايى را كه در دور نخست جنگ ها به تصرف 
سپاهيان روسى درآمده بود، متصرف شود، اما با ورود ارتش منظم روسيه به 

 با شورش. جنگ، تبريز به دست سپاهيان روسى افتاد و آذربايجان سقوط كرد
مردم تبريز، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، از كارگزاران برجسته دارالسلطنه 
تبريز، به اصالح و ترميم دستگاه حكومتى دست زد و مقدمات امضاى عهدنامه 

 .تركمان چاى را فراهم آورد
به امضارسيد، ١٨٣٨دهم فوريه ١٢۴٢/بامعاهده تركمان چاى،كه درپنجم شعبان 

بسته شد ودوره اى از تاريخ ايران، با فروپاشى  دفترجنگ هاى ايران و روس
دمحمحسين فروغى، در عبارتى كوتاه به درستى، . ايران زمين، به پايان رسيد

معاهده تركمان چاى و پيامدهاى آن را وهن بزرگ به ملت ايران خوانده و با 
اين وهن بزرگ كه براى ايران «اشاره اى به علل و اسباب آن نوشته است كه 

 ٣».شد، اول، از نادانى بود، دوم، از نفاق و تباهى اخالق بزرگان ايران حاصل 
با سود جستن از سخن فروغى مى توان گفت كه انتقال از دوره گذار به دوران 
جديد تاريخ ايران و بيشتر از آن از نيمه دوم فرمانروايى صفويان تا شكست 

نادانى، نفاق و « ايران در جنگ هاى ايران و روس، گردونه تاريخ بر محور
، »مكتب تبريز«و » دوره گذار«مى چرخيد، اما اختالف اساسى ميان » تباهى 

به رغم تداوم نادانى مردم، نفاق و تباهى اخالق بزرگان، آن بود كه ايران، كه 
فرصت آشنايى با منطق دوران جديد و الزامات آن را از دست » دوره گذار«در 

چنين مى . بايست به اجبار به آن تن در مى دادمى » مكتب تبريز«داده بود، در 
به آگاهى از » اين وهن بزرگ «نمايد كه، نخست، در دارالسلطنه تبريز، حس 

تبديل شد و اين آگاهى، به تدريج، در همه سطوح جامعه » نادانى، نفاق وتباهى «
، »دوره گذار«قرينه اى دردست نيست كه نشان دهد در . ايرانى رسوخ پيدا كرد

وهن بزرگ فروپاشى ايران زمين در پايان فرمانروايى صفويان به آگاهى  حس
، اين آگاهى، »مكتب تبريز«از نادانى، نفاق و تباهى تبديل شده باشد، اما در 

به  -» تبريزيان «نخست، در ذهن عباس ميرزا و اطرافيان او و آنگاه در همه 
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از آن همه عرصه هاى  پديدار شد و سده اى پس -تعبيرى كه پيشتر آورده ايم 
دوره «در نوشته هاى . حيات اجتماعى، سياسى و فرهنگى ايران را دربرگرفت 

، عبارتى همسان با آنچه عباس ميرزا خطاب به فرستاده ناپلئون آمده »گذار
 .ژوبر، گفت، نمى توان يافت 

 مبادا گمان. تو اين ارتش، اين دربارو تمام دستگاه قدرت را مى بينى ! بيگانه 
بسان موج هاى خروشان دريا كه در برابر …كنى كه من مرد خوشبختى باشم

صخره هاى بى حركت ساحل در هم مى شكنند، دالورى هاى من در برابر سپاه 
مردم كارهاى مرا مى ستايند، اما تنها خود من از . روس شكست خورده است 

من آوازه پيروزى هاى ارتش فرانسه به گوش …ضعف هاى خود خبر دارم 
رسيده است و نيز دانسته ام كه دالورى روس ها در برابر آنان جز يك پايدارى 

با اين همه مشتى سرباز اروپايى همه دسته هاى سپاه مرا . بيهوده نمى تواند باشد
. با ناكامى روبه رو كرده و با پيشرفت هاى ديگر خود ما را تهديد مى كند

ى ايران جريان داشت، اينك، در سرچشمه ارس، كه پيشتر همه آن در ايالت ها
 ۴.خاك بيگانه قرار دارد و به دريايى مى ريزد كه پر از ناوهاى دشمنان ماست 

 
عباس ميرزا، كه در آن زمان بيش از نوزده سال نداشت و به دنبال شكست 

، در جست وجوى رمز و راز ۵ايران در نخستين دور جنگ هاى ايران و روس
، در دنباله سخنان خود ۶بود» احياى ايرانيان «اى انحطاط ايران و چاره اى بر

 :خطاب به همان ژوبر مى گويد
چه قدرتى اين چنين شما را بر ما برترى داده است ؟ سبب پيشرفت هاى شما و 
ضعف هميشگى ما چيست ؟ شما با فن فرمانروايى، فن پيروزى و هنر به كار 

كه ما در جهلى شرمناك  گرفتن همه تواناهاى انسانى آشنايى داريد، در حالى
آيا قابليت سكونت، . محكوم به زندگى گياهى هستيم و كمتربه آينده مى انديشيم 

بارورى و ثروت خاك مشرق زمين از اروپاى شما كمتر است ؟ آيا شعاع هاى 
آفتاب كه پيش از آن كه به شما برسد، نخست، بر روى كشور ما پرتو مى افكند، 

تا آن گاه كه باالى سر شما قرار دارد؟ آيا اراده  خير كمترى به ما مى رساند
آفريدگار نيكى ده، كه مائده هاى گوناگونى خلق كرده است، بر اين قرار گرفته 

 ٧!است كه لطفش به شما بيش از ما شامل شود؟ من كه چنين گمان نمى كنم 
 در اين عبارات وليعهد ايران مى توان ژرفاى بحرانى را كه در وجدان ايرانى،

يا دست كم در ميان گروه هايى از كارگزاران و نخبگان، ايجاد شده بود، دريافت 
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بديهى است كه واژه بحران، به عنوان مفهومى ناظر بر وضعى اجتماعى، در . 
تداول زبان فارسى به كارنمى رفت وعباس ميرزاواهل نظرى كه در دارالسلطنه 

تمايز ميان ايران و فرانسه را  تبريز در خدمت او بودند، نمى توانستند آگاهى از
نشانه هاى اين آگاهى، . تمدن ايرانى توضيح دهند» بحران «در مضمون مفهوم 

چنان كه ازتاملى درمنابع دوره گذار مى توان دريافت، نخست،درافق دارالسلطنه 
شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، نخستين شكست . تبريز پديدار شد

تنها شهر تبريز در فرمانروايى صفويان چندين باربه  :فاجعه بار ايران نبود
دست سپاهيان عثمانى افتاد؛ فروپاشى ايران زمين به دنبال يورش افغانان 
ازبسيارى جهات شكست اساسى ترى بود و افزون بر اين برخى پيروزى هاى 
ارتش ايران را نيز از ديدگاه مصالح ملى و مردم ايران مى توان در شمار همين 

 از ها آورد، چنان كه پيامدهاى نامطلوب پيروزى هاى نادرشاه كمتر شكست
پيامدهاى يورش افغانان نبود، اما به نظر نمى رسد كه ژرفاى بحرانى كه در 
وجدان ايرانى به دنبال شكست ايران درجنگ هاى ايران و روس ايجاد شد، 

و در تاريخ اين بحران آغاز دوره اى ن. سابقه اى در تاريخ ايران داشته باشد
ايران بود، اما در واقع، با توجه به پيامدهاى پراهميتى كه به دنبال داشت، مى 

يا،  -توان اين بحران ژرف در وجدان ايرانى و تكوين آگاهى از آن را سپيده دم 
مكتب «با . دوران جديد ايران دانست  -» آستانه «چنان كه پيشتر نيز گفته ايم، 

ايران به پايان رسيد وسده اى آغاز شد كه دو وجه  »سده هاى ميانه «، »تبريز
عمده آن نوسازى مادى كشور و تجددخواهى در قلمرو انديشه بود، سده اى كه 

آگاهى از بحرانى . تا پيروزى جنبش مشروطه خواهى و پس ازآن ادامه پيدا كرد
كه به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس در وجدان ايرانى پديد 

پرسش هايى را به دنبال آورد كه در تاريخ انديشه ايرانى سابقه اى نداشت  آمد،
تا زمانى . و در درون دستگاه مفاهيم انديشه دوران قديم نمى توانست مطرح شود

كه وجدان ايرانى، درمكان جغرافيايى دارالسلطنه تبريز و در زمان تاريخى 
ان جديد قرار گرفت، دور»آستانه «شكست ايران درجنگ هاى ايران و روس،در

با واژگان جديدى كه پيشتر به كار گرفته ايم، زمان كند و طوالنى سنت بر همه 
قلمروهاى حيات آن فرمان مى راند، اما در دارالسلطنه تبريز، دست كم، در 

تجدد » طرح نو«نظام سنتى و » بساط كهنه «عمل، نطفه آگاهى از تمايزهاى 
جدال قديم و جديد در ميان اهل نظر در نگرفت،  پيشتر نيز گفته ايم كه. بسته شد

دربار تهران، » بساط كهنه «اما با تشكيل دارالسلطنه تبريز، نخست، دربيرون 
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دارالسلطنه تبريز افكنده شد كه به لحاظ دگرگونى هايى كه » طرح نو«در عمل، 
ه را اين نكت. جديد ايران خواند» آستانه دوران «به دنبال داشت، مى توان آن را 

بايد به اجمال يادآورى كنيم كه سلطنت قاجاران، در ادامه فرمانروايى غالمان 
. ترك دستگاه خالفت كه با غزنويان بر ايران فرمان راندند، نظامى قبيله اى بود

اگرچه در دوره اسالمى نوعى از وحدت ملى در ايران به وجود آمده بود، اما 
توانست دولت مركزى مقتدر خود را اين وحدت ملى جز در دوره هايى كوتاه ن

ايجاد كند و از اين رو، با فروپاشى هر يك از سلسله ها سران قبايل و ملوك 
ديگرى ايران به » فرزند شمشير«طوايف جداسرى آغاز مى كردند و تا برآمدن 

 .ميدان نبردهاى داخلى تبديل مى شد
ت مركزى بود و او برآمدن آقادمحمخان قاجار آغاز پايان دوره اى از خالء قدر

افزون براين . توانست حكومت واحدى در بخش هايى از ايران بزرگ ايجاد كند
آقادمحمخان، كه خواجه اى ابتر بود، زمينه انتقال قدرت به جانشين خود را فراهم 
. آورد و با بر تخت نشستن فتحعلى شاه قدرت مركزى كمابيش مقتدرى تجديد شد

تازمان برآمدن قاجاران، حرمسراى شاهى بخشى  در دوره هايى ازتاريخ ايران،
مهم ازدر خانه حكومتى به شمار مى آمد و فرزندان پرشمار شاه در حرمسرا در 
ميان عجايز زنان و خواجه سرايان مى باليدند، اما، چنان كه اشاره كرديم، با 
فتحعلى شاه، دارالسلطنه وليعهد، به عنوان دربار دومى، در تبريز تشكيل شد و 
سومين فرزند ارشد شاه، عباس ميرزا، به عنوان نايب السلطنه، در آن دربار 

از ديدگاه تاريخ حكومت و نيز تاريخ انديشه سياسى در ايران، . استقرار پيدا كرد
انتقال وليعهد به دارالسلطنه تبريزازاهميت بسيارى برخوردار است، اما به نظر 

نخست، در : لب كرده باشدنمى رسد كه نظر تاريخ نويسان را به خود ج
دارالسلطنه تبريز بود كه وليعهد ازمحبس حرمسراى شاهى و آموزش و پرورش 

دارالسلطنه تبريز  ١٢١٣زمانى كه در سال . عجايزومخنثان رهايى يافت 
ده سال بيشتر نداشت و از اين رو، كارهاى دارالسلطنه  تاسيس شد،عباس ميرزا،

م مقام و معروف به ميرزا بزرگ، اداره مى با تدبيرميرزا عيسى، ملقب به قائ
دوسال پيش از آن كه عباس ميرزا به عنوان وليعهد در دارالسلطنه تبريز . شد

مستقر شود، ميرزا عيسى پيشكار وليعهد بود و فتحعلى شاه فرزند خود را به او 
اين ميرزا عيسى، كه به خاندانى از . سپرده بود تا در تعليم و تربيت او بكوشد

ال سياسى ايران وابسته بود، توانست دارالسلطنه تبريز را، در بيرون ميدان رج
هم او : تبديل كند» طرح نو«دربار تهران، به كانونى براى » بساط كهنه «جاذبه 
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افزون بر تربيت وليعهد و البته دو فرزند خود، ميرزا ابوالقاسم و ميرزا موسى، 
گلستان گسيل داشت و نخستين بار برخى ازاطرافيان خود را براى تحصيل به ان

درهمين دوره، دارالسلطنه . اصالحاتى را درنظام ايالت آذربايجان وارد كرد
تبريز،به ويژه ازاين حيث كه وزيرى كاردان و گروه هايى از كارگزاران 
كارآمد تدبير اموررا برعهده داشتند، به دربارى درخالف جهت دربار تهران 

ال ميان قدما و متاخرين، نخست در دارالسلطنه تبريز و اينكه گفتيم جد. تبديل شد
در عمل درگرفت، نظر به اين واقعيت تاريخ ايران داريم كه انديشه برچيدن 

، نخست، در عمل به دنبال تكوين نطفه »طرح نو«ودرافكندن » بساط كهنه «
. آگاهى از ضرورت اصالحات در تبريز پيدا شد و پيامدهايى بى سابقه داشت

» بساط كهنه«ف آمدعادت تاريخ ايران بود كه در حالى كه پشتوانه ازخال
دارالسلطنه تبريز هنوز نظريه » طرح نو«دربارتهران انديشه سنتى بود، براى 

 انديشه دوران قديم ايران،درقلمرو فلسفه،به طور. اى تدوين نشده بود
زى به عمده،بافارابى، موسس فلسفه دردوره اسالمى،آغازوبا صدرالدين شيرا

با توجه به الزامات ركورد » دوره گذار«همين سنت انديشه، در .پايان رسيده بود
آن دوره تداوم پيداكرد و همين تداوم بى تذكر سنت نيز شرايطى براى ايجاد 

به گونه . آگاهى از بحران هايى كه به وجدان ايرانى تحميل مى شد، فراهم نياورد
اد، بحران آگاهى به دنبال شكست اى كه درفصل هاى آتى توضيح خواهيم د

ايران در جنگ هاى ايران و روس، راه هاى ناهموارديگرى را نيز دنبال مى 
كرد و ازهمان آغاز، نويسندگان، روشنفكران و رجالى كه پايى در نظام سنتى 

 سفر. انديشيدن داشتند، كوشش كردندبه گستره تجربه هاى متفاوتى گام بگذارند
كه مقارن جنگ هاى ايران و روس در دارالسلطنه تبريز با  نامه نويسان اروپايى

عباس ميرزا ديدار كرده اند، گزارش هايى درباره برخى از دلمشغولى هاى 
تجددخواهانه نايب السلطنه آورده و گفته اند كه او دريافت خردورزانه اى از 

نويسان در نوشته هاى تاريخ . منطق مناسبات جديد والزامات تجدد پيدا كرده بود
ايرانى كه اسلوب و شيوه هاى تاريخ نويسى سده هاى متاخر دوره اسالمى را 
دنبال مى كردند، درباره عباس ميرزا مطلب مهمى نيامده است، اما با توجه به 
گزارش هايى كه از دارالسلطنه تبريز در برخى نوشته هاى تاريخى و نيز 

نايب السلطنه كانون رجالى بود سفرنامه هاى بيگانگان آمده، مى دانيم كه دربار 
  .كه همه آنان از مهم ترين تجددخواهان ايران آغاز دوران جديد بودند

خوانده است،كه پيشتربه آن »آيين ترقى «درواقع، التفات به آن چه ملكم خان
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اشاره كرديم، به دنبال شكست ايران درجنگ هاى ايران و روس وبا پديدارشدن 
خست دراين كانون تجدد وترقى خواهى آغاز شد،هم بحران درآگاهى ايرانيان، ن

چنان كه نطفه آگاهى ازدوران جديد نيز درميان اطرافيان عباس ميرزا تكوين 
دردارالسلطنه تبريزتدبيرامورحكومت به دست ميرزاعيسى قائم مقام . پيدا كرد

 اول وفرزند او، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم بود و با اهتمامى كه آن دو در
پرورش رجال كاردان داشتند، در ارتقاى مرتبه آگاهى برخى از اطرافيان خود 

چند تن ازنخستين دانشجويان را . كوشش هايى جدى و بى سابقه به عمل آوردند
آنان به خارج ازكشوراعزام كردند كه ازآن ميان ميرزا صالح شيرازى وميرزا 

تقى خان نيز كه منشاء خدمات مهمى شدند و ميرزا  ٨جعفر مهندس باشى 
نخستين طرح گسترده اصالحات را به اجرا درآورد، از بركشيدگان خاندان قائم 

ميرزا بزرگ، قائم مقام اول، خود رجلى هوشمند، نويسنده اى بزرگ . مقام بود
و وزيرى كاردان بودوتوانست فرزندى را تربيت كند كه يكى از كارآمدترين 

. اسى دوران جديد واديبى نوآوربودوزيران سده هاى متاخر،نخستين رجل سي
درباره برخى از رجال دارالسلطنه تبريز، به مناسبت هاى ديگرى توضيحى 
آورده ايم، اما دراين فرصت به برخى ازسوانح احوال و به ويژه انديشه سياسى 
ميرزا ابوالقاسم، قائم مقام دوم، اشاره مى كنيم كه از بنيادگذاران ايران جديد بود 

آن «از قلمروهاى حيات ايران توانست، چنان كه خود او مى گفت،  و در برخى
در نوشته هاى تاريخى رسمى . دراندازد» طرح نو«را برچيند و » بساط كهنه 

از سوانح احوال . ايران درباره ميرزا ابوالقاسم سخنان فراوانى گفته شده است 
انتقال وليعهد، دمحم قائم مقام مى دانيم كه او به دنبال مرگ فتحعلى شاه مقدمات 

ميرزابه پايتخت را فراهم آورد و با تدبيرهاى خود توانست ديگرمدعيان سلطنت 
در سال نخست سلطنت دمحمشاه، او درمقام وزارت عظمى ابقا . را از ميان بردارد

شد و آن گاه به صدارت عظمى رسيد، اما هشت ماهى برنيامده بود كه شاه او را 
بديهى است كه در نظر عامه . اسى را به جاى او نشاندبه قتل آورد و ميرزا آق

درباريان ميرزا ابوالقاسم مجرم شمرده مى شد و از آن جا كه عمده نوشته هاى 
تاريخى ايران دوره قاجار به دست منشيان دربارى تدوين شده است و آنان نمى 
توانستند ازمذهب مختار تاريخ نويسى عدول كنند، ترديدى نيست كه آن چه 
دراين نوشته ها آمده، از صافى نظر رسمى دربار گذشته و براى اينكه بتوان 
هسته معقول سخن آنان را از پوسته باورهاى تاريخ نويسان جدا كرد، به 

جدا كردن آن هسته معقول از پوسته سخنان منشيانه . كوششى اساسى نياز داريم 
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وه هاى تاريخ جزبا فهم منطق شي اى كه نظرات رسمى را بازتاب مى دهد،
نويسى ممكن نيست، چنان كه به عنوان مثال براى تمييز سره از ناسره در آن 
چه اعتمادالسلطنه، در صدرالتواريخ درباره قتل اميركبير مى گويد، بايد اين 
نكته را به خاطر داشت كه عامل قتل ميرزا تقى خان، ميرزا على حاجب 

يست كه به گزارش اعتمادالسلطنه از السلطنه پدر اعتمادالسلطنه بود و ترديدى ن
. قتل امير، بى آن كه به محك منابع ديگر خورده باشد، نمى توان اعتماد كرد

البته امروزه همگان اين نكته را مى دانند و نيازى به تكرار آن نيست، اما ما اين 
نكته بديهى را از اين حيث مى آوريم كه از مجراى آن پرتوى بر موردى پيچيده 

اگر دامنه مسئوليت قتل اميركبير تنها به اثرات آن در . داخته باشيم تر ان
گزارشى كه اعتمادالسلطنه از آن مى آورد، محدود مى شد، با توجه به اطالعاتى 
كه از تاريخ سده هاى اخير داريم، تمييز سره از ناسره امر مشكلى نمى بود، اما 

در گزارش از ماجراى قتل بازتاب هاى نه چندان روشن آن مسئوليت قتل امير 
قتل اميركبير، در وراى مورد امير، . قائم مقام را نيز نبايد از نظر دور داشت 

، زمانى مى تواند توجيه كاملى پيدا كند كه آن قتل »خطاكار«به عنوان وزيرى 
با دقت در ميان . حلقه اى كم اهميت در زنجير وزيركشى هاى بى حساب باشد

سلطنه از قتل قائم مقام مى توان سايه بلند و سنگين سطرهاى گزارش اعتمادال
آن دو قتل از منطق واحدى تبعيت مى كنند و با گشودن راز و . قتل امير را ديد

 .رمز يكى ديگرى را نيز مى توان توضيح داد
كليد گشودن رازبرخى ازوزيركشى هاى دوره قاجار را اعتمادالسلطنه، در 

كه در آن شرح حال ميرزا ابوالقاسم را  فقراتى از فصلى از صدرالتواريخ،
در ايام صدارت «او با توضيح اين نكته كه قائم مقام . آورده، به دست داده است

مى گويد كه ميرزا » موسس اين سلطنت مى دانست«و خود را » تند مى رفت 
 :و مى نويسد» پاره اى احكام به دلخواه خود مى گذرانيد«

دلخواه خود نتواند فالن پست را بلند كند و و چنان مى خواست كه سلطان به 
 ٩.فالن عزيز را نژند نمايد

در اين عبارت هاى كوتاه كه ازصدرالتواريخ آورديم، اعتمادالسلطنه تار واقعيتى 
تاريخى را در پود چند نكته متعارض ناشى ازمذهب مختار دربارى تنيده و 

. پنهان كرده است  هسته معقول واقعيت را در پوسته باورهاى رسمى دربارى
دراين كه قائم مقام مى بايست خود را موسس آن سلطنت دانسته باشد، ترديدى 
نداريم، اما معناى اين سخن اعتمادالسلطنه كه مى گويد قائم مقام پاره اى احكام 
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اين اتهام، در صورت . به دلخواه خود مى گذرانيد، بايد به درستى فهميده شود
رخواه قتل ميرزاابوالقاسم باشد و اعتمادالسلطنه درست بودن، مى توانست عذ

نيزآن عبارت كوتاه را ازسربازيچه نياورده، بلكه او خواسته است واقعيتى 
تاريخى را ميان شعار و دثار عبارت هاى منشيانه اى كه نظر درباريان رسمى 

نظر سياسى قائم مقام در اين عبارت بيان شده . را بازتاب مى دهد، پنهان كند
مى خواست سلطان به دلخواه خود نتواند فالن پست را بلند «ت كه گويا او اس
اگراين سخن درست باشد وخواهيم ديدكه ترديدى دردرستى آن نيست، در . »كند

پاره «اين صورت مى توان معناى آن عبارت ديگررا مبنى بر اين كه قائم مقام 
انديشه سياسى قائم مقام اصل اساسى در . فهميد» اى احكام به دلخواه مى گذرانيد

اگر اين استدالل درست . »شاه بايد سلطنت كند نه حكومت «اين اعتقاد اوبودكه 
باشد، بايد گفت كه قائم مقام نخستين رجل سياسى تاريخ جديد ايران بوده است كه 

» مجلس وزارت «به گفته اعتمادالسلطنه،-تمايزى ميان سلطنت ووزارت عظمى
وارد كرده )state and government(دولت و حكومت و به تعبيرى جديدتر، -

اعتمادالسلطنه از هواداران سلطنت مستقل ايران بود و با توجه به نوشته . است 
هاى تاريخى و سياسى او مى دانيم كه دانش او در سياست جديد اندك بود، اما هم 

كته هاى او، در فقره اى كه به دنبال همان مطلب آمده، به يكى از اساسى ترين ن
 .انديشه سياسى قائم مقام اشاره كرده است 

آقايى و احترام و تاج : اعتمادالسلطنه مى نويسد كه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام 
و تخت و ضرب سكه را خاص سلطنت كرده، ولى نصب و عزل و قطع و فصل 
كار و اجراى امور دولت و دادن و گرفتن مواجب را مى خواست منحصر به 

 ١٠.د نمايد و مجلس وزارت صورت دهدتصويب خو
 

» خيال «، درواقع بيان ديگرى از »مجلس وزارت «اين كوشش براى تاسيس
بودكه پايين تربه آن اشاره خواهيم  »كنس طى طوسيون«اميركبيربراى برقرارى

كرد، امااعتمادالسلطنه، در دنباله همان مطلب، ديدگاه خود و نظررايج درباريان 
تفضالت و احسانات ذى «بودن آن مانند » البشرط«ستقل ورادرباره سلطنت م

 :، مى آورد و مى نويسد»ظل 
بى خبر از اين كه آب و گل ايرانيان و عادت ايشان سرشته ارادت پادشاه است و 

بيچارگان بايد هميشه  از به اين اميدهستندكه اختيارواقتدارسلطانى اگرنباشد، اكثر
مواره يك سلسله مشغول رياست باشند ازمنصب وعزت ونعمت محروم باشندوه
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و ظل هللا بايد مثل ذى ظل خود بعضى تفضالت و احساناتش البشرط باشد كه 
تا همه به اين اميد به درگاه  گاهى ذليلى راعزيزكند وفقيرى راغنى سازد

اوشتابندو برجاى رياست خدمت كنندوبراى اين كار هميشه سلطان را بايد اختيار 
ه وزرا سد فيض وقطع اميد مردم را ننمايند و مرحوم قائم مقام و اقتداركلى باشدك

 ١١.بر خالف اين عقيده بود
آنچه اعتمادالسلطنه، دردنباله همين مطلب ودر توضيح نظر قائم مقام در مخالفت 
با نظريه سلطنت مستقل مى آورد،اشاره اى به نخستين دريافتى است كه ايرانيان 

واقع، نخستين اشاره به يكى از  ده اند ودرازنسبت حكومت و سلطنت پيدا كر
 .اصول سلطنت مشروطه است 

. وقتى اتفاق افتاد كه شاهنشاه غازى بيست تومان به مردى باغبان عطا فرمود
قائم مقام كس فرستاد آن زر را استرداد كرد وبه خدمت شاهنشاه پيغام داد كه اين 

و درخدمت دولت ايران ماهرد«:عطا، در اين مورد، موقع و جهتى نداشت وگفت
خواجه تاشان ايم و بيش ازصد هزارتومان از مال رعايا حق نداريم كه خرج 

اگر خواهيد مهماندارى مملكت . كنيم و شما در خدمت دولت بزرگ تر هستيد
و هشتاد هزار تومان اين زر تو را باشد و من با بيست ) كذا(ايران را خود كن 

اندار شوم و شما با بيست هزار تومان قناعت هزار تومان كوچ دهم و اگر نه مهم
 ١٢.فرماييد

البته اعتمادالسلطنه در جاى ديگرى از صدرالتواريخ، قائم مقام را ازاتهام خيانت 
به سلطنت مبرا دانسته، اما چنين مى نمايد كه دراين مورد نيز اوازطريق مفهوم 

اعتمادالسلطنه . دمخالف مى خواست نسبت خيانت به اميركبير را اثبات كرده باش
هر يك از صدور كه به بليتى رسيدند، «در بيان سبب قتل قائم مقام مى نويسد كه 

» .جهاتى عديده داشته است وجهت عمده بعضى خيانت به سلطنت بوده است 
اين اشاره ناظر بر مورد ميرزاتقى خان است، اما اعتمادالسلطنه، دردنباله همين 

واين عبارت را نيز مى » ام قصد خيانت نداشت ولى قائم مق«مطلب مى گويد كه 
اقوال وافعال و بى اعتنايى و اهمال ودرشتى ها و تندى ها و جسارت «افزايد كه 

ها از اوناشى شدكه نازل منزل خيانت بود؛ و عفو ملوكانه خيلى شامل او گشت، 
ى اعتمادالسلطنه در نوشته خود به نكته ها ١٣» .ولى او خوددارى نتوانست بكند

ديگرى از سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم نيز اشاره كرده است كه برخى از آنها 
خاستگاه اين تناقض ها را بايد اعتقاد راسخ نويسنده . خالى از تناقض نيست 

سلطنت «دانست، زيرا هوادارى از » البشرط«صدرالتواريخ به نظريه سلطنت 
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 شده است كه اعتمادموجب  - به تعبيرى كه درآن زمان رايج بود-»مستقل 
السلطنه نتواند توضيح معقولى از تعارض ديدگاه سياسى قائم مقام مبنى بر تمايز 

اعتمادالسلطنه به پيروى از نظريه سلطنت . ميان حكومت وسلطنت عرضه كند
و » از جنس بشر برترى و امتياز دارد«مستقل، شاه راظل هللا مى داند كه 

او آن گاه، درباره مقام و » .ف نسبت نيستندبه هيچ وجه با ما مردم طر«شاهان 
               ً                              اين رتبه مخصوصا  بسته به افاضه الهى است كه در «مرتبه شاه مى نويسد كه 

ميان چندين كرورنفوس يك نفر برانگيخته مى شود، و اين نكته را نيز از باب 
ستيزه با سلطان، مثل ستيزه با قهر و غضب «نتيجه سخن خود مى افزايد كه 

دراين صورت، هر كس از مقام بشريت خود تجاوز كند، به مكافات . الهى است 
تندى هاى قائم مقام به مقام سلطنت و بى اعتنايى او به مردم  ١۴».خواهد رسيد

مى داند، » نازل منزل خيانت «به عنوان سبب قتل او، كه اعتمادالسلطنه آنها را 
و » فضل و دانايى  كثرت«به گونه اى كه اعتمادالسلطنه گفته است، ناشى از 

اعتمادالسلطنه در توضيح سبب قتل قائم مقام . بود» افراط در كماالت و تدابير«
 :مى نويسد كه 

عمده معايب كاراو، كه او را به بليت رسانيد، كثرت فضل و دانايى و شدت 
سواد بود و چون در كماالت و تدابير افراط كرده بود و سزاوار هر گونه برترى 

ا خودبينى را به جايى رسانيد كه خود را خداوند مردم مى شناخت و ، لذ]بود[هم 
اكثر از مخلوق را بهايم مى پنداشت و هرگز به خاطرش خطور نمى كرد كه 

 ١۵.بتوان او را مسلوب االختيار كرد
قائم مقام كه در صدرالتواريخ و نيز در ديگر نوشته » معايب كار«برخى از اين 

آنها آمده است، يكى از عوامل قتل او بود، اما بر  هاى تاريخى اشاره هايى به
پايه اشاره هايى كه در همان صدرالتواريخ آمده، مى توان اين فرض را مطرح 

و سلطنت، كه » مجلس وزارت «كرد كه ميرزا ابوالقاسم دريافتى از تمايز ميان 
 در نيم. يكسره با نظريه رايج سلطنت در ايران تعارض داشت، پيدا كرده بود

سده سلطنت ناصرالدين شاه دگرگونى هاى عمده اى در دريافت هاى ايرانيان از 
مجلس «سياست صورت گرفته بود، اما ديدگاه قائم مقام درباره تمايز سلطنت و 

، به عنوان صورتى از مشروطيت سلطنت، حتى در آن زمان نيز با »وزارت 
. ارض داشت باورهاى گروه هاى بزرگى از كارگزاران حكومتى ايران تع

قائم «اعتمادالسلطنه، به مناسبت ديگرى نيز در صدرالتواريخ نوشته است كه 
مقام خيلى ميل داشت كه در عالم وزارت خود نوعى مختار باشد كه سلطان، بى 
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 ١۶».رضاى او، به كسى كارى ندهد و عطايى ننمايد
ا برخى ازفقرات صدرالتواريخ اعتمادالسلطنه درباره سوانح احوال ميرز

ابوالقاسم قائم مقام راكه به رغم بى اهميت بودن آن به نكته هايى اشاره كرده 
است، آورديم تا نمونه اى ازتاريخ نويسى رسمى دربارى را به دست داده باشيم 

تاريخ نويسان ديگرنيزمطالب فراوانى درباره سوانح احوال و مقام او درادب، . 
ا آنچه در اين نوشته ها ناگفته مانده، سياست و وزارت دوره قاجار آورده اند، ام

اين نكته اساسى است كه شخص قائم مقام و مقام او در سياست سده هاى متاخر 
دوره اسالمى ايران از محدوده معيارهاى وزارت و سياست اين سده ها فراتر 
مى رفت و هيچ يك از تاريخ نويسان اين دوره را نمى شناسيم كه سخنى معقول 

در واقع به گونه اى كه در فصل ديگرى اشاره كرده ايم، . ه باشددرباره او گفت
» صيد مرواريد«تبديل شده بود كه » جوى حقيرى «تاريخ نويسى اين دوره به 

در آن امكان نداشت و به عبارت ديگر، مردابى بود كه تنها موجوداتى از جنس 
متاخر، در  در سده هاى. ميرزا آقاسى وميرزا آقاخان نورى در آن مى لوليدند

ميان صدراعظم هاى دوره قاجار تنها ميرزا تقى خان اميركبير را مى شناسيم 
او از تبار وزيرانى بود كه در دوره . كه بتوان قائم مقام را از او قياس گرفت 

اسالمى ايران با سامانيان و آل بويه پديدار شدند و با يورش مغوالن نسل آنان 
آيينه اى در «كه تاريخ نويسى زمانه بتواند  قائم مقام رجلى نبود. منقرض شد

به گفته خود در  -بلكه بر عكس، او كه » برابر او بگذارد تا از او ابديتى بسازد
داشت، به خوبى مى دانست » دردى ديرينه «و » دلى ديوانه در سينه « -منشآت 

و كه تاريخ نويسى منحط زمان توان آيينه دارى او را نخواهد داشت و از اين ر
در خالل منشآت، به مناسبت هايى به شمه اى از سوانح احوال، خلجان ها، 

قائم مقام در عين حال نويسنده . خود اشاره كرده است » خياالت «وسوسه ها و 
اى است كه با بهره گرفتن از نوعى شيوه نوشتن، در جاهايى از نوشته خود، 

ذارد، اما اين رمز درون وكليد شخصيت خود را در دسترس خواننده مى گ
رمزها و كليدها در جاهايى از نوشته تعبيه شده است كه او انتظار آن را ندارد و 
تنها خواننده اى مى تواند به آن رمز دست يابد كه توان درك معناى آن را داشته 

ميرزا ابوالقاسم، در مقدمه رساله جهاديه ميرزا بزرگ، با اشاره به اين كه . باشد
عدد نفوس خلق است از شمارى از طبقات خلق، از عابد طرق به سوى حق به 

 :و زاهد، قاعد و مجاهد، اهل ظاهر و باطن، نام مى برد و مى نويسد
اين بنده، چندان كه در خود بيند، نه در حلقه هيچ يك از آنها راهى دارد، نه از 
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مسلك هيچ كدام آگاهى؛ نه قابل كفر است نه ايمان ؛ نه مقبول كافر است نه 
لمان ؛ نه توفيق زهد يافته نه جانب جهد شتافته؛ نه تاب قعود آرد نه طاقت مس

 ١٧.شهود
 :او آن گاه درباره خود مى افزايد

دلى در سينه دارد و از آن دردى ديرينه، كه نه آن از بند پند گيرد نه دارويى در 
ى هر لحظه به جايى كشد، هر بار هوايى كند؛ نه جهدى كه كام. اين سودمند افتد

جويد نه تابى كه كامى پويد؛ نه بختى كه به حق سازد نه هوسى كه به خود 
كار جان از دست آن مشكل . پردازد؛ نه فرمان خرد برد نه در قيد نيك و بد باشد

 ١٨.است و پاى عقل از جهل آن در گل 
بديهى است كه مقدمه رساله جهاديه كبير كه اين فقره ها درباره احوال قائم مقام 

گرفته شده و ديباچه اى بررساله هاى شرعى در وجوب جهاد با كفار  از آن
روس بود، جايى نبوده است كه خواننده در جست وجوى رمزى از سوانح 

ميرزا ابوالقاسم اشاره به خلجان هاى درونى خود را . احوال قائم مقام بوده باشد
خصوصى او از اين حيث در اين مقدمه آورده كه آن نوشته در شمار نامه هاى 

مقدمه اى بر رساله هايى شرعى درباره جهاد، جاى حديث نفس . نبوده است 
نيست، اما قائم مقام به مناسبت سخنى از خود نيز به ميان آورده است تا رمزى 

اين . از اسرار خويشتن خويش را در اختيار برخى از خوانندگان قرار داده باشد
جايى كه مقتضى موجود بود قلم را  جامع قلم و شمشير، به عنوان اديب سخنور

درجاى شمشير به كار مى برد، هم چنان كه به مناسبت ديگرى شمشير در دست 
تاريخ نويسان آورده اند كه آن گاه كه به فرمان . او نقش قلم را ايفا مى كرد

دمحمشاه قائم مقام را در كوشكى ازقصر شاهى به قصد از ميان برداشتن او 
ستورداده بود كه نخست قلم از دست ميرزا ابوالقاسم محبوس كردند، شاه د

سحر «بگيرند تا نتواند نامه اى به او بنويسد و از زبان دمحمشاه نيز نوشته اند كه 
 :اعتمادالسلطنه در صدرالتواريخ مى نويسد. »و اعجازى در بيان اوست 

شاهنشاه غازى فرمودند كه اول قلم و قرطاس را از دست او بگيرند و اگر 
خواهدعريضه اى به من بنويسد، نگذاريد كه سحرى در بيان و اعجازى در بيان 

 ١٩.اوست كه اگر خط او را ببينم، باز فريفته عبارات او شوم و او را رها كنم 
اين اعتراف دمحمشاه به سحر و اعجاز در بيان قائم مقام به معناى آن است كه 

ار مى برد و آن گاه كه زبان را هم چون شمشير به ك» قلم و قرطاس «وزير او 
او از كام بيرون مى آمد، كار ذوالفقار از نيام برآمده را انجام مى داد و اين نكته 
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. اى نيست كه تاريخ نويسى سده هاى متاخر توان توضيح آن را داشته باشد
اشاره كرديم كه ميرزا ابوالقاسم از تبار ميرزا تقى خان بود و به جرات مى توان 

انح احوال، كارها و حتى سرنوشت دو وزير از سنخ واحدى است و گفت كه سو
. هر توضيحى درباره يكى مى تواند هم چون پرتوى بر كار و بار ديگرى باشد

جاى تاسف است كه تاكنون درباره شخصيت پيچيده و بغرنج قائم مقام پژوهشى 
به  جدى صورت نگرفته و ازخالل نوشته هاى تاريخى نيز به درستى نمى توان

در حالى كه برعكس، . نقشى كه او در تاريخ جديد ايران ايفا كرده است، پى برد
درباره خلف او پژوهش هاى اساسى كم نيست و اسناد و مدارك مهمى نيز در 

همسانى هاى ميان دو شخصيت قائم مقام و اميركبير اگر چنين . دسترس است 
صيت قائم مقام و ادعايى موجه بوده باشد، مى تواند ما رادرشناخت شخ

بازنمودن پيچيدگى هاى روان اوبه عنوان اهل ادبى ازسنخ جديد و رجل سياسى، 
از «مى خواست، اما نمى دانست كه » طرح نو«و با » جهان را نوآيين «كه 

به نظر مى رسد كه كليد فهم يكى . يارى رساند ٢٠»پرده غيب چه در خواهد آمد
و وزير را بايد در سبب قتل آنان از مهم ترين پيچيدگى هاى شخصيت هر د

جالب توجه است كه اعتمادالسلطنه در بحث از سبب قتل قائم . جست وجو كرد
مقام، او را از اتهام خيانت به شاه مبرا مى دارد در حالى كه همان نويسنده 

اتهام خيانت به سلطنت را . ترديدى درباره متهم بودن ميرزا تقى خان ندارد
درست يا نادرست بوده باشد، بايد نخستين وجه همسانى صرف نظر از اين كه 

در آن چه تاريخ : در سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقى خان دانست
نويسى رسمى دربارى ايران درباره اتهام خيانت به سلطنت آورده، در واقع 
بيشتراز آن كه اشاره اى تاريخى وجود داشته باشد، مى توان رمزى ازبه پايان 

درميان رجال سياسى ايران دوره ٢١.رسيدن دوره تاريخ نويسى رسمى را يافت 
قاجار،نخست قائم مقام واميركبيربودند كه نشانه هاى به پايان رسيدن مشروعيت 

راديدند و نيز آن دونخستين وزيرانى بودند كه درباره اصالح »مستقل «سلطنت 
به خيانت به سلطنت را خيانت اگر اتهام . نظام حكومتى ايران به تامل پرداختند

بدانيم و ما اين اتهام رادرست مى دانيم، بايد گفت كه تاريخ » سلطنت مستقل«به 
 ٢٢.نويسى ايرانى درباره قائم مقام واميركبيربه خطا نرفته است 

آن چه اعتمادالسلطنه درباره قائم مقام مى گويد و اين كه گويا او مى خواسته 
جدا و خود وزارت كند، چنان كه اشاره » زارت مجلس و«است سلطنت را از 

كرديم، به معناى اصالحى در نظام سلطنت مستقل بود كه بايد آن را از مقدمات 
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آنچه ميرزا يعقوب خان از امير درباره قصد او . مشروطه خواهى به شمار آورد
نقل كرده است، مى تواند پرتوى بر عبارتى » قانون اساسى «در برقرارى 

 .ه اعتمادالسلطنه درباره تمايز حكومت و سلطنت نقل كرده است بيفكند ك
ميرزا يعقوب خان، پدر ميرزا ملكم خان، كه ميرزا تقى خان را مى شناخت و 
زمانى نيز در شمارنزديكان او بود، در رساله منتشر نشده اى كه پس از قتل 

او در آن . امير به رشته تحرير كشيده، نكته هايى از سخنان او را آورده است 
رساله با اشاره اى به نيم سده ميان مرگ نابهنگام عباس ميرزا و قتل اميركبير، 

 :به درستى گفته است كه 
دفعه اول از وفات : ايران، به فاصله پنجاه سال، سه دفعه از روش ترقى بازماند

مرحوم نايب السلطنه ؛ دفعه دوم از قضيه مرحوم قائم مقام ؛ دفعه سوم از قضيه 
 ٢٣.حوم ميرزا تقى خان مر
 

آنگاه ميرزا يعقوب خان با اشاره اى به اين كه از محرمان راز امير مى بوده، 
 - اين سخن شگفت انگيزراازاو نقل مى كندكه در فكر برقرارى كنس طيطوسيون

constitution  ومنتظر موقع مناسب بوده، اما سياست  -» قانون اساسى «يا
 :ا يعقوب مى نويسدميرز. روسيه مجال نداده است 

ميرزا تقى خان را همه وقت محرم و هواخواه اش بودم ؛ خاصه در روزهاى 
        ً                     كه غالبا  اعتمادانگيز بود، به ] را[دستخط هاى همايون . پريشانى و اضطرارش 

اگر ده يك اينها صدق داشته باشد، «بعد از زيارت گفتم كه . من نشان مى داد
راست مى گويى، اما حرف «: گفت » .داريدجاى اين همه انديشه نيست كه شما 

در اين است كه بندگان شاهنشاهى با يك وجود تنها در مقابل اين همه رخنه 
                                 ً                                 دردمندان سپر خواهند انداخت و البدا  به جهت آسودگى خودشان مرا قربانى 

گفت » چرا چاره تنهايى شاهنشاه را پيش از وقت نديدى ؟«: گفتم » .خواهند كرد
مانع بزرگم روس هاى تو . ادند و اال خيال كنس طيطوسيون داشتم مجالم ند«: 

 ٢۴».منتظر موقع بودم . انگليس كمال همراهى را در باطن وعده مى داد. بودند
فريدون آدميت در توضيح اصطالح كنس طيطوسيون، كه در بيان امير آمده، با 

خط شريف «اشاره اى به تجربه رشيد پاشا، صدر اعظم عثمانى، كه با اعالم 
را ريخت و اين كه سخن امير را » پايه دولت منتظم « ١٢۵۵به سال » گلخانه 

بايد با توجه به آن سابقه فهميد، درباره معناى گفته ميرزا تقى خان مى نويسد كه 
فهميد و اصطالح كنس » با توجه به شرايط تاريخى زمان «آن را بايد 
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. اطالق شده است »» ظمدولت منت«نوعى «به » به ظن قوى «طيطوسيون 
يعنى اداره مملكت را بر پايه قواعد مشخصى استوار ساختن و حقوق و جان و «

به تعبيرى «: آدميت مى افزايد» .مال افراد را ازاعمال خودسرانه مصون داشتن
ديگر، نفى سنت مالك الرقابى و اين كه هرگاه يكى از اركان دولت مورد اتهامى 

 ٢۵».حكمى صادر نگرددقرار گيرد، بدون رسيدگى 
در پرتو اقدامات اميركبير از اميرنظامى تا پايان صدارت و انفصال از خدمت و 
نيز آن چه از نامه هاى او دردست است، مى توان از اين فقره از رساله ميرزا 

را به معناى » خيال كنس طيطوسيون «يعقوب خان تفسيرديگرى عرضه كرد و 
فريدون آدميت، در اميركبير و ايران، به . گرفت » قانون اساسى «برقرارى 

به نظر نمى  ٢۶.بهترين وجهى پيچيدگى هاى شخصيت امير را بازنمايانده است 
نوعى «رسد كه در نخستين سال هاى سلطنت ناصرالدين شاه صرف برقرارى 

پيشرفت هاى  ٢٧.مى توانست به مانع عمده اى برخورد كند»» دولت منتظم «
ردرزمانى اندك، شگفت انگيز بود اما بديهى است كه آن اقدامات اصالحى امي

. اقدامات مى بايست درمحدوده اصالحاتى در درون سلطنت مستقل باقى مى ماند
آن  اما اقدامات اميركبيربااصالحاتى درمحدوده سلطنت مستقل آغازشد،

اصالحات درصورتى به نتيجه مى رسيد كه قانون اساسى استقالل سلطنت را 
هيچ اصالح سياسى نمى تواند از ظاهر مناسبات اجتماعى، . كردمحدود مى 

ترديدى نيست كه اميركبير . اقتصادى وسياسى به باطن ساختار قدرت ميل نكند
همه . به عنوان اصالح طلبى راستين و پيگيربه اين نكته التفات پيدا كرده بود

مبين اين نكته منابعى كه فريدون آدميت، دراميركبيروايران، به دست داده است، 
اساسى است كه اصالحات امير تا جايى پيش رفته بود كه مى بايست درمناسبات 
قدرت ميان او و ناصرالدين شاه تجديد نظر عمده اى مى شد؛ درنامه هاى ميرزا 
تقى خان به شاه نيز اشاره هايى به اين امر آمده است و از مضمون آن نامه ها 

به هر حال اگرچه اميركبير درعالم نظر، سخنى مى توان به اين نكته پى برد كه 
از مشروطيت سلطنت و انتقال حكومت به صدارت به ميان نمى آورد و رعايت 

اگرچه  ٢٨.مقام شاه را مى كند اما درعمل او مستقل بودن سلطنت را نمى پذيرد
تعيين كرده بود، به شاه مى » صرف جيب مبارك «امير درباره مبلغى كه براى 

و … معلوم است كه جميع اين وجه و وجوه ايران مال و ملك پادشاه «نوشت كه 
» صرف جيب شاه «اما او با تعيين » همه براى مصرف وجود همايون است 

در جاى ديگرى در پاسخ به  ٢٩.دست او را در تصرف در بيت المال بسته بود
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ويسد كه مطلبى به امير نوشته بود، مى ن» وجه شاهى «نامه شاه كه گويا درباره 
گاه هست كه خاك پاى همايون معلوم شده باشد فدوى در وجوه مخارج اتفاقى «

و آن گاه با طفره رفتن ازاصل » مضايقه و خوددارى مى كند… قبله عالم 
مطلب، نظر شاه رابه حسن نيت خود جلب مى كند، اما واپسين كالم خود را نيز 

اشد كه به خدا من جميع عالم اينقدر بر راى همايون آشكار ب: بى پرده مى گويد
اگر گاهى جسارتى شود، از آن . را براى راحتى وجود مبارك مى خواهم 

روست كه مى خواهد كه خدمت شما از جهت پول مخارج الزمه معطل نماند و 
 ٣٠.اما خود فدوى دينارى به احدى نخواهد داد…         ً             اال مال كال  ازخودتان است

 
با آن چه پيشتر از صدرالتواريخ درباره قائم قواعدى كه امير برقرار كرده بود، 

آن هر دو . مقام و اهتمام او بر استقرار نظام مالى درست آورديم، مطابقت دارد
اصالح قشون و نظام مالى را شالوده اصالحات مى دانستند و تاكيد ميرزا 

بايد معلوم باشد و » صرف جيب مبارك «ابوالقاسم و ميرزا تقى خان بر اين كه 
شاه را نمى رسد كه پاى از گليم خود بيرون بگذارد، گام نخست در محدود حتى 

در نوشته هاى قائم مقام، از اين رو اشاره هاى چندانى به . كردن قدرت شاه بود
اصالحات او نيامده است كه ميان او و عباس ميرزا در ضرورت اصالحات 

با جلوس دمحمشاه . داختالفى وجود نداشت و در مناسبات آنان تنشى پديدار نمى ش
بر تخت سلطنت، صدارت قائم مقام هشت ماه بيشتر دوام نياورد اما در همان 
چند ماه تعارض نظر و عمل او با منافع سلطنت مستقل و هيات حاكم و دربار 

در اين مورد نيز برخى از نكته هايى كه در نامه نگارى هاى روزانه . آشكار شد
، مى ٣١آمده» نظم ميرزا تقى خانى «درباره  ميان ناصرالدين شاه و اميركبير

مى دانيم . تواند پرتوى بر نظمى كه قائم مقام قصد برقرارى آن را داشت، بيفكند
كه ناصرالدين شاه مردى تن آسان، اهل حرمسرا و بزم و شكار بود، در حالى 

. به شاهى مدير و مدبر و اهل رزم نياز داشت » نظم ميرزا تقى خانى «كه 
ير در پاسخ يادداشت شاه مبنى بر اين كه نمى تواند براى ديدن سان سواره اميركب

به ميدان برود، بر او عتاب مى كند و با شيوه خطابى ويژه خود مى نويسد كه 
اگر آجودان باشى عرض كرده يا خود اختيار فرموده اند، امر با قبله عالم است «
 :يرد و مى افزايدو آن گاه عتاب به شاه را يك پرده باالتر مى گ» 

با اين طفره رفتن ها و امروز و فردا كردن ها و از كار گريختن، در ايران به 
ً                   اين هرزگى، حكما  نمى توان سلطنت كرد يا مردم، ] شدم [گيرم من ناخوش .                
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شما بايد سلطنت بكنيد يا نه ؟ اگر شما بايد سلطنت ! فداى خاك پاى همايون 
 ٣٢نيد؟چرا طفره مى ز! بكنيد، بسم هللا

اشاره اين نامه عتاب آلود به مورد سان سواره محدود نمى شود، بلكه ميرزا تقى 
خان، با استفاده از فرصت، شاه را به خاطر بى توجهى او به امور و بى التفاتى 

 :به كار كشوردارى مورد سرزنش قرار مى دهد و مى نويسد
 

وبعداز استحضار هر روزچرا ازحال شهرخبردارنمى شويد كه چه واقع مى شود
از درخانه و مردم و اوضاع واليات چه خبر مى شود و . چه حكم مى فرمايند
قورخانه و توپى كه بايست به استرآباد برود، رفت يا نه ؟ . چه حكم مى فرمايند

اين همه قشون، كه در اين شهر است، از خوب و بد و سركرده هاى آنها چه 
ار شدند و هم چنين بنده ناخوشم و گيرم وقت خواسته و از حال هرفوج دائم خبرد

هيچ خوب نشدم، شما نبايد دست از كار برداريد يا دائم محتاج به وجود يك بنده 
 ٣٣.اگرچه جسارت است، اما ناچار عرض كردم . اى باشيد

از محدوده تنگ صرف برقرارى » نظم ميرزا تقى خانى «ترديدى نيست كه 
در » خيال كنس طيطوسيون «رفت و  بسى فراتر مى»» دولت منتظم «نوعى «

در اين امر نيز ترديدى نمى  ٣۴.واقع صورتى از سلطنت مشروطه بوده است 
توان كرد كه خود ناصرالدين شاه به رغم دلبستگى شخصى به امير، قبيله شاه، 
درباريان و نيز نماينده دولت روسيه برقرار شدن آن نظم را آغاز پايان سلطنت 

از ديدگاه . اى از ميان برداشتن آن به وحدت كلمه رسيده اندمستقل فهميده و بر
تاريخ انديشه سياسى در ايران، اين نكته در مناسبات ميان شاه و وزير در سده 
هاى متاخر داراى اهميت است كه با صفويان غفلت و تغافلى بى سابقه در 

كه آهنگ تا آغاز دوران جديد تاريخ ايران . آموزش و پرورش وليعهد پديدار شد
انحطاط تاريخى ايران شتاب بيشترى پيدا كرد و به ويژه به دنبال شكست ايران 
در جنگ هاى ايران و روس نيز رخنه اى در اركان باورهاى كهن ايرانيان 
افتاد، اصالحات به وسوسه اى عمده تبديل شد و از آن جا كه گستره فرمانروايى 

راتر نمى رفت، نقش وزيران بسيارى از شاهان از محدوده حرمسراى شاهى ف
تبديل تبريز به دارالسلطنه نايب . در تدبير امور، بيش از پيش، اهميت پيدا كرد

السلطنه از اين حيث جالب توجه است كه وليعهد را از بندهاى خواجه سرايان و 
خاتون هاى حرمسراى شاهى آزاد مى كرد وآموزش و پرورش او را به دست 

وليعهد درعمل فرصتى مى يافت تا در اداره مهم  وانگهى،. وزيران مى سپرد
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ترين ايالت كشور نقشى داشته باشد و اين امر او را براى تصدى امور آماده مى 
با عباس ميرزا و دو قائم مقام دگرگونى عمده اى در شيوه اداره كشور . كرد

» نظم ميرزا تقى خانى «پديدار شد و ميرزا ابوالقاسم، پيش از برقرار شدن 
را راهنماى عمل خويش قرار » طرح نو«ودرافكندن » بساط كهنه «چيدن بر
نخستين بار، گروه هايى از  او خاندان قائم مقام توانستندعباس ميرز. داد

كارگزاران حكومتى جديد را در همان دارالسلطنه تبريز تربيت كنند كه از 
نان كه از سخن پيامدهاى آن نيم سده اصالحات تا قتل ميرزا تقى خان بود، اما چ

سه دفعه از روش ترقى «ميرزا يعقوب خان آورديم، در اين دهه ها نيزايران 
 .و نتيجه مطلوبى عايد نشد» بازماند

كوشش هاى دو قائم مقام در تربيت عباس ميرزا اساسى بود و ميرزا تقى خان 
نيز كه خود از بركشيدگان و تربيت يافتگان مكتب آن دو بود، با انتقال 

دين ميرزا به تبريز آموزش و پرورش او را وجهه همت خويش قرار داد ناصرال
شيوه هاى وزارت . و با مرگ دمحمشاه مقدمات بر تخت نشستن او را فراهم كرد

قائم مقام و اميركبير، ازديدگاه تاريخ وزارت در سده هاى متاخر، به ويژه به 
نصير طوسى و  دنبال يورش مغوالن و با انقراض نسل وزيرانى مانند خواجه

خواجه رشيدالدين فضل هللا همدانى، تمايزى بنيادين با آداب وزارت دوره قاجار 
سبب اين كه درنوشته هاى تاريخى، اگراز افسانه پردازى هاى هواداران . داشت 

ميرزاابوالقاسم و ميرزاتقى خان يا ترهات برخى از منشيان دربارى بگذريم، 
ر وزارت و سياست و دگرگونى هايى كه آنان سخن معقولى درباره مقام آن دو د

ايجاد كردند، گفته نشده، اين واقعيت است كه به دنبال زوال انديشه سياسى و 
شاه بود ونه نمايندگى »نوكرى«انحطاط تاريخ نويسى درايران، اصل دروزارت،

با قتل اميركبير،كه مانع عمده اى برسرراه خوشباشى هاى شاه وبى . مصالح ملى
ى هيات حاكم بود، وزارت به مجراى طبيعى خود بازگشت و درچاه رسمى ها

تمايز ميان دو شيوه وزارت را مى توان از . ويل خواجه سرايى سقوط كرد
مقايسه مضمون نامه اى كه ميرزا آقاخان نورى به ناصرالدين شاه نوشته است، 

مه زير را خان ملك ساسانى نا. با آنچه پيشتر از ميرزا تقى خان آورديم، دريافت
روزى كه قرار بوده است شاه براى ديدن . از اسناد كتابخانه سلطنتى آورده است

هوا «: سان از قشون به ميدان برود، ميرزا آقاخان در يادداشتى به او نوشت
ارغوانيه عيش …سرد است؛ ممكن است به وجودمبارك صدمه اى برسد

قاخان، آنجا كه شرايط ، به تعبيرخود ميرزا آ»شخص اول ايران«همان٣۵»!كنيد
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ايجاب مى كرد، در ادامه شعبده بازى هاى عارفانه ميرزا آقاسى، دستور مى داد 
ساعت سعد و نحس خوشباشى هاى شاه را تعيين كنند و آن را به او اطالع مى 

خان ملك ساسانى از اسناد بايگانى سلطنتى نظر منجم باشى را به قرار زير . داد
 .آورده است 
ت زفاف، چون راى مبارك قرار گرفته كه شب طالع وقت تعيين و در باب ساع

به خاك پاى مبارك عرض شود، شب جمعه، بهترين شب ها است، قمر در برج 
حوت درحدود برج زهره، كه كوكب غرض وبهجت وشادى است و به 
خصوصه اين كوكب در طالع مبارك مدخليت زياد دارد و قمر در نظر دوستى 

درجه طالع مبارك اختيارى برج انتها از طالع مبارك اصلى او مقبول از وى و 
و خانه يازدهم هم ازطالع مبارك تحويلى، كه قوس باشد و درجه طلوع زحل 
قنطورس، كه از كواكب ثابته سعد در قدر اول است و مزاج زهره را دارد، ان 

در شاءهللا تعالى، سعادتى عظيم متحد با درجه طالع دهد و شعاع و جرم مشترى 
درجه طالع مبارك وسهم التزويج در درجه طالع مشترى و سهم االوالد در وتد 
عاشر و نيرين دروتد، يعنى پنج ساعت و بيست دقيقه از غروب آفتاب شب 

 ٣۶.جمعه رفته در ساعت زهره، ان شاءهللا تعالى، مبارك و ميمون است 
به تعبير » نى نظم ميرزا تقى خا» «شخص اول ايران «بدين سان، با تدبيرهاى 

تملق و چاپلوسى و سبك مغزى و ناكسى و «خان ملك ساسانى به درجه اى از 
ميرزا آقاخان نورى  ٣٧.نبود» مافوق آن متصور«هبوط كرد كه » فرومايگى 

در پنبه كردن رشته هاى امير تا جايى پيش رفت كه، با سوءاستفاده از باورهاى 
بازديد از قورخانه برود از قول  خرافى شاه، روز ديگرى كه او مى بايست به

حديثى «و به گفته خان ملك ساسانى، » تحت الشعاع است «منجم باشى نوشت 
و در » ذكر مى كند كه در موقع تحت الشعاع از همه كارى بايد دست كشيد

مناسبت ديگرى نيز كه شاه، پس از مراسم سالم عيد قربان، تصميم گرفت شب 
آنجا پشت كوه قاف است؛ سه شب متوالى «:  را در داووديه بگذراند، نوشت

مهم ترين هدف اين شيوه وزارت، كه در دوره قاجار به  ٣٨»!عيش بفرماييد
ويژه با صدارت ميرزا آقاسى آغاز شد و ميرزا آقاخان نورى نيز آن را به كمال 

نورى در همه عرصه هاى  ٣٩.بود» نظم ميرزا تقى خانى «رساند، بر هم زدن 
قائم مقام و اميركبير بود و سامانى را كه آن دو براى تبديل حكومت، نقيض 

سلطنت قاجاران از نظامى قبيله اى به دولت جديد برقرار كرده بودند، يكسره از 
آموزش و پرورش شاه بخشى از كوشش هاى گسترده ميرزا ابوالقاسم . ميان برد
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آقاسى با  ميرزا. و ميرزا تقى خان براى ايجاد دولت جديد به شمار مى آمد
خرافات عرفان زده و ميرزا آقاخان با هرزه درايى هاى خود پايه هاى آن دولت 
جديد در حال ايجاد را از ميان بردند و به ويژه نظام نخبه گراى قائم مقام و 
اميركبير را كه از مهم ترين ابزارهاى ايجاد دولت جديد بود، يكسره تعطيل 

ه اى نوريان به نظام قبيله اى قاجاران بسته كردند و بدين سان، پيرايه نظام قبيل
 :مى نويسد ١٢٧۵دمحمجعفر خورموجى در ضمن شرح وقايع سال . شد

چون دررعايت خويش وتباربى اختيار بود،كافه منسوبان و متعلقان تا همسايگان 
ايشان، بل اهالى بى شعور نور و كجور را حتى المقدور حاكم بالد گرداند و 

هر جا احمقى بود، از شراب هوش رباى دولت مست آمد و  .مالك الرقاب عباد
بعضى از مالك سيرتان آن … هر كجا ابلهى، با عيش و نعمت همدست گرديد

كلوا ما فى «قوم، چون لقب مقلوب خود را بر ملك اضافه ديدند، به ذيل تنزيل 
تمسك جسته، رقم تمليك برمايملك اهالى ممالك كشيده، تعدى را » االرض ماال

اگر، . مملكت الزم وتملك و تصرف در ما ورما مظلومين را مالزم شدند در
، سخنى نه بر وفق خاطرخواه مسموعشان افتادى، جانى، بل خاندانى  نعوذ با

هرناحيتى از ايران كه به تصرف آن بى دينان بود، ويران شد . را بر باد دادندى 
و كف كريمان و ]  خالى[و خزانه سلطان،چون دل عاشقان، ازصبر و قرار، 

 ۴٠.كيسه مفلسان بى درهم و دينار گرديد
در پرتو اين دگرگونى هاى عمده در شيوه وزارت، كه اشاره هايى اجمالى به آن 

نظم ميرزاتقى «و برقرارى » خيال كنس طيطوسيون «آورديم، مى توان معناى 
براى براى گذار از نظام قبيله اى به دولت جديد و كوشش قائم مقام » خانى 

اشاره اجمالى . را فهميد» طرح نو«و درافكندن » اين بساط كهنه «برچيدن 
و » مجلس وزارت «اعتمادالسلطنه به دريافتى كه ميرزا ابوالقاسم از تمايز ميان 

سلطنت پيدا كرده بود، از اين حيث از نظر تاريخ انديشه سياسى داراى اهميت 
ون مفهومى عمده در دگرگونى است كه چنين دريافتى از نظام حكومتى، هم چ

هايى بود كه در آگاهى كارگزاران حكومتى دارالسلطنه تبريز، به دنبال شكست 
ميرزا ابوالقاسم قائم مقام . ايران در جنگ هاى ايران و روس، پديدار شد

فراهانى و خاندان او و البته انجمنى از نخبگان كه او در دارالسلطنه تبريز گرد 
ن درون حكومت، نخستين تالش براى برقرارى حكومت آورده بود، از بيرو

مشروطه را آغاز كردندكه اگرچه به نتيجه اى نرسيد اما به هر حال راه را 
براى اصالحات اميركبير، ميرزاحسين خان مشيرالدوله، سپهساالر اعظم بعدى 
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و رجال اصالح طلبى مانند دمحمخان مجدالملك و ميرزا على خان امين الدوله 
 .كردهموار 

در فصل ديگرى درباره جايگاه گزارش هاى سفرنامه نويسان ايرانى كه با 
تشكيل دارالسلطنه تبريز به كشورهاى بيگانه رفتند و در نوشته هاى خود 
گزارشى از سامان نوآيين نهادهاى جديد عرضه كردند، بحث خواهيم كرد، اما 

مجراى برخى از همان  اين نكته را به مناسبت يادآور مى شويم كه قائم مقام از
گزارش ها دريافتى از نظام مشروطه، به ويژه در انگلستان، پيدا كرده بود و 
چنين مى نمايد كه ميرزا نخستين رجل سياسى ايران بود كه كوشش كرد 

اين آشنايى با شيوه . دگرگونى هايى بنيادين درسلطنت مستقل ايران ايجاد كند
در دوره اى از تاريخ ايران كه مقدمات هاى تدبير امور در كشورهاى بيگانه 

انديشه سياسى سنتى مانعى مهم براى فهميدن سامان سياسى نوآيين اروپايى به 
شمارمى آمد، كارى سترگ بود،اما دانش سياسى ميرزاتقى خان وميرزا 

از محدوده اطالعاتى كه در سفرنامه ها  -و البته بينش سياسى آن دو - ابوالقاسم 
اگردانش سياسى آن دو تنها به آموخته هاى آنان محدود . مى رفتآمده بود، فراتر

ميرزاتقى . مى شد، ازديدگاه تاريخ انديشه سياسى، امروز اهميتى نمى داشتند
خان و ميرزا ابوالقاسم به رغم تفاوت هايى كه در شخصيت و نيز آموزش و 

يران مدير پرورش آنان وجود داشت چنان كه پيشتر نيز اشاره كرديم، از تبار وز
و مدبر عصر زرين فرهنگ ايران بودند و دانش سياسى زمان خود را با بينش 
سياسى وزيرانى مانند خواجه نظام الملك طوسى و رشيدالدين فضل هللا همدانى 

قائم مقام و اميركبير با دريافتى كه از سرشت دوران جديد و . درآميخته بودند
د در شرايطى كه ديرى بود تا نهاد الزامات آن پيدا كرده بودند، كوشش كردن

سلطنت از نمايندگى مصالح ملى بازايستاده بود، وزارت را به نهادى تبديل كنند 
. كه بتواند پاسدار حوزه مصالحى باشد كه از قلمرو نهاد سلطنت بيرون رفته بود

اين تعارض ميان دو حوزه وزارت و سلطنت از ويژگى هاى سده هاى متاخر 
چنان كه در جاى ديگرى نيز اشاره كرده ايم، با پايان : وددوره اسالمى نب

فرمانروايى خاندان هاى ايرانى، به ويژه با غزنويان و سلجوقيان، تعارضى بى 
سابقه ميان دو نهاد سلطنت و وزارت پديدار شده بود اما با آغاز دوران جديد 

د آمد و تاريخ ايران دگرگونى هايى عمده در سرشت نهاد سلطنت و دربار پدي
بديهى . امكان پذير نمى شد» مجلس وزارت «تامين مصالح ملى جز در حوزه 

است كه در اين دوره وزيرانى مانند قائم مقام و اميركبير استثناهايى بيش نبودند 
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و عاقبت ناميمون آن دو نيز نشان داد كه تعارض ميان دو نهاد سلطنت و 
ملى جز در حوزه نهاد  وزارت به درجه اى رسيده است كه تامين مصالح

معناى اين كه تاريخ نويسان به كوشش هاى قائم مقام . وزارت ممكن نخواهد شد
كنس «اميركبير براى برقرارى » خيال «در استقالل مجلس وزارت و 

اشاره كرده اند، جز اين نيست كه تعارض دو نهاد وزارت و » طيطوسيون 
. در حوزه سلطنت ممكن نبود سلطنت به جايى رسيده بود كه تامين مصالح ملى

ميرزا ابوالقاسم و ميرزاتقى خان با تكيه بر بينش سياسى خود دريافتى از وضع 
نوآيين ايران آغاز دوران جديد پيدا كرده بودند و با اقدام بى سابقه خود كوشش 
كردند دگرگونى عمده اى در نهاد سلطنت براى سازگار كردن آن با وضع جديد 

 .ايجاد كنند
 

م مقام چنان كه خود او در مقدمه رساله جهاديه كبير گفته است، بيشتر به ادب قائ
تمايل داشت اما به عنوان اهل سياست نيز با الزامات قدرت سياسى آشنايى 

ميل «قائم مقام در آن مقدمه مى نويسد كه اگر او تابع . ژرفى به هم رسانده بود
الى عصر به ضبط فرايد نظم طبايع مى شد، امكان داشت كه از جميع فوايد فض

جز » گويد و جويد«، آنچه »مخالف اغلب طباع «اما اينك » و نثر رغبت كند
قائم مقام در پاسخ به ميرزا ابوالقاسم، وزير  ۴١.نيست » مسائل جهاد و دفاع «

جواب بى «كرمانشاهان، كه مشورتى با او درباره وزارت خود كرده و از او 
اشاره كرده است كه با » عمل ديوان «خى از الزامات بود، به بر» پرده خواسته 

من خود «قائم مقام مى نويسد كه از آنجا كه . حال خود او نيز بى مناسبت نيست 
ازاين كارخونخوار بسيار ضرب خورده و ضرب بسيار ديده ام و از خونخوارى 

، ، پيش از آن كه ميرزا ابوالقاسم وارد عمل ديوان شود»اين كار ترسيده ام 
 :نظر مساعدى نداشته ام، اما» بى راه گريز و سپر بال«نسبت به دخالت او درآن

بعد از آن كه در حلقه خودمان داخل و به خدمت ديوان دخيل و به كلى كافى و 
را به هيچ وجه موافق صالح و …كفيل شديد، اين اقاله و انكارواعاده و استغفار

 ۴٢.منتج خير و صالح نمى دانم 
والقاسم نخست در زى عالمان دين بود و با خلع كسوت ديانت در آن ميرزا اب

خلعت سياست درآمده بود، يعنى به گفته قائم مقام آخرت را با دنيا سودا كرده 
و سرشت قدرت به هم » عمل ديوان «قائم مقام كه آشنايى ژرفى با طبيعت . بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٥٨                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

ج از آن رسانده بود، مى دانست كه ورود در عمل ديوان امرى ممكن و خرو
. را پايانى نيست، پس بايد مردانه در آن گام نهاد» بى راه گريز«ممتنع است؛ آن 

قائم مقام با اشاره اى به سابقه ميرزا ابوالقاسم، وزير كرمانشاهان، مى نويسد كه 
كار شما بالفعل، از آن . مالها در لباس آخرت اند و ميرزاها با اساس كار دنيا«

داى نكرده با اين اساس نگذرد، العياذ با از آن جا لباس گذشته است و اگر خ
هوسناكى تا . نه كار آخرت كردى نه دنيا… رانده و از اين جا مانده خواهيد بود

پاى دوام و ثبات بفشار، كار خود ! كى ؟ عبث كارى تا چند؟ مرد مردانه باش 
ان نظر رايج قائم مقام اين تمايز دنيا و آخرت را از باب بي» !را به خدا بگذار

مى آورد وگرنه در نظر او كه به سياست تامين مصالح عالى اعتقاد داشت، از 
ديدگاه قدرت سياسى و عمل ديوان، پيوند دنيا و آخرت پيچيده تر از آن بود كه 
به صورت چنين تمايزهايى بتوان بيان كرد و ميرزا بر آن بود كه كار آخرت را 

امر عقبى «ادامه همان مطلب مى نويسد كه  با دنيا مى توان ساخت، چنان كه در
قدرت سياسى و مناسبات قدرت، پيوسته، ميدانى ايجاد  ۴٣»!را از راه دنيا بساز

مى كند كه نه توضيح آن با منطق فهم عمومى ممكن مى شود و نه بيان آن به 
زبان رايج انديشه سياسى سنتى، بلكه عمل ديوان پيامدها و قدرت سياسى 

 در همان پاسخ به نامه. د كه بايد به آن تن در دادالزاماتى دار
وزير كرمانشاهان، كه به فقراتى از آن اشاره كرديم، قائم مقام به يك نكته ديگر 

» مصلحتى ديگر«وزير كرمانشاهان . در الزامات عمل ديوان اشاره كرده است 
» ده مشتبه نبودن جواب را به قيد قسم شرط نمو«از ميرزا ابوالقاسم كرده و 

بود، كه البته چون سواد نامه او در دست نيست، از مضمون آن اطالعى نداريم، 
اما از فحواى پاسخ قائم مقام مى دانيم كه گويا ميرزا ابوالقاسم از او درباره 

قائم مقام در . پرداخت وجوهاتى به اطرافيان شاه در تهران پرسيده بوده است 
كه ورود در هر كارى الزاماتى دارد و  ادامه استدالل پيشين خود مبنى بر اين

كه حاليا مصلحت وقت در «نمى توان به آن تن در نداد، اين بار نيز مى نويسد 
تن به قضا در داده و بند از گلوى هميان گشاده با كمال جالل «كه » آن مى بينم 

بچه هاى «و از مخاطب خود مى خواهد كه از آن جا كه » وارد دارالخالفه شويد
هر «، به »به زر و سيم سر فرود آرند«، كه »را خودتان بهتر مى شناسيد تهران

اين «آن گاه قائم مقام مثل عربى را مى آورد كه . »كه هر چه خواهد بدهيد
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و نظر به سابقه مخاطب، كه بر » !نخستين شيشه اى نيست كه در اسالم شكست 
ر كسوت ميرزايى اگر خواهيد خس تماليى را د«ما معلوم نيست، مى افزايد كه 

 ۴۴».خرج دهيد، از پيش نمى رود و كار عيب مى كند
در بينش سياسى قائم مقام، قلمرو قدرت سياسى، حوزه مصالح عمومى است و 
او اين ضابطه اساسى را به هر مناسبتى وارد مى كند و آن را راهنماى عمل 

ن جديد پيدا ديوان مى داند، اما اين حوزه مصالح عالى، با مختصاتى كه در دورا
قائم مقام، چنان كه از منشآت او . كرده است، قلمرو اخالق خصوصى نيست 

برمى آيد، در ديانت خود بسيار استوار بود، اما او ديانت و بيشتر از آن اخالق 
دربرخى ازنامه هاى خصوصى . خصوصى خودرا به هرمناسبتى وارد نمى كند

ست و بر پايه آن اشاره ها مى ميرزا اشاره هايى به اخالق خصوصى او آمده ا
توان گفت كه قائم مقام مردى داراى اصول، سخت گير نسبت به خود و 
اطرافيان خود و سخت كوش بوده و هيچ امر جزيى از نظر باريك بين او فوت 

قائم مقام همين اعتقاد به اصول، سخت گيرى و سخت كوشى را . نمى شده است 
اولى به كار مى گرفت، اما بديهى است در حوزه مصالح عمومى نيز به طريق 

غايت حوزه مصالح عالى، . كه حدود و ثغور آن دو را خلط نمى كرده است 
در نامه . تامين مصالح است و اين جز با توجه به منطق ويژه آن ممكن نيست 

بند از گلوى «و » تن به قضا در دادن «اى كه فقراتى از آن را آورديم، قائم مقام 
دانست، » با كمال جالل وارد دارالخالفه شدن «را از الزامات »  هميان گشادن

اگرچه، از ديدگاه اخالق خصوصى، به اشاره به مخاطب خود نوشت كه اين 
و معناى اين اشاره آن بود كه » نخستين شيشه اى نيست كه در اسالم شكست «

 گام نخست در مناسبات قدرت فهميدن حدود و ثغور قلمروهايى است كه رجل
در حوزه مصالح عمومى . سياسى نمى تواند در نسبت ميان آنها نينديشيده باشد

هيچ نسبت ساده اى وجود ندارد، هم چنان كه نسبت مختصات حوزه مصالح 
عمومى و قلمرو اخالق خصوصى امرى پيچيده و بغرنج است و بازتاب اين 

شود، مى بغرنجى ها راحتى در واژه هايى كه دردو قلمرو به كار گرفته مى 
اگرچه قائم مقام، به تواضع، به ميرزا صادق وقايع نگار نوشته بود كه . توان ديد

اما زبان در  ۴۵»بنده مخلص را با حرف و صحبت ملك و دولت چه كار است «
كام او از ذوالفقار آخته بيشتر كارگر بود و چنان نسبتى با زبان داشت كه هيچ 
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در نامه اى به فاضل خان . شد يك از ظرافت هاى زبان از او فوت نمى
  :گروسى، قائم مقام دو بيت از سعدى نقل مى كند كه

 
 مرا پير داناى مرشدشهاب

 دواندرز فرمود بر روى آب
 يكى آن كه بر خويش خودبين مباش

 دگر آن كه بر غير بدبين مباش
كه مى توان به او بدبين نبود، در شعر سعدى، در معناى اخالقى آن » غيرى «

اخالق خصوصى نيست » غير«سياست، به ضرورت، » غير«رفته، اما  به كار
اگر در اخالق خصوصى بدبين بودن بى دليل به غير جايز نيست، در قلمرو . 

مناسبات قدرت خوشبين بودن بى رويه به غيرگناهى بزرگ و نابخشودنى است، 
مقام  قائم. اخالق، به اسم، با غير سياست يكى است و نه به رسم » غير«زيرا 

مراد از اين غير «كه در قطعه سعدى آمده، مى نويسد كه » غيرى «در توضيح 
قلمرو قدرت سياسى، بيشه  ۴۶».بره ها و گوسفندها است، نه سگ ها و گرگ ها

گرگ هاى گرسنه است، بايد آن بيشه و گرگ هاى آن را شناخت و آن گاه كه 
قائم مقام در . كرد آشكار» سيف وسنان … برهان قاطع «ضرورت ايجاب كند، 

نامه اى به همان وقايع نگار، كه پس از شكست سردار ترك چوپان اوغلى و فتح 
دولت ايران عازم بغداد بود، نوشته، به برخى از ظرافت هاى بينش سياسى خود 

 .اشاره كرده است 
در اين نامه به ميرزا صادق وقايع نگار، قائم مقام، مانند برخى ديگر از نامه 

در منشآت آمده، واژه ها را هم چون شمشير به كار مى گيرد و حتى  هايى كه
ضرباهنگ واژه ها و تركيب آنها به گونه اى است كه هر عبارتى گويى ضربه 

وانگهى قائم مقام به عنوان رجل سياسى آگاه از . شمشيرى است كه فرود مى آيد
مصالحه و مصالح و سردار جنگى كه همه زواياى ميدان را مى شناسد، زبان 

برهان قاطع تيغ را در كنار هم مى آورد و بيان او به گونه اى است كه صداى 
قائم مقام . چكاچاك تيغ هاى آبداده آخته را مى توان از ضرباهنگ واژه ها شنيد

اميد هست كه به وضع خوب، بى جنگ و «مى نويسد ما اهل جنگ نيستيم و
دولت او عالقه اى ندارد كه . »آشوب، مقاصد اين دولت در آن دولت ساخته شود

خواهش «گردد و بر آن است كه » بار ديگر، تيغ جدال بين المسلمين آخته «
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، اما »هاى اين دولت همه امورجزيى هم سلمه است و شريعت ما سهله سمحه 
بالفاصله به وقايع نگار خاطرنشان مى كند كه اين طور نيست كه ما عالقه اى 

به تاييد «ما از اين رو صلح مى خواهيم كه دشمن  به جنگ نداشته باشيم، بلكه
صلح طلبى ما از جنگاورى . است » شاه مردان، ضربى خورده و حسابى برده 

» سپاه مستعدى «است براى تامين مصالح ملى و پشتوانه صلح طلبى ما نيز 
ميرزا با اين استدالل اظهار اميدوارى . »قالع مسترد شود«است كه بايد برود و 

اميدوارى قائم مقام به امكان » .ان شاءهللا، آرامى خواهند گرفت «د كه مى كن
صلح پايدار ناشى از شناخت او از دشمن و مرتبه خردمندى اوست كه مردمانى 

اين قدر سبك و تنگ و جاهل نيستند كه دنبال گرد «اند و »سنگين و متين «
نيز » ايالت بابان « قائم مقام درباره. »صحرا بيفتند و از پى مرغ در هوا روند

و » از آفتاب روشن تر است كه نوكر قديم اين دولت قويم اند«مى نويسد كه آنان 
بنابراين نبايد سر از چنبر اطاعت دولت ايران خارج كنند، اما اين نكته نيز بايد 

اگر منكر «پس . معلوم وقايع نگار باشد كه پشتوانه صلح طلبى جنگاورى است 
انى قاطع، مثل همراهان سرتيپ، با نظم و ترتيب و سيف و مشاجرى باشد، بره

واژه هاى نامه قائم مقام نيام ذوالفقار » .و سنان، طوع العنان در دست دارند
اوست و ميرزا ابوالقاسم هيچ واژه اى را نمى نويسد كه تيغى آبداده در آن تعبيه 

ه ها كه بر تيغ هاى نكرده باشد، اما آنچه در بينش سياسى قائم مقام نه تنها بر واژ
آبداده فرمان مى راند و در واقع، فصل الخطاب و برهان قاطع نهايى است، جز 

نيست، تنها ضابطه اى كه به يكسان مى تواند به جنگ و صلح » صالح دولت «
از اين رو قائم مقام وظايف سفير، مسئوليت ها و حقوق او . خصلت عادالنه بدهد

خاطرتان جمع باشد و «: ى مى كند و مى نويسدو البته، ضابطه عمل را يادآور
و جان كالم را در » به قلب ثابت و ساكن و حواس مجموع مطمئن حرف بزنيد

و هرچه دلتان مى خواهد «اين عبارت كوتاه، اما شگفت انگيز، مى آورد كه 
بديهى  ۴٧.»بگوييد و صالح دولت تان است، همان را بكنيد و انصاف بدهيد

صالح «م قائم مقام، در اين عبارت و همه نامه هاى ديگر، است كه واپسين كال
است، اما اين كه گفتيم در آن عبارت كوتاه نكته شگفت انگيزى نيز » دولت 

وجود دارد، از اين روست كه در نخستين نگاه به نظر مى رسد كه تضادى ميان 
 . وجود دارد» صالح دولت تان «و » دلتان بخواهد«دو جزء 
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 )قسمت دوم و پايانی(و طرح نو  بساط كهنه

 
اگر قائم مقام تنها اهل ادب بود، مى توانستيم اين فرض را بپذيريم كه اين قرينه 
پردازى به ضرورت رعايت سجع آمده است، اما اين كه ميرزا ابوالقاسم در نامه 
اى چنين خطير و پرمخاطره كه هيچ واژه اى در آن از سر بازيچه نيامده 

رقم وليعهد «ايى شود، امرى بعيد مى نمايد به ويژه اين كه در مرتكب چنين خط
كه قائم مقام آن را نوشته، خسرو ميرزا را براى سخنى » به نواب خسرو ميرزا

. كه خودسرانه به فرمانرواى گرجستان گفته، مورد عتاب قرار داده است 
 درباره ماجراى عزيمت خسرو ميرزا به روسيه در فصل ديگرى سخن خواهيم

گفت اما همين قدر اشاره مى كنيم كه او از طرف دولت ايران براى عذرخواهى 
آن گاه كه در دارالسلطنه . از قتل گريبايدوف به حضور امپراتور گسيل داشته شد

كه خسرو ميرزا بدون اجازه » ثابت و آشكار گرديد«تبريز به نايب السلطنه 
حال آن كه ما در اين باب «سخنى با فرمانرواى گرجستان در ميان نهاده است و

، قائم مقام نامه اى به خسرو ميرزا »   ً                                 اصال  فرمايشى به آن فرزند نكرده بوديم 
به زودى عرضه داشت … جواب آن رقيمه را «نوشت و درآن از او خواست تا 

نمايد تا بدانيم آن فرزند، در اين خصوص، چه گفته و به تجويز و استصواب 
يادآور مى شويم كه خسرو ميرزا فرزند » الع او؟اميرنظام حرف زده يا بى اط

عباس ميرزا بود و رياست هيات ايرانى را بر عهده داشت، اما از اين نامه چنين 
نمى بايست » به تجويز و استصواب اميرنظام «بر مى آيد كه خسرو ميرزا جز 

بنابراين اگرچه خسرو ميرزا فرزند وليعهد بود، اما او را  ۴٨.سخنى مى گفت 
مى رسيده است كه سخن دل خود را بگويد، در حالى كه ميرزا صادق وقايع ن

نگار از منشيان و كارگزاران دارالسلطنه تبريزبود، اما قائم مقام اين حق را به 
جالب توجه است كه قائم مقام در دنباله همان رقم وليعهد مى افزايد . او داده بود

 :كه 
ند، اگر همه بر وفق صواب باشد و خودسر بگويد و بك] خسرو ميرزا[هر چه 

مايه انجام خدمات افزون از حساب گردد، باز مقبول ما نيست، بل مطرود است، 
چرا كه تخلف از امر و فرمان كرده و تجاوز از دستورالعمل نموده كه بدترين 

 ۴٩.گناه است 
اگرچه در نخستين نگاه چنين مى نمايد كه تعارضى ميان مضمون اين دو نامه 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٦٣                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

دارد، اما با تكيه بر آن چه از عمل و نظر قائم مقام در سياست مى دانيم،  وجود
در هياتى . مى توان گفت كه هيچ تضادى ميان مضمون آن دو نامه وجود ندارد

كه به روسيه اعزام شد، خسروميرزا به عنوان فرزند عباس ميرزا، اگر بتوان 
ن اميرنظام نماينده گفت، تنها رياست صورى هيات را برعهده داشت و دمحمخا

در همان نامه قائم مقام نظر خسروميرزا را به . به شمار مى آمد» صالح دولت«
همين يك كلمه بود كه از صالح «اين نكته جلب مى كند كه دستور عباس ميرزا 

و سخن اميرنظام بيرون نرود و سخن احدى را جز او نپذيرد و هرچه به 
يك نوع خودسرى «يرزا در فرزند خود عباس م ۵٠».صوابديد او بگويد و بكند

سراغ داشت كه با امر خطير صالح دولت سازگار نبود، اما » و خودپسندى
وقايع نگار و اميرنظام نمايندگان راستين صالح دولت بودند و از اين رو آنان را 
مى رسيد كه هر چه دلشان خواست بگويند، زيرا جز به مصالح لب نمى 

ن كه اصل در بينش سياسى قائم مقام اين است كه خالصه كالم اي ۵١.گشودند
صالح دولت را تنها رجال دولتخواه مى دانند و آنان عين صالح دولت اند، زيرا 
منافع آنان عين مصالح دولت است و در دل آنان جز هواى مصلحت دولت نيست 

از نمونه هاى بارز اين رجال در نظر قائم مقام عباس ميرزا بود و ميرزا . 
لقاسم، دربرخى ازنامه هاى خود، طرحى از صورت و سيرت او را عرضه ابوا

در فقره اى از يكى از مشق ها و مسودات، قائم مقام نخست، به . كرده است 
موقعيت جغرافياى سياسى ايران و پرمخاطره بودن آن اشاره مى كند و آن گاه 

ف بحر و بر اين ملك مختصر را كه از سه طر: درباره نايب السلطنه مى نويسد
با روم و روس مجاور است و جميع اوضاعش با ديگر ممالك مغاير، مالك 
الملكى چنين بايد، رزم خواه و نه بزم خواه، نامجو و نه كامجو، چنان كه اين 

چيت و كرباس . وجود مسعود به نانى قانع است وعزمش به جهانى قانع نيست
وعيش نخواهد،ناى فتح ونصرت خواهد. مى پوشد ولعل والماس مى بخشد

اگرازكلك جهانش حاصلى است، همين . جنگش به كاراست، نه ناى و چنگ
خالف ملوك ساير جهان . راحت خلق است وزحمت خود، دادن گنج وبردن رنج 

كه گاه وحشيان را صيد كنند وگاه سركشان را قيد، حضرتش را اگر صيدى 
 ۵٢.كردار خوب است، قلوب است و اگرقيدى است، همان گفتار نيك است و 

نامه ديگرى از نايب السلطنه به ميرزا دمحمعلى آشتيانى مستوفى مامور مصالحه 
با دولت عثمانى به دنبال شكست چوپان اوغلى سردار عثمانى به قلم قائم مقام در 
دست است كه درآن به برخى ازنكته هايى كه تا اين جا در بحث از بينش سياسى 
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 اشاره هاى جالب توجهى آمده است ميرزا ابوالقاسم گفته ايم، 
سياست خارجى هر كشورى ادامه سياست داخلى آن است و هيچ دولت در درون 

 .نابسامانى را نمى شناسيم كه سياست خارجى خردمندانه اى داشته باشد
گزينش و فرستادن سفيران نخستين گام يك سياست خارجى خردمندانه است، 

دولت است و چنان كه گذشت، تنها  زيرا فرستاده سياسى نماينده مصالح
باشند كه منافع خصوصى آنان » صالح دولت«فرستادگانى مى توانند نماينده 

آن گاه كه عباس ميرزا فرزند خود  ۵٣.عين مصالح عالى دولت متبوع باشد
خسرو ميرزا را براى عذرخواهى از امپراتور به روسيه گسيل داشت، از آنجا 

وكالت «در او سراغ داشت، او را » ندىيك نوع خودسرى و خودپس«كه 
از نظر تشريفات سياسى، فرستادن خسرو ميرزا به عنوان رياست . نداد» مطلقه

هيات ايرانى از اين حيث الزم بود كه هيات به حضور امپراتور روسيه بار مى 
يافت و نظر به اهميت موضوع مى بايست نماينده اى از خاندان سلطنت در 

فت، اما نماينده راستين دولت ايران جز دمحم خان اميرنظام راس آن قرار مى گر
 .نبود

ميرزا دمحمعلى آشتيانى فرستاده دولت ايران در نامه اى كه در دسترس ما نيست، 
با تعريف از خردمندى و كاردانى سرعسكر ارزن الروم كه از طرف دولت 

ى دانا و مرد«عثمانى مامور مذاكره بود، به عباس ميرزا نوشته بود كه او 
قائم مقام در پاسخ به آشتيانى به داليلى كه موجب گزينش » .عارف و واقف است

چنان نيست كه وكيلى : او در اين امر خطيرشده بود، اشاره مى كند و مى نويسد
آن عاليجاه كه او . كه ما از اين دولت فرستاده باشيم، نادان و جاهل و غافل باشد

ظره و استاد در فنون محاوره ديده و دانسته را به آن شدت عالم به آداب منا
است، اين مطلب را نيز بداند كه اگرما پايه آن عاليجاه را درهمين علوم و فنون 
دون پايه او مى ديديم و بهترو برترنمى دانستيم، با وكالت مطلقه نمى فرستاديم 

.۵۴ 
به  سرعسكر«همين طور ميرزا دمحمعلى آشتيانى در نامه خود نوشته بود كه 
قائم مقام در » .هرچه ماذون است، ناطق است و از هرچه ماذون نيست، ساكت 

پاسخ اين گفته ميرزاى آشتيانى كه در واقع كسب تكليفى از دولت متبوع خود 
براى مذاكره است، به مورد مذاكره با روسيه در باب طالش و قراباغ اشاره مى 

در بغل داشت، چون از صدر «ا آن دو ر» يرملوف با آن كه اختيارنامه «كند كه 
و افزون بر اين قائم مقام نيز به جنگجويى متهم و » چندان مبالغه و اصرارنشد
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را اشد بر « -يعنى عدم اذن به برخى امور  - » همين سخن«از كار بركنارشد، 
 ۵۵».اين تحويل داد و هيچ چيز ديگر نداد و مراجعت كرد

سياست خارجى استنتاج مى كند و به  قائم مقام از اين مورد خاص حكمى كلى در
هر نوكرى «ميرزا دمحمعلى يادآور مى شود كه رسم سفارت جز اين نبايد باشد و 

كه از دولتى مامور چنين خدمتى شود، رسم و قاعده اين است كه همين طور 
آن عاليجاه هم بايد «و از او مى خواهد كه » حرف بزند و غير اين نگويد و نكند

 ».خود را به سرعسكر بشناساندبه همين سياق 
معناى اين سخن آن است كه نماينده ايران بايد برابر اوضاع و احوال آنجا كه 

قائم مقام در آغاز نامه به گونه اى . الزم باشد، به بهانه ماذون نبودن سكوت كند
كه گفته شد، به صراحت به فرستاده نايب السلطنه عباس ميرزا نوشته بود كه او 

وكالت «دارد و بديهى است كه وارد كردن اين قيد اخير با » لقه وكالت مط«
 .ميرزا دمحمعلى آشتيانى سازگار نيست » مطلقه 

قائم مقام در دنباله همين قيد، به نكته اى بسيار پراهميت در انديشه سياسى اشاره 
در واقع و نفس االمر خود را به هرچه خير «مى كند و مى افزايد كه اما او بايد 

چنان كه گفتيم، در بينش  ۵۶».صالح دولت قاهره است، ماذون و مختار داندو 
سياسى قائم مقام اصل در عمل ديوان تامين صالح دولت است و بنابراين 
ميرزاى آشتيانى در محدوده تامين صالح دولت وكالت مطلقه دارد، اگرچه 

اشد تا دست او طرف مذاكره نبايد از وكالت مطلقه نماينده ايران اطالعى داشته ب
نماينده ايران بايد مانند طرف عثمانى دست خود را بسته . براى سكوت باز باشد

در سياست، به ويژه در سياست . نشان دهد، اما بداند كه دست او باز است 
خارجى، واقع و نفس االمر عين ظاهر امور نيست ؛ آن قلمرو صالح دولت 

جى ناظر بر دو قلمرو تامين سياست خار. است و اين قلمرو رابطه نيروها
صالح دولت و تحليل رابطه نيروها است و نماينده سياسى، درمعناى دقيق آن 
بايد چشمى به اين و چشمى ديگر به آن داشته باشد تا بتواند صالح دولت را در 

تمايزى كه قائم مقام در اين مقام، ميان واقع و . محدوده رابطه نيروها تامين كند
هر ميان بود و نمود، وارد مى كند، از اصول بينش سياسى او نفس االمر و ظا

است و به اين اعتبار بايد او را نخستين رجل سياسى دوران جديد ايران به شمار 
اين تمايز ميان واقع و نفس االمر و ظاهر امور در سياست از ويژگى . آورد

ات قائم هاى ميدان رابطه نيروها و قدرت سياسى در دوران جديد است و التف
مقام به اين نكته باريك و دقيق مبين اين امر است كه بينش سياسى قائم مقام 
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اين مطالب را مى توان از آنچه . پيوندهايى با انديشه سياسى جديد داشته است 
. قائم مقام در پايان همان نامه بار ديگر به تصريح و تاكيد، آورده است، دريافت 

بر «بيان اصل بينش سياسى خود مى نويسد كه او خطاب به ميرزاى آشتيانى در 
آن عاليجاه معلوم باشد كه ما هميشه همه جا صالح كل را منظور مى كنيم نه 

پس در سياست اصل و ضابطه درستى هر عملى صالح كل » .صالح خود را
قائم مقام اين نكته . است و معيار تمييز ميان ننگ و نام نيز جز اين اصل نيست 

ارباب ننگ و نام از هيچ چيز نبايد بترسند، مگر «ى افزايد كه ظريف را نيز م
 ۵٧».از زيان زبان عوام و ما اگر از اين فقره احتياط كنيم، ننگ ما نخواهد بود

ضابطه تمييزننگ و نام در قلمرو سياست، نه اخالق خصوصى كه تامين صالح 
ا سطح ظرافت ها و پيچيدگى هاى قلمرو قدرت سياسى نسبتى ب. دولت است 

نازل شناخت و دريافت هاى خام عوام كه به دانش واقع و نفس االمر مناسبات 
. سياسى جاهل است و ضابطه ننگ و نام را اخالق خصوصى مى داند، ندارد

 - كه البته، به آن عمل نمى كنند  -غوغائيان عوام را با ضابطه اخالق خصوصى 
ت ضابطه صالح دولت عمل مى آشوبند و هيچ رجل سياسى كه بايد تنها با رعاي

در سياست از . كند، نمى تواند از درافتادن با عوام به ويژه اوباش طرفى ببندد
زبان عوام زيان هاى بسيار مى تواند تولد يابد و بايد احتياط را از دست نداد تا 

 ».ننگ يا به نام «كرد، به » صالح كل را منظور«بتوان 
ن، دقيق ترين و استوارترين نامه هاى ميرزا اين نامه قائم مقام يكى از پخته تري

است و او توانسته است در نهايت صالبت، تركيبى بديع از صورت نثر روان 
وانگهى به مقياسى كه در خواندن . با مضمونى يكسره نوآئين فراهم آورد

سطرهاى نامه پيش مى رويم، انديشه سياسى قائم مقام و بيان ميرزا اوجى بى 
گفته بوديم كه زبان ميرزا ابوالقاسم ذوالفقار اوست و هر . سابقه مى گيرد

. عبارتى از نوشته او همچون تيغى آب داده است كه بر فرق دشمن فرود مى آيد
قائم مقام در هيچ نامه اى صريح تر از نامه مورد بحث به اين موضوع اشاره 

باب زهاب به دستور شاه، ميرزا دمحمعلى آشتيانى اجازه نداشت در . نكرده است 
محل سكونت ايل بابان و واليات شهر زور، كوى و حرير، در كردستان 
مصالحه اى به زيان دولت ايران انجام دهد، اما عباس ميرزا و قائم مقام مى 

» تصرف و تسلطى«دانستند كه رابطه نيروها به نفع ايران نيست و احتمال دارد 
قائم مقام مى نويسد . برودكه دولت بر آن مناطق داشت، از دست حكومت بيرون 

امضاى قرارداد مبهم عهدنامه اى تنظيم كند كه » به ننگ «كه نماينده ايران بايد 
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جاى سخن براى زمانى كه رابطه نيروها به نفع دولت تغيير پيدا خواهد كرد، 
بماند، يعنى پذيرش ننگ قرارداد موقت براى به دست آوردن نامى كه در آينده 

پيش از اين كه به مطالب ديگر اين نامه مهم بپردازيم، . شدامكان پذير خواهد 
نيازمند » ننگ و نام «يادآورى اين نكته را الزم مى دانيم كه توجه قائم مقام به 

بسطى است كه در توان نگارنده اين سطور نيست و بايد پژوهشى اساسى تر 
نامه هايى آن چه ما در اينجا مى آوريم، با تكيه بر . درباره آن صورت گيرد

 .است كه از او به دست ما رسيده است 
مى دانيم كه ميرزا ابوالقاسم به لحاظ مقام خود و شرايط تاريخى حساس زمان 
مناسبات گسترده اى با فرستاده هاى برخى كشورهاى اروپايى به ويژه عوامل 

برخى از اين نمايندگان . دولت انگلستان در ايران و هندوستان داشته است 
گزارش گفت وگوهاى خود با قائم مقام را به وزارت امور خارجه كشور  سياسى

ما در . متبوع خود فرستاده و به نكته هايى از بينش سياسى او اشاره كرده اند
و در تاييد تفسيرى كه از آن به دست داديم، فقراتى از » ننگ و نام «ادامه بحث 

از فريدون آدميت » ئم مقام سرنوشت قا«اسناد انگلستان را از مقاله اى درباره 
 .مى آوريم تا پرتوى بر مضمون نامه مورد بحث انداخته باشيم 

ترديدى نيست كه در مذاكرات حضورى با نمايندگان دولت هاى بيگانه به ويژه 
آنجا كه صالح دولت ايجاب مى كرده، قائم مقام با صراحت بيشترى سخن مى 

فقرات منشآت او را بايد با توجه به گفته است و به نظر مى رسد كه بسيارى از 
و البته روسيه در  -برخى گزارش هاى مذاكرات با نمايندگان دولت انگلستان 

مورد بحث و  -صورتى كه اسناد وزارت امور خارجه آن كشور در اختيار باشد 
كمپبل وزيرمختار  ١٨٣۵فوريه  ٢۵آدميت به نقل از گزارش . تفسير قرار داد

تصور مى كرديم كه در » احمقانه «ما «: كه نوشته بودانگلستان مى آورد 
آن گاه، او پاسخ قائم مقام را مى  ۵٨».بر قائم مقام فائق آييم » جنگ استدالل«

تا به حال اجراى مواد عهدنامه تركمانچاى را در تاسيس «: آورد كه گفته بود
ى يا مرد«قنسولخانه روس رد كرده ام و تا آخر نيز به هر طريقى باشد، با 

چنين حقى را به هيچ دولت ديگرى هم نمى دهيم چه . رد خواهم كرد» نامردى
در دنباله همين سخنان ميرزا با بيان اين كه  ۵٩» .براى ايران زيان بخش است 

» انهدام ايران به عنوان يك ملت«تاسيس قنسولخانه روس در گيالن موجب «
ولت نيز در اين مورد فشارى خواهد شد، از نماينده انگلستان مى خواهد كه آن د

به دولت ايران وارد نكند، زيرا اين عمل انگلستان با روس ها كه آن عهدنامه را 
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قائم مقام درباره . تحميل كرده اند، فرقى نخواهد داشت » به زور سرنيزه «
تجارت وسيله «: مناسبات بازرگانى ايران با دو قدرت بزرگ منطقه مى افزايد

مملكت فقير و ناتوان مى شود و عاقبتش اين است كه بين دو نابودى تدريجى اين 
… شير قوى پنجه كه چنگال خود را در كالبد آن فرو برده اند، تقسيم خواهد شد

ايران به عنوان ملت واحدى، در زير دندان يك شير جان به سالمت نمى برد چه 
 .رسد به اين كه دو شير در ميان باشند

آورد و ترديدى نيست كه تحت استيالى قدرت آن دو ايران تاب آنها را نخواهد 
 ۶٠».از پا درمى آيد و جان خواهد داد

در جريان مذاكره اى كه مضمون آن را از گزارش كمپبل مى آوريم، فريزر 
نماينده پالمرستون وزير امور خارجه انگلستان كه براى گفت وگو به ايران آمده 

ت هاى قائم مقام گفت كه اعطاى بود، حضور داشت و هم او، در پاسخ به صحب
حق تاسيس كنسولگرى به انگلستان مى تواند پادزهرى در برابر زهر 

» اين جواب دندان شكن«كنسولگرى روسيه باشد، اما به گفته فريدون آدميت 
آن قدر زهر در بدن بيمار ما اثر كرده كه هر آينه «ميرزا ابوالقاسم را شنيد كه 

خواهد بود و هرگاه پادزهرى تند به آن برسد، نه مراقبت نشود، مرگ آن حتمى 
قائم مقام اين نكته را » .فقط از دردش نمى كاهد، بلكه مرگ او را تسريع مى كند

نيز افزود كه اگر انگلستان عالقه اى به مصلحت ايران دارد، مواد عهدنامه 
را مبنى بر حمايت از ايران در صورت تجاوز كشور ثالث تجديد كند،  ١٨١۴

نه فقط فصل مربوط به تركمانچاى را به هر تدبيرى «آن صورت ايران  در
مى سپاريم و » سرنوشت ايران را به دست انگلستان«مى كند، بلكه ما » باطل 

اداره قشون مملكت و حتى گارد سلطنتى را به عهده صاحب منصبان «
تار معناى جزء اخير عبارت قائم مقام را وزيرمخ. واگذار مى كنيم » انگليسى

وجهه نظر قائم «: او مى نويسد. انگلستان در گزارش خود توضيح داده است 
مقام اين است كه انگلستان به مدد ايران بيايد تا بتواند مواد عهدنامه تركمانچاى 

ايران «در اين صورت به عقيده او . را در ايجاد كنسولگرى روس باطل كند
اين گزارش  ۶١».بودبهترين سد بين روس و مستملكات انگليس خواهد 

ننگ و «وزيرمختار آشكارا نشان مى دهد كه قائم مقام در عمل سياسى خود از 
دريافتى مطابق با صالح دولت در نظر داشت و بر » مردى و نامردى«و » نام 

 .آن بود كه براى تامين آن از هيچ كارى نبايد فروگذار كرد
انى نيز آمده است و بر پايه اشاره هايى به اين مطالب در نامه به ميرزاى آشتي
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گزارش وزيرمختار انگلستان نيز مى توان گفت كه خود قائم مقام به بهترين 
معناى سپردن قشون ايران به . وجهى به مضمون آن نامه عمل مى كرده است 

دست انگلستان و تفسير كمپبل از آن را مى توان با توجه به آنچه قائم مقام 
در قرارداد با عثمانى مى » به زور ميرزايى… مه الفاظ مبه«درباره گنجاندن 

اگر : ميرزا ابوالقاسم در ادامه نامه به ميرزاى آشتيانى مى نويسد. گويد، فهميد
خدا نخواسته، دست آن عاليجاه از دامن هر چاره و گريز كوتاه شود، تا اين حد 

ى كه هم اذن و اجازت مى دهيم كه الفاظ مبهمه و فقرات ذواحتمالين، در فصل
موقع ذكر اين مطلب است، به زور ميرزايى و قوه انشايى بگنجاند كه راه سخن 
براى ما باقى بماند و اين تصرف و تسلطى كه حاال داريم، سلب نشود و از روى 

و معلوم است ! عهدنامه بحث بر ما وارد نيايد و اين آخرالدوا و آخرالعالج است 
رود، البته، البته، بهتر و خوب تر و كه هر گاه طورهاى ديگر انشاء پيش ب

 ۶٢.باشكوه تر خواهد بود
در واپسين عبارت از همين نامه قائم مقام پس از توضيح موضع اصولى خود 
در اداره بحران در مناسبات ميان دولت ها و بيان حقوق و وظايف فرستاده 

از  همچنين جاها است كه«سياسى در مذاكرات اين نكته را نيز مى افزايد كه 
دست دبير و خامه تدبير زياده از هزار نيزه و شمشير توقع خدمت مى توان 

» ننگ و نام «اين عبارت كوتاه در دنباله تاكيد بر معناى متفاوت  ۶٣».داشت 
تصرف و «براى حفظ » زور ميرزايى«در مناسبات قدرت و اين كه بايد با 

ر بينش قائم مقام است بر دشمن بر او چيره شد، مبين اين نكته اساسى د» تسلط
كه واژه و سخن، صرف كالم و گفتار نيست، بلكه به عنوان نمود از مناسبات 

بدين سان، تركيب واژه . اجتماعى و سياسى، شأنى از قدرت در آن نهفته است 
ها و وضع سخن، با پيچيده تر شدن مناسبات اجتماعى و رابطه نيروها، به 

اهل ادب . با مناسبات قدرت برقرار مى كندپيچيدگى بيشتر ميل و نسبتى بغرنج 
كه جز به صورت هاى بيان ادبى توجهى نشان نمى دهند و البته حتى بسيارى از 
اهل تاريخ و سياست، بر حسب معمول، اهميت نوشته هاى قائم مقام را به 

رجل سياسى و اهل . اصالحى كه او در نثر فارسى انجام داد، منحصر مى دانند
خطابه اى پيرامون احوال و آثار ميرزا «يى دولت آبادى در ادبى مانند يح

به رغم اين كه اشاره هاى مهمى درباره پيوندهاى قلم و » ابوالقاسم قائم مقام 
به نظر من، خدمات ادبى قائم مقام از خدمات «شمشير آورده، مى نويسد كه 
در  هر ارج و مقامى كه اصالح قائم مقام ۶۴».سياسى اش ذى قيمت تر است 
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نثر فارسى داشته باشد، نمى توان آن اصالح را به جنبه هاى صورى و ادبى آن 
قائم مقام به عنوان رجل سياسى، به اصالح نثر فارسى همت . فرو كاست 

گماشت و اين اصالح بيشتر از آن كه صرف اصالح صورى و ادبى نثر بوده 
نثر زبان فارسى  اصالح او در. باشد، پيكارى با بى معناشدن زبان فارسى بود

از اين حيث بر همه كوشش هاى نويسندگان ديگر در همان زمان برترى دارد 
كه ميرزا ابوالقاسم توانست جان مضمونى نوآئين را در كالبد صورت زبان 
فارسى بدمد و با نوشته هاى خودساحتى از زبان فارسى را نمايان ساخت كه با 

يث، منشآت قائم مقام را بايد با از اين ح. يورش مغوالن از ميان رفته بود
سياست نامه خواجه نظام الملك طوسى، ترجمه كليله و دمنه نصرهللا منشى، 
تاريخ جهانگشاى عطا ملك جوينى سنجيد، اگرچه به لحاظ صورى با گلستان 

 .شيخ مصلح الدين سعدى پهلو مى زند
ته هاى مهم در نامه عباس ميرزا به ميرزا دمحمعلى آشتيانى، قائم مقام به نك

 .ديگرى نيز درباره حقوق و وظايف فرستاده سياسى اشاره كرده است 
قائم مقام مانند اميركبير رجلى كارى و كاردان بود و به گواهى نامه هايى كه از 
او در دست داريم، گاهى تا نزديك طلوع آفتاب چندان مشغول كار مى بود كه از 

ب عوض مى كند، قلم عوض مى فرط خستگى، مانند سواركار خسته اى كه اس
بحث خواهيد : او به دوستى مى نويسد. كرد تا اندكى رفع خستگى كرده باشد

اما از تحرير شب ها تا ! داشت كه چرا با قلم جلى نوشته ام ؛ بلى وارد است 
صبح غافليد كه شما در ارسى شمالى استراحت داشتيد و بنده تا وقتى كه مراد 

تغيير قلم هنگام كالل و . مد، نشسته بودم براى وضو بر سر حوض مى آ
خستگى مثل عوض كردن اسب هاى يدك است، در طول منزل ها و امتداد 

االن طورى بى خواب و بى تابم كه اگر نه شوق شما بود، يك حرف . مسافت ها
 ۶۵.نوشتن قادر نبودم 

در حكومت ايران به رغم كوشش هاى عباس ميرزا و دو قائم مقام در 
بيشتر كار قائم بر وجود افراد بود . طنه تبريز، نظم و انضباطى ايجاد نشددارالسل

و آن گاه كه رجال دولت خواهى مانند قائم مقام ها و اميركبيرها در راس كارها 
قرار مى گرفتند، نظمى ايجاد مى شد و با بر هم خوردن نظام، نظم آنان نيز از 

اد كاردان پيش نمى آمد و در چنين نظامى فرصت تربيت افر. ميان مى رفت 
ميرزا دمحمعلى آشتيانى به عباس ميرزا نوشته بود كه . استعدادها معطل مى ماند

رجال عثمانى مردم فارغ البال و بى شغل و بيكارند و به تانى و تامل تربيت «
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، در حالى كه »مى شوند و در مكالمات دولت ها استادى به هم مى رسانند
دارند، فرصت ها فوت مى شود » ر كار و گرفتارىهزا«نوكرهاى دولت ايران 

قائم مقام كه چندان از مشكالت دارالسلطنه . و تربيت رجال ممكن نمى شود
تبريز و درب خانه تهران آگاهى داشت كه منكر امر بديهى نشود، نخست مى 

جناب اقدس الهى جربزه و كياستى در خلق اين جا آفريده كه از تانى و «گويد كه 
، اما اين گفته مبين »تعلم و تعليم آنها هزار بار بهتر و با نفع تر است آرام و 

آن گاه او اصل مديريت خود را پيش مى كشد كه . نظر واقعى قائم مقام نيست 
هر كه در كارتر است، بر كارتر است «: خود به آن عمل مى كرد و مى نويسد

كار گماشتن افراد در قائم مقام در به  ۶۶».و هر كه بيكارتر است، بيكاره تر
عمل ديوان، پيوسته اين ضابطه را رعايت مى كرد، اهل كاردانى و كارايى بود 

او از طرف وليعهد به پسر امان هللا . و هيچ بيكاره اى را به كار نمى گرفت 
بايد آن عاليجاه از اين نكته آگاه باشد كه در پيشگاه : خان والى سنندج مى نويسد
ب و اعزاز و قرار اختصاص و امتياز به افزودن حضرت همايون مدار قر

اسباب كمال است نه فزونى سن و سال و به زور كيا است، ملك و رياست مى 
بهترى پايه برترى است، نه مهترى و اكمليت . توان گرفت نه محض وراثت 

 ۶٧.موجب فضيلت خواهد بود، نه اكبريت 
ان سختگير بود كه حتى خود قائم مقام در امر استحقاق ورود به عمل ديوان چند

و برادرش را در مرتبه اى نمى دانست كه قائم مقامى را به استحقاق به او و 
وزارت وليعهد را به ميرزا موسى داده باشند و به ميرزا دمحمتقى آشتيانى مى 

شاهنشاه و نايب السلطنه روحى فداه نه به استحقاق بل به رعايت «نويسد كه 
صلوات هللا عليه، قائم مقامى اين دولت را به من و  حقوق پدرم و حرمت جدم،

 ۶٨».وزارت وليعهد را به برادرم مرحمت فرموده اند
پيشتر گفتيم كه به نظر عباس ميرزا و قائم مقام، ميرزا دمحمعلى آشتيانى مردى 
كاردان به شمارمى آمد و استحقاق الزم براى پيشبرد امر مذاكره با فرستاده 

ائم مقام در پاسخ نامه ميرزاى آشتيانى سبب انتخاب او به آن ق. عثمانى را داشت
در . ماموريت خطيررا توضيح داده و وظايف او را نيز يادآورى كرده است 

مذاكره سياسى اطالع از رابطه نيروها امرى حياتى است و تنها نماينده اى مى 
ا از تعادل تواند مصالحه اى به نفع دولت متبوع خود به انجام رساند كه نه تنه

رابطه نيروها خبر داشته باشد، بلكه بتواند با اطالعى كه از نيروهاى خودى 
دارد، نيروهاى دشمن را نيز ارزيابى و با توجه به توازن قواى دو طرف 
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قائم مقام به ميرزاى آشتيانى مى نويسد كه انتخاب آن عاليجاه براى . مذاكره كند
ا آگاه و خبردار است و عدد سپاه و مقدار اين بود كه خود از ظاهر و باطن كار م

بديهى است . استعداد و وضع واليت و گنجايش بضاعت ما را به تحقيق مى داند
كه آشتيانى، پيش از عزيمت به ارزن الروم افزون بر اين كه از امكانات دولت 
ايران آگاهى داشت، اطالعات بسيارى نيز از امكانات دشمن به دست آورده بود، 

به عنوان فرستاده دولت ايران، اين وظيفه را نيز داشت كه از زمان ورود  اما او
به قلمرو عثمانى در كار دولت عثمانى به تجسس و به گردآورى اطالعات 

، بايد بفهمد »فرط درايت و كياست «آشتيانى با ورود به ارزن الروم به . بپردازد
» .چه منوال است  اوضاع امر آل عثمان در اين سال و در اين حال بر«كه 

» امداد و سواره اكراد آن ها«وانگهى او بايد اطالعاتى درباره سپاه، استعداد و 
آنان را بداند و نكته » ذخيره و عليق و جيره «به دست آورد و ميزان تداركات و 

اضطراب و انقالب در رعيت و واليت هست يا نيست و «مهم اين كه آيا 
با تكيه بر  ۶٩»و هزيمت خود دارند يا نه ؟ احتراس و احتسابى از عزيمت ما

چنين اطالعاتى، قائم مقام از ميرزاى آشتيانى مى خواهد كه وظيفه خود را به 
انجام رساند و بار ديگر با تجديد مطلع در اين كه مذاكره بايد با تكيه بر قدرت و 

د آن بالجمله باي: براى تامين صالح دولت باشد، در ادامه همان مطلب مى نويسد
عاليجاه اينجا و آنجا را به نظر دقت مالحظه كند و مصلحت دولت قاهره را از 
آن ميان استخراج و استنباط نمايد و از فكر عواقب امور غفلت نكند و حاال كه 
آن عاليجاه كارى ديگر و گرفتارى ديگر ندارد و كياست ايرانى را با فراغت 

ن تتبع و تمرين مى كند، بعد از عثمانى جمع كرده، هم واحد دارد و در يك ف
هر نوع كم و زيادى كه در تشخيص حدود و تفصيل … تقويم اين مالحظات 

عهود صالح داند، ماذون است كه بكند و الزم است كه هرچه مى كند، به فرط 
جرات و بلندى همت بكند و اظهار ترديد و تشكيك را در اثناى مهام خطيره 

 ٧٠.ركيك داند
دوره اى از تاريخ ايران كه موضوع سخن ما است، در  بديهى است كه در

مناسبات ميان دولت ها، مدار كارها بيشتر از آن كه بر مذاكره باشد، بر دشمنى 
و جنگ بود و در واقع مذاكره و مصالحه همچون وقفه اى در فاصله رخوتناك 

زى وانگهى دارالسلطنه تبريز تنها كانون نوسا. دو جنگ خونين به شمار مى آمد
ايران ويران و اصالحات نبود، بلكه خط مقدم جبهه جنگ با عثمانى و روسيه و 
به اين اعتبار درياى ژرفى بود كه جز خيزابه هاى بلند بحران از آن برنمى 
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عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم قائم مقام اگرچه مرد اصالحات و اهل  ٧١.آمد
تنها مردانى جنگاور بودند، بلكه تدبير حكومت بودند، اما هر يك در مقام خود نه 

در مديريت بحران نيز يدبيضا مى كردند و چنان كه از منشآت و نامه هاى قائم 
جنگ «را با صالح » قانون هاى خوب «مقام مى توان دريافت، سالح 

در نامه هايى كه قائم مقام در جريان جنگ . جمع كرده بودند» افزارهاى خوب 
ى آن خود يا از زبان نايب السلطنه نوشته است، هاى ايران و روس و پيامدها

چنان كه سلطان محمود غزنوى به مناسبتى درباره بيتى از فردوسى گفته 
و تكرار مى كنيم، گويى ميرزا در هر واژه » مردى از او همى زايد«، ٧٢بود

خود را تعبيه كرده است كه از رگ هر عبارتى خون » ذوالفقار جد«اى چنان 
اى كه در كانون بينش سياسى قائم مقام قرار دارد، جمع ميان آن  قاعده. مى چكد

سالح و اين صالح، خرد مديريت اصالح طلبانه و مديريت بحران در جنگ و 
جنگ جز ادامه سياست با «پيامدهاى آن و فهم اين نكته اساسى است كه 

نيست و سياست خارجى هر دولتى در نهايت ادامه سياست » ابزارهاى متفاوت 
نيازى به گفتن نيست كه قائم مقام رساله مستقلى در سياست . اخلى آن است د

ننوشته، اما در منشآت و نامه هايى كه از او در دست داريم، به هر مناسبتى 
در دارالسلطنه . اشاره هايى به برخى از قواعد بينش سياسى خود آورده است 

ى در جنگ و خرد تبريز در غياب انديشه سياسى جديد، جمع الزامات دلير
مديريت اصالحات امرى آسان نبود، اما قائم مقام به فراست دريافتى از آن پيدا 

، به عنوان »صالح دولت«مفهوم بنيادين در بينش سياسى قائم مقام . كرده بود
مفهومى ناظر بر كليات بود كه با عقل فهميده مى شد و همچون واسط العقدى 

ا به مناسبات خارجى و جنگ را به سالح را به صالح، سياست داخلى ر
 .الزامات اصالحات پيوند مى زد

ميرزا در نامه اى درباره برادر خود، ميرزا موسى نماينده دارالسلطنه تبريز در 
خورده بود، از باب » عرضى كرده و ضربى«دربار تهران كه در حضور شاه 

سمى است شايد كه از انتساب ا«عذر تقصير آن برادر مى نويسد كه ضرب او 
امثال او را از زمره چاكران «: و اين توضيح را مى آورد» نه اكتساب رسمى

كه به خدمت ثغور مامورند، واجب عينى است كه امر جزيى را كلى گرفته، هر 
در  ٧٣».چه ببينند و شنوند بى تامل در معرض آرند و يك دقيقه مهمل نگذارند

است و » واجب عينى«است،  هر مقامى رعايت صالح دولت كه از مقوله كليات
كليات خاص عقل «قائم مقام در نامه ديگرى اين نكته را نيز يادآور مى شود كه 
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واجب عينى است كه امر «و الجرم، در كار ديوان  ٧۴»است، جزئيات كار نفس
 .گرفته و در تدبير آن از ضابطه عقل پيروى كنند» جزيى را سخت كلى

نكته در نظر پيوسته امرى آسان مى نمايد، اما  البته بديهى است كه تاكيد بر اين
در رعايت آن در عمل هميشه مشكل ها مى افتد، ولى جاى شگفتى است كه هيچ 
موردى در مديريت بحران قائم مقام سراغ نداريم كه او آن قاعده كلى را از نظر 

» جد خود«تكرار مى كنيم كه قائم مقام در عمل به ديانت . دور داشته باشد
ار بود و مانند بسيارى از رجال زمانه با انديشه عرفانى نيز بيگانه نبود، اما استو

او حدود و ثغور عقل و شرع و سياست و ديانت را مخدوش نمى كرد و در فهم 
. تفسير مى كرد» صالح دولت«ديانت ضابطه عقل را وارد و آن را در محدوده 

رالسلطنه تبريز به اين نكته قائم مقام و عباس ميرزا به عنوان مديران بحران دا
و جنگ و حتى صلح با » پول عصب جنگ است «التفات پيدا كرده بودند كه 

آن دو اگرچه اهل توكل بودند، . روسيه بدون تدارك اسباب پيش نخواهد رفت 
با توكل «اما شتر جنگ را به حال خودرها نمى كردند وبا اقتداى به حديث نبوى 

 ».زانوى اشتر مى بستند
م مقام در نامه اى به ميرزا موسى از زبان عباس ميرزا به اين نكته اشاره مى قائ

دارالسلطنه تبريز » به استدعاى تدارك و اسباب «كند كه فتحعلى شاه در پاسخ 
اعتقاد تو به اسباب است و اعتماد ما به مسبب «از دربار تهران گفته بود كه 

معلوم شد كه هرچه اسباب، از عاقبت بر ما «و اعتراف مى كند كه » االسباب 
تهيه كرده بوديم، هيچ سود و ثمر نداد و هرچه شد، از فضل و … توپخانه و 

ترديدى نيست كه عباس ميرزا و قائم مقام به فضل و  ٧۵» .رافت مسبب شد
رافت مسبب ايمان داشتند، اما قائم مقام در همه نامه هايى كه درباره جنگ ايران 

از » فضل مسبب «قاعده كلى را مى آورد كه حتى و روس نوشته است، اين 
البته فتحعلى شاه عوام تر از آن بود كه . عمل مى كند» اسباب «مجراى تدارك 

چنين ظرافت هايى را دريابد و بايد گفت، به سائقه تنگ چشمى كه مزمن شده 
قائم مقام دراين نامه كه در رمضان .بود،به ريسمان مسبب االسباب چنگ مى زد

پس از رفع خطر جنگ سومى با روسيه در واقعه قتل گريبايدوف به  ١٢۴۴،
دنبال آغاز جنگ روسيه و عثمانى و پذيرش عذرخواهى دولت ايران نوشته 
است، براى رعايت احترام شاه به درستى سخن او اعتراف مى كند و مى نويسد 

وابينى،  شايد چو. نيك و بد هر كار را داننده آشكار و نهان بهتر مى داند«كه 
قائم مقام با چيره دستى، اين نكته را مى آورد كه قتل » .خير تو در آن باشد
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اقال اين قدر خير و خاصيت دارد كه اگر باز به فضل خدا «وزيرمختار روسيه 
، اما اين »صلحى منعقد شود، هر كه به سفارت آيد، اين گونه جسارت نتواند كرد

اسباب و مسبب االسباب مى افزايد  قاعده ظريف درسياست رانيزدرباره نسبت
شايد، همين مقدمه باعث شود كه اولياى دولت ايران تغييرى در وضع سپاه «كه 

ايران بدهند و به اين نكته ملتفت شوند كه هرگاه همين سپاهى كه بى نظام اند و 
مواجب مى خورند، اگر بانظام شوند، در مواجب تفاوتى نخواهد شد و در خدمت 

اعتقاد شاه كه بر اثر تنگ چشمى جز مو نمى ديد، به  ٧۶».اهد كردتفاوت ها خو
فضل مسبب، بهانه اى براى فرار از پرداخت پول براى تدارك اسباب جنگ 
بود، اما قائم مقام در وراى فضل مسبب به پيچش موى تدارك اسباب نظر داشت 

د براى و از اين حيث در بخش نخست نامه با شاه همدلى نشان مى داد كه بتوان
بگيرد و سخن شاه را » امر جزيى را كلى«عمل به وجوب عينى صالح دولت، 

او بود، اما قائم مقام به اقتضاى » كار نفس«تنگ چشمى شاه » جزيى«. نفى كند
نظر مى » كليات كه خاص عقل است «دولت خواهى در آن جزيى از زاويه 

 .كرد تا با تصحيح نظر شاه مصلحتى را رعايت كرده باشد
شاه سياست نمى . فتحعلى شاه اهل شعر و دربارتهران مكان توليد شعر مبتذل بود

صالح دولت بودند، » مجاهدين«دانست و به خالف رجال دارالسلطنه تبريز كه 
اوخزانه شاهى را براى ترتيبات زنان بيشمار . به شمارمى آمد» قاعدين«از 

دانست كه هر بار حرمسراى شاهى و شاعران بسياردربار مى خواست و نمى 
كه پول تدارك اسباب نمى رسيد، امرجنگ معطل مى ماند و مصلحت ها فوت 

كارگزاران دارالسلطنه تبريزحتى براى دريافت پولى كه براى تدارك . مى شد
اسباب جنگ نيازداشتند، مجبوربه پرداخت رشوه به ميرزاعبدالوهاب 

در نامه رمزى كه در جمادى  قائم مقام. معتمدالدوله و ديگر اطرافيان شاه بودند
تا حاال يك هزار «از تهران نوشته است، به تصريح مى گويد كه  ١٢۴٣االول 

ساير … به سهراب و … تومان به معتمد داده ام، باز هم درست به راه نيامده 
ندهى خراب مى شود و ضررش به دولت شاه مى . حرف زن ها بايد داد

بود و از قواعد مديريت دربار تهران به » ه اين همه آوازها از ش«البته » .خورد
شمار مى آمد، چنان كه قائم مقام در دنباله همان نامه درباره اين قاعده دربار 

قاعده اينجا چنين شده است كه «تهران و سلطنت فتحعلى شاه يادآور مى شود كه 
اگر ميرزا حسين طبيب بخواهد يك حب به شاه بدهد كه سرفه نكند، بايد يك 

كار نمى گذرد و سرفه را مى . ى با آقا مبارك بسازد واال نمى شنودطور
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با همه اين تدبير و تامل هايى كه كارگزاران دارالسلطنه تبريز در كار  ٧٧»!كند
ملك به كار مى گرفتند، در جريان جنگ هاى ايران و روس و حتى پس از آن 

ته هر بار مهمى فوت گاه مى شد كه شاه آنان را به امان مسبب رها مى كرد و الب
از جانب نايب السلطنه به آصف الدوله مى  ١٢۴٢قائم مقام در رمضان . مى شد
آن كارى كه ما مى خواستيم بشود، وقت گذشت و اسباب نرسيد و «: نويسد

 ٧٨»نتوانستيم با الاقل قشون و سپاه معقول تا سرحد خودمان برويم، بنشينيم 
ه شاهنشاهى و همت سلطانى مى و حكم شاهى و خزان… زور «زيرا جنگ 

كه » ادامه سياست با ابزارهاى متفاوت «جنگ جديد به عنوان  ٧٩».خواهد
تصورى از آن در دارالسلطنه تبريزپيدا شده بود، الزاماتى داشت كه شاه و 

منطق اين . بسيارى از كارگزاران دربار تهران يكسره از آن بى خبر بودند
ازدين العجايز اوناشى مى شد و اضغاث جنگ با باورهاى فتحعلى شاه كه 

. احالمى كه شعروعرفان مبتذل سده هاى متاخر مولد آن بود، نسبتى نداشت 
مديريت بحران جز برپايه انديشه سياسى منسجم ممكن نمى شد، همچنان كه 

بساط «پايدارى در برابر دشمن و تامين صالح دولت نيازمند گسست از مبناى 
به ميرزا  ١٢۴٠قائم مقام در نامه ذيقعده . دمايى بودانديشه سياسى ق» كهنه 

موسى با يادآورى مذاكراتى كه در تهران با شاه داشته است، به نكته هايى 
درباره مديريت بحران و برخى قواعد منطق رابطه نيروها اشاره مى كند و مى 

درست … عرض كردم كه ]به شاه [در باب ايلچى فرستادن اين قدر «نويسد كه 
يد ايستاد جنگ كرد و مطالبه واليات مغضوبه را كرده و همت شاهانه گماشت با

و از اين كه جان ها بر سر اين كار رود و پول ها خرج اين مهم شود، باك 
ميرزا ابوالقاسم در همين نامه به شاه پيشنهاد مى كند كه دولت  ٨٠».نداشت 

دارد كنسولى نيز براى  ايران نيز مانند روسيه كه كنسولى در تبريز دارد و قصد
يا نماينده اى دائمى براى اراده امور ايران به پايتخت » باليوز«گيالن تعيين كند، 

روسيه و تفليس اعزام دارد كه گويا نخستين اشاره در تاريخ ايران به ضرورت 
شاه كه مخالفتى با اعزام نماينده سياسى نداشت، از . اعزام نماينده دائمى است 

قائم مقام به ميرزا موسى مى نويسد » پس چرا نمى گذاريد؟«سيد كه قائم مقام پر
از حرف ايلچى … قبله عالم … عرض كردم مفت نمى شود، پول نداريم «كه 
 ٨١»!ساكت شدند، تا حاال هم ساكت هستند… 

پيشتر نيز اشاره كرده ايم كه قائم مقام با اطالعى كه از رابطه نيروها داشت، با 
آن را به ضرر منافع ايران مى دانست، اما در عين حال بر  جنگ موافق نبود و
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، بايد همه »جز نابودى كامل دشمن ندارد«آن بود كه با آغاز جنگ، كه هدفى 
امكانات را براى پيشبرد آن و رسيدن به هدف جنگ صرف كرد، به شرطى كه 

، يعنى از روى علم ٨٢كرد» هرچه بيشتر از روى علم و بصيرت كار«بتوان 
قائم مقام با . الزامات جنگ و بصيرت سياسى مبتنى بر منطق رابطه نيروهابه 

الزامات صالح دولت و منطق رابطه نيروها، در سياست داخلى و در مناسبات 
خارجى چنان آشنايى ژرفى به هم رسانده بود كه به رغم پاى بندى بر اخالق آن 

 .را مجال ورود در ميدان الزامات صالح دولت نمى داد
رچه او مانند مخدوم خود عباس ميرزا پيوسته در رعايت اصول اخالقى چابك اگ

بود، اما آن گاه كه از زاويه الزامات مناسبات سياسى در آن نظر مى كرد، 
ميرزا در نامه ربيع . منطق صالح دولت بر اخالق خصوصى او اشراف داشت 

دوستدار «يسد كه به كلنل جان مكدانلد وزير مختار انگلستان مى نو ١٢۴٣االول 
شما هم آن چه در كار مصالحه . از اول به اين مجادله راضى نبوده ام و نيستم 

مى گوييد، درست مى گوييد و فى الحقيقه، اين، خير هر دو دولت بلكه هر سه 
يعنى » جنگ جويان «وانگهى قائم مقام مى دانست كه  ٨٣.است » دولت 

يدان نبرد را ترك و جنگاوران مدعيان دروغين نخستين كسانى هستند كه م
با اشاره اى به  ١٢۴۴ميرزا در جمادى االخر . واقعى را در ميدان رها مى كنند

فرار آصف الدوله و حسين خان سردار از ميدان جنگ كه در رايزنى هاى 
هر كه در «: شوراى جنگ طرفدار جنگ بودند، به ميرزا موسى مى نويسد

خدا روى جنگ جويان ايران . رفتار مى شودجهاد سستى كند، به اين سختى ها گ
دوسال است مرارت . را سياه كند كه جنگ به راه انداختند و در ميدان نايستادند

قائم مقام آنجا كه مقتضى موجود و  ٨۴».با ماست و باز راحت و فراغت با آنها
مانع مفقود بود، اهل جنگ نبود، اما براى تامين صالح دولت آماده جنگ بود و 

در جريان دور دوم . گاه كه جنگ درگرفت، آن را در راس امور مى دانست آن 
جنگ هاى ايران و روس زمانى كه سخن از مصالحه مى رفت، قائم مقام از 
هواداران مصالحه بود، اما لحظه اى از انديشه تدارك اسباب جنگ غافل 

 به برادرزاده خود ميرزا ١٢۴٣او در نامه مورخ محرم يا صفر  ٨۵.نبود
در اين بين هم «اسحاق مى نويسد كه بايد مقدمات مصالحه را فراهم آورد، اما 

آن گاه او به الزامات اين امر اشاره » .از فكر جنگ و سرحددارى غافل نباشند
اين فكر به پول «: مى كند و درباره قاعده اصلى تدارك اسباب جنگ مى افزايد

الحمدهللا اسباب . ادمحم حسن مى شود و قشون نه به آمد و رفت افشارى هاى آق
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حرف زن و كاركن مى . هست و دولت پابرجاست؛ پادشاه بر سر تخت است 
من جبان ضعيف النفس از اين عباسيه رفتن و اين پسقويچ آمدن ! خواهد و بس 

البته جنگ مدعيان فراوان داشت، اما آن چه نبود،  ٨۶»!به خدا هيچ نمى ترسم 
به ميرزا موسى با اشاره اى  ١٢۴۴در نامه شعبان اسباب بود و كاركن چنان كه 

حضراتى كه بالفعل ادعاى «به مصراعى از شاهنامه فردوسى، مى نويسد كه 
به «غيرت دين مى كنند، تا بر روى قالى و مسندند و پيش دورى پلو، مثل رهام 

پارسال كه جنگ بود، مجرب و ممتحن شدند؛ نمى » مى در، همى تيغ بازى كنند
 ٨٧»سال هم باز مصدق القول خواهند بود يا نه ؟دانم ام

در چنين شرايطى عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم در اقدام مضاعف خود از هيچ 
. كوششى براى پيشبرد مصالحه ضمن تدارك اسباب جنگ فروگذار نمى كردند

براى رايزنى درباره » حضرات فرنگى ها«عباس ميرزا حتى مجلسى با حضور
به ميرزا موسى،  ١٢۴۴رار كرد و قائم مقام درنامه رمضان امر مصالحه برق

هيچ اسباب براى «خطاب به نايب السلطنه نوشت كه » حضرات «از قول آن 
تجديد مصالحه روس بهتر از اين نيست كه شما از يك طرف ايلچى را بفرستيد 

 ٨٨».و از طرف ديگر سپاه عراق و آذربايجان را نظم بدهيد
ات فرنگى ها با ديدگاه هاى عباس ميرزا و ميرزا اين نظر مشورتى حضر

آن دو نيز به فراست و البته در عمل دريافته بودند كه در . ابوالقاسم سازگار بود
همسايگى با دولتى نيرومند حتى در زمان صلح نيز نبايد از تدارك اسباب جنگ 

گى به فرن«غافل بود، اما اين نكته را از ديندارى همان حضرات فراگرفتند كه 
محتاط تر از كل عالم اند، اما «؛ »آسانى تن به جنگ با دولت با استعداد نمى دهد

با اين قرضى كه در جنگ با عثمانلو به هم ] مانند روس ها[ضعيف كه ببينند، 
ً                 رسانده اند، يقينا  تكليف خواهند كرد با » راه رفتن «به تعبير قائم مقام  ٨٩».                 

اين كه دولت ايران نه در داخل وضع بسامانى روس ها امر آسانى نبود، به ويژه 
در همان نامه ميرزا . داشت و نه مى توانست همه اسباب جنگ را تدارك ببيند

حيرتى داريم كه با اين همسايه چطور راه برويم و چگونه درمان «مى نويسد كه 
رفع «و آن گاه از قول حضرات فرنگى مى افزايد كه » اين درد فرماييم ؟

مى شود كه دولت ايران صاحب قشون و توپخانه و تدارك  وقتى… حيرت
با توپخانه نامضبوط و قورخانه ناموجود و در وضعى كه قشون بى نظام » .شود

ايران نكند، » محال است كه روس هوس «و بى سيورسات ايران قرار دارد، 
منشاء اثر «با آن دولت را » عثمانلو اتفاق «ايران كند و » انگليس تقويت «
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اگر اين طور استعداد ساختيد، روس با «، اما برعكس به گفته فرنگى ها »اندبد
شما خواهد ساخت، چيزى نخواهد خواست، انگليس چيزى خواهد داد، دو فصل 

عثمانلو موافقت شما را به جان خريدار خواهد شد و در ضمن . در نخواهد كرد
ا هر دو صلح روس شرط خواهد نمود كه اگر روس به شما متعرض شود، ب

پس در چاره جويى هاى ماجراى قتل گريبايدوف در  ٩٠».دولت بر هم زده باشد
ادامه رايزنى با حضرات فرنگى عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم به اين نتيجه 

هم اسباب صلح را پاى كار آرند، هم از احتياط جنگ غافل «رسيدند كه 
ير بود تا پيش از فرستادن فورى سف» اسباب صلح «منظور از  ٩١».نشوند

انجام مصالحه روسيه و عثمانى و حركت ژنرال پاسكوويچ از تفليس به آن شهر 
در اين مدت نيز بايد . برسد و روسيه را در برابر عمل انجام شده قرار دهد

ننشست و به آماده كردن اسباب جنگ و قشون و سپاه پرداخت كه اگر » بيكار«
ذاريم، مثل گوسفند مسخ منتظر كار به صلح نگذشت، دست روى دست نگ«

قائم مقام در دنباله همين نامه كه پس از پايان رايزنى با » .الذبح بنشينيم 
حضرات فرنگى به ميرزا موسى نوشته است، بار ديگر به نسبت پيچيده مسبب 

فتح و شكست در دست خداى تعالى است و «: و اسباب اشاره مى كند و مى گويد
ران رسيده، از اين رهگذر بوده كه پيش از وقت هر وقت شكست به سپاه اي

تدارك كار را نكرده، همين كه به اضطرار رسيده، خواسته دست و پايى بزند، 
يقين است با سپاهى كه اينها همه را . بى تدارك، بى مشق، بى معلم، بى مهندس 

د حاال وقت باقى است، در اين كار نيز دست باي. دارد، از عهده بر نمى توان آمد
 ٩٢»!والسالم . جنبانيد

ملفوفه هاى «به ميرزا موسى نيز كه پاسخى به  ١٢۴۴قائم مقام در نامه رمضان 
شاه بود مبنى بر اين كه در صورت عدم پيشرفت مصالحه با روسيه » مبارك 

فتحعلى شاه به جنگ با روسيه اقدام خواهد كرد، از قول عباس ميرزا مى نويسد 
تر از اين وقت براى جنگ روس نيست كه با عثمانلو الحق وقتى به«:كه فرمودند

در محاربه هستند و اگرچه در اين سرحدات غالب اند، اما در سمت روم ايلى و 
قرادنگيز كارشان پيشرفت ندارد و سپاهشان به ستوه آمده و خرجشان بسيار 

در نامه هايى كه از قائم مقام به طرف روسى  ٩٣».شده، گرفتارى كلى دارند
ه عالقه مندى ايران به مصالحه با همسايه شمالى در دست است، ميرزا به دربار

هر مناسبتى با پيش كشيدن اصول حسن همجوارى نظر امپراتور و كارگزاران 
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 دولت روسيه را براى مصالحه اى عادالنه
او در اين نامه . جلب و بر مراتب ضرورت صلح طلبى ايران تاكيد كرده است 

كه ايران طعم تلخ دشمنى با روسيه و مزه شيرين دوستى  ها به تصريح مى گويد
و از اين رو، عالقه اى به از سر گرفتن دشمنى ٩۴با آن دولت را چشيده است 

با همسايه شمالى ندارد، اما قائم مقام و مخدوم او عباس ميرزا مى دانستند كه در 
ن كه هيچ هم چنا. دوران جديد، جنگ و صلح نسبت پيچيده اى با يكديگر دارند

جنگى نمى تواند الجرم به صلحى ختم نشود، هيچ صلحى نيز وجود ندارد كه 
از قرارگاه  ١٢۴٢ذيحجه  ٢۵قائم مقام درنامه مورخ . مقدمه جنگى ديگر نباشد

شاه به آصف الدوله مى گويد كه عباس ميرزا درنامه اى به حسن خان ساالر 
وشاه كه ازميرزا » ! فكرى در نظرداريم«پسر آصف الدوله نوشته بودكه 

پيشنهادى در «او پاسخ داده بود، » اين فكرچه خواهد بود؟«ابوالقاسم پرسيده بود 
فتحعلى شاه، در جهل به نسبت پيچيده صلح و جنگ، » .ضرب زدن روس دارند

قائم » .يك طرف، از صلح مى گويند و يك طرف، سر جنگ دارند«مى گويد كه 
تا متاركه نشود، در «اين نكته جلب مى كند كه  مقام در پاسخ شاه، نظر او را به

 ٩۵.كه از صلح سخن بگويند و اسباب جنگ فراهم آورند» دولت ها عيب ندارد
در مناسبات ميان دولت ها از جنگ و صلح گريزى نيست، اما بديهى است كه 
هر دولتى، آشكارا از صلح سخن مى گويد و در نهان خود را براى جنگ آماده 

به ميرزا موسى قائم مقام مى نويسد  ١٢۴۴مان نامه مورخ رمضان دره. مى كند
كه درملفوفه شاه حكم شده بود كه اين عزم جنگ را از همه كس پنهان بدارند، 
روس و انگليس و آذربايجانى، همه، قرار كار را بر صلح دانند تا دشمن به فكر 

تد و هم چنان در كار اين طرف نيفتد، سپاه و استعداد كلى به اين سرحدات نفرس
خواب غفلت بماند تا عساكر ركاب همايون در اين مملكت مجتمع شود و يك بار، 

 ٩۶.متوكال على هللا اقدام به كار كنند
اين «عباس ميرزاكه دريافتى درست ازنسبت پيچيده جنگ وصلح داشت،

دانسته بود و ميرزا » واردات غيبى و الهامات الهى «را از » فرمايشات ملوكانه
بوالقاسم نيز با نقل اين مطالب مى نويسد كه كارگزاران دارالسلطنه تبريز نيز ا

» بر وفق امر و فرمان عمل كرده، هنگامه صلح و دوستى را با روسيه گرم تر«
گرم تر گرفتن هنگامه «اين تاكيد بر تدارك اسباب جنگ ضمن  ٩٧.گرفته اند
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تنور جنگ و تدارك اسباب  به معناى آن است كه تنها با گرم نگاه داشتن» صلح 
دريافت عباس ميرزا و قائم مقام . جنگ مى توان هنگامه صلح را گرم تر گرفت 

از اين نسبت پيچيده تدارك اسباب جنگ و فراهم آوردن مقدمات مصالحه از 
تصور درست آنان از وضع جغرافياى سياسى ايران در همسايگى با روسيه و 

تحليلى از مناسبات با قدرت هاى بزرگ عثمانى، رابطه نيروها در داخل و 
جهانى ناشى مى شد و آنان به اين نكته ظريف در الزامات همجوارى با روسيه 
پى برده بودند كه انتظار روزهاى بهتر در مناسبات با آن قدرت متجاوز خيال 

 .خامى بيش نيست 
زخالف  قائم مقام در نامه اى از زبان عباس ميرزا به ميرزا موسى، به اين نكته

، »در همسايگى روس خبر خوش نمى توان يافت «آمد عادت اشاره مى كند كه 
از غفلت و بدتر از آن از تغافل، » !جنگ شان بالست و صلح شان بالتر«زيرا 

قائم مقام ، در دنباله . ضررهاى جبران ناپذيرى به مصالح كشور وارد خواهد شد
تا اندك . بد بهانه جويى هستندبد نزديك شده اند و «همان مطلب مى نويسد كه 

              ً                                                  غفلت شود، فورا  رخنه كلى به هم مى رسد كه زيان و ضررش زياد از اين 
اين جغرافياى  ٩٨».ضرب هاى مشفقانه و ستم ظريف هاى اهل زمانه است 

سياسى پرمخاطره و تعادل ناپايدار مناسبات سياسى با قدرت بزرگ و البته 
دارالسلطنه تبريز متغيرهاى بسيارى را در رابطه نيروها ميان دربار تهران و 

سياستى كه مى بايست عباس ميرزا و قائم مقام در پيش مى گرفتند، وارد مى 
كرد كه تبيين منطق آن با نظم اخالق خصوصى و آشفته خيالى ناشى از عرفان 

زمانى كه در رجب . مبتذل سده هاى متاخر نسبتى نمى توانست داشته باشد
ز قتل گريبايدوف، قرار بود عباس ميرزا و قائم مقام براى اندكى پيش ا ١٢۴۴

مذاكره درباره مصالحه با روسيه و تغيير برخى از مواد آن به سود ايران به سن 
پترزبورگ سفر كنند، ميرزا ابوالقاسم در نامه اى به ميرزا موسى، به برخى از 

يز مى بايست ويژگى هاى جغرافياى سياسى ايران و واكنشى كه دارالسلطنه تبر
فى الواقع، هرگاه «آن دو مى دانستند كه . به آن نشان دهد، اشاره كرده است 

چاره بعضى فصول، كه در عهدنامه قبول كرده ايم، نشود، زندگانى در مملكت 
بنابراين مى بايد در حد امكان با توسل به هر  ٩٩.خواهد شد» ايران مشكل 

هدف از مسافرت عباس ميرزا و  .وسيله اى دست روسيه را كوتاه مى كردند
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بود كه به گفته ميرزا » تغيير برخى فصول و شروط اين عهدنامه «قائم مقام 
، »هرگاه تغيير نكند زندگانى حرام است و دائم اوقات ها تلخ است «ابوالقاسم 

چه مفاسد «زيرا از اين كه روسيه درهريك ازواليات ايران كنسولى داشته باشد، 
قائم مقام در همين نامه از » .و چه مرارت ها عايد خواهد شدبروز خواهد كرد 

فرارسيدن موعد پرداخت دوكرورباقى مانده ازخسارت هاى عهدنامه تركمانچاى 
سخن به ميان آورده و گفته است كه در دارالسلطنه تبريز پولى نمانده است، شاه 

آن گاه او به  .آن مبلغ را نخواهد پرداخت و گرفتن آن از مردم نيز ممكن نيست 
نكته اى اشاره مى كند كه به ظاهر به باورهاى اخالقى و دينى او باز مى گردد 

چنين تصور مى كنند «و مى نويسد كه اگر آن دو كرور به موقع پرداخت نشود، 
كه ايرانى در وقت تنگ تعهد هر كارى را كه بكند، همين كه كارش گذشت و 

شود، به تعهد خود عمل نمى  فراغتى يافت، فراموش مى كند، مغرورمى
از مضمون ديگر نامه هاى قائم مقام كه به دست ما رسيده است، مى  ١٠٠».كند

دانيم كه عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم از هر بهانه اى براى عدم پرداخت يا تا 
خير آن استفاده مى كردند، چنان كه قائم مقام به عنوان مثال، درباره اصرار 

ريافت بخشى ازخسارت و بهانه اى كه او براى عدم طرف روسى براى د
فدوى، آخراالمر، گفتم اين «: پرداخت مى آورد، به بهرام ميرزا مى نويسد

، اما در »روزهاى تعزيه نمى توانم به شما جواب بدهم، بايد بماند بعد از عاشورا
طرز خوش ] به [مراد از تعويق آن بود كه «دنباله همان مطلب مى افزايد كه 

پاى ايلچى انگليس را به ميان بياوريم، بلكه، انشاهللا به همين پنجاه هزار 
مالحظات به ظاهر اخالقى قائم مقام از اين واقعيت  ١٠١».بگذرد… تومان

است و بايد با تظاهر » همسايه پرزور«رابطه نيروهاى سياسى ناشى مى شد كه 
 .ست او گرفت به رعايت اصول اخالقى هربهانه اى را براى مداخله از د

ديگر معلوم است كه همسايه پرزور هرگاه كسى را اين «: قائم مقام مى نويسد
مجموعه اشاره هاى قائم  ١٠٢».طور بجا بياورد، چه نوع رفتار خواهد نمود

مقام به نسبت هاى پيچيده در مناسبات سياسى، كه به تفاريق در منشآت و نامه 
سياسى ميرزا ابوالقاسم است كه در  هاى او آمده، ناظر بر اين اصل در بينش

جنگ، . مناسبات با ديگر دولت ها تامين صالح دولت يگانه معيار سياست است 
و سياست خارجى، به مثابه » ادامه سياست با ابزارهاى متفاوت «به عنوان 
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ادامه سياست داخلى، از اين حيث در بينش سياسى قائم مقام از جايگاهى 
» آستانه «ه در آن شرايط تاريخى كه ايران در پراهميت برخوردار است ك

دوران جديد قرار گرفته بود و در همجوارى با سه قدرت عثمانى، روسيه و 
و تامين صالح دولت با صرف صلح طلبى » آستانه «انگلستان ايستادن در آن 

عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم به هر مناسبتى، در جنگ و در . ممكن نمى شد
ى يا نامردى، به ننگ يا به نام، براى حفظ تماميت ارضى ايران صلح، به مرد

قائم مقام، در دستورالعمل عاليجاه نظرعلى . بر تامين صالح دولت تاكيدكرده اند
درتعيين  - كه منافع ايران را تامين مى كرد - قاعده تسليط و يد را  ١٢۴٠خان در 

كت ايران چون مال ممل«قلمرو سرزمين ايران جارى مى داند و مى نويسد كه 
                                 ً                              شاه ايران است و تصرف شاه ايران كال  در مال و ملك خودش ظاهر است و 

و به اين حساب در هر جاى موغان … كف خاكى از اين تصرف بيرون نيست
يا جاى ديگرى از اين سرحدات اگر آدم دولت ايران هيچ عبور نكرده، يا خراب 

آن نشده، مال اين طرف است و باير باشد، همين كه از دولت روس تصرفى در 
دليل و بينه نمى «و مى افزايد كه ازآنجا كه تصرف ايران ثابت است، » 

بينه و «، برابر مدلول قاعده البينه على المدعى، دولت روسيه بايد »خواهد
اين كه ما ملك ايران را باير گذاشته و ساكنان آنجا را كوچانده . بياورد» شهود

تكرار مى كنيم  ١٠٣».ز تصرف ما بيرون رفته باشدا«ايم، دليل نمى شود كه 
كه عباس ميرزا وميرزا ابوالقاسم جنگاورانى صلح طلب بودند، در صلح اسباب 
جنگ فراهم مى آوردند، از همه امكانات صلح آميز براى رسيدن به صلحى 

قائم مقام با . عادالنه سود مى جستند، اما هرگز جنگ را فراموش نمى كردند
ميرزا بزرگ قائم مقام اول در مناسبات با عثمانى پيوسته بر پيوندهاى  اقتداى به

دينى و فرهنگى با تركان تاكيد داشت و چنان كه از مضمون نامه هاى چندى كه 
از او درباره اختالفات دو كشور در دست داريم، مى توان دريافت اين نكته را 

ولت مسلمان جز به به آنان يادآورى مى كرد كه از سرگيرى جنگ ميان دو د
قائم مقام در نامه اى به رئوف . سود ديگر قدرت هاى منطقه تمام نخواهد شد

اهتمامى تمام به حفظ » والد مرحوم «پاشا والى ارزن الروم مى نويسد كه مانند 
» تخلف از سائقه و طريقه او نكرده «دارد و » ميان دو دولت اسالم «صلح 

، »ث كورى چشم حسود دولت جاويد بنياد باشدموافقت و اتحاد باع«است تا اين 
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پيغام «اما نظر رئوف پاشا را به اين نكته نيز جلب مى كند كه طرف عثمانى 
دليل ضعف و فتور دولت «را به خطا » و اعالم هاى مصلحانه … هاى دوستانه

آن پيغام هاى دوستانه را از اين حيث ارسال كرده ايم كه . مى داند» جاويدمدار
تعجيل دراين امرنشود، عن قريب،خون ها «واگر» يار تنگ است وقت بس«

خون مسلمان «ومى افزايد كه از هر طرف خون ريخته شود، » ريخته خواهدشد
ميرزا ابوالقاسم در امر پرمخاطره  ١٠۴».است و خالف رضاى خاتم پيغمبران 

ه سياست هيچ سخنى را از سر بازيچه نمى گفت و پيغام هاى صلح او با پشتوان
 ١٢۴٣قائم مقام در نامه مورخ ربيع الثانى . تدارك اسباب جنگ ارسال مى شد

از زبان عباس ميرزا به فتحعلى خان رشتى، كه پس از فتح تبريز و ورود 
ژنرال پاسكوويچ به اين شهر مامور مذاكره با سردار روسى بود، به نكته هاى 

يادآور مى شود كه ديگرى درباره نسبت پيچيده جنگ و صلح اشاره مى كند و 
در اين صلح، آن چه «، زيرا »اشد از تحمل جنگ است … تكليف صلح«گاهى 

نيست، در مدت كم مطالبه مى شود و در جنگ، آن چه هست ، همان را بايد 
قائم مقام درسبب ترجيح تحمل جنگ به تكليف صلح، كه در صورت » .داد

                 ً فه باشد، ليكن اقال  درجنگ، اگرچه بى صر«سطحى بيان شده است، مى آورد كه
فوق طاقت «طرف روسى، با تكليف صلح، » .تكليف فوق طاقت در ميان نيست 

مى خواهد كه امرى عظيم است و به گونه اى تكليف صلح مى » در مدت قليل 
مى » اولياى دولت عليه تحميل جنگ را آسان تر از قبول تكليف صلح «كند كه 

ن را نيز مى افزايد كه اين مراتب را ما آن گاه قائم مقام واپسين سخ ١٠۵.دانند
اين را هم مى داند كه هر كس هر چيز آسان . براى گذشتن كار صلح مى نويسيم 

بعد از آن كه قبول تكليف صلح مشكل تر شد، . تر است، آن را انتخاب مى كند
        ً                                                           اگر فرضا  استعداد جنگ هم نباشد، هم چاره جز جنگ و زحمت بندگان خدا چه 

 :مشهور است . ]بود[خواهد 
بارى، تدبير  ١٠۶غريق ارچه نمى داند شنايى زند تا مى تواند دست و پايى 

جنگ و تدارك اسباب آن به گونه اى كه از منشآت و نامه هاى قائم مقام اشاره 
هايى به آن مى آوريم، مهمى بود كه در دارالسلطنه تبريز بر عهده عباس ميرزا 

آن دو، در خط مقدم جبهه نبرد با سپاهيان . دو ميرزا ابوالقاسم گذاشته شده بو
روسى، در رويارويى با سياست تجاوزگرانه و سلطه طلبانه همسايگان شمالى و 
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جنوبى و در پيكار با دسيسه چينى هاى دربار تهران و بى رسمى هاى شاه و 
كارگزاران دربار او اگرچه، در برابر دشمن ، حالج وار، صورت به خون مى 

مى ديدند و جز در نامه هاى خصوصى دم بر » ضرب «از دو سو شستند، اما 
دربار تهران همه تيرهايى را كه در تركش داشت، نثار عباس . نمى آوردند

 ١٢۴٢كار به جايى رسيد كه قائم مقام در نامه مورخ رمضان ،. ميرزا مى كرد
خدا  به«اندكى پس از شكست گنجه، از زبان نايب السلطنه به معتمدالدوله نوشت 

كه هرگاه ما اين طورها را به خواب مى ديديم ، هرگز پايمان را ميان اين كار 
و اين عبارت كوتاه را درباره عسرت عباس ميرزا افزود كه » !نمى گذاشتيم 

يك تن تنها و چند شهر خراب و در ميان زد و خورد روس و ! انصاف بده «
ه اى به اين نكته آمده در اين نامه اشار ١٠٧»طعن و ضرب ايران چه كنيم ؟

است كه سال پيش، عباس ميرزا با سپاهيان خود تا دروازه هاى تفليس پيش رفته 
بود، اما با مرگ فرمانده عمليات محاصره آن شهر به نتيجه مطلوب نرسيده بود، 

نثار عباس » فحش و دشنام «ولى شاه، كه مشكالت كار را در نمى يافت ، 
پاسخ نايب السلطنه اين . اشاره اى به آن آمده است ميرزا كرده بود كه در نامه 

، اما بر اثر »روس اين قدرقاهر و قوى نيست كه مردم شهرت مى دهند«بود كه 
اسباب «ممكن نمى شود و » كاربه قاعده ورويه «بى مباالتى شاه و دربارتهران 

و » از باكو و قبه دررفتند«سال پيش سپاهيان روس . نمى رسد» كار به وقت 
و » به شهادت رسيد«كه سردار قشون ايران ، امير خان » قضاى آسمانى بود«
موضع شاه و دربار تهران در قبال امكان صلح و ادامه  ١٠٨».قشون برگشت «

جنگ روشن نبود؛ عباس ميرزا به شرط فراهم شدن اسباب، پايدارى در برابر 
واب رقيمه را ج«سپاه روسيه را ممكن مى دانست، از معتمدالدوله مى خواست 

بدانيم كه امر صلح يا جنگ اين دشمن «به او بنويسد تا » زودتر، راست و پاك 
يك بار هم به عرض هاى ما چندان اعتبار مى «و » را امسال از ما مى خواهند

شاه، كه نه سياست مى  ١٠٩»فرمايند كه خدمت خودشان از پيش برود يا نه ؟
ويى برده بود، براى تن زدن از تدارك دانست و نه از مناسبات ميان دولت ها ب

اسباب به اختالف هاى درونى حاكميت روسيه و عزل برخى از سرداران 
از زبان عباس ميرزا كه  ١٢۴٢روسى دل بسته بود، اما قائم مقام در رمضان 

» قحطى خوراك و گرانى نرخ و خالى بودن انبارهاى قلعه ها و شهرها«با 
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بعد از آن كه ايروان «ف الدوله مى نوشت كه ، به آص١١٠دست به گريبان بود
رفت، آذربايجان ماند و همين كه آذربايجان نماند، عراق به كارى بر نمى 

كه كار از «پس تا فرصت يكسره ازدست نرفته است، فكرى بايد كرد » .خورد
اگر تعجيل وقتى . امروز، وقت تعطيل نيست «و خالصه اين كه » دست نرود

، زيرا »هرچه تا حال تاخير و اغفال شد، بس است ! بس دارد، حاال است و 
كار از قول ما گذشت كه باور نكنيد؛ به فعل روس رسيد كه نمى توان باور «

قائم مقام اين نامه را زمانى مى نوشت كه سپاهيان روسى از سه جبهه به » .نكرد
برادر مى آمدند، در حالى كه شاه به نزاع امپراتور روسيه با » مملكت گيرى «

مى » از پرده غيب ظهور«خود و به نشانه هايى چشم دوخته بود كه مى بايست 
» هيچ عاقلى گمان «نمى كرد و » هيچ عقلى باور«كرد، اما به گفته قائم مقام 

قائم مقام در همان نامه خطاب به آصف الدوله فرزند ديگر شاه و  ١١١.نمى برد
 :برادر عباس ميرزا مى نويسد

كه در پايه وزارت اعظم و بر ساير احفاد ارباب مصلحت مقدم     ً        اقال  آن جناب
است و در مهمات ما و امور اين سرحد دخالت كليه و وكالت خاصه دارد، بايد 

فكرى . گوش به اين سخنان نكند و به اميد اين موجبات پشت به بالش آسايش ندهد
و وساطت صلح توپ و تفنگ هند و امداد لندن . بايد بكند كه امروز به كار آيد

امروز كه دشمن از دو طرف به دو … عثمانى و انگليس به كار امروز نمى آيد
قلعه و از يك طرف رو به واليت بى قلعه مى آيد، دامن همت بر كمر بايد زد و 
از پول و قشون و توپ و تفنگ مضايقه نكرد و ايستاد و زد و خورد و به فضل 

 ١١٢.طمه و صدمه باك نكردخدا دشمن را از پيش در كرد و از هيچ ل
قائم مقام و رجال دارالسلطنه تبريز با شاه و كارگزاران دربار تهران » آميزش «

عمل » ضرب خورده «ميرزا ابوالقاسم كه . بود» الفت موج و كنار«پيوسته، 
» كار خونخوار«در آن بسيار ديده بود، آن را » ضرب خورده «ديوان بود و 

» نهاد«جه نظام الملك پيش از او از تبار وزيران توصيف مى كرد و مانند خوا
سبب اين كه در سخنان تاريخ نويسان دوره قاجار در توجيه . به شمار مى آمد

قتل قائم مقام و اميركبير مطلب قابل اعتنايى وجود ندارد، اين است كه در فقدان 
 انديشه تاريخى، آنان تصور روشنى از تنش هايى كه در تاريخ دوره اسالمى

در اين دوره، . ايران ميان دو نهاد سلطنت و وزارت وجود داشت، پيدا نكردند
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سلطنت عمده ترين نهاد نظام سياسى ايران به شمار مى آمد، اما در دوره هاى 
كوتاهى وزيرانى نيز پا به عرصه وجود مى گذاشتند كه كوشش مى كردند 

ل نسبى از آن به نهاد وزارت را به عنوان نهادى در كنار سلطنت، اما در استقال
چنين كوشش هايى به ويژه با خواجه . تبديل كنند» ملى «متولى حوزه مصالح 

نظام الملك طوسى در فرمانروايى سلجوقيان و خواجه رشيدالدين فضل هللا 
در دوره قاجاريه نيز قائم مقام و اميركبير با . همدانى در صر مغوالن آغاز شد

نهاد وزارت پيدا كرده بودند، كوشش كردند حوزه دريافت ويژه اى كه از جايگاه 
ميرزا ابوالقاسم . وزارت را به عنوان نهادى مستقل از نهاد سلطنت سامان دهند

و ميرزا تقى خان كه در آغاز دوران جديد تاريخ ايران به فراست، به برخى از 
 ويژگى هاى ظريف، اما پيچيده سياست جديد التفات پيدا كرده بودند، جدايى و

استقالل نهاد وزارت از سلطنت را از الزامات اصالح اساسى نظام سياسى 
كوشش هاى آن دو رجل تاريخ معاصر ايران از اين حيث . ايران مى دانستند

خواجه ديرى بود «اساسى و بى سابقه بود كه به تعبير نظامى عروضى، آن دو 
ان دهند و ما از اين بودند كه وزارت را به عنوان نهادى جديد سام» تا در اين بند

از » خيال كنس طيطوسيون «حيث در سخن فريدون آدميت، مبنى بر اين كه 
فراتر نمى رفته است، پيچيديم كه معناى آن سخن امير » دولت منتظم «محدوده 

را بايد با توجه به تحولى در نظام سياسى ايران دريافت كه در دوره قاجار با 
ركبير نيز تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه قائم مقام آغاز شد و با قتل امي

با فرمانروايى . خواهى دوره هاى ديگرى از اصالح طلبى را به دنبال داشت 
قاجاران و به ويژه به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، تنش 
ميان دو نهاد سلطنت و وزارت شدتى بى سابقه پيدا كرد و به هر مناسبتى نيز كه 

پيشتر به . پديدار مى شد، شكاف ميان آن دو ژرفاى بيشترى پيدا مى كرد بحرانى
وجوهى از تنشى كه در جريان جنگ هاى ايران و روس ميان دربار تهران و 

در نوشته هاى برخى از رجال . دارالسلطنه تبريز وجود داشت، اشاره كرده ايم 
ه عنوان مثال ب. اين دوره نيز اشاره هاى روشنگرى به اين تنش آمده است 

ميرزادمحمصادق وقايع نگار دريادداشت هايى كه از اين جنگ ها تهيه كرده 
است، به صراحت دو نظام متفاوت دربار تهران و دارالسلطنه تبريز را در 

او با . برابر يكديگر قرار داده و دربار تهران را كانون تباهى دانسته است 
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جنگ هاى ايران و روس ،  توضيحى درباره علل و اسباب شكست ايران در
ساختار قدرت و مناسبات درون دربار تهران را از مهم ترين آنها مى داند و مى 

امر ديگرى كه در اين شكست عامل مهمى به شمار مى رفت ، عياشى «: نويسد
و در ادامه همان  ١١٣»شاه، غفلت شاهزادگان و دوئيت امرا و درباريان بود

حث درباره علل و اسباب شكست ايران ، مى فقره از باب نتيجه گيرى از ب
در تمام دوران جنگ، مركز فساد، دربار و محل پيشرفت و فتوحات «افزايد كه 

بود، زيرا عساكر ايرانى با اين كه از حيث ] ميدان جنگ [عساكر مملكت، 
وسايل جنگى به پاى سربازان روسيه نمى رسيدند، اما باز هم در ميدان هاى 

 ١١۴».طوالنى پيروز و فاتح بودندجدال و جنگ هاى 
دارالسلطنه تبريز به تعبيرى كه از قائم مقام درباره عباس ميرزا آورديم ، از 
دوسو دربار تهران و همسايگى با روس ضرب مى ديد و ضرب ديدگى را 
سببى جز اين نبود كه نظام عباس ميرزا، ميرزا بزرگ و ميرزا ابوالقاسم در 

بساط «دوران جديد قرار مى داد، آن » آستانه «را در دارالسلطنه تبريز ايران 
تا زمانى . درافكند» طرحى نو«را بر هم مى زد و بيم آن مى رفت كه » كهنه 

كه عباس ميرزا زنده بود، سپر بالى خوبى براى قائم مقام به شمار مى رفت ، 
قائم  در نامه هاى. اگرچه همان زمان نيز تيغ دشمنان ميرزا هرگز در نيام نماند

چه خاك : او مى نويسد. مقام اشاره هاى بسيارى به اين تهديدها مى توان يافت 
بر سر كنم ؟ امان از مرارت زندگانى دنيا كه همه قرمساق هاى عالم به من حسد 
مى برند و همين زحمت بيمارى و بى خوابى ديشب و كوه و كتل و تاريكى را و 

قائم مقام دريافت  ١١۵.ودا كردتشويش و اضطراب را با مملكت نمى توان س
دربار تهران » بساط كهنه «روشنى از وضع خالف آمد وزارت اصالح طلب در

دارالسلطنه تبريز در نظام سياسى ايران داشت و تاريخ وزارت » طرح نو«و 
در دوره اسالمى ايران را نيز چندان مى دانست كه بتواند تصورى كمابيش دقيق 

در عالقه شورانگيز او به عباس ميرزا كه . ه باشداز سرنوشت محتوم خود داشت
پايين تر فقره اى از منشآت درباره او را خواهيم آورد و اين كه گفته اند با 
وليعهد نايب السلطنه دمحم ميرزا، ميانه خوبى نداشته و نيز مى دانسته است كه 

گاهى از ، مى توان نشانه هايى از آ١١۶همين دمحم ميرزا بر او ابقا نخواهد كرد
ميرزا ابوالقاسم در برخى از نامه هاى . را ديد» عمل خونخوار ديوان «الزامات 
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خصوصى به افراد انگشت شمارى كه مورد توجه خاص او بودند، به تواضع، 
وجه معاش «اشاره هايى به وضع خود آورده و سبب بقاى خويشتن را و اين كه 

قائم . نيست » ن اهل و خردمندچنا«دارد، آن دانسته است كه » و راه انتعاشى 
» دنياى ما«مقام در پاسخ نامه اى به فاضل خان گروسى به برخى از نشانه هاى 

اشاره مى كند كه بى هيچ ترديدى خود او يكى از مصداق هاى بارز آن به شمار 
 .مى آمده است 

 
كه مثل شمايى امروز هر گاه كاغذى بنويسد، همه شكايت از اوضاع … عجبت

دنياى ما دريايى است كه . بيفتد… شد و زمام كارش در دست امثال بندهزمان با
                                                        ً         الى وخاشاك را درهرموج هزار اوج مى دهد و در مرجان را دائما  در حضيض 

حرفت ادب نه امروزى است نه بوالعجب و اگر نه چنين بود، . قعر مى دارد
او حد  بايست شما چنان كه در فضل و كمال وحيد عصريد در جاه و مال نيز

نه مثل حاال كه مانند سرو، آزاده و تهى دست آيد و جمع زخارف به . دهر باشيد
اگر بنده بالمثل وجه معاش و راه انتعاشى مظنون . قدر مصارف مقدورنمى گردد

باشد، ازآن است كه من نيز چنان اهل و خردمند نيم، اما اميدوارم كه اگر خزائن 
ك ربع مسكون از من باشد، در پاى يك پرويز و دفائن قارون و حاصالت امال

 ١١٧.مونس جان و يار هم زبان نثار توانم نمود
اوضاع «ترديدى نيست كه در اين نامه به رغم اهميت آن در شناخت نشانه هاى 

» عمل خونخوار ديوان «جان كالم و اصل سخن درباره » دنياى ما«و » زمان 
سرهاى بريده بى «وارد شد  ديوان ساحتى است كه هر كس. ناگفته مانده است 

در آن خواهد ديد و البته كاروانسرايى نيست كه بتوان » جرم و جنايت بسيارى 
عشقى است كه » عمل خونخوار ديوان «. پيش از ورود به خروج از آن انديشيد
ميرزاابوالقاسم نخست به سبب سعايت . آن را آغاز هست، اما انجام نيست

عباس ميرزا را ازاو حاصل شده بود، به دربار بدخواهان به دنبال نفورى كه 
تهران خوانده شد و سه سالى معزول بود، اما ازآنجا كه سررشته تدبير امور 
دارالسلطنه تبريزبه دست او بود، اختاللى در اموردارالسلطنه پديد آمد و در سال 

م قائم مقام، بار ديگر چون در دور دو. بار ديگر به تبريز فراخوانده شد ١٢۴١
جنگ هاى ايران و روس، مخالفت خود را با جنگ آشكار كرد، معزول شد، اما 
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با شكست ايران در جنگى كه دولت مجبور به امضاى عهدنامه تركمانچاى شد، 
در نامه اى كه قائم مقام . روانه تبريز شد تا مذاكرات با روسيه را به انجام رساند

، ميرزا ابوالقاسم به نكته هاى به برادر خود ميرزا موسى در همين زمان نوشته
اشاره كرده و برخى از رمزهاى بازگشت خود به » عمل ديوان «مهمى در 

 .تبريز را بازگشوده است 
الغرض نتيجه اين مقدمات آن است كه تو الاقل بدانى كه من ملجأ به اين آمدن 

و  نبوده ام، گمان جاه و منصب و حاجتى هم نداشته ام، بلكه علم و يقين دارم
همان مخمصه است كه به … جزم و صريح مى دانم كه در ورود به تبريز باز

هرگاه بخواهى بدانى احوال آينده خود را بى . سه سال ديده بودى و داشته ام 
رمل و نجوم و فال خواجه حافظ و مثنوى از روى تجربه و امتحان و بلديت 

همان را نگاه دار . م اوضاع آن سركار مى دانم، پارچه كاغذى جداگانه نوشته ا
همه آنها را بر من وارد خواهى ديد، بدانى كه از روى نادانى ] كه [تا بعد از اين 

مبتال نشده، غافل نيفتاده ام به دامت ، بلكه همه اين چاه ها را در اين راه ها مى 
مع هذا به اختيار خود نه به اجبار غير محض اطاعت و تحصيل . دانسته ام 

و ولى نعمت خود، تا دو كلمه خط مبارك را زيارت كرده  رضاى صاحب كار
ام، برخاسته و آمده ام و هر باليى كه بر من وارد شود، باز بهتر از آن دانسته ام 

ننگ و عار من است و . كه بى رضاى نايب السلطنه از آن در خانه بيرون بيايم 
سلطنه به نايب ال» دو كلمه خط مبارك «آن گاه كه  ١١٨.بدنامى صاحب كار

دست قائم مقام رسيد، بى درنگ به دارالسلطنه تبريز بازگشت و اين نكته نيز 
صاحب كار «جاى شگفتى دارد كه او در همين نامه نه شاه كه عباس ميرزا را 

هيچ نكته اى در منشآت ميرزا ابوالقاسم نيست كه . خوانده است » و ولى نعمت 
كه موضوعى چنين خطير و پرمخاطره  از سر بازيچه آمده باشد، به ويژه آن گاه

بساط «قائم مقام به اين نكته ظريف پى برده بود كه برچيدن آن . در ميان است 
. او جز به دست عباس ميرزا عملى نخواهد شد» طرح نو«و درافكندن » كهنه 

دوران جديد ايران » آستانه «عمل و نظر او به عنوان يكى از نخستين رجال 
بود كه اگر بتوان گفت، در واقع صاحب كار » ح دولت صال«ناظر بر حوزه 

بود كه قائم مقام » صالح دولت «اصلى به شمار مى آمد و وسوسه همين تامين 
رشته اى بود كه قائم مقام را به » صالح دولت «تامين . را آرام نمى گذاشت 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩١                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

در ايوان . عباس ميرزا پيوند مى داد و جان هاى آن دو را متحد مى كرد
» به دو جسم و به يكى جان «لسلطنه تبريز پيوسته، عباس ميرزا و قائم مقام دارا

تدبير كارهاى نايب السلطنه بى حضور قائم مقام دچار : حضور پيدا مى كردند
دربار تهران » بساط كهنه «ميرزا ابوالقاسم با » طرح نو«وقفه مى شد و پيكار 

همه فرستاده هاى كشورهاى  .نيز جز به فرماندهى نايب السلطنه پيش نمى رفت 
اروپايى كه به حضور عباس ميرزا بار يافته اند، نوشته اند كه با جلوس عباس 

قائم مقام كه  ١١٩.برچيده خواهد شد» بساط كهنه «ميرزا بر تخت سلطنت آن 
خود او و ميرزا بزرگ عباس ميرزا را بزرگ كرده بودند، نمى توانست به اين 

السلطنه تبريز در عهد خاندان قائم مقام فراهانى و به دار. نكته پى نبرده باشد
ويژه باسيدالوزرا ميرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم نخست به مكانى براى اصالحات 

در همين كانون به دنبال . و از آن پس به كانونى براى تجددخواهى تبديل شد
ه شد شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس نطفه آگاهى جديد ايرانيان بست

كه درباره پيامدهاى آن براى تاريخ جديد و تاريخ انديشه در ايران پژوهش 
چندانى صورت نگرفته، هم چنان كه به رغم اسناد بسيارى كه از ميرزا 
ابوالقاسم در دست است، هنوز بسيارى از زواياى شخصيت، عمل و نظر او در 

م مقام فراهانى در در انجمنى از رجال كه خاندان قائ. تاريكى بازمانده است 
طرح «و » بساط كهنه «دارالسلطنه تبريز گرد آورده بودند، جدال ميان 

با تشكيل . جديد تاريخ ايران تبديل كرد» آستانه دوران «آغاز شد و آن را به »نو
دارالسلطنه تبريز و انتقال وليعهد به آن دست كم، تا زمان واليت عهدى 

بساط كهنه «تقى خان شكافى بى سابقه در  ناصرالدين ميرزا و اميرنظامى ميرزا
از ويژگى هاى . دربار تهران و نهاد سلطنت ايجاد شد، اما به آن محدود نشد» 

كانون تجددخواهى دارالسلطنه تبريز اين بود كه جدال ميان كهنه و نو و پيكار 
اگر . از صرف پيكار عليه سلطنت فراتر مى رفت » بساط كهنه «عليه آن 

الى ما درباره بينش سياسى ميرزا ابوالقاسم قائم مقام وجهى داشته توضيحات اجم
بيشتر از آن كه » بساط كهنه «باشد، به جرات مى توان گفت كه پيكار عليه آن 

نبردى باشد، جنگى عليه بساطى بود كه طى سده ها با تكيه بر مرده ريگ 
و تجدد آراسته انديشه سنتى خالف زمان جبهه هاى بسيارى راعليه انديشه تجديد 

دركانون تجددخواهى دارالسلطنه » بساط كهنه «نخستين جبهه پيكار با آن . بود
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تبريز گشوده شد، اما با ميرزا ابوالقاسم آن نخستين پيكار به جنگى تمام عيار 
 .تبديل شد

 
قائم مقام مانند برخى از وزيران ايرانى پيش از يورش مغوالن اهل ادب، رجل 

ى بود و بى هيچ ترديدى به دريافتى از جنگى عليه آن سياسى و سردار جنگ
بساط «اين دريافت از ضرورت آغاز جنگ عليه آن . رسيده بود» بساط كهنه «

مكان جغرافيايى دارالسلطنه تبريز را به زمان آغاز تكوين نطفه آگاهى » كهنه 
اين كه ضرورت آغاز اين . دوران جديد ايران تبديل كرد» آستانه «جديد و 

نگ تمام عيار در مكان جغرافيايى تبريز در زمان شكست ايران در جنگ هاى ج
ايران و روس و در شرايطى فهميده شد كه عباس ميرزا و دارالسلطنه تبريز در 
رويارويى با قدرت هاى بزرگى مانند عثمانى، روسيه و انگلستان قرار داشتند، 

نطفه آگاهى در » آن وهن بزرگ «از اين حيث داراى اهميت است كه با 
دارالسلطنه تبريز بسته شده و بحران چنان ژرفايى پيدا كرده بود كه هيچ پيكارى 
جز با وارد كردن همه نيروها به ميدان جنگ و آرايش جديد آنها پيش نمى رفت 

در تاريخ سده هاى متاخر دوره اسالمى، قائم مقام نخستين رجل سياسى بود كه . 
گذار از حكومت قبيله اى قاجاران به دولت . دا كردبه اين نكته التفاتى جدى پي

جديد متمركز كه در دارالسلطنه تبريز طرحى از آن ريخته شد و چيرگى بر 
نيروهاى گريز از مركزى كه سران ايالت و شاهزادگان پرشمار قاجار عامالن 

ممكن نمى شد و قائم » بساط كهنه «آن بودند، جز با جنگى تمام عيار عليه آن 
را از اين حيث آورده است كه كهنگى از محدوده » بساط كهنه «تعبير  مقام

ايجاد شده بود كه جز » بساطى «برخى امور و شئون گذشته فراتر مى رفت و 
 .برچيده نمى شد» طرح نو«با درافكندن 

 
دربار تهران و نهاد سلطنت با » بساط كهنه «ترديدى نيست كه در راس آن 
انبوه بى «شاهى خيل وزيران و كارگزاران و عجايز و مخنثان حرمسراى 

تا زمانى كه عباس ميرزا . منشيان، اديبان و شاعران آن قرار داشتند» تحرك 
زنده بود اين اميد مى رفت كه با مرگ فتحعلى شاه و بر تخت نشستن نايب 

برچيده شود، اما وليعهد » بساط كهنه «السلطنه، به طور طبيعى و به تدريج آن 
عباس ميرزا . اه درگذشت و همه اميدهاى قائم مقام نقش بر آب شدپيش از ش

چنان كه ميرزا عيسى و ميرزا ابوالقاسم او را تعليم داده بودند، مى بايست 
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باشد و بدين سان تعارض ميان دو نهاد سلطنت و » طرح نو«نخستين شاه 
مرگ عباس ميرزا به معناى پايدارى . از ميان مى رفت » مجلس وزارت «
بود و اين نكته را مى توان آشكارا از نامه هاى قائم مقام دريافت » بساط كهنه «
او به دنبال مرگ عباس ميرزا درنامه اى از خراسان به همسر خود، . 
  :، خواهر وليعهد مى نويسد»شاهزاده خانم «
 

 !شاهزاده جان قربانت شوم 
هربانى من اما ز دورى تو نمردم چه الف مهر زنم كه خاك بر سر من باد و م

يقين بدانيد كه در اين واقعه هايله كه خاك بر سر من و ايران شد، تلف خواهم 
دريغ و درد كه آسمان نخواست ايران نظام گيرد و دولت و دين انتظام … گرديد
در اين اعصار و اعوام كسى مثل وليعهد جنت مكان ياد ندارد؛ عدل . پذيرد

مى دانست و قدر نوكر خوب مى  حق خدمت خوب. محض بود، محض عدل بود
. به خدمت جزيى نعمت كلى مى داد، ايتام را پدر بود و ارامل را پسر. شناخت 

اهل خراسان را در اين . اهل آذربايجان در مدت سى سال، پرورده احسان بودند
مدت سه سال، چنان بنده عدل و انعام و غالم فضل و اكرام خود فرمودند كه 

اين غالم پير به چه زبان بگويد . اهل آن سامان شده بودند صد برابر مطيع تر از
و به چه بيان بنويسد؟ خدا نخواست كه جهان در عهد جهاندارى او زنده و نازنده 

 ١٢٠!شود
 

قائم مقام در آغاز و پايان فقره اى كه نقل كرديم به اشاره گفته است كه چه 
بهنگام او نيز چه آسيب انتظارى از جهاندارى عباس ميرزا داشته و با مرگ نا

تاريخ نويسان گفته اند كه حتى . جبران ناپذيرى بر او و ايران وارد شده است 
در زمان حيات عباس ميرزا قائم مقام نظر خوشى به ميرزادمحم وليعهد نايب 
السلطنه نداشت، اما عباس ميرزا پيش از مرگ از ميرزا خواسته بود حمايت 

حمابت ... با مرگ عباس ميرزا، ميرزا دمحم را . ندخود را از وليعهد او دريغ نك
  و با  مرگ فتحعلی شاه نيز در نهايت اقتدار  خودگرفت
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Causerie du lundi, X, ÅF nelon: Sa correspondence  1- 
Sainte-Beuve, spirituelle  

.lundi du 27 mars 1854 
  ١١١منشآت، ص  - ٢
دمحمحسين فروغى، تاريخ ا يران به نقل از مقدمه وحيد مازندرانى بر رابرت  - ٣

 .گرنت واتسن تاريخ ايران دوره قاجاريه، ص  الف
 -Am d e Jaubert, Voyage en Arm nie et en Perse  4- 

p174-5 
 Jaubert, op. cit. p170  .5- 
 -Jaubert, op. cit. p176. 6-  

 -Jaubert, op. cit. p175-6 .7-  
در فصل هاى ديگر اين دفتر درباره برخى از اطرافيان قائم مقام  اشاره  -٨ 

 .هايی خواهيم آورد
ميرزا تقى او درباره ميرزا جعفرخان  تبريزی همين قدرياد آور می شويم  كه 

.  را  به نيکی وکاردانی  می شناخت و او را به مأموريت هايی مهم گماشته بود
امير  زمانی  که ميرزا جعفر خان نماينده ايران در انجمن سرحدی بغداد بود، 

ً                          می ذلنيد  که قالبا   به شما  محبت دارم و هيچ ... « :در نامه ای  به او نوشت                  
رم،  زير که  می دانم  چقدر  به کار خدمت  دولت  چيز  را از شما  مضايقه ندا

می آييد وتا چه حد غيرت ملت وخاک خود را داريد وچه دلسوزی و غمخواری  
در ميان نخستين . ٢٢٤نامه های اميرکبير، ص »  .درخدمات دولتی  می نماييد

دانشجويان ، استاد دمحم علی چخماق ساز برقرار داشت که از اعيان تبريزبود و 
ويا نخستين  دانشجوی ايرانی  بود که همسری انگليسی اختيارکرد و با پايان  گ

، »اولين کاروان معرفت« مجتبی مينوی . تحصيالت خودنيز به تبريز بازگشت
در فن و رشته  « اين دمحم علی خان  درانگلستان . ٣٨١تاريخ و فرهنگ، ص 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩٥                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

ساخت »  نگ پيج داری تف« او» . خود نهايت مهارت واستعداد را بروزداده  بود
که مورد توجه جورج چهارم قرار گرفت و به دريافت چهار صد و بيست  ليره 

  ٤٣٢٫مينوی ، همان، ص . از پادشاه  انگلستان مفتخر شد
دبيری « رضا قلی هدايت نيز باذکراين نکته  که قائم مقام . ١٣۶صدر، ص  – ٩

ولی  «،  می نويسد که »بود درهمه کماالت ازاقران منفرد] و[توانا و وزيری دانا
تشديد مبانی صدارت و وزارت خود راد راستبداد رأی واستقالل درامور صواب 
وخطای همی  شمرد وهيچ  يک از محرمان ومقربان سده سنيه سلطنت  را در 

رضا قلی خان هدايت، روضه  ».وساطت ودخالت جزئيات وکليات مدخل نمی داد
  ٨١۶۴دهم، ص . الصفای ناصری ، ج

 ١٣٧صدر، ص  -١٠
 همان جا، – ١١
 همان جا – ١٢

  ١٤٠صدر، ص  – ١٣.
 ٢١٤١صدر، صص  -  ١٤
 ١١٤٠صدر، صص  -  ١٥

 ١٤٣صدر، ص  - ١٦. 
 ٣٢٨منشآت، ص  - ١٧. 

 همان جا – ١٨
 ١٣٨صدر، ص  - ١٩. 
 ٢٢٣منشآت، ص  - ٢٠. 
د اعتمادالسلطنه براى توجيه قتل اميركبير اورا از وزيرانى قياس مى گير - ٢١ 

که در تاريخ به خيانت  شهره اند وشگفت اين كه حسن صباح را نيز بر سياهه 
عبارت هايی را که درزير می آوريم، از بارزترين نمونه هايی .  آنان می افزايد

بی معنايی درنوشته های تاريخی متاخر است و آنها را می توان همچون نشانه 
اگردر گذشتگان « : او می نويسد. پايان تاريخ نويسی سنتی ايران به شمار آورد

نظيرش جويی، همانا  حسن صباح  صبح کاذبی از اين وجود بود ودرعصيان و 
طغيان  چون ابن علقمی با دولت بنی عباس ومرشد قلی خان  با شاه عباس، به 

اوآن گاه در ادامه همان مطلب » .خياالت خام پرداخت، سليقه کج و معوج پيمود
خت، خود را به تخته کشيد وبه سودای پاره وافسر، خود به هوای ت« :می افزايد

را پاره و بی سرساخت؛  به جای صمصام نسترديد و درعوض  گلشن گاخن 
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مانند  فضل بن سهل بين آب وآتش در آمده و در حمام کاشان به کاشانه . يافت
خياالت صفراوی که دراو ظهور  يافت، حکيم کامل حکم . ديگرش آشيان دادند

رد تا فشاربدن اوبه ساير ابدان بنی نوع   انسان سرايت نکندوملک قصدش  ک
قصدش نمودند، از زحمت ناخوشی دماغ ومرض : جهان را به آشوب نيندازد

  ١٩٨صدر، ص » .ماليخوليا راحتش کردند
فريدون آدميت بابررسی اتهام خيانت که نوشته اعتمادالسلطنه آمده،  می  – ٢٢

د السلطنه را بهتان شناختيم، ازنظر حقيقت تاريخ اين که نوشته اعتما« :نويسد
به عبارت ديگرهرگاه  ميرزا  تقی خان . است نه از لحاظ ارزشيابی آن حقيقت

ده بود و حتی اين کاررا کرده بود،  هيچ »بر ] شاه[درصدد خلع ناصر الدين شاه
ً           محکوميت تاريخی برای اوقائل نبوديم، اما واقعيت اينکه مطلقا  در ان اندي شه                                                           

  ٦٦٦٫آدميت، امير کبير  و ايران، ص » .نبود
، مقالت تاريخی ، »اسناد و آگاهی های تازه اميرکبير« فريدون آدميت، – ٢٣

  . ٨٨ص 
  ٩٨٨آدميت ، همان  ص  – ٢٤
فريدون آدميت، در امير کبير  و ايران  با ذکر    . ٨٦آدميت، همان ص  – ٢٥

« و اين که » چ سازش وآشتی نشدميان اميرودستگاه دربارهي« اين  نکته  که 
بود، اين ايراد  » برانداختن دولت ميرزا تقی خان ونابود کردن او... درباردر پی

آدميت،امير کبيرو ايران » .به خيال چاره نيفتاد«را به امير وارد دانسته است که 
چنان که از رساله  ميرزا يعقوب  خان می توان دريافت، امير به . ٦٦٦ص 

  .فتاده بودفکر چاره ا
يادآور می شويم که در زمان تدريس امير کبيرو آدميت هنوز نسخه ای   – ٢٦

ازرساله ميرزايعقوب خان دردسترس نبودونخست خود فريدون آدميت  درمقاله 
ای مطلبی را که  ميرزا يعقوب ازاميرنقل کرده بود، مورد بررسی   قرارداده 

  .منتشرشده  است ١٣٤٩مآخذ ما چاپ سوم آن کتاب است که در. است
بی پايه آن چه تاريخ  نويسان دوره ناصری درباره اقدامات امير کبير     -٢٧

»  نوعی دولت منظم«، »نظم ميرزا تقی خانی « گفته اند، می توان يافت که با 
ميرزا تقی [ چون وامارت بر«  : خور موجی می نيوسد.  به وجود آمده بود

رويت وکمال کفايت ورزات خويش ،  مملکت تقريرافتاد، به حسن رأی  و ]خان
امرا را به اندازه مايه : را در سلک نظام  آورد و آيين عدل  وانصاف بگسترد

معاندان را در ربقه اطاعت . پايه داد ورعايا را به گنجايش مونه خراج نهاد
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الحق، پيشکاری اديب و کارگزاری . کشيد؛ کشورانتظام يافت ولشکر نظام 
اقل وحارسی کامل،  فکری بعيد   المرامی داشت و تدبير قريب مهيب ، سياسی 

   ١٠٣دمحم جعفر خورموجی، حقايق االخبارناصری ، ص »  .المرام
مسئله « فريدون آدميت در بارۀ اختالف دولت ايران با مقامات روسی در -  ٢٨

، که روس ها ادعا می کردند دستخطی از دمحم »تجارتخانه وبيمار خانه استرآباد
ه را ساختمان بيمارستانی برای ملوانان روسی صادر شده وايمرچنين  شا

از متانت رأی   «  :دستوری را مخالف منافع ملی ايران  می دانست، می نويسد
اميربود که اگرمنشورسلطنت هم صادر گشته بود و آن را مخالف منافع   ايران 

الروم هم اتفاق   می دانست، سعی می کرد اجرا ننمايد چنان که در سفارت ارزن
.  افتاد  که حکم  شاه را ناديده انگارد وبه دستورهای ميرزا آقاسی  اعتنايی نکند 

در اين مورد نيزبه فشار روسيه تن  در نداد  و تتصميم  داشت  ايران را از بنای 
  . ٤٧١آدميت ، امير کبير و ايران ص » .بيمارخانه خالص  کند

  ١٩٠نامه های  امير کبير، ص   -  ٢٩
  ١٣٧٫همان ص   -  ٣٠
  ١٩٤همان ص  -  ٣١
   ١٠٥همان ص  –٣٢
 .هماجا – ٣٣
مبتنی برتفسير ما از  » کنس طيطوسيون« توضيخات متن درباره معنای – ٣٤

به گونه ای که درمتن اشاره  کرده . تجربه اصالحات قائم مقام و امير کبير است
سفرنامه   های  ايم، حدس ما اين است که آن دوازمجرای توصيف های نخستين

ايرانی دريافتی ازنظريه مشروطه خواهی  پيدا کرده بودند وبا تکيه بر تجربه 
های اصالخات آنان نيزمی توان گفت که درصورت موفقيت آن   اصالحات 

بدين سان   . صورتی از سلطنت مشروطه درايران تحقيق پيدا می کرد
ميرزا   » طيطوسيونخيال کنس « ميرزا ابوالقاسم و» مجلس وزارت«استقالل

تقی خان بايد چونان نقطه آغازمشروطه خواهی ايرانيان به شمار آورد و مورد   
از ديدگاه تاريخ تحول مفاهيم، سيرنظريه مشروطه خواهی در . بررسی قرار داد

درزبان های  اروپايی  constitutionواژه . اروپا نيزمی تواند مويد اين تفسيرباشد
ترجمه می کنيم،  به خالف » قانون اساسی«می ايرانکه در تداول حقوق عمو

درزبان های اروپائی ، مانند بسياری  از . معادل فارسی آن جعل جديدنيست
واژگان علم سياست و به ويژه نظريه دولت، اين اصطالح از پزشکی گرفته شده 
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واز ديدگاه تحول مفاهيم، از يونان و روم  باستان تا نظريه های دولت جديد، 
به معنای  constitutionدر روم باستان واژه .  يخی طوالنی داشته استتار

status rei publica   آوريم با اصول حکومت کشوربه کار می رفت، و اگر چه
از نيمه . اصول آن  به صورت نوشته ای تدوين نشده  بود و به آن عمل می شد

، دوم سده شانزدهم ميالدی، درنوشته های انگليسی  و فرانسوی 
به کار گرفته شد که  به    Lex  fundamentalis درپيوند  با   constitutionواژه

معنای اصول اساسی سلطنت، مانند اصل جانشينی مسن ترين فرزند   ذکورشاه 
به معنای شکل حکومت واصول  قانون  constitutionدرسده هفدهم،واژه . بود

درنظريه های  مشروطه  های بنيادين ان به کار گرفته شد و از آن پس نيز
  .خواهی در معنای حقوقی  جديد آن به کار گرفته شد

34- Geschichtliche  Grundbegrisse , Verfassung, Bd. Sq. 6, s.v. S835  
  ١٧خان ملک  ساسانی ، سياستگزاران دوره قاجار،ج نخست ، ص  – ٣۵
  ٢٠ص   ١٨ساسانی ، همان  ص   -  ٣۶
  ١٧ساسانی ، همان  ص   -  ٣٧
  ٢٠ساسانی ، همان ص  – ٣٨
ميرزا آقاسی، پيوسته ميزا تقی خان را خاری درچشم خود می دانست و  – ٣٩

حهانگيرميرزا  می . از هيچ کوششی برای اخالل درکارهای او فروگزارنميکرد
نويسد که حاجی برای دورنگاه  داشتن  ميرزا تقی خان که مورد توجه دمحم شاه  

سفارت دولت عليه  روم نامزد  کرده و روانه آن مرز  به« بود،  ازدربار او را 
برای تضييع و « و در زمان مأموريت او درارزتة الروم نيز» و بوم ساخت

که آن دولت »  تخريب وجود شريف وزيرنظام خواهش ازدولت عليه روم  نمود
از  بنا بنهاده، به آداب تشيع  پيشنم.... ما ذون نمايند مسجدی درداراالسالم بغداد« 

ميرزا تقی خان که می دانست دولت عثمانی اجازه نخواهد داد،  »  .تعيين شود
مراتب را به اطالع  حاجی رساند، اما حاجی ازدرخواست خودصرف نظر  

علما ومفتيان بلد   « نکرد و چون تقاضای او به کارگزاران عثمانی رسيد، آنان
نموده، به منزل سفير   که عوام الناس آن واليت را جمع ...را تحريک نمودند

»   .دولت ايران ريخته دست به هرزه کاری وزبان به هرزه درايی گشايند
وزير نظام صفايی نداشت و وجود  « جهانگير ميرزا با ذکر اين نکته  که او با  

  او را در ايران  درخدمت  پادشاه  جهان مخل  آسايش  خود می دانست
اهتمام در گذشتن كارهاى «سد كه او درباره شيوه هاى مديريت حاجى مى نوي
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ايشان نمى نمود، چنان كه اكثر نوشتجات ايشان را در ميان نوشتجات حاجى 
و رفتن حاجى به كربالى معلى ، هم چنان ] دمحمشاه [ميرزا آقاسى، بعد از وفات 
ميرزا  ٩٢٨٨جهانگير ميرزا، تاريخ نو، صص » .سر به مهر، نگشوده يافتند

له نيز درباره دو اصل مديريت و سياست داخلى ميرزا آقاسى على خان امين الدو
: شنيدم كه حاجى در محاوره از دو حال خوددارى نمى توانست «: مى نويسد

هم او، » .يكى، به نوا و اداى مخاطب تأسى كردن و استهزا و ديگر دشنام گفتن 
امراى از ميرزا نبى خان قزوينى، پدر سپهساالر اعظم بعدى، مى نويسد كه از 

همه روزه در زيارت حاجى از صدق لهجه و شيرينى «زمان دمحمشاه بود و 
خطاب ايشان بهره داشت ؛ روزى كه حاجى از دشنام به او غفلت مى فرمود، 

» !ميرزانبى خان متملقانه پيش مى رفت كه حق امروز من از شما نرسيد
 .١١خاطرات، ص 

 
اعتمادالسلطنه . ٢٣٨-٩ص دمحمجعفرخورموجى،حقايق االخبار ناصرى، ص -۴٠

شاهزادگان عظام و وزراى فخام «در ذيل شرح حال اميركبير مى نويسد كه 
چنان نظم و … حال همه كس يكسان بود. توانستند كارى از پيش ببرند]نمى [

دزدى . نسقى داد كه هيچ قادر مطلقى بر بيچاره و فقيرى نمى توانست تعدى كند
در شراب مستى نماند؛ جماعت اوباش . ت و هرزگى و شرارت سابق ازميان رف

كه سابق به يك جرعه شراب چندين نفر را زخم مى زدند و اطفال امرا را به 
مست نمى … كنار و گوشه مى بردند، در اين اوان اگر خمى باده مى خوردند

 .٢١٠صدر، ص » .شدند و بر معقوليت خود مى افزودند
 .٣٢٧منشآت، ص  -۴١
 .١١۴منشآت، ص  -۴٢
 .١١۴منشآت، ص  -۴٣
 .١١۵ - ۶منشآت، صص  -۴۴
 .٧منشآت، ص  -۴۵
 .٢۶١منشآت، ص  -۴۶
 .۶منشآت، ص  -۴٧
منظور از اين اميرنظام دمحم خان زنگنه اميرنظام از كارگزاران برجسته  -۴٨

دارالسلطنه تبريز است كه در زمان عباس ميرزا و قائم مقام منشاء خدمات 
ر نقاب خاك كشيد، به گفته جهانگير كه روى د ١٢۵٧بزرگى بود و تا سال 
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او در . به شمار مى آمد» امراى اعظم و اركان دولت عليه ايران «ميرزا از 
واپسين سال هاى عمر، حكمران تبريز بود و زمانى كه در همان شهر مرد، 

جميع اهل آذربايجان از وفات او متاثر شدند و چندان نيك ذاتى و نيك رفتارى «
عاياى آن واليت ظاهر شده بود كه جميع كسبه و عجزه آن از او به عجزه و ر

واليت، بدون حكم و فرمايش ديوان اعلى، دروب اسواق و خانات را بسته ، فوج 
فوج و دسته دسته، به محفه تابوت او حاضر شده، گريه و زارى آغاز مى 

 نادر ميرزا كه در نماز بر جنازه. ٢٨۵جهانگير ميرزا، تاريخ نو، ص » .نهادند
او در مصالى سرخاب تبريز حاضر بوده، در حاشيه نسخه خطى همان تاريخ 

، مى نويسد كه به دنبال »آن روز، در تبريز فزعى عظيم بود«نو با ذكر اين كه 
شكايت زنان تبريز از كميابى نان اميرنظام دستور داد نانوايان خطاكار را ريش 

با اين تدبير . جريمه گرفتندبريدند و چوب زدند و از آنان از سى تا صد تومان 
و «، اما سالى برنيامد كه دمحم خان فوت كرد »نان وفور به هم رسانيد«به موقع، 

اميرنظام » .از صندوق خانه اى كسيه ممهور به مهر همان خبازان ظاهر شد
» همه آن وجوه، بعينها، در روس االشهاد به صاحبانش رد«وصيت كرده بود 

اين سياست درحالتى بود كه مرحوم قهرمان ميرزا «: دنادر ميرزامى افزاي. شود
» .حكمران آذربايجان بود و قدرت نفس كشيدن نداشت ] برادر اعيانى دمحمشاه [

سال «يادآورى مى كنيم كه پس از فوت دمحم خان ، ميرزا تقى خان كه . همان جا
آداب و از رفتار و سلوك او … ها با دمحم خان اميرنظام نشست و برخاست نموده

. شد» منصب وزارت نظام سرافراز«، به »دانى و اخذ طرق سلوك نموده بود
 .٢٨۶جهانگير ميرزا، همان ، ص 

 .٢١۴منشآت، ص  -۴٩
 .همان جا -۵٠
به » دو دسته نوكر پخته «بود كه به همراه » آدم خامى «خسرو ميرزا  -۵١

در رقم عباس اصل كلى اين اقدام را قائم مقام . ماموريت گسيل داشته شده بود
اگر در پهلوى دو دسته «: آورده است ١٢٢٨ميرزا به ميرزا بزرگ در رجب ،

نوكر پخته يك آدم خام باشد، باز در جايى بايد گذاشت كه گمان دعوا نباشد نه 
 .٣۵ص  ١نامه ها ،» .مجال دعوا نباشد

 .۶٣منشآت، ص  -۵٢
كه دولت » دبدعت راهدارى بايزي«درباره  ١٢۴۴قائم مقام، در رجب ، -۵٣

عثمانى مى خواست به ايران تحميل كند و در عهدنامه ميان دو دولت ذكرى از 
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آن نشده بود، به يادآورى اصل رعايت صالح دولت و پايدارى براى تامين آن به 
حاال كه از آنها ستم به ما مى شود، ما هيچ نگوييم و «: ميرزا موسى مى نويسد

د، باعث اثبات عمل آنها مى شود، اما در بالمره از جانب صاحب كار اظهار نشو
صورتى كه به حكم دولت حرف بزنيد، ايستادگى شود، در اثبات حقيقت خودمان 

 .١٧٨ص  ١نامه هاى ،» !و منت ها يادآورى شود كه از پيش درنرويد
 .٨منشآت، ص  -۵۴
 .٩٨منشآت، صص -۵۵
 .٩منشآت ، ص  -۵۶
 .١٢منشآت، ص  -۵٧
. ۶١۵، مقاالت تاريخى، صص »شت قائم مقام سرنو«فريدون آدميت،  -۵٨

واژه هاى نقل شده در درون نقل قول ها را آدميت از متن اسناد ترجمه كرده 
 .است 

آدميت توضيح داده است كه در متن گزارش واژه . ١۶آدميت، همان ص  -۵٩
 .با حروف اليتنى، اما به فارسى آمده است » مردى يا نامردى «هاى 

 .همان جا -۶٠
چنان كه گفتيم قائم مقام و اميركبير داراى  ١۶-١٧آدميت، همان صص  -۶١

بينش سياسى كمابيش همسانى بودند و مى توان عمل و نظر يكى را با توجه به 
امير نيز به ظاهر مناسبات حسنه اى با نمايندگان دولت انگليس . ديگرى فهميد

را با » مردى «داشت، اما او نيز در سياست خارجى براى تامين صالح دولت 
خان ملك ساسانى از گفت وگويى كه اعتمادالسلطنه با . مى آميخت » نامردى «

مى گفت «پدر او داشته است، نقل مى كند و مى گويد كه ميرزادمحمحسن خان 
هنگامى كه ميرزا تقى خان اميركبير را به كاشان بردند، كليه نوشتجاتش را 

تى كه از منزل به دربار آوردند، اكثر نوشتجا. ضبط كرده، نزد شاه آوردند
در زمان . شاه امر داد آنها را در خزانه اندرون نگاه داشتند. مرموز بود

صدارت ميرزا يوسف مستوفى الممالك يك نفر از اهالى مازندران پيدا شد كه هر 
شاه آن شخص را احضار فرموده و امر كرد . گونه رمزى را كشف مى كرد

مشار اليه جملگى را كشف . در اختيار او بگذارند نوشتجات ميرزا تقى خان را
اكثر نوشتجات مزبور رمزهايى بودند كه اميركبير با . كرد و به عرض رسانيد

     ً                     تماما  دستور شورش هندوستان . راجه هاى هندوستان و متنفذين آن سامان داشت 
چنان كه از كشته شدن ميرزا تقى خان چندى نگذشت . بر عليه دولت انگليس بود
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خان ملك ساسانى، سياستگران دوره » .كه شورش سپاهيان هند شروع شد
 .١٧٧نخست، ص . قاجار، ج 

 .١٢منشآت، ص  -۶٢
 .همان جا -۶٣
كنفرانس حاج ميرزا يحيى دولت آبادى پيرامون شرح «يحيى دولت آبادى،  -۶۴

 .٣٨، منشآت، ص »احوال و آثار قائم مقام 
او . وان با نامه اى از امير مقايسه كرداين نامه را مى ت. ١٨٩منشآت، ص  -۶۵

شب را تا . بارى ، احوال غالم را استفسار فرموده بودند«: به شاه مى نويسد
نزديك صبح نخوابيده و حاال در خانه مشغول نوكرى قبله عالم روحنا فداه هستم 

نامه هاى » .باقى االمر همايون . و به هرچه صادر شود، مطيع و تسليم محض 
 .١٧١ر، ص اميركبي

 .٩منشآت، ص  -۶۶
قائم مقام در نامه هاى ديگرى نيز اشاره هايى به ضابطه . ٩٩منشآت، ص  -۶٧

تا نوكر به «به كار گماشتن كارگزاران حكومتى آورده و توضيح داده است كه 
مثل : خدمت مامور نشود، مرتبه و كارگزارى نوكر از كجا معلوم مى شود

-۵صص ١نامه ها،» .ش او معلوم نمى شودطالست كه به محك نرسد، غل و غ
١۶۴. 

 .١٧۴منشآت، ص  -۶٨
در دوره قاجار تنها صدر اعظمى كه توجهى جدى به . ١٠منشآت، ص  -۶٩

او در . حسن اجراى ماموريت نمايندگان سياسى مبذول مى داشت، اميركبير بود
و نيز «: دستورالعمل به رضاقلى خان هدايت در ماموريت خوارزم مى نويسد

ن عاليجاه نبايد زياده از يك ماه در خيوق معطل شود و مراتب مسطوره را آ
حالى نموده، خدمات خود را انجام داده، اسرا را مطلق العنان ساخته با خود 

و نيز مامور است كه روزنامجات از روز ماموريت الى معاودت و . بياورد
تمام از وقايع                                 ً                     شرفيابى آستان مهر لمعان را مفصال  نوشته ، با شرح و بسط

اتفاقيه از اسامى منازل و تعيين فراسخ و اسامى ايالت و سركردگان و ريش 
                 ً                                                           سفيدان آنها را كال  نوشته با خود بياورد كه آن عاليجاه از عموم آن با اطالع باشد 

نامه هاى » .و هرچه سئوال شود، از روى بصيرت و آگاهى معروض دارد
 .٢۴٠اميركبير، 

 .١٠منشآت، ص  -٧٠
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قائم مقام در نامه اى به برادر خود در بازگشت به تبريز پس از دوره اى  -٧١
شعر و تاريخ تبريز حرف توپ و «: كه از كار بر كنار شده بود، مى نويسد

به نقل از » !سرباز است و آيه و حديثش جهاد و غزاى قزاق و صالدات 
 .٩ساسانى، ستايشگران دوره قاجار، ج دوم، ص 

نظامى » اين بيت كراست كه مردى از او همى زايد؟«: محمود گفت .٧٢
 .۵١عروضى سمرقندى، چهار مقاله، ص 

 .۴٣منشآت، ص  -٧٣
 .١٣منشآت، ص  -٧۴
 .۶٧ص  ٢نامه ها، -٧۵
 .۶٨ص  ٢نامه ها، -٧۶
 .١٣٨ص  ٣نامه ها، -٧٧
 .٨۴ص  ١نامه ها، -٧٨
 .٣٠ص  ١نامه ها، -٧٩
 .۴۵ص  ١نامه ها، -٨٠
ست اميركبير بود كه نمايندگانى دائمى به پترزبورگ نخ. ۴۵ص  ١نامه ها، -٨١

فريدون آدميت، اميركبير . ك .درباره تفصيل اين مطلب ر. و لندن اعزام داشت 
 .و بعد ۵٠۴و ايران ص 

 .٧١ص  ٢نامه ها، -٨٢
 .١١٢ص  ٣نامه ها، -٨٣
 .١٧۴ص  ١نامه ، -٨۴
قائم مقام نقل  آن چه در برخى نوشته هاى نه چندان دقيق در اين باره از -٨۵

البته با . كرده اند، اگر درست بوده باشد، قرينه اى بر نهايت هوشمندى اوست 
درايتى كه در ميرزا ابوالقاسم سراغ داريم، بعيد نمى دانيم كه اين استدالل از او 

زمانى كه مناسبات ايران  ١٢۴١نوشته اند كه در اواخر سال ،. صادر شده باشد
شد، فتحعلى شاه نشست هايى را با حضور عباس ميرزا و روسيه بار ديگر تيره 

و قائم مقام كه معزول در تهران به سر مى برد، براى رايزنى درباره جنگ 
در جريان آن مذاكرات قائم مقام سكوت اختيار كرده بود و آن گاه كه . تشكيل داد

به شاه با اصرار از او خواست نظر خود را بيان كند، قائم مقام با اشاره اى 
شش كرور در برابر شش صد  -نسبت درآمدهاى مالياتى دو كشور ايران روسيه

مطابق علم حساب، كسى كه شش كرور مايه دارد، با «گفته بود كه  - كرور 
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شخصى كه شش صد كرور ثروت دارد، نمى تواند جنگ كند و البد بايد با او از 
در شرح حال  اين مطلب را ميرزا عبدالوهاب قائم مقامى» .در صلح درآيد

ميرزا ابوالقاسم آورده است و چون آن منبع در اختيار نبود، به نقل از مقاله زير 
قاسم . ١٢٢، قائم مقام نامه، ص »تاريخ والدت قائم مقام «قائم مقام ، : آورديم 

غنى، با نقل اين مطلب در يادداشت هاى خود، مى نويسد كه با شنيدن اين پاسخ، 
. ن قائم مقام او را به دوستى با روس ها متهم ساختندشاه متغير شد و دشمنا«

بارى، دوباره معزول شده و او را به مشهد تبعيد نمودند كه در مشهد اين شعر 
 :را گفته 

اى واى به من كه يك غلط گفتم، از گفته خود پشيمانم در ملك رضا نشستنم 
تر قاسم غنى، قاسم غنى، يادداشت هاى دك» .خوشتر، از گوشه خانه هاى ويرانم 

 .٢٣١نهم، به نقل از قائم مقام نامه، ص . ج 
 .١١٨ص  ١نامه ها، -٨۶
 .۴٨ص  ٢نامه ها، -٨٧
عباس ميرزا و قائم مقام به اين اصل اساسى در راهبرد . ۶۴ص  ٢نامه ها، -٨٨

. جنگ پى برده بودند كه زمان عامل بسيار مهمى در شكست و پيروزى است 
ل گريبايدوف، به ويژه با توجه به اين كه روسيه در مديريت بحران ماجراى قت

با عثمانى در جنگ بود، تا جايى كه ممكن بود، آن دو از عامل زمان براى 
پيشرفت كار استفاده كردند، اما ارتش تركان شكست خورد و اميدهاى عباس 

در نامه مورخ . ميرزا و قائم مقام نيز براى استفاده از فرصت بر باد رفت 
چه «قائم مقام از زبان نايب السلطنه به ركن الدوله مى نويسد كه  ١٢۴۵محرم ،

. و كار ما را مشكل نمودند… كنم كه قهوه خورهاى عثمانلو سستى كردند
بار ديگر اين درد بر دل من است كه روى اين . دشمنان را به غرور آوردند

مى كشم  بدذات هاى مغرور را مى بينم و از همسايگى آنها هر روز جفايى تازه
در همان زمان قائم مقام از جانب نايب السلطنه به . ٩١٣٨ص  ٢نامه ها،» .

امروز، سى و سه روز است كه ايلچى روس «ميرزا موسى خان مى نويسد كه 
آمده و امپراتور كاغذ نوشته، از شاهنشاه درخواست كرده كه مقصرين را تنبيه 

ام عاشورا و امثال آن گذرانده در اين مدت، به امروز و فردا و عذر اي. فرمايند
اگر عثمانلو فتح مى كرد و روس شكست مى خورد، ممكن بود كه باز به . ايم 

مسامحه بگذرد يا هيچ زير تكليف نرويم، اما حاال غير ممكن است و هرگاه اين 
تنبيه نشود و چندى به دفع الوقت بگذرد، يقين داريم كه از روى غرور و 
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تر مى كنند و اگر به عمل نيايد، سر جنگ و دعوا بر  بدهوايى تكليف را سنگين
 ١٢٩ص  ١نامه ها ،» .مى دارند

 .۶۴ص  ٢نامه ها، -٨٩
را از گويش اراك به » دركردن «قائم مقام اصطالح  ۶٣ص  ٢نامه ها، -٩٠

 .معناى باطل كردن گرفته است 
 .۶۵ص  ٢نامه ها، -٩١
 .۶۵ص  ٢نامه ها، -٩٢
 .۶٩-٧٠صص  ٢نامه ها، -٩٣
كه همراه خسرو ميرزا به تفليس » دستورالعمل به اميرنظام «قائم مقام در  -٩۴

مى رفت، از طرف عباس ميرزا مى نويسد كه او بايد به طرف روسى بفهماند 
دولت ايران سهل و آسان در اين همسايگى از دوستى روس دست بردار «كه 

د و تا سبقت منافع دوستى و مضرت دشمنى روس را ديده ان«ايرانيان» .نيست 
از آن طرف نشوديا سختگيرى وتكليف فوق طاقت نكنند،محال است كه به تنهايى 

 .٨١ص  ٢نامه ها،» .خود يا به همدستى دولت ديگر در صدد دشمنى برآيند
 .١٠۶ص  ١نامه ها، -٩۵
 .٧٠ص  ١نامه ها، -٩۶
 .همان جا -٩٧
 .١٢٩ص  ٢نامه ها، -٩٨
 .۴۶ص  ٢نامه ها، -٩٩

 .۴۴ص  ٢نامه ها، -١٠٠
 .١٧٨ص  ٣نامه ها، -١٠

 .۴۴ص  ٢نامه ها، -١٠٢
 .٨٢ص  ٣نامه ها، -١٠٣
 .۵١-۴٣، آينده، صص »دو نامه از ميرزا ابوالقاسم قائم مقام  -١٠۴
٣صص  ١نامه ها، -١٠۵ ١۶٢. 
 .١۶٣ص  ١نامه ها، -١٠۶
 .٧٩ص  ١نامه ها، -١٠٧
 .٨٠ص  ١نامه ها، -١٠٨
 .٨١ص  ١نامه ها، -١٠٩
: به ميرزا اسحاق مى نويسد ١٢۴٣در نامه مورخ ربيع االول  قائم مقام، -١١٠
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همين قدر است كه امداد ايروان پر دير شد، از حد اعتدال گذشت، از آن طرف «
قائم » .مرض رو به اشتداد است و دوا در بصره و بغداد. هم كمك به روس رسيد

 .١۴٩ص  ١مقام نامه ها،
 .٢٩٠صص  ١نامه ها، -١١١
 .٩١ ص ١نامه ها، -١١٢
 ٢٩٧ميرزادمحمصادق وقايع نگار، تاريخ جنگ هاى ايران و روس، ص  -١١٣

درباره يادداشت هاى وقايع نگار بايد بگوييم كه او آنها را در جريان جنگ هاى 
ميرزادمحمصادق از . ايران و روس، در دربار تهران و در خفا، تهيه كرده است 

قائم مقام نيز مناسبات بسيار  رجال و منشيان بزرگ دوره فتحعلى شاه بود و با
ميرزا ابوالقاسم كه به كمتر كسى از كارگزاران دربار تهران . حسنه اى داشت 

اعتنايى داشت، ميرزا را مردى بزرگ، رجلى آگاه و نويسنده اى چيره دست مى 
عالقه بسيار قائم مقام به وقايع نگار مبين اين امر است كه به خالف . دانست 

مى، مبنى بر اين كه قائم مقام از فرط خودبينى كسى را آدم نوشته منشيان رس
نمى دانست، قائم مقام در ميان كارگزاران دربارى اگر از افراد انگشت شمار 

قائم مقام در نامه . صرف نظر كنيم، آدمى نمى ديد تا اعتنايى به او داشته باشد
ست و بشارت               ً           مسطورات شما كال  مفرح روح ا«اى به وقايع نگار مى نويسد كه 

الشك اگر بر وفق علم شما در اين مملكت . فتوح، روح و ريحان و جنت نعيم 
هم او در نامه . ٧٣منشآت، ص » .عمل شود، كارها بر حسب مراد خواهد بود

خوشا نواحى بغداد و «: اى به وقايع نگار در زمان ماموريت بغداد، مى نويسد
ن نسيم باغ بهار بر آنجا جاى فضل و هنر كه موكب مسعود وقايع نگار چو

خاطر . خواهد گذشت و ساحات آن براحات امن و امان مشحون خواهد گشت 
بنده مخلص بالفعل كه خبر عزيمت سامى بدان نواحى رسيد، از كار آن طرف 

بار اول نيست كه بغداد . جمع است و به هيچ وجه دغدغه و پريشانى ندارد
يد، مهام وزير را به تدبيرات دلپذير خراب را به يمن قدوم شريف خود آباد كرد

 ۵منشآت، ص » .به اصالح آورده باشيد
 

 .٢٩٧-٨وقايع نگار، همان صص  -١١۴
 .١۵٩ص  ١نامه ها، -١١۵
نويسندگان شرح احوال ميرزا ابوالقاسم داستان هاى بسيارى مبنى بر اين  -١١۶

خان . ورده اندكه قائم مقام مى دانسته است كه به دست دمحمشاه كشته خواهد شد، آ
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ملك ساسانى به روايت ازميرزاشمس الدين فرزندميرزاجعفر حكيم الهى فيلسوف 
دوره فتحعلى شاه كه با قائم مقام دوستى داشت مى نويسد كه ميرزا ابوالقاسم به 

غافل نيفتاده ام به دامش ؛ مى دانم كه به دست «ميرزا جعفر گفته بوده است كه 
قولى كه به مرحوم عباس ميرزا داده ام و  او كشته خواهم شد، ولى براى

خان » .سوگندى كه در حضور امام هشتم خورده ام تا آخرين نفس مى كوشم 
آصف الدوله، . ۴٠-١دوم، صص . ملك ساسانى، ستايشگران دوره قاجار، ج 

من «برادر عباس ميرزا نيز به هنگام مرگ نايب السلطنه به قائم مقام نوشت كه 
به نقل از قائم » .پدرى بكنيد نه نوكرى ] دمحم ميرزا[شاهزاده  توقع دارم شما به

 .١٠٧مقام نامه، ص 
 .٣١-۴٢منشآت، صص  -١١٧
دوم، صص . به نقل از خان ملك ساسانى، ستايشگران دوره قاجار، ج  -١١٨

٩-١٠. 
اگر تصادفات مانع انجام منويات قلبى وليعهد ايران نشود، عباس ميرزا  -١١٩

نقشه . ور خواهد شد و روح تازه اى در كالبد آن خواهد دميدبانى اصالحات كش
هاى اصالحى عباس ميرزا بر مبناى ايجاد ارتش نيرومندى است كه استقالل 

شايد حكومت . كشور را در برابر بيگانگان و سركشان داخلى تضمين مى كند
 نظامى براى ملل متمدن آفتى به شمار رود، اما صدها مثال قديم و جديد وجود

دارد كه نشان مى دهد برخى از اقوام براى بيرون آمدن از وضع عقب ماندگى 
گاسپار . وسيله اى سريع تر و مطمئن تر از ايجاد ارتش ملى نيرومند ندارد

 .٢٠۴دروويل، سفرنامه دروويل، ص 
 .٢٢٢منشآت، ص  -١٢٠
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  ششمفصل 

  
ا رشوه  نگرفت تا سرانجام ميرزا ابوالقاسم قائم مقام  صدر اعظمی  که ازانگليسه

  او را کشتند
  

در باره ميرزا  ابوالقاسم » حقوق بگيران  انگليس در ايران « اسماعيل رائين درکتاب
  :فراهانی اينگونه به نوشته آورده است

  
تاريخ زمين باروری است که درآن هيچ تخمی اعم ازمرغوب يا نا : می گويند

ست که خوبيها وبديها را يکسان منعکس می آينه عبرتی ا... مرغوب به هدر نمی رود
همانطورکه صفحات ننگين . کند ودرمعرض قضاوت وديدگاه نسلهای بعدقرارمی دهد

زندگی مردی  چون نخستين  قهرمان کتاب ما را در بر دارد، حاوی  اوراق  زيرين  
ای درخشان  مردمی سخن می گويد که در راه   مدرآنها ازسي هديگری  نيز هست ک

خويش دريغ نورزيدند،  تی وحقيقت گام برداشتند ودراين راه حتی ازبذل جانراس
سيماهای قهرمانی که آدمی با مشاهده آنها درصفحات تاريخ ميهن خويش بی اخيتار   

گذشت يکی ازهمين چهره رواين بخش ازکتاب ما بس... احساس غرور وافتخارمی کند
  .های درخشان اختصاص يافته است

  
*  *  *  

ی مختارانگليس درتهران درمدت سی و پنج سالی که ميرزاابوالحسن خان وزرا
نچه را که می آايلچی وزيرخارجه بود، با دادن ماهی يکهزار روپيه مقرری باو، 

ولی همين که  نوبت صدارت  به ميرزا ابوالقاسم قائم مقام رسيد، . خواستند انجام دادند
اورا بخرند و » زور«و» پول« تند با ناگهان درمقابل مردی قرارگرفتند که نتوانس

  .مطيع ومنقاد خود سازند
نخستين گزارشی که ازسرسختی ميرزا ابوالقاسم قائم مقام به وزارت امورخارجه 

دشمن ايران وايرانی نويسنده کتابهای معروف » جيمزموريه«بريتانيا رسيده ازطرف 
  .ش کرديمحاجی باباست که دربخش پيشين بدواشاره شد واجماال معرفی ا

قائم مقام به وزير  واجميزموريه درگزارشيی که درباره عباس ميرزا وليعهد وپيشکار
خارجه انگليس می نويسد با نفرت وعصبانيت ازاو ياد می کندو بعلت آنکه هدايای 
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امپراطوری بريتانيا را نپذيرفته است، او را مردی خود خواه ودشمن  انگليس معرفی 
  .می نمايد

  
  :در گزارش خود می نويسد ميز موريه ج
از جمله هدايائی که برای درباريان و صاحبان مقام در تبريز برده بودم، چند هديه « 

هدايا را در حاليکه  . ارزنده نيزبرای قائم مقام پيشکارعباس ميرزا وليعهد ايران بردم
 داو پس از ديدن هدايا وتعريف وتمجي. نوکرانم حمل می کردند، بخانه ميرزا بردم

  :نها کرد گفتآفراوانی  که از
من از شما خواهش می کنم صميمانه ترين  تشکراتم  را بمناسبت ارسال اين همه  «  

هدايای گرانبها و پرارزش  قبول کنيد وازدولت متبوع خودتان بخاطراينکه مرا مورد 
لطف قرار داده اند تشکرنمائيد ليکن می خواهم ازشما خواهش کنم که اين هدايای  

                                              ً                                انبها را به خودعباس ميراز تقديم کنيد تا نتيجتا  نسبت به شما نظرمساعدتری  داشته گر
  .»باشد

هرچه بيشتر اصرارکرديم، انکاراو شديدترشدتا جائيکه « :جميزموريه اضافه می کند 
  .»با عصبانيت خانه او را ترک کردم

در گزارشی وزيرمختار انگليس درايران نيز» سرجان کمپبل« عالوه بر جيمزموريه،
عدم قبول رشوه و پول  از طرف   ۀکه برای وزيرخارجه انگليس فرستاده است در بار

يکنفردر ايران هست که با پول نمی شود او راخريد وآن  قائم ... « قائم مقام می نويسد
  ».مقام است

سرجان کمپبل درجای ديگری ازخاطراتش که برای حکومت هند فرستاده ونسخه ای  
قائم مقام چنين می  ۀبوزارت خارجۀ انگليس ارسال داشته است، دربار نرا  نيزآاز

  :نويسد
. ازمدتها پيش به استعداد وفراست قائم مقام احترام زياد داشتم: به سفير روس گفتم« 

انتصاب اورا به صدارت آنقدر ضروری می دانستم و بدان معتقد بودم که همان 
يدم عقيده ونيت اعليحضرت دمحم شاه د. موضوع  را در صحبت با شاه عنوان کردم

ولی همين وزيرمختاروقتی قائم مقام به صدارت رسيد و » ...نيزبا من يکی است
دانست  که نمی تواند مثل اسالفش اورا هم با پول و هديه و مقام و نشان بخرد، در 

ايام  دمحمشاه  ضعيف النفس برتخت سلطنت ايران تکيه  آندر. صدد عزل او به برآمد
ه بودوسفارت انگليس درتهران دردستگاه دربارودولت،سازمان جاسوسی وسيعی زد

 در بطوری که حتی ازساعات خواب واستراحت وتمامی اعمال و رفتار - داشت
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متأسفانه اکثريت مالزمان ونديمان دمحم شاه جيره خوار وزيرمختار  - باريان آگاه بود
  .بودند

المزاج و زود با ور را عليه قائم مقام  اينکه دمحم شاه متلون  یسرجان کمپبل برا 
شاه عليه قائم مقام  بابشوراند بيکی ازعوامل وحقوق بگيران سفارت دستورداد تا 

سرجان  . سلطنت اومعرفی کند سصحبت کند و او راعامل روس وبرهم زدن اسا
  :درباره  اقدام خود چنين  مينويسد  ١٨٣٥مه   ١٢کمپبل در ضمن واقعه روز

ازدرباريان شاه فرصت يافت که نظرمرا دربارۀ سازشی که گفته  امروزيکی« 
. ميشودميان قائم مقام و روس ها وجود دارد، درخلوت به گوش اعليحضرت برساند

ونيزشاه را ازاعتقاد من بياگاهاند که قصد قائم مقام اين است که با استفادۀ ازنفوذ 
شاه ازشنيدن . کزدهدروس تمام قدرت صدارت را دردست خود وخويشاوندانش تمر

به هيچکس اجازه نخواهدداددرگماردن وزيران : وگفت... آن بسيارمتغيرگرديد
واگرديد که قائم مقام چنين نيرنگی به سردارد، به همان آسانی که اين  . دخالت کند

 ».گل ها را دربوستان می چيند، او را معدوم خواهد ساخت
بنا به ) قائم مقام ( ابوالقاسم فراهانی  درحاليکه عباس ميرزا نايب السلطنه و ميرزا

تجربه ودورانديشی که داشتند با تعيين مأموران سياسی انگليس ازجانب حکومت 
هندوستان درايران مخالفت می کردند اينگونه مأموران را نمايندگان وزارت   
مستعمرات  و دارای افکار مستعمراتی ميدانستند وشايد به همين سبب بودکه قائم 

م تا روزی که ازصدارت معزول شد اصرارداشت که نماينده  اعزامی انگليس  مقا
حکومت   زبه ايران ازلندن اعزام گردد وبا سرجان کمپبل کاپيتان ارتش انگليس که ا

بطوری که چندين باربين او وکمپبل مشاجره    هند اعزام  شده بودمخالفت می ورزيد
هديد کرد که از رفتارش بدولت انگليس   درگرفت و حتی  يکبارنيزقائم مقام اورا ت

  .شکايت خواهد کرد
سرجان کمبل وقتی ديد که نمی تواند اين صدراعظم شرافتمند را مطيع خود و 

بااومالقات کردودرگزارشی  ١٨٣٥ماه مه ١٦حقوق بگيرانگلستان سازد در روز
: مبه اوگفت«که متعاقب اين مالقات بدولت انگليس وحکومت هندوستان داد نوشت
ديگرچيزی . ازبس خواهش والتماس کردم وبه فرجام کارتهديد نمودم، خسته شدم
جان کمپبل  . نمی توانم بگويم، اما قلب من برای نيکبختی شاه ومملکت می سوزد

احساسات عمومی به اندازه ای عليه قائم مقام «: دردنباله اين عقيده خود می نويسد
  »...وی کشتن اورا دارممن آرز: برانگيخته که همه جا می گويند

پبل بطور ضمنی  بوزارت خارجه وحکومت هندوستان اطالع داد مآنگاه سرجان ک
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که قصد نابود کردن قائم مقام را دارد، برای آنکه نيت شوم خود راعملی کند بودجه 
ای برای برانگيختن مردم عليه قائم مقام تعيين کرد، وازوزارت خارجه انگليس در 

  :يف نموده وبودجه پيشنهادی راخواست ودرضمن نوشتاين باره کسب تکل
 ٥٠٠برانگيختن مردم وخرج کردن پول بين علماء ومالها مبلغی درحدود یبرا« 

ليره الزم دارم امام جمعه بمن قول داده است که اين پول را درموقع مناسب وبطور   
واهم ه می خزجاا.ازبودجه حکومت هندوستان مبلغی خرج کرده ام.صحيح خرج کند

  ».آنچه راکه الزم دارم ازاين محل برداشت کنم وبمصرف امورسری   برسان
خره  دولت انگليس بودجه وپول مورد نيازرا دراختياروزيرمختارخود گذارد و  الب 

ژوئن    ٧پس ازاينکه پولها رسيده را بموقع وصحيح خرج کردطی گزارش مورخ 
  :خود بدولت انگليس  چنين نوشت ١٨٣٥

درظرف ده روز   . ات مردم عليه قائم مقام روزبه روزتندترمی شوداحساس...«
وهرکجا نام او اعمالش . اخيرتنی چند ازعلما ازمنبرعليه اوبه درشتی سخن گفته اند

آتی قائم مقام چيست،هيچ کس نمی  دراينکه افکار. برده ميشود توأم با دشنام است
اين . گارد شاهی افزوده استاما دربيست وچهارساعت اخيربرعدۀ . تواندحدس بزند

کاردسترسی مردم را به شاه ورساندن شکايت های آنان رامقام سلطنت، مشکل 
  »...ترساخته است

وزير مختارانگليس ازاينکه نتوانسته بود جاسوسان وعوامل حقوق بگيرسفارت   را 
نزددمحم شاه بفرستد وشاه را عليه  صدراعظم بر انگيزد، نگران و مضطرب است و 

  .اينکه شاه تصميم فوری نميگيرد وحشت دارد از
  :خود اضافه می کند ١٨٣٥ژوئن  ٧درگزارش مورخ 

اين خود باعث شگفتی است که هرکوششی برای آگاهيدن شاه ازوضع ... «
اموروهشيارکردن، وبه حد نارضامندی عمومی به کاررفته، تاکنون به جائی 

که تدبيری بينديشد، وبا اراده وتصميم                    ً            ويا اينکه شاه واقعا  ملتفت نيست . نرسيده است
  .بيشتری احوال فعلی را درمان بخشد

) يعنی جاسوسان وزيرمختار( شاه درجواب تعريض وسخنان ناصحان محرم اش  
  »همه چيزراميدانم وبه آنچه می گذردواقف هستم، کمی صبرکنيد« :پيوسته می گويد

  .رانتظارموقع مناسب استحرف شاه اين معنی را ميدهد که او مصمم  شده، ولی د
هردقيقه ای بگذردچاره جوئی را  امااين نکته برهرناظرعادی روشن است که

 »...دشوارترمی گرداند
جاسوسان انگلستان  . سرانجام آنچه  که کمپبل آرزو می کرد، به حقيقت پيوست
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ژوئن  قصد  داشته است  دمحم شاه را بکشد و   ١٩شهرت دادند که قائم مقام درروز 
شهرت ، شاه قائم مقام را معزول  در نتيجه اين. يگری را به تخت سلطنت بنشاندد

  :راجع  به اين  حادثه  نوشت ١٨٣٥ژوئن  ٢١کرد وسرجان کمپبل درگزارش روز
در راه کسی را ديدم که فرستاده بودند . با مداد امروزسواراسب شده، به شهررفتم«

او که به امراعليحضرت صورت تا مرا ازدستگيری قائم مقام وپسران واعوان 
اما به مالقات شاه کامياب نشدم چه . يکسره به کاخ سلطنتی رفتم. گرفته، آگاه گرداند

سواره ازوسط شهرگذشتم، خيابانها . با مستوفيان ومنشيان دربارخلوت کرده بود
هرکسی دوستی را می ديد،  . رابيشترازآنچه تا حال ديده بودم، جمعيت فرا گرفته بود

شنيديم . اورادرآغوش می گرفت - به عادت ايرانيان - عنوان ابرازمسرت وتهنيتبه 
که مسجد نيزپراز جمعيت است ومردم به دعاگوئی اعليحضرت مشغول اندآنها را 

 باز انتظار چون به سفارتخانه رسيدم، ديدم چند نفر. ازچنين طاعونی نجات بخشد
جمله بودند بعضی از خويشاوندان ازآن . گشت مرا دارند تامبارکباد و تهنيت گويند

) ميرزا ابوالحسن خان ايلچی که اورا در بخش پيش شناختيم(شاه،رييس ديوانخانه
احساسات آنان چنان بود که همگی تمنی داشتند  –وچندتن از ريش سفيدان شهر

ازاعليحضرت استدعا کنم هرآينه اين شهرت راست باشدولی قائم مقام هنوز 
وجسدش را درميدان عمومی  شهر آويزان کنند، . را بکشندمعدوم نشده باشد، او 

 چه اوبه قدری آدم بزه کاری است که اگرزنده بماندهمه کس را خواهد فريفت  و
  » .زمام قدرت را به دست خواهدگرفت نو از
اين گزارش عبرت انگيزورسوا کننده را قياس کنيد، با مطالبی که همين دولت  

. ق بگيرخودشان و قهرمان اول کتاب ما منتشرساختندودستگاه دربارۀ نخستين حقو
عاليجناب از اين نوکرسرسپرده وبی شخصيت «ديدم که چگونه با عنوان رسمی

تجليل می کردند واينک دربارۀ مردی که تنها کناهش ميهن پرستی وخود داری از 
  !نوکری و خدمت به اجانب است، نحوه قضاوتشان چگونه است؟

ارسال شدکه درآن نوشته ١٨٣٥ژوئن  ٢٢ن کمپبل به تاريخجالبترين گزارش سرجا
امروز عصرشخصی ازجانب امام جمعه به ديدنم آمد تا دستگيری قائم مقام  . «بود

وهمچنين مراتب شادمانی امام جمعه و تمام طبقات مردم را . را به من تبريک گويد
که خوشبختانه براثرکوشش های من بود همه معتقدند: ونيزاعالم داردکه.ابرازدارد

کسانی ديگرهم آمدند وهمان معنی . توانستند ازاين آفت بدترازطاعون رهائی يابند
امام جمعه وشاهزاده وردی ميرزا خواهش داشتندکه به ديدن . را تکرارکردند

 ».ايشان بروم
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سرجان  کمپبل  با پرداخت   . در آن زمان مير دمحم مهدی  امام جمعه تهران  بوده است
ل به نوکران وجيره بگيران خويش دردربار ودولت وهمچنين با تقسيم پول مبالغی پو

بين ماليان  وارباب عمايم  سرانجام  موفق  شده بود بزرگترين دشمن خود را که گناه  
گ قائم مقام از رگناه بز. رخارجيان بود به قتل برساندباوحفظ منافع ايران در برا

نگلستان راازجيمز موريه وسپس حقوق و روزی شروع شد که هديه ارسالی پادشاه ا
مقرری ماهانه اش را که ازکمپانی هند شرقی وحکومت هندوستان برای خود او و 

  .وزيران  خارجه  ايران درنظرگرفته بودند نپذيرفت
خرصفر  آو نتيجه اين ايستادگی درمقابل انگليسها وحفظ منافع ايران را، در روز  

ديد، جالدان دمحم شاه او را خفه  کردند تا  –يشيعنی شش روزبعد ازدستگير –١٢۵١
سفيروقت انگليس موفق شودخود رابه پادشاه قاجار نزديک  کند و قرار داد بازرگانی  

  .را که مثل  قرارداد ترکمانچای ننگين  بود به ايران تحميل نمايد
م  قی فراهانی انجانکمپبل وزيرمختارانگليس بدنبال اقداماتی که بوسيله ميرزاعلي

 ربنام مستعا»  مأمورسری« گرفت و بعقد قرارداد انجاميد در گزارش  هايش از اين 
بالفاصله بعد ازعزل و قتل    –ياد می کند، درباره اتعقاد قرارداد بازرگانی » خان« 

به دستورشاه رئيس تشريفات دربارومنشی خاص قائم ...« : قائم مقام چنين می نويسد
حاال که قائم مقام ازکار برکنار گرديد اميد می : خان  گفت .مقام به مالقات من آمدند

. رود موضوع مورد اختالف حل  بشود، و نيز دربارۀ عهد نامۀ سياسی مذاکره کرد
ترجمۀ . ترجمۀ  متن مادۀ اول را که  می خواستم درعهد  نامۀ سياسی مذاکره کرد

عرضه کردم وتقاضا متن مادۀ  اول را که می خواستم درعهد نامه گنجانده  شود، 
 اعليحضرت سه چهار نفر:پيشنهاد نمودم...نمودم آن رابه نظراعليحضرت برساند

درتمام ايران کسی : خان گفت. معين کنند تا دربارۀ مواد قرارداد مشورت نمايند را
زيرامن . نيست اين مطلب را بفهمد ونمی خواهم شخص ديگری درکارشرکت جويد

سته به دولت انگلستان می دانم، وبه اين مسئله ازکسانی هستم که خود را واب
من به دولت . ازنظرديگری نگاه می کنم، وحال آنکه ديگران مثل من فکرنمی کنند

  »...شما ارادت خاص دارم
پس ازعزل قائم مقام وزير مختار انگليس يکه تاز ميان سياست ايران شد وفعاليت 

  :خود می نويسد ١٨٣۵ ژوئن  ٢١او درخاطرات  روز. زيادی  را آغاز کرد
پس ازسه ساعت صحبت بامأموران . رباررفتمدبعد ازظهرامروزبازبه ...« 

نخست ازاوضاع فارس . درباری که تازه  گماشته شده بودند، به حضورشاه رسيدم
. سپس قضيه ای را که تازه اتفاق افتاده بود به ميان کشيدم. صحبت داشتم
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آنچه : و نيز گفت. ورت حتمی داشتگرفتن چنين تصميمی  ضر: اعليحضرت گفت
من درمالقات خصوصی سابق خود راجع به اوضاع امور و هيجان عمومی  به 
. عرض رسانده بودم، وتا آن وقت ازآن  بی خبر بود، اکنون بر وی مکشوف گرديد

و خود تحقيق نموده، دانسته آنچه گفته بودم از روی خلوص نيت و برای خاطرخود 
مثل گذشته هيچ چيزی : همچنين شاه خواهش کرد. وده استشاه وسعادت مملکت ب

به توفيق الهی پی ازاين، جريان : ونويد دادکه. دريغ  ندارم»دلسوزی« را درعالم
بعالوه شاه خواست  که دراوضاع . امور به نحومطلوب ورضايت بخشی بگذرد

( يزیو دربارۀ امورمعوقۀ  بين دو  دولت چ. باشم» درخانه«واحوال کنونی نزديک
 از نيز و. ننويسم زيراميل دارد روابط خود رابا انگلستان نزديکترکند)به لندن

 اميدوار: بازشاه گفت.مساعدتهای دولت انگليس دربرقراری نظم مملکت تشکرنمود
است بعد ازاين دليلی برشکوه وشکايت از به تعويق انداختن تقاضاهای من و يا بی 

  . »من، پيش نيايداعتنائی نسبت  به اين به تقاضاهای 
کمپبل که پس ازاين گفتگو زمينه را برای يکسره کردن تکليف قائم مقام مناسب 

  :ودر دنبالۀ يادداشت های فوق می نويسد. ميداند، ازفرصت استفاده  می کند
اکنون وجد وسروری که مردم درآغازجلوس شاهشناه به :  به اعليحضرت گفتم« 

نکته ای که مردم خيلی به آن عالقمندند، . تتخت سلطنت داشتند، حاالمحسوس نيس
اين است که بدانند فرجام کارقائم مقام چيست؟آيا او بکلی ازکار وقدرت برکنارگشته 
يا نه؟  زيرا  فراموش نمی کنند که به زمان مرحوم عباس ميرزاچندين بار قائم مقام 

وازآنجا . گيرد معزول گرديد، اما هميشه با خدعه توانست زمام کاررا از نو به دست
می ترسم کسانی که حاال ازجانب اعليحضرت به  –که چنين خاطره ای باقی است 

خدمت گماشته شده اند، ازبيم آنکه مبادا روزی قائم مقام بازبه قدرت حکومت 
اما ترديد نيست که اکنون تمام : بعالوه گفتم. برسد،درانجام امورمجاهدت نکنند
الص شده اند دلشادند، وبه اراده وعزم ثابت طبقات ازاينکه ازشرقائم مقام خ

تمام اميد : ووظيفۀ خود می دانم به عرض برسانم که. اعليحضرت آفرين می خوانند
مردم به شخص شاهنشاه است، ومن به عنوان خيرخواه ايران صميمانه آرزومندم 

ونظرم اين . که ديگراعليحضرت نگذارند زمام حکومت ازدستشان بيرون برود
بلکه اموررابه دست . وصدراعظم شتاب نفرمائيد»پيشکار«درتعييناست که 

با اين . مستوفيان ومنشيانی که هر کدام متصدی شعبه ای ازامورباشند، بسپارند
 تدبيرهرکدام ازآنان برديگری هم چشمی ورقابت خواهد کرد واموری که براثر

 ».يرفتسستی  قائم مقام تا بحال دربوتۀ اجمال مانده، انجام  خواهد پذ
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قائم ...عقيدۀ من نيزهمين است وهمين شيوه راپيش خواهم گرفت:اعليحضرت گفت«
مقام ديگرهرگزبه قدرت نخواهدرسيد، وبرای هميشه ازغروراوخالص شديم 

 برايش کنج دنجی باالی تپه يادردشت فکر. وديگرنمی تواند به کسی آزاربرساند
فرداچادرتان راهمينجا بزنند، شما دستوردهيد :بعالوه اعليحضرت گفت. خواهم کرد

 »...انشاءهللا خرسند خواهيد بود. و ببينيد کارها برچه روال خواهد گذاشت
هرچند بنابرآنچه  خود ديدم و تحقيقی که نمودم بيم آشوبی : به اعليحضرت گفتم« 

به هنگ توپخانه : نوشتم که» پاسمور« نمی رود، اما از نظرتدابيراحتياطی به کلنل 
وگاردنظامی قوی .چند توپ وتوپچی به حوالی کاخ سلطنتی بفرستد دستوربدهد

  »....تحت حکم سرجوخۀ انگليسی، به قورخانه گسيل دارد
در  وا: پبل  به چشم  می خورد اينست که منکته  بسيارجالبی که در يادداشتهای ک

:... ضمن ستايش از قائم مقام می نويسد١٨٣٥فوريه  ٢٠ضبط خاطراتس درروز
هرچند سستی قائم مقام مانع پيشرفت سريع کارها  می : هندوستان نوشتم به حکومت

وبه عقيدۀ من تا آنجا . شود، معذا کارها می شود، معهذا درادارۀ اموربسيارداناست
که سراغ دارم درسرتاسرايران يکتامردکاردانی است که ازعهدۀ مسئوليت دشواری 

  »...که به گردن گرفته، برمی آيد
نگليس وقتی  متوجه  می شود که وی آلت دست تحريکات و امختارين وزيرماما ه

ذهن دمحم شاه ضعيف النفس را نسبت  به صدراعظم  مقتدرش  :نظرات اونمی شود
  : خويش می نويسد ١٨٣٥مه   ٢٧همين زمينه دريادداشت روز رمشوب می کند ود

به شاه را مالقات کردم، وباهم . امروزعصرسوارشدم، بيرون شهررفتم...« 
اعليحضرت به اندازۀ من . صحبت های خصوصی مفصل داشتيم. شهرباز گشتيم

فريب شکايتهای نارضيان ) وزيرمختار( می ترسد من : وگفت. نگران اوضاع نبود
انکاری دراين باب نکردم ، زيرا همه مردم به يک . وفتنه جويان را خورده باشم

که قائم مقام هيچ کاری  شکايت عمومی همۀ طبقات اين است. اندازه ناخرسندند
برای آيندۀ مملکت نکرده، و از وقتی که به پايتخت آمده  گوشش به حرف هيچکس 

وبه عرضحال مردم که ازتمام نقاط کشوربه تهران آمده اند، رسيدگی . بدهکارنيست
چون  دسترسی کمی به حوزۀ دربارشاه دارم ، می ترسم حقايق امور به . نشده است

ً                                                      اقعا  بيم آن را دارم  که هر گاه قائم مقام تغيير روش ندهد،  و و. گوش شاه نرسد     
  »...هياهو و آشوبی برپا گردد
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  يک مبارزه ديگر

  
مبارزه سر سختانه وشرفتمندانه ديگری که قائم مقام مثل پدرش ميرزا بزرگ آنرا 

ملی ايران درمقابل   تدنبال می کرد ومی توان بدين جهت او را نماينده سياس
ت، اين بود که وی هميشه سعی داشت که اقداماتش سدوهمسايه بزرگ دان تجاوزات

اوبا جنگ ايران و روس . بهانه ای بدست هيچيک ازدوهمسايه استعمارطلب ندهد
» مکدونالد« وزيرخارجه انگليس درنامه ای که به »کانينگ« .بشدت مخالف بود

وساطت بين ايران  سد، دستورمی دهد  که ازهرگونهيونوزيرمختار مقيم تهران می 
ران نمايد و يو روس خود داری کند ودرعوض روسها را تشويق به تجاوزبه ا

به همين جهت بود .     ً                                             ضمنا  کمکهائی برای سقوط وشکست قشون ايران بعمل آورد
  .که انگليسها، دست روس ها را درايران برای اقداماتشان بازگذاردند

سفيرروس، سياست دولت متبوع  همسر زيبای » پرنسس ليون« ن هنگام درلندنآدر
هنگامی  . شقه می کردانخست وزيرمع» لرد گری« وبا  شوهرش را اداره ميکرد

نامه ای به معشوقه اش نوشت  یلرد گر« ،ه شکست خورديکه ايران از روس
  .وپيروزی  روسيه را تبريک گفت

ان مبارزه  قائم مقام متوجه نيرنگ انگليسها  شده بود، بشدت  با سياست آنها و عمالش
  .ان  تبعيد شداسبود که  سرانجام به خر کرد و بدين سبب هم یم
پس ازشکست قشون ايران درجنگهای دوم ايران وروس، فتحعليشاه که به  

اشتباهات خود پی برده بود او را  به تهران احضارکرد و به ترکمانچای فرستاد  تا 
دنی است که ازهمين تاريخ   وشني. از تحميل بيشترآن قرارداد ننگين جلوگيری کند

به بعد وزيرمختارانگليس برای انعقاد معاهده ای نظير ترکمانچای با دولت ايران  
مشغول  فعاليت شد و تالش کرد تا امتيازاتی را که روسها بدست آورده بودند،  آخر 

  .سربرای دولت متبوع  خود دست وپا کند
عاهده را با ايران داشتند وهميشه قائم انگليسها اززمان فتحعليشاه قصد انعقاد اين م 

روس ها در ترکمانچای بزور آن قرارداد را با ما   « : مقام مخالف آن بود ومی گفت
ولی سرانجام  » ران هستيد؟يبستند، شما بچه جهت طالب چنين قرارداد ننگينی با ا

) ننگين معاهده تجارتی( از قتل قائم مقام ، حاجی ميرزا آغاسی بالفاصله  اين  دبع
  .ايران بود با انگليسها منعقد کردررا صد درصد  بضر

انگليس درايران دراسناد  وزارت  ريرمختازکمپبل و سرجان یاهگزارشهای و نامه 
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  ٣٨تا   ٣۵مجلدات   ۶٠خارجه انگليس  ودربايگانی  عمومی انگلستان  در رديف 
شود و درنوامبر آغاز می   ١٨٣۴اين مکاتبات و گزارشها ازآپريل .  ضبط  است

عالوه براين ازکمپبل دو سری يادداشت   . خاتمه می يابد) ١٢۵١ – ١٢۴٩( ١٨٣۵
ها را برای حکومت انگليس درهند   آنو خاطرات باقی مانده است که قسمتی از 

دو قسمت ديگر . نگهداری می گردد) آرشيو راکد دولت هند( فرستاده که اکنون در
  ٣٩خارجه انگليس ودرپايگاهی عمومی جلدهای اين يادداشتهاجزواسناد وزارت 

ميباشد که  دانشمند محترم آقای  فريدون آدميت از  ۶٠ – ٢١۵وجلدها ی  ۶٠الی 
نرا دراختيارنگارنده   آهمه فسخ و يادداشتهای آن عکسبرداری کرده وقسمتهائی از 

  .گذارده است
انگليس  اروقتازمجموع خاطرات،يادداشتهاومکاتبات وگزارشهای وزيرمخت آنچه 

ميشود ومايه تأثروتأسف است، اينست که انحطاطا مطلق و تنزل اخالقی    استنباط 
طبقات عاليۀ مملکت در دوران سلطنت دمحم شاه بطور وحشت آوری وجود داشته 

ازامام جمعه شهرگرفته تا شاهزاده درباری ومستوفی وداروغه ويابنا باقرار   . است
عتبه بوسی وعرض   مه حقوق بگيراوبوده اند وبرایکمپبل حتی ريش سفيدان شهره

تبريک دستگيری وقتل قائم مقام به سفارت انگليس می رفتند، اينان که  جيره  خوار   
انگليس درايران بودند به بيگانه پرستی افتخارمی کردند واين شيوه  و حقوق بگير

  .ج داشتناپسند وشوم وکثيف درآنوقت بطورعجيبی درطبقه  باالی مملکت روا
سقوط قائم مقام، دستگيری وقتل اوکه همه به دستوروزيرمختارانگليس وبه   

ببعدمردم ايران وبخصوص طبقه   آنتحريک اوصورت گرفت، سبب شد که از
ا ازروزی که به ايران آمدند هميشه   هانگليس. حاکمه مرعوب نفوذ انگليسهابشوند

نيان جای بگيرد، تاجائی که تا ووحشت آنان دردل ايرا بآرزو و کوشش  داشتند رع
اواخرسلطنت قاجاريه هميشه يک ضرب المثل  را بين خود شايع کرده بودند که می 

اين افکار » اگربرکوه دماوند برف نيايد، ايرانيها می گويند کار انگليسهاست« گفت
 تنها مردم نادان را فريب می داد بلکه درارکان دولتی و دربار قاجاريه  نيزاعتقاده ن

حتی بعد . فراوانی به نفوذ  انگليس ودهشت و وحشت از آن ها  بوجود آورده بود
ازجنگهای جهانی اول ودوم هم که انگليس ازيکه تازی ميدان سياست و کياست و 

  )١(.جهانداری سقوط  کرد وبمحاق افتاد، هنوزاين اوهام  بحای مانده است
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 سرنوشت قائم مقام: فريدون آدميت

  
»  سرنوشت قائم مقام « له فوق نوشته دکتر فريدون آدميت  تحت عنوانبدنبال مقا

  .می آورم  تا مورد استفاده پژوهشگران و خوانندگان ارجمند قرار گيرد
  

 ١٢٥١صفر٢٤ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، دولتمدار وزيرکاردان دمحم شاه در
صفرخفه اش  ٢٩پس ازشش روز، به امرپادشاه درشب . توقيف ومحبوس گشت

 . صدارتش به هشت ماه هم نرسيد. کردند
. قضيۀ وزيرکشی درسنت دولتی مطلقۀ ايران، چيزتازه ای نبود؛ دفتری کهن دارد

درقضيۀ سياسی کهن وکهنه، سلطنت نمايندۀ حاکميت بودومنشأ . اعتالوسقوط  وزير
 به هر ادارۀ امورمملکت،.قدرت دولت، و وزيرپيشکارومجری ارادۀ شهريار

 وزير. ووزارت بنيادسياسی نيرومندی بود. ورت، بدست وزيران می گشتص
کاردان وشايسته خواه وناخواه کارهارا قبضه می کرد؛ اختيارش افزون ترو مقامش 

اما نه اينکه هروزيرمقتدری، کاردان ترين و خردمندترين . واالترازسايرين بود
سب بود باکيفيت رابطۀ تفويض قدرت وحدود اختيارات وزيرنيزمتنا. همگان باشد

نکتۀ . شاه ووزير،وشخصيت معنوی  پادشاه و آن تناسب درشرايط زمانی متغيربود
باريک اينکه هرگاه سلطان ناتوان بود، ناتوانی او به خودی خود تضمين نمی کرد 

به عکس ضعف خود عاملی بود که . ايمنی جان وزيرتوانائی راازگزند زمانه
يکی : ختن پادشاه عليه وزيربا اقتداربکاربرده شودازدوجهت ممکن بود دربرانگي

درجهت  نفس قدرت که جوهرسياست است، ودرآن نظام سياسی قدرت متعلق به 
دوم آينه ضعف  نفسانی پادشاه ، استيالی برمزاج او را آسان می .سلطنت بود

به همان اندازه که ذهن او را درمسألۀ  قدرت بس حساس وتأثيرپذيرمی  –گردانيد 
شاهزادگان،نزديکان شاه و بزرگان، (ازاينروعناصرمتنفذدستگاه حکومت. ختسا

هرکدام به تفاوت، وبنابه اقتضای کيفيات زمانی ) وحتی اندرون شاه وعملۀ خلوت
مخالفان هروزيرهوشمند قوی هميشه درميان . ،می تواسنتند دررأی سلطان مأثرافتند

چيزی که . فع  فردی بود                                        ً  همان عناصربودند، وريشۀ اصلی مخالفت معموال  ن
انگرايش تشديد می کرددشمنی دشمنان را، چه  - درميانه نبود خيروبهبودکارهاداشت

بهرحال، رابطۀ ميان وزيريا سايرعامالن . اصالح بامزاج طبقه حاکم سازگارنبود
چنان وزيری همواره . قدرت،ازدقيق ترين و دشوارترين مسائل حکمرانی بود
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 - بود،وحربۀ مخالفان هميشه افسون قدرت طلبی بود» خيانت«درمعرض اتهام به
ً               افسونی که تقريبا  هميشه گارگربود پس درنظام حکومت آنچنانی، نفس قدرت .                 

 .وشايستگی وزير بزرگ، لغزشگاه قدرت وآفت وزارت بود
تنها مطلب تازه، . فرجام کار قائم مقام جزوی است ازآن داستان مفصل ومکرر

 آياعالوه برعناصر–درشرايط خاص تاريخی زمانه :تحقيق دراين قضيه است که
سنتی مخالف، عامل مخالفت سياست خارجی هم درميانه بود يانه؟ واگربود چه 
اندازه مؤثربود؟ کوشش داريم ضمن شرح داستان به آن پرسش وسياه روشن های 

 .آن، پاسخی انديشيده بدهيم
درستی ازشکست کارآن مؤلفان ايرانی همزمان  قائم مقام يا بالفصل او، گزارش 

اين نوشته های يکنواخت همان آگاهی های عمومی را دربردارند، .  وزير نمی دهند
 مشروح ترين گزارش رادرخاطرات روزنۀ وزير. وتا امروزهمه تکرارکرده اند

می خوانيم، ولی نه اينکه هرچه )Sir Jahn Campbll(» سرجان کمپبل«مختارانگليس
بايد . بهيچ وجه چنين  نيست. چون وچرا بپذيريم  اوآورده است درست باشد وبی

در زمرۀ  . کمپبل  پزشک نظامی  بود. اورا بشناسيم ووجهۀ نظرش را تميز بدهيم
حکيم « .صاحب منصبان انگليسی به زمان فتحعلی شاه ازهندوستان به ايران آمد

ز ا(شيوۀ فکری اوماننداغلب رفقايش. زبان فارسی راخيلی خوب فراگرفت» کمپبل
وبه همين خصلت اهل دسيسه ودوزو .      ً              صرفا  مستعمراتی بود)  جمله سرهنگ شيل

از )  ١٢٥١تا شعبان  ١٢٤٩ذيحجه  (  ١٨٣٥تا نوامبر  ١٨٣٤ازآوريل . کلک بود
اين خود نکته ای . جانب حکومت انگليسی هند، درايران سمت وزير مختاری داشت

، همواره با آمدن مأموران است که عباس ميرزا وقائم مقام به تجربۀ بصيرانه
و دلخوری خود را پنهان نمی . سياسی انگليس از طرف حکومت هندمخالف بودند

ميان قائم مقام و کمپبل بارها اختالف سليقه افتاد؛ وگاه به مشاجره کشيد . داشتند
حتی يکبار وزير مختارانگليس تهديد کرد که از روش . نمونۀ آنرا خواهيم شنيد

 .کايت خواهد فرستادکاراو به لندن ش
کمپبل گزارشهای رسمی خود را به رسم معمول ، به وزارت امور خارجۀ لندن 

ولی نسخۀ کامل خاطرات خصوصی روزنه . وحکومت هند هردو فرستاده است
حکومت انگليسی هند » کميسيون محرمانۀ«فقط به ١٨٣٦دسامبر٣١اش رادر

ی روزنۀ  او را که از سرانجام ساليان بعد تنها بخشی از يادداشت ها. ارسال داشت
سه قطعۀ  اول اين ) ١.(قائم مقام صحبت داشته، به وزارت امورخارجه  فرستاده اند
زمينۀ  بر افتادن دولت . بخش از خاطرات او مربوط است به دورۀ اقتدارقائم  مقام 
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.  نمايان می گردد) ١٢٥١محرم ١٤(١٨٣٥مه  ١٢او، به موجب اين يادداشت ها در
ژوئن   ٢٥رسد به مرحلۀ دستگيری قائم مقام ، وقايع روزهای بحرانی را تا  بعد می
نخست . نيزدر بردارد –يعنی تا شب پيش از اعدام او )  ١٢٥١صفر  ٢٨(  ١٨٣٥

بدست ) که حاوی اعترافاتش نيز می باشد( ترجمۀ متن آن بخش خاطرات کمپبل را 
به مأخذ ديگر   اسناد رسمی  سپس می پردازيم به سنجش ونقادی نوشتۀ او. می دهيم

به عالوه گفت وشنود قائم  مقام را با کمپبل و فريزر راجع . ومدارک معتبر تاريخی
گزارش رسمی می  از) که درآن خاطرات به اشاره گذشته(به سياست خارجی ايران

  .گفت و شنودی بسيار مهم وشنيدنی –آوريم
 

 ): ول آن تاريخ نداردپاراگراف ا(اين است ترجمۀ خاطرات روزانۀ کمپبل 
. ازمدتها پيش به استعداد وفراست قائم مقام احترام زياد داشتم: به سفير روس گفتم« 

انتصاب او را به صدارت آنقدر ضروری می دانستم و بدان معتقد بودم که  همان 
دمحم [ ديدم عقيده ونيت اعليحضرت. موضوع  را در صحبت با شاه عنوان کردم

  .است نيزبا من يکی] شاه
 

، من و وزير مختار روس توافق کرديم که برای خاطرامنيت ١٨٣٥ژانويه  ١٤« 
ً                                                              شاه ومملکت حتما الزم است قائم مقام را وادارسازند که دردستگاه ادارۀ امور، تقسيم                 
. کاربکند و وزرای ديگرمعين   نمايد تا تصدی امورمختلف را به عهده بگيرند

ونيزبه . ی بارعام بدهد به عرضحال مردم برسدونيزبين ما توافق شد که شاه بايست
جای اينکه دردرستی ونادرستی هرامری رأی قائم مقام را بخواهد، ويا درهرمطلبی 
 .                                                       ً                بااومشورت کند، شاه خود بنا برقدرت واختياری که دارد شخصا  فرمان صادرنمايد

هرچند سستی قائم مقام مانع : به حکومت هندوستان نوشتم.١٨٣٥فوريۀ  ٢٠« 
 پيشرفت سريع کارهامی شود،معذا کارها می شود، معهذا درادارۀ اموربسيار

وبه عقيدۀ من تا آنجا که سراغ دارم درسرتاسرايران يکتامرد کاردانی است . داناست
  .که ازعهدۀ مسئوليت دشواری که به گردن گرفته، برمی آيد

 
بارۀ امروزيکی ازدرباريان شاه فرصت يافت که نظرمرا در. ١٨٣٥مه ١٢« 

سازشی که گفته ميشود ميان قائم مقام و روس ها وجود دارد، درخلوت به گوش 
ونيزشاه را ازاعتقاد من بياگاهاند که قصد قائم مقام اين است . اعليحضرت برساند

که با استفادۀ ازنفوذ روس تمام قدرت صدارت را دردست خود وخويشاوندانش 
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به هيچکس اجازه نخواهد : وگفت... دشاه ازشنيدن آن بسيارمتغييرگردي. تمرکزدهد
واگرديد که قائم مقام چنين نيرنگی به سردارد، . داد درگماردن وزيران دخالت کند

 .به همان آسانی که اين  گل ها را دربوستان می چيند، او را معدوم خواهد ساخت
ازبس خواهش والتماس کردم : گفتم. با قائم مقام مالقات نمودم]. ١٨٣٥مه [ ١٦« 
ديگرچيزی نمی توانم بگويم، اما قلب من . ه فرجام کار تهديد نمودم، خسته شدموب

 .برای نيکبختی شاه ومملکت می سوزد
من : احساسات عمومی به اندازه ای عليه قائم مقام برانگيخته که همه جا می گويند«

  .آرزوی کشتن اورا دارم
 

ه را ديدم، وباهم شا. امروزعصرسوارشدم، رفتم بيرون شهر]. ١٨٣٥مه [  ٢٧« 
اعليحضرت به اندازۀ . به شهرباز گشتيم،وصحبت های خصوصی مفصل داشتيم

می ترسد وزيرمختار فريب شکايتهای نارضيان : وگفت. من نگران اوضاع نبود
انکاری دراين باب نکردم چه همگی به يک اندازه . وفتنه جويان را خورده باشم

است که قائم مقام هيچ کاری برای آيندۀ شکايت عمومی همۀ طبقات اين . ناخرسندند
مملکت نکرده، و از وقتی که به پايتخت آمده  گوشش به حرف هيچ کس بدهکار  

وبه عرضحال مردم که ازتمام نقاط کشوربه تهران آمده اند، رسيدگی نشده . نيست
چون  دسترسی کمی به حوزۀ دربارشاه دارم ، می ترسم حقايق امور به . است

ً                                                     و واقعا  بيم آن را دارم  که هر گاه قائم مقام تغيير روش ندهد، . دگوش شاه نرس        
  .آشوبی برپا گردد

 
. احساسات مردم عليه قائم مقام روز به روز تندتر می شود]. ١٨٣٥[ژوئن  ٧«  

وهر . درظرف ده روز   اخيرتنی چند ازعلما ازمنبرعليه اوبه درشتی سخن گفته اند
دراينکه افکارآتی قائم مقام . توأم  با دشنام استکجا نام او اعمالش برده ميشود 

اما دربيست وچهار  ساعت اخيربرعدۀ گارد . چيست،هيچ کس نمی تواندحدس بزند
اين کاردسترسی مردم را به شاه و رساندن شکايت های  آنان . شاهی افزوده است

اين خود باعث شگفتی است که هرکوششی برای . را مقام سلطنت، مشکل ترساخته
گاهيدن شاه از وضع اموروهشيارکردن، وبه حد نارضامندی عمومی به کاررفته، آ

                   ً                               ويا اينکه شاه واقعا  ملتفت نيست که تدبيری بينديشد، . تاکنون به جائی نرسيده است
شاه درجواب شکايت . وبا اراده وتصميم بيشتری احوال فعلی را درمان بخشد

يزرا ميدانم وبه آنچه می گذرد همه چ: وسخنان ناصحان معتمدش پيوسته می گويد
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حرف شاه اين معنی را می رساندکه اومصمم است، . واقف هستم، کمی صبرکنيد
اما اين نکته برهرناظر عادی روشن است که . ولی درانتظار بزنگاه  نشسته

  .هردقيقه ای بگذرد چاره جوئی را دشوارترمی گرداند
 
شاه که ازهنگ خمسه  امروزگارد درباروگاردخصوصی]. ١٨٣٥[ ژوئن  ١٩« 

توجه شاه به اين تعبير . بود تغييريافت،وبه جای آن هنگ قراچه برگمارده شد
و ضمن دوپيغام که برای قائم مقام فرستاد بازگشت گاردهای سابق  . معطوف گرديد

بر اثراشاره . چون خواسته اش را قائم مقام نپذيرفت، شاه بدگمان شد. را خواست
و نخواست در رأی  خود تجديد نظر کند، بدگمانی  شاه نسبت  هائی که قائم مقام کرد

. بدون ترديد قائم مقام قصد داشته امشب ضربتی به شاه بزند. به او فزونی گرفت
  .ومی گويند می خواسته وی را بکشد و ديگری  را به تخت سلطنت  بنشاند

 
ه شخصی در را. با مداد امروزسواراسب شده، به شهررفتم] . ١٨٣٥[ژوئن  ٢١« 

را ديدم که فرستاده بودند تا مرا ازدستگيری قائم مقام وپسران واعوان او که به 
اما به . يکسره به کاخ سلطنتی رفتم. امراعليحضرت صورت گرفته، آگاه گرداند

سواره از . مالقات شاه کامياب نشدم چه با مستوفيان ومنشيان دربارخلوت کرده بود
. رازآنچه تا حال ديده بودم، جمعيت فرا گرفته بودوسط شهرگذشتم، خيابانها رابيشت

شنيديم که . هرکسی دوستی را می ديد، به عادت ايرانيان اورا درآغوش می گرفت
مسجد نيز پراز جمعيت است وبه دعاگوئی اعليحضرت مشغول اند که مردم را از 

شت چون به سفارتخانه رسيدم، ديدم چند نفرانتظاربازگ. چنين طاعونی نجات بخشد
ازآن جمله بودند بعضی از خويشاوندان شاه، رييس . مرا دارند تا  مبارکباد گويند

احساسات آنان چنان بود که همگی  تمنی  –ديوانخانه وچندتن از ريش سفيدان شهر
ازاعليحضرت استدعا کنم که اگرراست باشد که  قائم مقام اعدام نشده، او را : داشتند
ی  شهر آويزان کنند، چه اوبه قدری آدم تبه وجسدش را درميدان عموم. بکشند

کاری است که اگرزنده بماند هرکسی را می فريبد، وازنوزمام قدرت را به دست 
  .خواهدگرفت

 
پس ازسه ساعت صحبت با مأموران . بعد از ظهر امروز بازبه درباررفتم« 

س نخست ازاوضاع فار. درباری که تازه  گماشته شده بودند، به حضورشاه رسيدم
. سپس قضيه ای را که تازه اتفاق افتاده بود به ميان کشيدم. صحبت داشتم
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آنچه : و نيز گفت. گرفتن چنين تصميمی  ضرورت حتمی داشت: اعليحضرت گفت
من درمالقات خصوصی سابق خود راجع به اوضاع امور و هيجان عمومی  به 

ر وی مکشوف عرض   رسانده بودم، وتا آن وقت از آن  بی خبر بود، اکنون  ب
و خود تحقيق نموده، دانسته آنچه گفته بودم از روی خلوص نيت و برای . گرديد

مثل گذشته :  همچنين شاه خواهش کرد.  خاطرخود شاه وسعادت مملکت بوده است
به توفيق الهی پی از : و نويد دادکه.  دريغ  ندارم»  دلسوزی« هيچ چيزی را درعالم

بعالوه شاه خواست  که . ب و رضايت بخشی بگذرداين ، جريان امور به نحو مطلو
و دربارۀ امورمعوقۀ  بين دو  . باشم» درخانه«دراوضاع واحوال کنونی نزديک

ننويسم زيرا ميل دارد روابط خود را با انگلستان ) به لندن( دولت چيزی
. ونيزازمساعدتهای دولت انگليس دربرقراری نظم مملکت تشکر نمود. نزديکترکند

اميدواراست بعد ازاين دليلی برشکوه وشکايت از بابت تعويق انداختن : گفتبازشاه 
  . وبی اعتناهی به تقاضاهای من، پيش نيايد

      
وجد وسروری که مردم درآغازجلوس شاهشناه به تخت : به اعليحضرت گفتم« 

نکته ای که مردم خيلی به آن عالقمندند، اين . سلطنت داشتند، حاال  محسوس نيست
که بدانند فرجام کارقائم مقام چيست، و آيا او بکلی ازکار وقدرت برکنارگشته  است

يا نه؟  چه نميتوانند فراموش کنند که به زمان مرحوم  عباس ميرزا چندين بار قائم 
. مقام معزول گرديد، اما هميشه با خدعه توانست زمام کاررا از نو به دست گيرد

می ترسم کسانی که حاال ازجانب  – وازآنجا که چنين خاطره ای باقی است
اعليحضرت به خدمت گماشته شده اند، ازبيم آنکه مبادا روزی قائم مقام بازبه قدرت 

اما ترديد نيست که اکنون : بعالوه گفتم. حکومت برسد،درانجام  امورمجاهدت نکنند
ت تمام طبقات ازاينکه ازشرقائم مقام خالص شده اند دلشادند، وبه اراده وعزم ثاب

تمام اميد : ووظيفۀ خود می دانم به عرض برسانم که. اعليحضرت آفرين می خوانند
مردم به شخص شاهنشاه است، ومن به عنوان خيرخواه ايران صميمانه   آرزومندم 

ونظرم اين . که ديگراعليحضرت نگذارند زمام حکومت از دستشان بيرون برود
بلکه امور را به دست . يدوصدراعظم شتاب نفرمائ»پيشکار« است که درتعيين

با اين . مستوفيان ومنشيانی که هر کدام  متصدی شعبه ای ازامورباشند، بسپارند
 تدبيرهرکدام ازآنان برديگری هم چشمی ورقابت خواهد کرد واموری که براثر

  ...سستی  قائم مقام تا بحال دربوتۀ اجمال مانده، انجام  خواهد پذيرفت
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ن نيزهمين است وهمين شيوه راپيش خواهم عقيدۀ م: اعليحضرت گفت« 
قائم مقام ديگرهرگزبه قدرت نخواهدرسيد،وبرای هميشه ازغروراوخالص ...گرفت

برايش کنج دنجی باالی تپه يا دردشت . شديم وديگرنمی تواند به کسی آزار برساند
شما دستور دهيد فردا چادرتان راهمينجا :بعالوه اعليحضرت گفت. فکرخواهم کرد

  .انشاءهللا خرسند خواهيد بود. ، و ببينيد کارها برچه روال خواهد گذاشتبزنند
 

هرچند بنابرآنچه  خود ديدم و تحقيقی که نمودم بيم آشوبی : به اعليحضرت گفتم« 
به هنگ توپخانه : نوشتم که» پاسمور« نمی رود، اما از نظرتدابيراحتياطی به کلنل 
وگاردنظامی قوی تحت .سلطنتی بفرستددستوربدهدچند توپ وتوپچی به حوالی کاخ 

گرچه اين : گفت. شاه به خنده افتاد. حکم سرجوخۀ انگليسی، به قورخانه گسيل دارد
 .کارضرورتی نداشت، اما ازاين بابت که به فکرهمه چيزهستيد، خرسند هستيم

امروزعصرشخصی از جانب امام جمعه به ديدنم آمد تا ] . ١٨٣٥[ ژوئن  ٢٢«
وهمچنين مراتب شادمانی امام جمعه و . قام را به من تبريک گويددستگيری قائم م

همه معتقدندبراثرکوشش های : ونيز اعالم داردکه. تمام طبقات مردم را ابرازدارد
کسانی ديگرهم . من بودکه خوشبختانه توانستند ازاين آفت بدترازطاعون رهائی يابند

خواهش  )٢(اده وردی ميرزا امام جمعه وشاهز. آمدند وهمان معنی را تکرارکردند
  .داشتند  که به ديدن ايشان بروم

 
حرفشان همان بود . عده ای هم امروز به سراغ من آمدند]. ١٨٣٥ژوئن [  ٢٣« 

                       ً                   وآنان که نتوانستند شخصا  بيايند پيام معذرت . که روزهای قبل ديگران اظهار داشتند
 .سفارت نيافتندآميز فرستادند که براثرحضور   در دربار، فرصت آمدن به 

 شاه امروزعصرتمام سپاهيان پايتخت را که قريب ].  ١٨٣٥ژوئن [  ٢٤« 
ومنشی خاص قائم )٣(به دستورشاه رئيس تشريفات دربار]. ١٨٣٥ژوئن [  ٢٥« 

حاال که قائم مقام ازکار برکنار گرديد : گفت) ٥(خان. به مالقات من آمدند) ٤(مقام
بشود، و نيز دربارۀ عهد نامۀ سياسی  اميد می رود موضوع مورد اختالف حل 

ترجمۀ  متن مادۀ اول را که  می خواستم درعهد  نامۀ سياسی  مذاکره . مذاکره کرد
ترجمۀ متن مادۀ  اول را که می خواستم درعهد نامه گنجانده  شود، عرضه . کرد

اعليحضرت : پيشنهاد نمودم. کردم وتقاضا نمودم آن رابه نظراعليحضرت برساند
درتمام : خان گفت. ار نفررامعين کنند تا دربارۀ مواد قرارداد مشورت نمايندسه چه

ايران کسی نيست اين مطلب را بفهمد ونمی خواهم شخص ديگری درکارشرکت 
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زيرامن ازکسانی هستم که خود را وابسته به دولت انگلستان می دانم، وبه اين . جويد
من به . ان مثل من فکرنمی کنندمسئله ازنظرديگری نگاه می کنم، وحال آنکه ديگر

 »...دولت شما ارادت  خاص دارم
                                               *** 

: وزيرمختارانگليس دردفترخاطراتش موضوع های گوناگونی را عنوان  کرده
هم سازش قائم مقام با روس؛ قصد قائم مقام  ّ                                         مسائله معوقۀ بين ايران وانگليس؛ تو                                   

اختن دمحمشاه؛ تمرکز قدرت دولت در دست صدراعظم ؛ خصومت طبقات دربراند
مختلف مردم با قائم مقام؛ وازهمه مهمتراعترافات خود اوست در آنچه درآنچه 

 :به توضيح آنها می پردازيم. درذهن دمحم شاه تلقين کرده بود
جهت عمومی سياست خارجی قائم مقام را درمناسبات با روس وانگليس،بايد  

 بطورخالصه بايد گفت ازنظر. موع مسائل سياسی آن زمان مطالعه کرددرمج
، مسئلۀ اصلی اجرای عهد نامۀ ترکمانچای درتأمين آزادی تجارت وتأسيس  روس

انگلستان نيزدربستن قرارداد و تحصيل . قنسولگريهای روس درشهرهای ايران بود
. ا می کردآزادی بازرگانی وهمچنين احداث قنسولگريهای خود سخت دست وپ

اما قائم مقام در . دراين باره بين روس وانگليس نيزتوافق حاصل شده بود
ودرپی به دست آوردن تأمين سياسی ودفاعی . برابرهردو دولت ايستادگی می کرد

ازاينرو درتجديد مواد دفاعی عهد نامۀ . ايران دربرابر تجاوزاحتمالی خارجی بود
. اصرارداشت) ی درواقع با پول خريده بوديعن( که انگلستان باطل کرده بود ١٨١٤

اما انگلستان ديگربه . وهرموافقت ديگری را با انگلستان منوط بدان می دانست
سخن قائم .بستن چنين قراردادی که هدف اصلی آن عليه روس بود، تن درنميداد

 شان می دهدکه مخالف بسيارجدی اودرتأسيس قنسولگر مقام که نقل خواهدشد،ن
انگليس ازاين جهت بود که آن را وسيلۀ گسترش نفوذ آن دوکشور يهای روس و

و خوب  فهميده بود که آزادی تجارت برای مملکتی چون .درايران  می دانست
. »ذخائرطالی ايران را ازکشورخارج می ساخت« ايران زيان آوراست، چه 

 هيچ استداللی نبود که برای قانع کردن دمحم شاه و وزيرش«:کمپبل می نويسد
اما تمام براهين درقائم مقام بی . »دراثبات منافع قرارداد بازرگانی به کارنرفته باشد

نظرشاه جوان با قائم مقام « : به دنبال   آن گويد)  ٦.(اثرمانده، جواب ما را نمی دهد
واستباطم اين است که هرگاه شاه دررأی وتصميم  خود آزاد بود، . يکی نيست

  )٧.(»پيشنهاد  ما را  می پذيرفت
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نيزکه ازطرف پالمرستون به ايران آمده بود، با حضور وزيرمختار » فريزر« 
»  احمقانه« ما : کمپبل  می نويسد. انگليس با قائم مقام به گفت و شنود نشستند

سخنان قائم ) ٨.(برقائم مقام فايق آئيم» جنگ استدالل « تصور می کرديم  که در
ل اجرای موادعهدنامۀ ترکمانچای را درتأسيس تابحا: گفت.            ً          مقام حقيقتا  می درخشند

رد » مردی يا نامردی« قنسولخانۀ روس رد کرده ام تا آخر بهرطريقی باشد، با 
زيان « چنين حقی را به هيچ دولت ديگری هم نمی دهم چه برای ايران. خواهم کرد

وانگلستان نبايد درموضوعی که اين قدربرای ما ضرردارد پافشاری . است»بخش
عهدنامۀ ترکمانچای » به زورسرنيزه«واال چه فرقی  است با تعدی روسها که  کند،

انهدام ايران به « تأسيس قنسولخانۀ روس در گيالن موجب . رابرما تحميل کردند
وهرکجا پای قنسول روس و انگليس باز گردد . خواهد گرديد» عنوان يک ملت

نابودی تدريجی اين مملکت  تجارت وسيلۀ« باالخره. سلطۀ ايران را از بين می برد
فقيرناتوان ميشود، وعاقبتش اين است که بين دو شير قوی پنجه که چنگال خود را  

ايران به عنوان ملت واحدی درزيردندان ...درکالبد آن فرو برده اند  تقسيم خواهد شد
ايران تاب . يک شيرجان به سالمت نمی برد، چه رسد به اينکه دوشيردرميان باشند

ا نخواهد آورد، وترديد نيست که تحت استيالی قدرت آن دو از پا درمی آيد آنها ر
  )٩(» .وجان خواهد داد

شرط عهد نامۀ ترکمانچای دراعطای حق تأسيس قنسولگری به : فريزرگفت
» پادزهر« اما اگرچنين حقی به انگلستان داده شود، حکم .  است» زهر« روسيه

آنقدرزهر دربدن بيمارما اثر کرده . شکنی دادقائم مقام جواب دندان . راخواهد داشت
وهرگاه  پادزهر تندی به آن . که هرآينه مراقبت نشود مرگ آن حتمی خواهد بود

        ً  اکرواقعا   . برسد، نه فقط  ازدردش نمی کاهد بلکه مرگ اورا تسريع می کند
را مبنی بر حمايت ايران، ) ١٨١٤(انکلستان خير خواه ماست مواد عهد نامۀ سياسی

آنوقت خواهيد ديد نه فقط فصل . رصورت تعرض هردولت خارجی تجديد کندد
مربوط به ترکمانجای را به هرتدبيری باشد باطل می کنيم، بلکه حاضريم سرنوشت 
ايران را به دست انگلستان بسپريم وادارۀ قشون مملکت وحتی گارد سلطنتی رابه 

تان را نمی خواهيم بلکه ما پول  انگلس« .عهدۀ صاحب منصبان انگليسی واگذاريم
: وزيرمختارانگليس می نويسد) ١٠(».خواهان اطمينان به پشتيبانی حقيقی آن هستيم

وجهۀ نظرقائم مقام اين است که انگلستان به مددايران بيايد تا او بتواند موادعهدنامۀ 
 دراين صورت به عقيدۀ او. ترکمانچای رادرايجاد قنسولگری روس، باطل کند

  )١١(».ين سدی بين روس و  مستملکات انگليس در شرق خواهد بودايران بهتر«
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 دراستدالل سياسی و نکته سنجی وحاضر. قائم مقام شخصيتی بسيار قوی داشت
سيمای مرد » ملت  ايران« دفاع اوازمنافع وحقوق . جوابی فوق العاده توانا بود

گان سخت وطن پرستی را نشان می دهد که در برابرزد و بندهای سياسی همساي
 نتيجۀ منطقی که ازگفتاروکرداراو می گيرم اينکه اتهام وزير. ايستادگی می کرد

. مختارانگليس مبنی برسازش قائم مقام با روس ويا روس مأبی اوبکلی باطل است
 .جهت افکاراوايرانی  بود

موضوع  دوم اينکه وزيرمختارانگليس قائم مقام را متهم می دارد به اينکه نسبت به 
. شاه صديق و وفادارنبود، و قصد برانداختن وحتی کشتن اورا درسرداشت دمحم

بدگمانی من نسبت به قائم مقام از سه سال « :درنامۀ رسمی ديگری نيز می نويسد
پس ازمرگ شاه تهی . پيش يعنی از زمان واليت عهدی دمحم ميرزا وجود داشت
اندخت ، با وزير مختار  وسيل حرکت دمحم ميرزا را از تبريزبه تهران به تعويق می

روس مالقاتهای پی در پی داشت، نسبت هم به انگلستان بی اعتنا بود، و به دلخواه 
دست « تا اينکه سرانجام » روس می خواست درمملکت آشفتگی وآشوب برپا کند
  ) ١٢(».نيرومند عدالت جزای کردار  و سفسطه های او را داد

ا دمحم شاه چه دردورۀ وليعهدی او وچه دراين ترديد نيست که رفتارقائم مقام ب
اما برمدارک تاريخ اين بهتان محض است که نيت . درزمان سلطنتش بی مهابا بود

» گرانت« . معزول با معدوم کردن او، يا ايجاد  هرج ومرج درکشوررا داشته است
رقيب بزرگ دمحم ميرزا همان ظل السطان : مأمورسياسی انگليس درتبريزمی نويسد

کاردان ترين وزيرانی است که ايران دارد  نسبت به دمحم « لی قائم مقام کهو. است
و تمام کوشش خود را به کار می برد که ديهيم پادشاهی را بر » ميرزا صديق است

نويسندۀ احوال قائم مقام .  حوادث بعدی نيزاين نظررا تأييد نمود) ١٣.(سر اونهد
سلطنت « قائم مقام در: د گويددرکتاب صدرالتواريخ که خود مورخ درباری بو

شهنشاه غازی دمحم شاه نهايت جد وجهدراداشتند و تهيه سفررا فراهم آوردند و 
تجهيزلشکرکردند وعلما را ديدند تا اينکه به اهتمامات وافقيه دست اعمام  شاهنشاه  

                                     ً انصاف را نمی توان ازدست دادکه اولسانا  «و نيز» .از سلطنت کوتاه شد... غازی
کرده، ولی هيچ وقت خيانت به دولت نداشت وابتدا تا انتها شاهنشاه غازی  جسارت 

مقصود « :درجای ديگرگويد» .را درسلطنت سزاوارديد، ديگران را اعتنا نمی کرد
اين است که قائم مقام خيلی زحمات کشيد وتدبيرات نموده و خود را با اکثرمردم 

و داعيه چوپان را به جای خود دشمن ساخت تا اين راه راهموار نمود، و جسوران 
 )١٤(»...نشانيد
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اين خودنيزنکته ای است بامعنی که درقضيۀ عزل قائم مقام وقتی دمحم شاه شنيد که  
وزيرمختارانگليس برای دفع خطر موهومی، به  فرمانده  قشون انگليسی دستورداده 

 رتدابي« وضرورتی درآن .به خنده افتاد- توپ وتفنگ به قصرسلطنتی بفرستد
نتيجه اينکه حرف سرجان کمپبل دربارۀ سازش قائم مقام  با . نمی ديد» احتياطی

 .روس عليه دمحم شاه نيز باطل است
مطلب سوم اينکه نمايندگان سياسی روس وانگليس هردوازتمرکزقدرت حکومت  

»  خير خواهی«و» دلسوزی« وبه قول خود ازراه . دردست صدراعظم خرسندبودند
                                          ً              ر مستقيم  در ذهن شاه تلقين می کردند که اوال  زمام امور را به طورمستقيم وغي

       ً          و ثانيا  کارها را . خود در دست بگيرد و درهرامری از رأی قائم  مقام  پيروی ننمايد
البته از نظرکلی تمرکزقدرت . به عهدۀ ديگر وزيران ومستوفيان ومنشيان بسپارد

باريان ومستوفيانش ازچه قماش اما بايد ديد دمحم شاه و در. آثارسوئی بارمی آورد
قائم مقام به . دمحم شاه خودنه تندرست بود ونه عقل رزين داشت: مردمی بودند

شهرياری که به غيب گوئی وکرامات حاجی ميرزا آقاسی معتقدبود، اعتقادی 
کاردانی قائم مقام . سبب دلخوری قائم مقام از شاه نيزهميشه همين بود. نداشت

مثل اينکه .          ً                            حکومت عمال  ازشاه به صدراعظم تفويض گرددموجب شده بود اقتدار
دراين باره مؤلف . او خود نيز معتقد به لزوم تفکيک حکومت وسلطنت بود

درايام صدارت هم تند می رفت وچون خود « قائم مقام : صدرالتواريخ می نويسد
رام احت...رامؤسس اين سلطنت می دانست پاره ای احکام رابدلخواه خود می گذرانيد

تاج وتخت و ضرب سکه را خاص سلطنت  کرده، ولی نصب وعزل و قطع و 
را می خواست منحصربه تصويب  خود نمايد ...فصل کارها را و اجرای اموردولت
 ».و درمجلس  وزارت صورت بدهد

نمايندگان روس وانگليس ازآن جهت خواهان حکومت دمحم  شاه بودند که وی  
خيرخواهی « منطق . خواسته های اشان می گرديدضعيف بود و به آسانی   تسليم 

        ً واال ابدا  . آنان درواقع درهم شکستن نفوذ وايستادگی قائم مقام دربرابرآنان بود» 
دلشان برای ايران نسوخته بود چنانکه از هر فرومايه ای پشتيبانی کرده اند تا او را 

 .به صدارت برسانند
شتند، جواب آن راوزيرمختارانگليس اما دربارۀ درباريان که داعيۀ وزارت دا  

ای که کمپبل برای جانشين خود » تذکاری سری ومحرمانه ای«در . خودمی دهد
ازتجربه های سابق «: می نويسد. نوشته شرح جيره خوران دولت ايران آمده است

بعد شرح می دهد که . »دستگيرتان شده که ايرانيان پولکی وپست وخود فروشند
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ازی همشيره زاده ميرزاابوالحسن خان مقرری ساالنه ميگرفت ميرزا دمحم علی شير
همچنانکه ميرزا مسعود انصاری ساليانه . وآن را ازاعتبارسفارت دريافت می داشت

از روس ها حقوق داشت و درسفربه هرات با سفارت روس » دوکات« دو هزار
ا زنده بود پی به چيزی که قائم مقام ت) ١٥.(درمکاتبه بود يعنی به آنان خبرمی رساند

. نبرد اينکه ميرزاعلينقی فراهانی منشی خاص او نيزازعامالن سفارت انگليس باشد
اطالعات وسواد اسناد ... بهترين جاسوسان مادردرباراست«وزيرمختارمی نويسداو

) ١٦(»...رسمی را دراختيارما می ميگذارد وکارهای ديگری هم انجام  می دهد
ت می داشت وگاهی وزيرمختار ازجيب خود نيز اوازسفارت حقوق ساليانه درياف

ميرزا ابوالحسن خان شيرازی نيزماهی يکهزار روپيه از . پولی به وی می داد
به استثنای منشی (قائم مقام به همۀ آنان) ١٧.(کمپانی هند شرقی مقرری می گرفت

دراداره مملکت نه . سوء ظن داشت ودرمورد ميرزا علينقی اشتباه می کرد) خود
آنان را می خواست ونه به طريق اولی حاضربود شغل مهمی به آنان را می رأی 

اين خود عامل . خواست و نه به طريق اولی حاضر بود شغل مهمی به آنان سپارد
البته اين نقض مهم نظام . ديگری بود که قدرت دولت دردستگاه صدارت تمرکز يابد

قسيم کارازاين جهت بود که اما اشتياق نمايندگان روس وانگليس به ت. حکومت بود
دراين مورد نيزازتسلط قائم مقام بکاهند، واموررا به وسيلۀ دوستداران وعمال 

  .هواخواه خود به دلخواه خويش پيش ببرند
 
 هرکس خاطرات وزيرمختار:باقائم مقام»دشمنی طبقات مختلف مردم«امادربارۀ 

زيربخواند، وايران انگليس وتوصيف اورا درجلوه دادن هيجان عمومی عليه آن و
آن زمان را نشناسدچنين خواهد پنداشت که ايران جامعه ای بود به رشد سياسی 
. رسيده، وافکارعمومی به صورت پديدۀ اجتماعی جديد وجود داشته است

نه افکارعمومی متشکلی وجود داشت ونه حتی مقدمات پيدايش آن .    ً ً          ابد ا اينطورنيست
. دخالتی درتعيين مقدرات سياسی خودنداشتند اساس جمهورمردم. فراهم  گريده بود

تنها چيزی که بود اينکه هرگاه نان و گوشت کمياب می گرديد، مردم ازدحام می 
غيراز اين . حاکم ستم پيشه راهم نفرين می کردند، و وزيرخيرخواه را دعا. کردند

جمهورمردم سهمی درگردش چرخ ادارۀ مملکت نداشتند و مفهوم مسئويت دولت را 
قبل از قائم مقام، ميرزا شفيع وصدراصفهانی قريب   . ربرابرملت  نمی دانستندد

هيچ کدام ازآن بزرگواران قدمی در راه ترقی مملکت . سی سال صدارت نمود
  .برنداشتند و اعتراضی  هم ازمردم برنخاست
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فقط  مدعيان سلطنت . سياست قائم مقام نسبت به مردم به هيچ وجه ستمگرانه نبود 
رای خاطر مخدوم خود بر انداخت ، وحتی نسبت به آنان که تسليم  گرديدند راه را ب

حرف وزير مختارانگليس مبنی براينکه شکايت عموم مردم بلند . مدارا پيش گرفت
شد که قائم مقام درمدت چند ماه صدارت خود کاری برای آيندۀ مملکت خود از پيش 

ران بود، همان  قائم مقام  بود که اگرکسی درفکرآيندۀ اي. نبرده دروغ  محض است
 .دربرابرتعدی  روس و انگليس مقاومت نمود

. اما قائم مقام درميان طبقۀ حاکم دشمن فراوان داشت، ودشمن تراشی هم می کرد 
اکثر شاهزادگان با قائم مقام سر دشمنی داشتند و سه تن  از آنان را که از مدعيان 

ً اتفاقا  . سلطنت بود که کاری زشتی بود ديگران را . هرسۀ آنان ازدمحمشاه اليق تربودند      
شدت خصومت شاهزادگان حتی درنوشته های عليقلی . نيز تحت انقياد گرفت

« قائم مقام : دراکسيرالتواريخ  می نويسد. ميرزاعموی دانشمند شاه منعکس است
دولت قاجاريه را قدح و مذمت می نمود، وپيوسته کوس سرکشی نواخت، و برای 

  :باب سلطنت برای خويش جمعی کثيرازاهل فراهان که تهيۀ اس
 
 به فعل چون حشرات زمانه نامضبوظ  
  به طبع چون حرکات سپهرنا موزون 
 

) ١٨...(واوضاع ايران را حسب الخواهش جمع کرد. اميرو وزيرکرد] بودند[ 
درذکر قائم مقام خيلی « عليقلی ميرزا : مؤلف صدرالتواريخ در جواب آن می نويسد

هين می کنند، عبارات زشت و دشنام   سختی درحق او می نگارند که ما از نقل تو
. از مورخ غرابت دارد که نسبت به مردم  لعن ودشنام بنويسد. آن انفعال داريم

خاصه مورخی که شاهزاده باشد و رتبۀ وزارت علوم يافته باشد، بايد با کمال  بی 
اما )١٩. (»خ نويسی نداردغرض شخصی ربط به تاري... غرضی مطلب بنگارد

اين حرف صحيح است که   قائم مقام از قاجاريه دلخوشی نداشت؛ شايد بدگوئی هم 
 .مثل پدرش ميرزا بزرگ، به خاندان  زند دلبستگی قلبی داشت. می کرد

اوخود درنثرفارسی وانواع نگارشهای . مسوفيان نيز دل پری از قائم مقام داشتند
. وديگرمنشيان درنظرش بيمقدار می آمدند. بودرسمی وغير رسمی فريدزمان 

اين امردرايران هميشه .                                         ً          بعالوه جلو بذل و بخشش های شاهانه را مطلقا  گرفته بود
برای خرج جيب دمحم شاه نيز مقرری معين . سبب دشمينی های سخت گرديده است

بقۀ دشمنی ميرزاآقاسی نيزسا. کرده بود، و بيش ازآن چيزی ازخزانه به وی نمی داد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٣١                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

عمدۀ « :نوشتۀ صدرالتواريخ به نقل بيرزد. قديم داشت وقائم مقام اورا هجومی کرد
چون . معايب کاراو که او را به بليت رسانيد کثرت فضل ودانائی وشدت سواد  بود
لهذا  –درکماالت و تدابيرات افراط  کرده  بود،  و سزاوارهرگونه برتری هم داشت 

از التفات سلطان ... خود را خداوند مردم می شناختخود بينی رابه جائی رسانيد که 
 اطمينان کلی داشت، وغرور بودکه با اين همه خدمات ونفی دشمنان، ملک هرگز

 ».مرا به اين تقصيرات وجسارتها به سياست نمی رسانند
نوشته های  رسمی و يادداشتهای خصوصی کمپبل آزمنده به : رسيديم به مطلب آخر
« و » آفت« عداوتش به حدی است که  اورا . مقام است کين ودشمنی  با قائم

« :و کشتن آن مرد را چنين تعبير می کند که.  می خواند» تبه کار« و» طاعون
آن ايلچی که از دست . »دست نيرومند عدالت سزای کرداروسفسطه های او راداد

زير هر آن و. عدالت روزگارسخن می راند، يا می بايستی ابله بوده باشد يا رياکار
گويا به پای سياستمداران انگليس نمی رسيد که جنايتی   - می بود» تبه کار« قدرهم 

چيزی نبودند جزحربۀ سياسی » سفسطه ها« آن . نبوده است که مرتکب نشده باشند
وزيردولت ناتوانی در تقابل با تعدی حکومت زورگويی که دردفتراعمالش هيچگاه 

ست، و تالی دولت روس هميشه دشمن استقالل پای بند هيچ اصول اخالقی نبوده ا
اعترافات کمپبل روشنگراين حقيقت  تاريخ است که درکينه . وترقی ايران بوده است

وحتی خود نقشه پرداز . توزی وتوطئه جينی عليه قائم مقام با دشمنان اودمسازبود
ان  به شاه ديديم که يکماه ونيم پيش ازدستگيری قائم مقام به وسيلۀ يکی ازخلوتي. بود

و حس قدرت طلبی دمحم . پيامی فرستاد ، و اورا ازافزايش قدرت صدراعظم هراساند
به همين آسانی که در بوستان گل : شاه را چنان برانگيخت که وی به خشم آمده گفت

 در مختار اما دوهفته بعد که وزير. می چنند، قائم مقام را معدوم خواهد ساخت
شاه خاطر نشان نمود  –ن مطلب را عنوان کرد صحبت خصوصی با دمحم شاه هما

 .وکمپبل هم انکار نکرد. قرارگرفته است»  فتنه جويان« که او تحت تأثيرسخن 
تصميم به ) دهم  صفر( دمحم شاه درحدود هفتم ژوئن –اگر قول کمپبل دقيق باشد  

ال جناب ايلچی به حدی دست پاچه و بی تاب است که خي. عزل قائم مقام  گرفته بود
نکتۀ مهم اينکه کينه . آن کار را دشوارترمی ساخت»  هر دقيقه ای بگذرد« می کرد

ورزی وزيرمختار نسبت به قائم مقام ازکسی  پنهان نبود؛ همه جا شهرت يافته که 
به همين جهت   بود که چون قائم مقام . قائم مقام را درسرداشت»  آرزوی اعدام« او

دولت به سوی سفارتخانه روان گشتند تا  راتوقيف کردند، برخی از بزرگان 
را از طريق » تبه کار« واعدام آن . گويند»  مبارکباد« خجستگی آن واقعه ، وی را
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ايلچی از درگاه  پادشاه استدعا کنند، و ايلچی معاندان  قائم مقام را همه جا يارانه 
 .مدد کار بود

دمحم شاه  را تحريک  از يکسو خود پسندی. کمپبل همان روز حضور شاه باريافت 
ازشرقائم مقام « می خوانند، وازاينکه» آفرين« می کند که همه به عزم اعليحضرت

از   سوی  ديگرلزوم قبضه کردن امرمملکت را تأکيد می . »رهايی يافته اند دلشادند
دراين . ومکارانه می کوشد جلو روی کارآمدن  مجدد وزير معزول را بگيرد. نمايد

قائم مقام در زمان نايب السلطنه : ی خود را پنهان نداشته، می گويدباره هراس باطن
و نکند   . به مقام خود بازگشت» خدعه« هم چند بارازوزارت برکنارگرديد، اما با 

قائم : شاه وی را خاطر جمع کرد که. به همان شيوه ازنو به صدارت  گمارده شود
بی « پس به تقاضای انگلستان وازاين  - » ديگر هرگزبه قدرت نخواهد رسيد« مقام 

عالم « ودر» از روی خلوص  نيت« پندهای وزير مختارهمه . نخواهد شد» اعتنايی
کيست  که منکرراست گفتاری ايلچی  . بود»خير خواه ايران«چه - بود» دلسوزی

راستی و درستی  او را  - شاه که ازهرکس عاقل تربود. مگرمردم نادان - باشد
 !باورداشت

قائم  مقام آسوده ساخت، اما دردام » غرور« عقل دمحم شاه خود را ازروشن است که 
چيزی که درسراسرخاطرات کمپبل بچشم می . بد خواهان مملکت گرفتارکرد

 - شاهزاده ووزيرواميروغيره . فساداخالق سياسی طبقه حاکم مملکت است –خورد
 .يبانه نمودندجملگی يابه عتبه بوسی به سفارتخانۀ اجنبی رفتند،وياعرض ارادت غا

 گندانده بود،وسفلگی ايشان مايل عفونت بيگانه پرستی خون آن جماعت را
طرفه اينکه همان ايلچی مانند سايرايلچيان، نکوهشی نيست که ازخوی . شرمساری 

 .و کردارهمان کسان نکرده باشد
می خواست او را . روزی که قائم محبوس گشت، دمحم شاه قصد کشتن اورا نداشت

اما آن همه اقسونگری و تلقين های زهرآلود از جانب . ای تبعيد  کند به گوشه
 .خودی و بيگانه، کارش را بساخت

.      ً                                                             اساسا  درآن نظام سياست مندرس وغلط سرنوشت وزيرمقتدرنگونساز محتوم بود 
عمل مؤثری بود دراعدا م  قائم مقام همان » حکيم کمپبل« اسباب چينی و خبائث 
وزيرمختار پليد انگليس دربرانداختن  ميرزا »  کلنل شيل« اندازه که دسيسه های 

دستگاه استعمارغربی به هر صورت دشمن استقالل . تقی خان اميرکبير مؤثر بود
وترقی ايران بود؛ همواره عامالن خويش را در درابربه استخدام توطئه چينی   می 

 .گرفت، نا کسانی که درفکرهمه چيزبودند جزسرنوشت مملکت
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لی ازکشتن قائم مقام وضبط اموال وکتابخانۀ ممتازاو، وبگيروببند فرزندان چند سا
مقررداشت  برخی از نزديکان . گويا شاه فی الجمله سرلطف آمد. وبستگانش گذشت

او را که درقم بستی شده بودند، به استمالت از بست بيرون  بياورند ودر سلطان آباد 
اما گزارشی که . ويت  او را نمی دانيم مأموری به اين کاررفت  که ه. مستقرسازند

به حاجی ميرزا آقاسی فرستاده، حکايت ازاين دارد که ميرزا علی  پسرقائم  مقام را 
ولی ديگران  که در قم  بست نشسته بودند، . از هزاوه به زوربه سلطان آباد آوردند

قراردمحم شاه به هيچ وجه راضی  نشدند ازآنجا بيرون بيابند ، زيرا اعتمادی به قول و
و آن . تنها به زورسربازممکن بود آنان را از بست بيرون بکشند. وحاجی   نداشتند

تا اميرکبيرآمد و بستگان  –سيزده سال دربست ماندند . خالف حکم پادشاه بود
 .مخدوم سابق خود را درحمايت خود گرفت

  )٢٠:(گزارش مأمور دولت به حاجی ازاينقراراست
 

 فدای حضورت شوم،«  
: بعد ازحرکت از دارالخالقه تعليقه ای به اين جان نثار صادرفرموده بودندکه ...  «

هرگاه  درعراق  حکايت ومطالبی که در حسب العرض  باشد رو بدهد، به سر کار 
و از آن  مدت که تشريف فرمای سفر شده اند، گزارش . قبله گاه عريضه نگارشوم
ی عراق از جماعت مال و شهری وعمال مگر تمامی اهال - تازه ای نبود عرض شود

وعموم رعايا فارغ البال، مرفه الحال دعا به دولت ابد مدت حضرت   شاهنشاه عالم 
با ستايش تمام مشغول خدمات ديوانی  و . پناه، روحی و روح العالمين فداه می نمايند

 .مايندکاسبی خود می باشند ، شب و روز دعا به دولت آن قبله گاه ضعيفان پناه می ن
سرکارقبله گاهی :  يک فقره  مطلب در باب مقدمۀ اوالدان مرحوم قائم مقام است« 

حسب الحکم قدرقدرت ظل الهی روحنا : سرورتعليقه ای   صادر فرموده بودند که 
فداه می باشد که اوالدان مرحوم   مزبوررا اوالد به استمالت واطمينان خاطرجمعی 

ده، در سلطان آباد جا ومکان به آنها داده، به کمال فرستاده، از دارااليمان قم آور
آدم آنها . عزت واحترام نگه داری کرده، نگذاريم ازسلطان  آباد بيرون بروند

درسرامالک و ده تيول خودشان بوده، منافع بهره هرچه می شود عايد خودشان 
يمان قم هرگاه به خوشی واستمالت نيامدند، يکصدنفرسربازجان نثاربه داراال.  باشد

 .فرستاده، چنانچه آنها هروقت  خارج  از بست باشند، گفته به سلطان آباد بياورد
با کوچ بند او را بسته ، به . فرستادم، ميرزا علی  درهزاوه بود - بنا برآن فرمايش« 

وکاغذی نهايت خاطرجمعی به سايرحضرات نوشته، آدم درستی .سلطان آباد آوردند
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 .درآمدن ابا وامتناع کرده، بعضی عذرها آورده  بودند] منمود[روانۀ دارااليمان قم
. قربانت شوم،آنها همه اوقات خايف ومخوف هستند؛ به رضای خود نمی آيند« 

هرگاه سر باز بفرستم   به دارااليمان قم که بدون احکام  حضرت شاهنشاه عالم پناه 
ه  گاه سلمه هللا خالف رأی سرکارقبل - روحنا فداه، آنها را ازبست بيرون بياورند

هرگاه رأی مبارک  قراربگيرد آنها را  به نوع خوب بيرون بياورند، .تعالی می باشد
حاکم  قم می تواند به مراقبت آنها متوجه شده همينکه از بست خارج   شدند، آنها را 

 .بگيردوروانۀ سلطان  اباد نمايد
و فرمايش سرکار  اين مراتب الزم و واجب بودکه عريضه نگار شده، منتظرحکم« 

 .آنچه  فرمايش باشد بعمل آيد.  آن قبله گاه  می باشم
  )٢(»امرکم االشرف االعلی مطاع 
  

 قتل ميرزا ابوالقاسم فراهانی در باغ نگارستان
 

» قتل ميرزا ابوالقاسم فراهانی درباغ نگارستان«عبدهللا انواردرمقاله ای تحت عنوان
  : گونه  بررسی می کند بر اسنادی  که فريدون آدميت  اين قتل

شاه بود، چون  اين باغ به اوايل روزگار پيدايی خود که زمان حکومت فتحعلی  
نظر  نويسان قاجار سخت جلب  نقطه ييالقی و خارج شهر بود، به اجماع تاريخ

صفت شهوتران را بر آن داشت که بيشتر اوقات  شاه را کرد و اين شاه بچه فتحعلی
سر آرد و با ايجاد انواع وسايل لهو و لعب در آن که سرسره خود را در اين باغ به 

خبری و خوشگذرانی عمر بگذراند و بر طول ريش و  يکی از آنهاست، در کمال بی
محل،  های بی فزونی اوالد و وسعت حرمسرا بکوشد که عصاره اين شرابخواری

ی از های متوالی ايران از دولت تزاری روس و از دست دادن قسمت معتبر شکست
طرفه . های استعماری است ترين عهدنامه پيکر اين وطن عزيز و پذيرفتن کثيف

شده از  آنکه اين مستبد خودکامه شهوتران پس از بازگشت از سفر جنگی مغلوب
لياقتی نبود، بلکه طبق  اش بود، اين فاجعه شکست و بی روس، آنچه خارخار سينه

خواست زوجة معروف خود  میای که به دست است، درراه بازگشت آنچه  نامه
آفرين خانم دختر بدرخان زند است که چون به او در ضمن راه رسد، جبران  نوش

 !بر استبداد و خودکامگی نفرين. کند همه چيز می
  شاه در اين قصر رخ داده و قابل ذکر است، واقعه  از حوادثی که به دوران فتحعلی
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ميرزای  ق است که در اين روز دمحمميرزا ـ پسر عباس١٢۵٠م صفر روز دوازده
السلطنه ـ منصب واليتعهدی يافت و شاه برای اين وليعهدی، در نگارستان  نايب

نويسان دوره قاجار، در اين مجلس  مجلس بزرگی آراست و طبق قول همه تاريخ
ن دربار در منصبا جميع اعاظم فضال و علمای ايران و امراء و وزراء و صاحب«

که رسم ملوک عجم است، اسباب مرصعی که از لوازم  آن مجمع حاضر شدند؛ چنان
                                              ّ                     منصب جليل واليتعهد است، از قبيل شمشير وخنجر وزن ارو کمر و نشان شير و 
خورشيد، به انضمام يک دست لباس مخصوص و فرمان واليت عهد به توسط 

] مقصود دمحمشاه بعدی است[م ميرزا که ميزبان اميرزاده اعظ شاهزاده صاحبقران
االمر خاقانی، خالع را زيب  بود، انفاذ مجلس شد و اميرزاده اعظم دمحمميرزا حسب

پيکر خود نموده، خطبه خواندند و تهنيت گفتند و با تمام ارکان دولت به حضور 
 .خاقانی آمده از زبان مبارک مبارکباد شنيدند

انتظار واليتعهد داشتند و برخی  شاهزادگان بزرگ و وزرای عظام که بعضی خود
. ارباب غرض بودند، خواهی نخواهی سکوت کرده، سر به راه تسليم نهادند

الجمله راه نفاق پيموده،  را که از آمدن به دارالخالفه فی) برادر دمحمشاه(خسروميرزا 
نشان تمثال همايون مرحمت فرموده، او را به معذرت نزد حضرت وليعهد فرستاده، 

وليعهد هم از تقصير او درگذشته، کمال . اشارتی به عفو تقصير او فرمودند شفيعانه
مقام به  به توسط قائم) ميرزا ابوالقاسم(مقام  ميرزا دمحم ولد قائم. مالطفت فرمود

وزارت حضرت وليعهد سرافرازومقرر شد در رکاب واال به تبريز برود و تا خود 
شانزدهم صفر حضرت . ت تبريز کندعزيم ،مقام هم پس از قرار ومدارامور قائم

مقام هم پس از چندی روانه گرديده، در  وليعهد مرخص و روانه تبريز گرديد و قائم
اميرزادگان و امراء و معاريف آذربايجان تا . عرض راه ملحق به اردوی واال شد

 …»قزوين و ميانج به استقبال آمدند
شاه پنجاه و  آن روزها که فتحعلیاين مجلس واليتعهدی دمحمشاه در باغ نگارستان در 

السلطان  السلطنه و فرمانفرما و ظل نه پسر داشت و بعضی از آنها چون شجاع
معترض اين واليتعهدی حتی واليتعهدی عباس ميرزا بودند، از حوادث ) عليشاه(

دانيم، همين  که می شاهی است که در اين باغ اتفاق افتاد و چنان بزرگ عهد فتحعلی
شاه به وليعهدی دمحمشاه، بعدها موجب دردسر بسيار برای  ندان فتحعلیاعتراض فرز

ميرزا و  او شد و او به زحمت توانست تا فتنة بعضی از آنها چون حسنعلی
 .ميرزا را فرو نشاند حسينعلی

شاه  از اين مجلس واليتعهدی که بگذريم، واقعه مهم ديگری به دوران فتحعلی
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افتاده باشد؛چه، خود شاه نيز ديری نپاييد که به اصفهان بينيم که دراين باغ اتفاق  نمی
 .ريگ گذاشت درگذشت و باغ نگارستان را منزلگه حوادث دمحمشاهی به مرده

» اورنگ سلطنت«نخستين حادثه واقع دراين باغ به زمان دمحمشاه، جلوس اوست بر 
رنگ زدن بر او و در اين تکيه. ق١٢۵٠در اين باغ به روز بيست و دوم شعبان 

نشناسی بتواند  مقام خون دل بسيار خورد تا اين مجسمه بالهت و نمک سلطنت، قائم
شاه در  گويند چون فتحعلی نويسان دوره قاجار می تاريخ. بر سرير شاهی مستقر شود

  ] شاه پسر فتحعلی[شاهزاده دمحمرضاميرزا «اصفهان درگذشت 
مام به تبريز آمده سرعت ت از اردوی پادشاهی جدا شد، محض اظهار خدمت به

               َ        حضرت وليعهد ب ريدی سبک.راازقضيه آگاهی داد) دمحمميرزا(= حضرت وليعهد
که برای قرار و مدار و اخذ مال تجار و ] دمحمخان زنگنه[سير به احضار اميرنظام 

گفتگوی با سرحدداران عثمانی و در باب طايفه جاللی به قازلی گول رفته بود، 
ّ         اميرزاده معظ م فريدون. رکت برآمدندمأمور فرمود و در تدارک ح ميرزا به نيابت             

مقام را به  آذربايجان و دمحمخان اميرنظام را به وزارت آن مملکت منصوب و قائم
 …مالزمت رکاب مقرر فرمودند

به اصرار وزرای مختار به ميمنت و مبارکی جلوس  ١٢۵٠در هفتم شهر رجب 
اسط رجب به جانب دارالخالفه پس از تهيه کار و اجتماع لشکر در او. فرمود

شاه  شاه فرزند فتحعلی علی[= السلطان  الدوله با پيام ظل در راه رکن. حرکت فرمودند
الملک سپهر چهل روز  شاه را داشت و به قول لسان که دعوی سلطنت بعد از فتحعلی
به خدمت آمد، پس ] الصفا نود روز پادشاهی کرد و به قول هدايت صاحب روضه

مقصود فرمانفرمای دمحمشاه بر خطه آذربايجان و [مسئول و تقرير غرض از اظهار 
. مورد استهزاء و استخفاف خاص و عام آمد] شاه بر تمامی ايران است سلطنت علی

چون در اين مطلب بيهوده مبالغت کرد، به امر حضرت دمحمشاه او را گرفته، 
السلطنه  شاه و پدر شکوه یپسرديگرفتحعل[هللا ميرزا السلطنه فتح شعاع.محبوس نمودند

حاکم خمسه در حضرت پادشاهی تقديم خدمت نموده، مورد ] مادر مظفرالدين شاه
فرستادة منوچهرخان معتمدالدوله . التفات آمد وبه حکومت خمسة زنجان سرافرازشد

 .ها در رسيده، مشمول الطاف آمد ـ والی گيالن ـ نيز با پيشکش
شاه و  شاه و همدست با علی پسر فتحعلی[باشی  امام ويردی ميرزا سرکشيکچی

هزار قشون دارالخالفه به  که با پانزده] فرمانده لشکر او برای جنگ با دمحمشاه
دهن از حشمت و عدت اردوی  آمد و در منزل سياه مدافعه سپاه آذربايجان می

پادشاهی آگاه شد، نخست سپاه دارالخالفه فوج فوج و دسته دسته از بيم روی التجاء 
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باشی هم چون برادر بزرگتر ـ  سرکشيکچی. تسليم به اردوی شاهانه آوردند و
الدوله ـ را گرفتاروسپاه خود را متفرق ديد، ناچار روی رجا به آستانة خسروانه  رکن

اللهيارخان پدر [الدوله  آصف. آورد وهمگی به اردوی مبارک متفق ومرکب شدند
ه در قم معتکف شده بود ـ موکب قاجار ـ خال حضرت پادشاهی ک] خان ساالر حسن

حاجی باقرخان . همايون را استقبال کرده، در قزوين شرفياب و مورد التفات شد
خال ديگر حضرت همايونی که بيگلربيگی دارالخالفه بود، او نيز سبقت در خدمت 
را از طريق حزم شمرده، سرکردگان عرب و مازندرانی را که حافظ ارگ مبارک 

السلطان را گرفته، محبوس و  ا دمحمجعفر خان کاشانی وزير ظلبودند، امر نمود ت
 رامجتمعا ازجلوس برسرير] شاه علی[=السلطان  وظل اموالش راضبط کردند
 …السلطان قاجار به حرمخانه پای به دامن کشيد سلطنت منع نموده و ظل

در ] مقصود دمحمشاه است[حضرت همايونی  ١٢۵٠روز بيست و دوم شعبان 
السلطان و  الدوله ظل آصف. دارالخالفه بر اورنگ سلطنت جلوس فرمودنگارستان 

اعمام عظام مورد . دمحمولی ميرزا و اهالی حرم جاللت را از شهر به حضور آورد
چون [التفات گشتند و در دويم رمضان حضرت پادشاهی وارد شهر دارالخالفه شده 

نی برسرو اثاثه سلطنت روز چهارم تاج کيا] در آن روزها نگارستان خارج شهربود
 )البلدان  الصفای ناصری ومرآت ازروضه(…»رازيب پيکرمبارک فرموده

اش به نگارستان که بگذريم، حادثه مهم و بسيار  از ورود دمحمشاه و اقامت اوليه
جگرسوزی که در نگارستان به زمان او اتفاق افتاد و حدود صد و هفتاد سال است 

وگ وناله نشانده، قتل دلخراش ميرزا ابوالقاسم که عاشقان ترقی ايران را به س
مقام، بزرگمرد سياست روز و ادب زمان است به دستور شاه در اين باغ است؛  قائم

شاه با کاردانی هر چه  مرد سياست و ادب که به روزگار فترت بعد از فتحعلی
برابر تر کوشيد و درنهايت زيرکی و متانت اين عصارۀ زبونی و استبداد را در  تمام
دمحمحسن خان اعتمادالسلطنه در . همه مدعی حکومت براورنگ شاهی نشاند آن

مقام خيلی زحمت کشيد و تدبيرات نمود و خود را با  قائم«: گويد صدرالتواريخ می
ازآنجا که اين قتل فجيع » .اکثر از مردم دشمن ساخت تا اين راه را هموار نمود

نويسان  دارد، با اجازه نظری به اقوال تاريختأثير بسيار شوم بر تاريخ اخير ايران 
اندازيم و سپس مدارک و اسناد خارجی را درديدگاه اهل تحقيق  قاجار به ابتدا می

دهيم تا ببينيم خودکامگی و استبداد چه اثرهای نابهنجاردر سرنوشت اين  قرارمی
  .زده داشته است مملکت فلک
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 مقام در نگارستان شهادت قائم

  
ار، ص(ار ناصری خورموجی االخب حقايق ّ      از انتشارات کتابخانه زو  : گويد می) ٢۵                      

مقام روی داد، شب شنبه،  سانحه پرمالل قائم] ق١٢۵١[= در ماه صفر اين سال «
شأن شهيد و به روضه رضوان درجات جنان  سلخ شهر صفر آن سيد سعيد عالی

 ».خراميد
: نويسد آورد و می می تر الصفا جريان قتل را مفصل رضاقلی خان هدايت در روضه

چون ايام حرکت به ييالقات بود و حضرت اعلی در باغ نگارستان قريب به «
زار تحويل داشت، بر حسب  مقام در عمارت الله دروازه دولت طهران متوقف و قائم

امر اعلی در بوک و مکر و خوف و رجا از باغ بيرون آمد و قصد ورود نگارستان 
ده شد و با معدودی از خواص به باغ رفت و چون وی از موکب جالل پيا… نمود

(!) وقاررا شرم حضور مانع مالقات ومقاالت با آن مغرور حضرت شهريار گردون
همی بودی و کار از استمالت قلوب و استزالت عيوب درگذشته بود، از صفحه 

مقام به عمارت خاص دررسيده، حاضران  باربه خلوت خاص توجه فرمود و قائم
مآب به تطويل کشيد، حضرت شهرياری به  چون حضورجناب وزارت: گفتند که
 .اند؛ ساعتی آسوده شويد تا مراجعت فرمايند اندرونی توجه فرموده خلوت 

چون آثار نوميدی استنباط شد، رجعت . خدمتش لختی بنشست و انتظار همی برد
. های سخت شنفت خواست، رخصت نيافت و برآشفت و سخنان سست گفت و جواب

کش بود،  داغی که سرهنگ فراشان زحمتکش و دژخيمان مردم اعيل خان قراچهاسم
آن سيد نجيب . او را به سردابه برد و پيغام اجل به گوش آن امير اجل فرو خواند

َ          ّ                                                اديب که با س حبان و حس ان در طالقت لسان و ذالقت زبان پهلو زدی، خاموش فرو             
کوثر و تسنيم آمد و کان ذلک فی ناکام به تقدير تسليم شد و مستحق شربت . ماند

 ».شهر صفر
سرايد  مقام ومرگ جانسوز او می هدايت بعد ازاين نوشتار، يک رباعی درمنقبت قائم

مقام کشته شد، ميرزا دمحم وزيرـ فرزند اکبر اوـ را با دو  چون قائم: گويد و می
و » مودنداختيار ن بی«اش را در تبريز  برادرش بگرفتند و ميرزا اسحاق برادرزاده

 .جسد شريف او را در آستانه حضرت عبدالعظيم به خاک سپردند
اندازد که قتل  متأسفانه قول هدايت قدری مبهم است و خواننده را به اين گمان می

مقام در همان روز اتفاق افتاد که او به باغ نگارستان آمد، در حالی که چنين  قائم
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ميرزا ابوالقاسم «: نويسد در دمحمشاه ـ مینيست؛ چه، درتاريخ نو جهانگير ميرزا ـ برا
[= اذن و اجازه شاه مرحوم  خواست در قراوالن و کشيکچيان دربخانۀ مبارکه بی می

کار بود، به تقريبی  خان سرتيپ که مردی عاقل و تجربه قاسم. تغيير بدهد] دمحمشاه
ا پادشاه مرحوم که از وجنات احوال ميرز… اين نوع تغيير را به عرض رساند

را مدتها بود که خوانده بود و هميشه منتظر ظهور (!) مقام خط خيانت  ابوالقاسم قائم
] مقصود تغيير قراوالن کشيکخانه[و بروز اين احواالت، از استماع اين عرض 

با چند نفر از . متفکر شده، متيقن شدند که وقت ظهور خيانت او رسيده است
ايشان نيز آنچه از داخل و خارج معلوم  معتمدان خاص، اين راز را در ميان نهاده،

کرده بودند، معروض خاک پای مبارک ساختند و چنان مصلحت و مشورت ديدند 
که ميرزا ابوالقاسم را يک روز قبل از تغييروتبديل مستحفظين دربخانه همايون،به 

پس ازاين مصلحت و مشورت، کس به . اختيارش نمايند حضوراحضارفرموده، بی
مآل  ميرزا ابوالقاسم ازدوربينی و. زارفرستادند القاسم به باغ اللهطلب ميرزاابو

بوس سوار شده، روانه باغ نگارستان  زارعزم پای غفلت کرده، ازباغ اللهانديشی 
 …شد

چون ديدند که . پادشاه مرحوم در منظری از عمارات باغ نگارستان نشسته بودند
صار خود دور افتاده، از منظر پايين ميرزا ابوالقاسم داخل باغ شده و از اعوان و ان

آمده، به حرمخانه تشريف بردند و ميرزا ابوالقاسم به منظر باال آمده، احوال شاه را 
شما بنشينيد، حاال قبله عالم : اسماعيل خان فراشباشی به او اعالم نمود که. پرسيدند
. پادشاه نشدخبری از . ميرزا ابوالقاسم به قدرمتعارف نشست. شوند فرما می تشريف 

ساعتی ديگرصبر کرد، به تکرار سؤال . سؤال را مکرر کرد، همان جواب را شنيد
بافت، ديد مثل  پرداخت و دانست که حال چيست و جميع خياالتی را که مدتها بود می

اسماعيل خان وساير . متحيروسرگردان امرخود ماند! تار عنکبوت شده است
ای  پاپيچ او شده، در سردابه(!) رده، اعمال بد اومستحفظين، اورا ازباالخانه پايين آو

القصه بعد از سه روز امنای … های باغ نگارستان محبوسش ساختند از سردابه
 ».دولت ماندن او را مصلحت نديده، به خبه هالکش کردند

مقام به باغ نگارستان و کشتن او بنا بر قول  شود، بين ورود قائم که مالحظه می چنان
ا، سه روز فاصله بوده است؛ ولی صدرالتواريخ اين فاصله را شش جهانگيرميرز

اول قلم و قرطاس را : فرمودند که] دمحمشاه[شاه غازی «: گويد آورد و می روز می
از دست او بگيرند و اگر خواهد عريضه به من بنويسد، نگذاريد که سحری در بيان 

 »!او را رها کنم اوست که اگر خط او ببينم، باز فريفتۀ عبارات او شوم و
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مقام در اين شش روز زندانی، به قول صدرالتواريخ حوضخانه بوده  جايگاه قائم
فرود آوردند و ] سردر باغ نگارستان است[= مقام را از باالخانۀ دلگشا  قائم«: است

التواريخ   الملک سپهر در جلد دوم ناسخ لسان» .درحوضخانه محبوسش داشتند
و » ميرزا نصرهللا اردبيلی صدرالممالک«مقام،  ندگی قائممشاوران شاه را در برافک

رازداران حضرت «و چند تن ديگر از » دمحمحسين خان ايشيک آقاسی باشی«
] مقصود دمحمشاه است[حاجی ميرزا آقاسی که طريقت پيشوای خويش «و» شاهی

اش چنين  کند ودرمورد احضار او به نگارستان و دستگيری ، معرفی می»دانست می
 :آورد می
از حضرت پادشاه کس به … شب يکشنبه بيست و چهارم صفرهنگام نماز ديگر«

خان قوللر  احضار او رسيد و او را طلب فرمود و از آن سوی شاهنشاه غازی، قاسم
آقاسی را حاضر کرده، فرمود که سالها پرورده نعمت ما بوده و در مهد فراغت 

قاسم خان اجابت فرمان . نبايد داشت امروز در تقديم اين خدمت، مسامحت. ای غنوده
ُ                    ويردی بيک م هردار و ميرزا رحيم  آنگاه هللا . را جبين ضراعت بر خاک نهاد           

: پيشخدمت خاصه را که موثق وممتحن بودند، هر يک را آلتی قتاله سپرده و فرمود
پذير  مقام به نگارستان، او را حکم به قامت کنيد و اگر فرمان بعد از درآمدن قائم

 .اش از پای درآريد ود و ساز مراجعت کند، به ضرب گلولهنش
او را گفتند در باالخانه عمارت دلگشا . مقام به باغ نگارستان درآمد القصه قائم مع

ويردی بيک و ميرزا رحيم حربه  هللا . باش، پادشاه از سرای درونی بيرون شود
 .ابرش ايستادندخويش پنهان داشتند و او را در باالخانه جای دادند و در بر

پادشاه  او را گفتند در باالخانه عمارت دلگشا باش،. مقام به باغ نگارستان درآمد قائم
ويردی بيک و ميرزا رحيم حربه خويش پنهان  هللا. از سرای درونی بيرون شود

چون زمانی برگذشت . داشتند و او را در باالخانه جای دادند و در برابرش ايستادند
ام که تسليت  من با چند تن ديگر ميعاد نهاده]: مقام يعنی قائم[و شاه حاضر نشد، گفت 

ميرزاتقی و ميرزاموسی نيز در . نه چشم به راه استصاحبخا. دوستی رفته باشم
در حضرت پادشاه معروض داريد که زحمت بيرون شدن بر . شاهراه در انتظارند

شاه فرموده تا مرا ديدار : گفتند. فردا از بامداد حاضر حضرت خواهم شد. خود ننهد
ن لختی ديگر توقف کرد و ديگرباره آهنگ بيرون شد. نکند، مراجعت نفرمايد

همانا من : گفت. فرمان اين است که هم در اينجا بباشيد: بيک گفت ويردی هللا. فرمود
 .محبوسم و کاله خويش را به زير سر نهاده، ردای خويش را زيرپوش کرد و بخفت

قاسم خان  و از آن سوی شاهنشاه اسدبيک ـ فراش خلوت ـ را به نزديک حاجی
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اکنون فوجی از  هم. مقام را مأخوذ داشتم من قائم«: سرتيپ فرستاد و فرمان داد که
سربازان را بفرست تا اطراف باغ الله پره زنند و نگاهبان باشند و مردم او را 

هرگز من با پيام، «: قاسم خان گفت حاجی» .نگذارند از جايی به جايی متردد شوند
ديگر بار » .دل اين کار ندارم، اال آنکه شاهنشاه غازی با خود خويش رقم کند

قاسم خان گروهی از سربازان را  الجرم حاجی. اسدبيک رفت و خط پادشاه بياورد
مقام را نگاهبان  حکم داد تا ميرزادمحم و ميرزاعلی و ديگر فرزندان و مالزمان قائم

مقام  زار را فروگرفتند و دمحمرضاخان فراهانی پسرعم قائم شدند و اطراف باغ الله
 ».سرباز انداختند  رهرا که از خراسان رسيده بود، در پ

مقام را چنين  آبادی ماجرای قتل فجيع و خاکسپاری قائم حاجی ميرزا يحيی دولت
مقام را در حوضخانه زيرزمينی نگارستان نگاه  پنج يا شش روز قائم«:دهد شرح می

برای تحليل بردن قوای جسمانی او و اينکه شايد از گرسنگی بميرد، از … دارند می
داغی که  خان قراچه کردند تا شب آخر صفر اسماعيل ودداری میدادن غذا به او خ

باشی بود، با چند نفر ميرغضب  يکی ازاشقياء وسرهنگ فراشخانه وميرغضب
مقام با وجود ضعف  قائم. زنند واردحوضخانه شده و برسراوريخته، اورابه زمين می
بازوان او کند، به طوری که  وناتوانی که داشت، برای استخالص خود مقاومت می

باالخره دستمالی درحلق اوفروبرده، او را خفه . گردد مجروح شده، خون جاری می
 ».کنند می

همان شبانه نعش وی را در گليمی «: گويد آبادی می مقام، دولت درباره دفن وکفن قائم
فرستند که آنجا مدفون  پيچيده، بالفاصله بر استری بسته، به حضرت عبدالعظيم می

اذان صبحی بود؛ در را : ی آستان حضرت عبدالعظيم نقل شده است کهازمتول. گردد
ديدم چند نفر از . من خود رفته، در را گشودم. ازخدام کس حاضر نبود. کوبيدند

. شاه فرموده اين نعش را دفن کنيد: غالمان کشيکخانه نعشی را وارد کردند گفتند
کنم، راضی نشدند و گفتند  خواستم غسل داده، کفن. مقام پرسيدم کيست؟ گفتند قائم

                   َ                                        بالجمله حامل يک عال م علم و فضل با ملبوس تن در صحن امامزاده … مجال نيست
از کنفرانس (» حمزه جنب مزار شيخ ابوالفتوح رازی به خاک سپرده شد

  ).ق١٣۵٠آبادی، چاپ قاهره، مطبعه سعادت،  دولت
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  باغ رضوان 

 
ين دولتمرد ايرانی به دست مستبد ماجرای قتل فجيع وفضيح وفظيع ا اين بود

او قسم خود را شکست و . بدکرداری که با او قسم خورده بود که خون او نريزد
ايران را از صدراعظم صديق و اليقی محروم ساخت و ملتی را به سالها به سوگ 

مقام درباغ نگارستان شربت شهادت نوشيد،  چون قائم: گويد صدرالتواريخ می. نشاند
َ  َ  اين م ث ل  به کار » انتظار کشيدن«آنها اين مثل را برای [های ساير شد  بين تهرانی    

َ  َ   علت آنکه چنين م ث لی » .مقام از باغ بيرون آيد دراين انتظار باشيد که قائم«] بردند می               
جمعی عارض «رفت،  مقام به نگارستان می َ  َ                             م ث ل ساير شد، اين بودکه چون قائم

مقام آنها را اميدوار  گماشتگان قائم. بدهند واليات آمده بودند که کار خود را صورت
مقام ازباغ برگردد، چه او چون به باغ  صبر کنيد تا قائم: ساختند که و منتظر می

 .و ديگر درنيامد» رفت ،از باغ نگارستان او را به باغ رضوان بردند
حاجی بيار معرکه،  مقام در منابع ايرانی که همه متفقند آتش اين بود ماجرای قتل قائم

اندوز و معلم سابق شاه بوده است و  سواد و مرشد مال ميرزاآقاسی، آن فريبکار بی
عاقبت رشته مهام مملکت را به تصرف حاجی ميرزا آقاسی «: البلدان به قول مرآت

  ».ايروانی، پسرميرزا مسلم داده وبه تشريف ومنشور صدارتش اختصاص بخشيدند
 

 نقش بيگانگان
  

که وعده داده شده  مقام شنيديد، چنان انی را درباره مرگ قائمحال که سخن منابع اير
بود، به تماشای اسناد خارجی در اين فاجعه و نيز سابقه نوکری روس حاجی 

 Sir John(مقام نقش کمپبل  پردازيم تا ببينيم در فرجام کار قائم ميرزاآقاسی می
Campbell ( او در اين قتل وزيرمختار حکومت انگليسی هند در ايران چه بود و

او که به ابتدا به عنوان پزشک نظامی در زمان . ها به کار برده است چه دسيسه
شاه به ايران آمد، درمدت اقامت خود درايران زبان فارسی را خوب آموخت  فتحعلی

يعنی از (م ١٨٣۵تا نوامبر  ١٨٣۴و بر اثر اين آشنايی با ايران وايرانی، از اوايل 
وزير مختارحکومت انگليسی هند در ايران بود ) ق١٢۵١تا شعبان  ١٢۴٩ذيحجه 

مقام و اين  ، ميان قائم)نوشته دکتر فريدون آدميت(و بنا بر مندرجات مقاالت تاريخی 
وزير مختار انگليسی و طرفدار سرسخت استعمار، بارها اختالف در کارها پيش 
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تهديد کرد  و حتی يک بار وزير مختار انگليس را… گاه به مشاجره کشيد«آمد و 
 ».که از روش کار او به لندن شکايت خواهد کرد] مقام يعنی قائم[
 

مقام را مخالف انگليس و استعمار يافت، به جان بر جان او کوشيد و  کمپبل چون قائم
های رسمی خود را به رسم معمول به  کمپبل گزارش«در مقاالت تاريخی آمده، 

فرستاد؛ ولی نسخه کامل خاطرات  وزارت خارجه انگليس در لندن وحکومت هندمی
فقط به کميسيون محرمانه حکومت  ١٨۶٣دسامبر ٣١خصوصی روزانه خود را در

ترجمه خاطرات «طبق مندرجات مقاالت تاريخی » .انگليسی هند ارسال داشته است
  :چنين است] چهار پاراگراف اول آن تاريخ ندارد[» روزانه کمپبل

 
. مقام احترام زياد داشتم به استعداد و فراست قائمبه سفير روس گفتم از مدتها پيش «

دانستم و بدان معتقد بودم که همان  انتصاب او را به صدارت آنقدر ضروری می
دمحم [= ديدم عقيده و نيت اعليحضرت . موضوع را در صحبت با شاه عنوان کردم

 ژانويه من و وزير مختار روس ١۴«: گويد بعد می. »نيز با من يکی است] شاه
مقام را وادار  توافق کرديم که برای خاطر امنيت شاه و مملکت حتما الزم است قائم

سازند که در دستگاه اداره امور تقسيم کار بکند و وزرای ديگری معين نمايد تا 
به حکومت هند  ١٨٣۵فوريه  ٢٠«و …» تصدی امور مختلف را به عهده بگيرند

شود، معهذا در اداره  سريع کارها می مقام مانع پيشرفت هر چند سستی قائم: نوشتم
به عقيده من تا آنجا که سراغ دارم، در سراسر ايران يکتامرد . امور بسيار داناست

  ».آيد کاردانی است که ازعهده مسئوليت دشواری که به گردن گرفته، برمی
 

طبق مندرجات همين مقاالت تاريخی، مقدمات توطئه اين وزير مختار انگليس در 
 ١٨٣۵٫مه  ١٢«: آورد شود؛ چه، او می شروع می١٨٣۵مه  ١٢مقام از  قتل قائم

امروز يکی از درباريان شاه فرصت يافت که نظر مرا درباره سازشی که گفته 
مقام و روسها وجود دارد، در خلوت به گوش اعليحضرت برساند  شود ميان قائم می

ن است که با استفاده از نفوذ مقام اي و نيز شاه را از اعتقاد من بياگاهاند که قصد قائم
شاه از شنيدن . روس، تمام قدرت صدارت دردست خود و خويشاوندانش تمرکز دهد

و گفت به هيچ کس اجازه نخواهد داد در گماردن وزيران … آن بسيار متغير گرديد
مقام چنين نيرنگی در سر دارد، به همان آسانی که اين  دخالت کند و اگر ديد که قائم

 .»چيند، او را معدوم خواهد ساخت ر بوستان میگلها را د
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گفتم از بس . مقام مالقات نمودم با قائم. م١٨٣۵مه  ١۶«: نويسد باز کمپبل می
ديگر چيزی . خواهش و التماس کردم وبه فرجام کار تهديد نمودم خسته شدم

در خاطرات » .سوزد توانم بگويم اما قلب من برای نيکبختی شاه و مملکت می نمی
امروز عصر سوار شدم رفتم بيرون . م١٨٣۵مه  ٢٧«: خوانيم مه او می ٢٧ روز

. های خصوصی مفصل داشتيم شهر شاه را ديدم و با هم به شهر بازگشتيم صحبت
ترسد وزير مختار فريب  و گفت می!! اعليحضرت به اندازه من نگران اوضاع نبود

سترسی کمی به حوزه چون د… جويان را خورده باشد های ناراضيان و فتنه شکايت
ترسم حقايق امور به گوش نرسد و واقعا بيم آن دارم که هرگاه  دربار شاه دارم می

ژوئن او  ١٩حال به خاطرات روز » .مقام تغيير روش ندهد آشوبی برپا شود قائم
، امروز گارد دربار و گارد خصوصی شاه که از ١٨٣۵ژوئن  ١٩«: توجه کنيد

توجه شاه به . به جای آن هنگ قراچه برگمارده شدهنگ خمسه بود تغيير يافت و 
مقام فرستاد، بازگشت  اين تغيير معطوف گرديد و ضمن دو پيام که برای قائم

مقام نپذيرفت شاه بدگمان شد و  اش را قائم چون خواسته. گاردهای سابق را خواست
بدگمانی مقام کرد و نخواست در رأی خود تجديدنظر کند  هايی که قائم بر اثر اشاره

مقام قصد داشته امشب ضربتی به  شاه نسبت به او فزونی گرفت و بدون ترديد قائم
خواسته وی را بکشد و ديگری را به تخت سلطنت  گويند می بزند و می!! شاه

  : گويد مقام کمپبل می پس از اين مقدمات درباره دستگيری قائم» .بنشاند
در راه شخصی را . ه شهر رفتمبامداد امروز سوار اسب شده ب ١٨٣۵ژوئن  ٢١«

مقام و پسران و اعوان او که به امر  ديدم که فرستاده بودند تا مرا از دستگيری قائم
يکسره به کاخ سلطنتی رفتم اما به مالقات . اعليحضرت صورت گرفته آگاه گردانند

سواره از وسط . شاه کامياب نشدم چه با مستوفيان و منشيان دربار خلوت کرده بود
، چون به سفارتخانه رسيدم ديدم چند نفر انتظار بازگشت مرا دارند تا …گذشتم شهر

از آن جمله بودند بعضی از خويشاوندان شاه، رئيس ديوانخانه و . مبارکباد گويند
احساسات آنان چنان بود که همگی تمنی داشتند از . سفيدان شهر چند تن از ريش

» .مقام اعدام نشده او را بکشد قائم اعليحضرت استدعا کنم که اگر راست باشد که
پس از سه ساعت صحبت . بعد از ظهر امروز باز به دربار رفتم«: آورد بعد او می

نخست از . با مأموران درباری که تازه گماشته شده بودند به حضور شاه رسيدم
ای را که تازه اتفاق افتاده بود به ميان  سپس قضيه. اوضاع فارس صحبت داشتم

عليحضرت گفت گرفتن چنين تصميم ضرورت حتمی داشت و نيز گفت با ا. کشيدم
آنچه من در مالقات سابق خود راجع به اوضاع امور و هيجان عمومی به عرض 
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دانسته … خبر بود اکنون به روی مکشوف گشت رسانده بودم و تا آن وقت از آن بی
مملکت بوده آنچه گفته بودم از روی خلوص نيت و برای خاطر خود شاه و سعادت 

دريغ » دلسوزی«همچنين خواهش کرد تا مثل گذشته هيچ چيزی را در عالم . است
» در خان«به عالوه شاه خواست که در اوضاع و احوال کنونی نزديک … ندارم

قه بين دو دولت چيزی به لندن ننويسم ] مقصود دربار است[ ّ                                    باشم ودرباره امور معو                      
های  تر کند و نيز از مساعدت ستان نزديکزيرا ميل دارد روابط خود را به انگل

اميدوار است بعد : باز شاه گفت. دولت انگليس در برقراری نظم مملکت تشکر نمود
اعتنايی تقاضاهای من  از اين دليلی بر شکوه و شکايت از بابت تعويق انداختن و بی

تقی عکس کلنل شيل که درباره سرنوشت ميرزا کمپبل به» .پيش نيايد] يعنی کمپبل[
کند، او مصرا از دمحمشاه فرجام  خان اميرکبير بنا بر نوشته زنش اظهار دلسوزی می

به کلی از ] مقام است مقصود قائم[آيا او «: گويد کند و می مقام را پرسش می کار قائم
فراموش کنند که به ] يعنی مردم[توانند  چه نمی. کار و قدرت برکنار گشته يا نه

اما هميشه با خدعه . مقام معزول گرديد چند بار قائمزمان مرحوم عباس ميرزا 
ای باقی است  توانست زمام امور را از نو به دست گيرد و از آنجا که چنين خاطره

اند از بيم آنکه  ترسم کسانی که حاال از جانب اعليحضرت به خدمت گماشته شده می
به . مجاهدت نکنندمقام باز به قدرت حکومت برسد، در انجام امور  مبادا روزی قائم

مقام خالصه  عالوه گفتم اما ترديد نيست که اکنون تمام طبقات از اينکه از شر قائم
گويند و وظيفه خود  اند دلشادند و به اراده و عزم ثابت اعليحضرت آفرين می شده
دانم که به عرض برسانم که تمام مردم نظر به شخص شاهنشاه دارند و من به  می

ان صميمانه آرزومندم که ديگر اعليحضرت نگذارند زمام عنوان خيرخواه اير
اين سخنان را يک انگليسی به شاه ايران [شان بيرون برود  حکومت از دست

و نظرم اين است که در تعيين پشتکار و صدراعظم شتاب نفرمايند !!!] گويد می
 ای از امور بلکه امور را به دست مستوفيان و منشيان که هر کدام متصدی شعبه

چشمی و رقابت خواهد  با اين تدبير هر کدام از آنان بر ديگری هم. باشند بسپارند
مقام تا به حال در بوته اجمال مانده انجام خواهد  کرد و اموری که بر اثر سستی قائم

اعليحضرت گفت عقيده من نيز همين است و همين شيوه را پيش خواهم . پذيرفت
نخواهد رسيد و برای هميشه از غرور او  مقام ديگر هرگز به قدرت قائم… گرفت

برايش کنج دنجی باالی تپه يا . تواند به کسی آزار رساند خالص شديم و ديگر نمی
به عالوه اعليحضرت گفت شما دستور دهيد فردا . در دشت فکر خواهم کرد
و ببينيد کارها بر چه روال خواهد ] مقصود درنگارستان[چادرتان را همين جا بزنند
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به اعليحضرت گفتم هر چند بنا بر آنچه خود . انشاءهللا خرسند خواهيد شد. گذشت
اما از نظر تدابير احتياطی به کلنل . رود ديدم و تحقيقی که نمودم بيم آشوبی نمی

نوشتم که به هنگ توپخانه دستور بدهد چند توپ و توپچی به حوالی کاخ » پاسمور«
. نگليسی به قورخانه گسيل داردبفرستد و گارد نظامی قوی تحت حکم سرجوخه ا

شاه به خنده افتاد و گفت گرچه اين کار ضرورتی نداشت اما از اين بابت که به فکر 
  ».همه چيز هستيد خرسند هستم

خواننده دلسوخته برای اطالع بيشتر از توطئه اين وزير مختار انگليسی در 
کتاب مقاالت تواند به سايرمکتوبات  براندازی يک صدراعظم دلسوزايرانی می

تاريخی نظر افکند و ببيند اين وزيرمختار انگليسی با چه قدرتی در دستگاه دمحمشاه 
خواه و مانع سرسخت او  راند و چگونه توانست با يک صدراعظم وطن حکم می

تسويه حساب کند و باز ببيند با چه رسوايی و زشتی مشتی شاهزاده و دولتمرد و 
أمور اجنبی شدند که برای دستگيری يک فرد گوی اين م امام جمعه شهر تبريک

 .ها که نکرد ها و رذالت خواه و مانع نفوذ انگليس چه دسيسه ايران
های داخلی، اما برای  پرست مقام ضداجنبی در برابر اجنبی اين بود سرنوشت قائم

ّ                       ّ           شناخت حاجی ميرزا آقاسی آن ناپاک طم اع زرپرست و صدراعظم جب ار عاری از                                   
رود اين  نبی که وعده داده شده بود سندی نشان داده شود، گمان میخرد و نوکر اج

دان سفارت فرانسه  ، از اعضای فارسی)E.Colombari(نامه او به مسيو کلمباری 
نشينی  حاجی ميرزا آقاسی به روزگار بست. کند در تهران، کفايت ازهرچيزديگر می

 :نويسد امه را میدر حضرت عبدالعظيم بعد از مرگ مريد خود دمحمشاه اين ن
جاه فرزند عزيز نور چشم مکرم موسيو کلمباری مراسله شما را مالحظه  عالی«

ّ                            خوشحال شدم ام ا بسيار بسيار تعجب کردم که . الحمد تعالی سالمت هستيد. کردم             
. شما جوان هوشيار عاقل ودانا هستيد و در دوستی هم مثل اهالی ايران سست نيستيد

شان از شما حرف پوشيده ندارند چرا تحقيق نکرديد  باعجماعت حضرت سفرا و ات
خواهند  ها در باب من چيست و چه می و مرا مستحضر نساختيد که منظور دولت

                                               ّ               اوال من رعيت دولت فخيمه روسيه هستم و در دولت علي ه ايران نوکر و . گفت
و صاحب نشان و حمايل آبی دولت فخيمه روسيه …صاحب مواجب و وظيفه نبودم

مآب وزير مختار دولت روسيه نوشته داد که جناب حاجی در  جناب جاللت… مبود
چون شرح بيشتر درباره حاجی ميرزا آقاسی …» حمايت دولت فخيمه روسيه است

کشاند و مسأله خروج از موضوع را پيش  و سوابق او سخن را به درازا می
مقاالت  ٨٠و  ٧٩ و ٧٨تواند به صفحات  آورد لذا خواننده برای آگاهی بهتر می می
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تاريخی رجوع کند و ببيند يک ناپاک جاسوس و نوکر بيگانه و مفتخر به اين 
نوکری بر اثر استبداد و خودکامگی شاهی، حدود سيزده سال حاکم مطلق اين کشور 

شود که به وقت معلمی بنا بر نقل عبدهللا مستوفی از قول دمحمحسن خان ترک  می
اج بود، بنا بر قول صدرالتواريخ بر اثر صدارت باشی به قرص نانی محت پيشخدمت

شود،  يک خودکامه مالک يکهزار و چهارصد و هشت قريه و مزرعه در ايران می
  .ايرانی که او از آن بيگانه بود

مقام به اطناب کشيد ولی بد نيست که در تتمه آن تبعات اين استبداد  گرچه داستان قائم
افتد و جاهل خودخواه خودکامه          ّ     ر دست غد ار میرا ببينيد و متوجه شويد وقتی قلم د

ُ  شاه حکم و م ر«و مستبدی به قول موالنا  ها دامنگير ملت آن  گردد چه بدبختی می»           
ها آن ملت بايد برای اين رسوايی خودکامگی  شود و چه غرامت خودکامه می

 .برد ها و سودها استعمار از اين استبداد می بپردازد و در برابر چه بهره
گفتم از بس خواهش . مقام مالقات نمودم با قائم. م١٨٣٥مه  ٦«: نويسد کمپبل مي باز

توانم بگويم  ديگر چيزي نمي. و التماس کردم و به فرجام کار تهديد نمودم خسته شدم
مه او  ٢٧در خاطرات روز » .سوزد اما قلب من براي نيکبختي شاه و مملکت مي

وار شدم رفتم بيرون شهر شاه را ديدم امروز عصر س. م١٨٣٥مه  ٢٧«: خوانيم مي
اعليحضرت به . هاي خصوصي مفصل داشتيم و با هم به شهر بازگشتيم صحبت

هاي  ترسد وزير مختار فريب شکايت و گفت مي!! اندازه من نگران اوضاع نبود
چون دسترسي کمي به حوزه دربار شاه ... جويان را خورده باشد ناراضيان و فتنه

مقام  يق امور به گوش نرسد و واقعا بيم آن دارم که هرگاه قائمترسم حقا دارم مي
: ژوئن او توجه کنيد ١٩حال به خاطرات روز » .تغيير روش ندهد آشوبي برپا شود

، امروز گارد دربار و گارد خصوصي شاه که از هنگ خمسه ١٨٣٥ژوئن  ١٩«
اين تغيير توجه شاه به . بود تغيير يافت وبه جاي آن هنگ قراچه برگمارده شد

مقام فرستاد، بازگشت گاردهاي سابق  معطوف گرديد و ضمن دو پيام که براي قائم
هايي  مقام نپذيرفت شاه بدگمان شد و بر اثر اشاره اش راقائم چون خواسته. را خواست

مقام کرد و نخواست در رأي خود تجديدنظر کند بدگماني شاه نسبت به او  که قائم
بزند و !! مقام قصد داشته امشب ضربتي به شاه قائم فزوني گرفت و بدون ترديد

پس از اين » .خواسته وي را بکشد و ديگري را به تخت سلطنت بنشاند گويند مي مي
بامداد امروز  ١٨٣٥ژوئن  ٢١«: گويد مقام کمپبل مي مقدمات درباره دستگيري قائم
تا مرا از  درراه شخصي را ديدم که فرستاده بودند. سوار اسب شده به شهر رفتم

مقام و پسران و اعوان او که به امر اعليحضرت صورت گرفته آگاه  دستگيري قائم
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يکسره به کاخ سلطنتي رفتم اما به مالقات شاه کامياب نشدم چه با مستوفيان . گردانند
، چون به سفارتخانه ...سواره از وسط شهر گذشتم. و منشيان دربار خلوت کرده بود

از آن جمله بودند . نتظار بازگشت مرا دارند تا مبارکباد گويندرسيدم ديدم چند نفر ا
احساسات . سفيدان شهر بعضي از خويشاوندان شاه،رئيس ديوانخانه وچند تن ازريش

آنان چنان بود که همگي تمني داشتند از اعليحضرت استدعا کنم که اگر راست باشد 
بعد از ظهر امروز باز به «: آورد بعد او مي» .مقام اعدام نشده او را بکشد که قائم

پس از سه ساعت صحبت با مأموران درباري که تازه گماشته شده . دربار رفتم
اي  سپس قضيه. نخست از اوضاع فارس صحبت داشتم. بودند به حضور شاه رسيدم

اعليحضرت گفت گرفتن چنين تصميم . را که تازه اتفاق افتاده بود به ميان کشيدم
ز گفت با آنچه من در مالقات سابق خود راجع به ضرورت حتمي داشت و ني

خبر  اوضاع امور و هيجان عمومي به عرض رسانده بودم و تا آن وقت از آن بي
دانسته آنچه گفته بودم از روي خلوص نيت و ... بود اکنون به روي مکشوف گشت

همچنين خواهش کرد تا مثل . براي خاطر خود شاه و سعادت مملکت بوده است
به عالوه شاه خواست که ... دريغ ندارم» دلسوزي«يچ چيزي را در عالم گذشته ه

باشم و درباره ] مقصود دربار است[» در خان«در اوضاع و احوال کنوني نزديک 
قه بين دو دولت چيزي به لندن ننويسم زيرا ميل دارد روابط خود را به  ّ                                                                  امور معو         

نگليس در برقراري نظم هاي دولت ا تر کند و نيز از مساعدت انگلستان نزديک
اميدوار است بعد از اين دليلي بر شکوه و : باز شاه گفت. مملکت تشکر نمود

» .پيش نيايد] يعني کمپبل[اعتنايي تقاضاهاي من  شکايت از بابت تعويق انداختن وبي
عکس کلنل شيل که درباره سرنوشت ميرزاتقي خان اميرکبير بنا بر نوشته  کمپبل به

مقام را پرسش  کند، او مصرا از دمحمشاه فرجام کار قائم ي ميزنش اظهار دلسوز
به کلي از کار و قدرت برکنار ] مقام است مقصود قائم[آيا او «: گويد کند و مي مي

فراموش کنند که به زمان مرحوم عباس ] يعني مردم[توانند  چه نمي. گشته يا نه
دعه توانست زمام امور را از اما هميشه با خ. مقام معزول گرديد ميرزا چند بار قائم

ترسم کساني که حاال از  اي باقي است مي نو به دست گيرد و از آنجا که چنين خاطره
مقام باز به  اند از بيم آنکه مبادا روزي قائم جانب اعليحضرت به خدمت گماشته شده

به عالوه گفتم اما ترديد نيست . قدرت حکومت برسد، در انجام امور مجاهدت نکنند
اند دلشادند و به اراده و  مقام خالصه شده اکنون تمام طبقات از اينکه از شر قائم که

دانم که به عرض برسانم  گويند و وظيفه خود مي عزم ثابت اعليحضرت آفرين مي
که تمام مردم نظر به شخص شاهنشاه دارندو من به عنوان خيرخواه ايران صميمانه 
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شان بيرون برود  ام حکومت از دستآرزومندم که ديگراعليحضرت نگذارند زم
و نظرم اين است که در !!!] گويد اين سخنان را يک انگليسي به شاه ايران مي[

تعيين پشتکار و صدراعظم شتاب نفرمايند بلکه امور را به دست مستوفيان و 
با اين تدبير هر کدام از . اي از امور باشند بسپارند منشيان که هر کدام متصدي شعبه

مقام تا  چشمي و رقابت خواهد کرد و اموري که بر اثر سستي قائم ديگري هم آنان بر
اعليحضرت گفت عقيده من نيز . به حال در بوته اجمال مانده انجام خواهد پذيرفت
مقام ديگر هرگز به قدرت  قائم... همين است و همين شيوه را پيش خواهم گرفت

تواند به کسي  و ديگر نمي نخواهد رسيد وبراي هميشه از غرور او خالص شديم
به عالوه . برايش کنج دنجي باالي تپه يا در دشت فکر خواهم کرد. آزار رساند

مقصود در [اعليحضرت گفت شما دستور دهيد فردا چادرتان را همين جا بزنند 
. انشاءهللا خرسند خواهيد شد. و ببينيد کارها بر چه روال خواهد گذشت] نگارستان

هر چند بنا بر آنچه خود ديدم و تحقيقي که نمودم بيم آشوبي به اعليحضرت گفتم 
نوشتم که به هنگ توپخانه » پاسمور«اما از نظرتدابير احتياطي به کلنل . رود نمي

دستور بدهد چند توپ و توپچي به حوالي کاخ بفرستد و گارد نظامي قوي تحت 
د و گفت گرچه اين شاه به خنده افتا. حکم سرجوخه انگليسي به قورخانه گسيل دارد

  ».کار ضرورتي نداشت اما از اين بابت که به فکر همه چيز هستيد خرسند هستم
خواننده دلسوخته براي اطالع بيشتر از توطئه اين وزير مختار انگليسي در 

تواند به ساير مکتوبات کتاب مقاالت  براندازي يک صدراعظم دلسوز ايراني مي
ير مختار انگليسي با چه قدرتي در دستگاه دمحمشاه تاريخي نظر افکند و ببيند اين وز

خواه و مانع سرسخت او  راند و چگونه توانست با يک صدراعظم وطن حکم مي
تسويه حساب کند و باز ببيند با چه رسوايي و زشتي مشتي شاهزاده و دولتمرد و 

گوي اين مأمور اجنبي شدند که براي دستگيري يک فرد  امام جمعه شهر تبريک
 .ها که نکرد ها و رذالت خواه و مانع نفوذ انگليس چه دسيسه اناير

هاي داخلي، اما براي  پرست مقام ضداجنبي در برابر اجنبي اين بود سرنوشت قائم
ّ                       ّ           شناخت حاجي ميرزا آقاسي آن ناپاک طم اع زرپرست و صدراعظم جب ار عاري از                                   

رود اين  د، گمان ميخرد و نوکر اجنبي که وعده داده شده بود سندي نشان داده شو
دان سفارت فرانسه  ، از اعضاي فارسي)E.Colombari(نامه او به مسيو کلمباري 

حاجي ميرزا آقاسي به روزگار . کند در تهران، کفايت از هر چيز ديگر مي
نشيني در حضرت عبدالعظيم بعد از مرگ مريد خود دمحمشاه اين نامه را  بست
  :نويسد مي
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ور چشم مکرم موسيو کلمباري مراسله شما را مالحظه جاه فرزند عزيز ن عالي«
ّ                            خوشحال شدم ام ا بسيار بسيار تعجب کردم که . الحمد تعالي سالمت هستيد. کردم             

. شما جوان هوشيار عاقل و داناهستيد و در دوستي هم مثل اهالي ايران سست نيستيد
قيق نکرديد شان از شما حرف پوشيده ندارند چرا تح جماعت حضرت سفرا و اتباع

خواهند  ها در باب من چيست و چه مي و مرا مستحضر نساختيد که منظور دولت
                                               ّ               اوال من رعيت دولت فخيمه روسيه هستم و در دولت علي ه ايران نوکر و . گفت

و صاحب نشان و حمايل آبي دولت فخيمه روسيه ... صاحب مواجب و وظيفه نبودم
روسيه نوشته داد که جناب حاجي در مآب وزير مختار دولت  جناب جاللت... بودم

چون شرح بيشتر درباره حاجي ميرزا آقاسي » ...حمايت دولت فخيمه روسيه است
کشاند و مسأله خروج از موضوع را پيش  و سوابق او سخن را به درازا مي

مقاالت  ٨٠و  ٧٩و  ٧٨تواند به صفحات  آورد لذا خواننده براي آگاهي بهتر مي مي
و ببيند يک ناپاک جاسوس و نوکر بيگانه و مفتخر به اين تاريخي رجوع کند 

نوکري بر اثر استبداد و خودکامگي شاهي، حدود سيزده سال حاکم مطلق اين کشور 
شود که به وقت معلمي بنا بر نقل عبدهللا مستوفي از قول دمحمحسن خان ترک  مي

ر اثر صدارت باشي به قرص ناني محتاج بود، بنا بر قول صدرالتواريخ ب پيشخدمت
شود،  يک خودکامه مالک يکهزار و چهارصد و هشت قريه و مزرعه در ايران مي

 .ايراني که او از آن بيگانه بود
مقام به اطناب کشيد ولي بد نيست که در تتمه آن تبعات اين استبداد  گرچه داستان قائم

اه خودکامه افتد و جاهل خودخو                                          ّ     را ببينيد و متوجه شويد وقتي قلم در دست غد ار مي
ُ  شاه حکم و م ر«و مستبدي به قول موالنا  ها دامنگير ملت آن  گردد چه بدبختي مي»           

ها آن ملت بايد براي اين رسوايي خودکامگي  شود و چه غرامت خودکامه مي
  )٣( .برد ها و سودها استعمار از اين استبداد مي بپردازد و در برابر چه بهره
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 توضيحات و مآخذ

  
 - چاپ نهم  –چاپخانه علمی »حقوق بگيران انگليس درايران«اعيل رائيناسم - ١

   ۴۴ – ۵٧،صص   ١٣٧٣
   

،  ١٣٦٢انتشارات دماوند ، چاپ دوم »  مقاالت تاريخی« فريدون آدميت -  ٢
    ٩ – ٣٦صص 

مرکز دائرة  -  »قتل ميرزاابوالقاسم فراهانی درباغ نگارستان«راعبدهللا انو–٣
  روزنامه اطالعات ه نقل از المعارف بزرگ اسالمی ب

  
  سرنوشت ميرزا  قائم مقام فراهانی  : پی نوشت 

 
قسمتی  در جلد . آن شامل دوقسمت از خاطرات کمپبل  و مکمل يکديگر   است  - ١

اسناد بايگانی وزارت  امور خارجۀ    ٦٠/  ٢١٥و قسمت  ديگر در جلد   ٦٠/  ٣٩
 .انگليس ضبط   است

، و امام وردی ميرزا  پس  فتحعلی  شاه   است که از مقصود مير دمحم مهدی – ٢
 .دشمنان قائم مقام بودند

 .مقصود دمحم  حسين  خان ايشييک آقاسی  رئيسس  تشريفات سلطنتی  است – ٣
اسم منشی  خاص قائم مقام   را اينجا نبرده، ولی  در نامۀ  ديگر او را ميرزا   -  ٤

صريح   دارد  که اطالعات و  استاد مهم  و ت. علينقی  فراهانی  معرفی  کرده است
در صفر دمحم شاه  به هرات  خيانت  و . دولتی   را به سفارت  انگليس می داد

 .جاسوسی   او کشف  شد  و به امر شاه   اعدام  گرديد
 .اشاره به همان دمحم حسين  خان رئيس  تشريفات است»  خان»  -  ٥
مارس   ١٢، نامۀ   ٦٠/  ٣٨؛  جلد   اسناد وزارت  امور خارجۀ   انگليس  -  ٦

١٨٣٥. 
 .همان مآخذ – ٧
 ١٨٣٥فوريه  ٢٥، خالصۀ  مذاکرات  با قائم مقام، ٦٠/  ٣٨اسناد انگليس ،   -  ٨
فوريه     ٢٥،  خالصه  مذاکرات   ب قائم مقام ، ٦٠/  ٣٨اسناد   انگليسی ،    -  ٩

١٨٣٥ . 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٥٣                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

 همان مأخذ – ١٠
 ١٨٣٥مارس  ١٢، نامۀ   ٦٠/  ٣٨اسناد انگليس ،   -  ١١
  ٣، گزارش  سری ، ضميمۀ نمرۀ ٦٠/  ٣٧اسناد انگليس ،   -  ١٢
 ١٨٣٤ژوئن  ٦، نامۀ گرانت ،  ٦٠/  ٣٥اسناد  انگليس  ،  – ١٣
 صدر التواريخ، خطی  – ١٤
، تذکاريۀ  سری  و محرمانه در تشکيالت  ٦٠/  ٣٧اسناد انگليس ،  – ١٥

مراتب  خدمتگذاری  .   ٨ۀ  گزارش   نمرۀ  جاسوسی   انگليس  در ايران، ضميمي
از اخرين افراد .  ميرزا مسعود  به سفارت روس در  خانواده اش به ميراث  بماند

خانوادۀ  او  عبدالحسين  مسعود  انصاری  از عامالن مستقيم سياست  روس  در 
 .ايران بود

 همان مأخذ – ١٦
 ١٨٤٨ۀ ژانوي ١٣، نامۀ ٦٠/  ١١٨اسناد انگليس ،    -  ١٧
 اکسير التواريخ، خطی – ١٨
 صدرالتواريخ، خطی  – ١٩
اصل  نامه  جزو  کاغذهای  حاجی  ميرزا آقاسی در آرشيو وزارت  امور  – ٢٠

قبله  گاهی سلمه هللا تعالی  « خطاب  به :  پشت آن تصريح  گرديد.  خارجه هست
يکی   دو اشتباه . دنامه منشيانه ای نيست،  و يکی   دو جملۀ آن کج و کوله  می باش

 .اماليی هم دارد که در اينجا اصالح کرديم
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  هفتم  فصل

 
 ديد خواهی جعباس ميرزا نايب السلطنه ، مکتب تبريز و مبانی ت

 
            ّ  در بارۀ  تجد د »                        ّ        مکتب تبريز و مبانی تجد د خواهی « جواد طباطبايی در کتاب 

دورۀ « يی از تاريخ ايران که پيشترسده ها« :         ّ                      خواهی عب اس ميرزا  بدين نظر است
ّ                                        ناميده ايم، با چيره شدن آقا محم د خان بر بخش بزرگی ازاين کشور به پايان « گذار                                
                    ّ   هجری ، فرزند خود، عب اس  ١٢١٣جانشين او، فتحعلی شاه ،  در سال . رسيد

ميرزا را به عنوان وليعهد به دارالسلطنۀ تبريز اعزام کرد و شش سال پس از آن ، 
اين . تين دورۀ جنگ های ايران و روس به فرماندهی نايب السلطنه آغاز شدنخس

جنگ از نخستين  رويارويی های ايران و نظام اجتماعی و سياسی آن با وجهی از 
نظام سياسی . پی آمدهای  دوران جديد  بود که  روسيه  بهره ای از آن يافته بود

ت و عشاير بود و، دراين جنگ ،                                    ّ        ايران مبتنی بر فرمانروايی ايلی و مت کی برايال
ارتش از شيوه های کهن و منسوخ لشکرکشی سنتی سود می جست و جنگ 
افزارهای آن ، به طور عمده ، شمشير، تير و کمان يا تفنگ های فتيله ای بود، 

 درحالی که ارتش  روسيه به جنگ 
روپايی به افزارهای جديد از جمله توپخانۀ سنگين مجهز بود و با شيوه های جديد ا

در اين جنگ، ارتش ايران شکست سختی متحمل شد و دور . جنگ می پرداخت 
 ٢١/  ١٢٢٨شوال  ٢٩( نخست جنگ هايی ايران و روس با معاهدۀ صلح گلستان 

به پايان رسيد و اياالت  های شمالی ايران تا گرجستان به تسلط )  ١٨١٢اکتبر 
رزا و کارگزاران حکومتی شکست ايران موجب شد که عباس مي. روسيه در آمد

ّ             دارالسلطنۀ تبريز به فکر اصالحات بيفتند که از پی آمدهای  مهم  آن بازسازی                                                           
ابهام هايی که درمتن عهد . ارتش با شيوه های نو راهبرد نظامی وجنگاوری بود

اختالف های ارضی جديدی ميان ايران و روسيه  . نامۀ معاهدۀ گلستان وجود داشت
بر اثر همين اختالف ها دور ديگری از جنگ ميان دو کشور  را به دنبال آورد و

دورۀ  دوم جنگ های  ايران و روس  شروع شد و ، در  ١٨٢٦/  ١٢٤١آغاز شد 
                                      ّ                                    آغاز، ارتش ايران،که به دنبال اصالحات عب اس ميرزاسامانی نو يافته بود، توانست 

ف سپاهيا ّ         برخی ازسرزمين هايی را که در دور نخست جنگ ها  به تصر  ن  روسی                                                   
ف  شود، ام ا  با ورود ارتش منظ م روسيه به جنگ، تبريز به  ّ                          در آمده  بود، متصر                     ّ           ّ                    
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با شورش مردم تبريز ،  ميرزا . دست سپاهيان  روسی افتاد و آذربايجان سقوط کرد
الح و ترميم ابوالقاسم  قائم مقام ، از کارگزاران برجستۀ دار السلطنۀ تبريز، به اص

 .                         ّ                                           دستگاه حکومتی دست  زدومقد مات امضای عهدنامۀ ترکمان چای  را فراهم آورد
به امضاء   ١٨٣٨دهم فوريۀ  /  ١٢٤٢با معاهدۀ ترکمان چای، که در پنجم  شعبان 

رسيد، دفترجنگ های ايران و روس بسته شد ودوره ای ازتاريخ ايران ، با 
ّ                                   محم د حسين فروغی، در عبارتی  کوتاه به . يدفروپاشی  ايران زمين ، به پايان  رس   

                                                          ّ          درستی، معاهدۀ ترکمان چای و پی آمد های آن را وهن بزرگ به مل ت  ياران  
اين وهن  بزرگ  که «  خوانده  وبا اشاره ای به علل و اسباب آن نوشته  است  که 

م، از نفاق  و تباهی  اخال ل، از نادانی بود، دو  ّ                         برای  ايران حاصل شد، او                      ّ ق بزرگان                        
با سود جستن  از سخن فروغی  می توان  گفت انتقال از دورۀ گذار به  » ايران

م فرمانروايی صفويان تا شکست  ّ                             دوران جديد تاريخ ايران و، بيشتراز آن، ازنيمۀ دو                                                
نادانی ، نفاق و « ايران  در جنگ های  ايران و روس ، گردونۀ تاريخ بر محور 

ّ       می چرخيد، ام ا اختال» تباهی  به » مکتب تبريز«و »  دورۀ گذار « ف اساسی ميان            
رغم  تدوام نادانی مردم ، نفاق و تباهی اخالق بزرگان، آن بود که ايران، که در 

فرصت آشنايی با منطق دوران جديد و الزامات آن را از دست  داده » دورۀ گذار «
می نمايد که، چنين . می بايست به اجباربه آن تن در داد» مکتب تبريز« بود ، در

نادانی، نفاق « به آگاهی از » اين وهن بزرگ«                             ّ نخست، در دارالسلطنۀ تبريز، حس  
تبديل شد و اين آگاهی ، به تدريج ، در همۀ سطوح جامعۀ ايرانی رسوخ  » و تباهی 

ِ  حس  وهن  » دورۀ گذار« پيدا کرد قرينه ای در دست  نيست که نشان دهد در      ّ  
پايان فرمانروايی صفويان به آگاهی از نادانی،     ِ                       بزرگ  فروپاشی ايران زمين در 

ّ     نفاق و تباهی تبديل شده باشد، ام ا در اين آگاهی نخست درذهن » مکتب تبريز«                               
به تعبيری که پيشتر  - » تبريزيان «   ّ                                         عب اس ميرزا و اطرافيان او، و آن گاه ، درهمۀ 

عی ، پديدار شد و سده ای پس ازآن همۀ عرصه های حيات  اجتما –آورده ايم 
عبارتی »  دورۀ گذار « در نوشته های . سياسی و فرهنگی ايران را در برگرفت

                  ّ                                             ِ             همسان  با آن چه عب اس ميرزا خطاب به فرستادۀ  ناپلئون ، آمده  ژوب ر ،گفت ، نمی 
 .توان يافت

اين ارتش ، دربار و تمام دستگاه قدرت را می بينی ، مبادا گمان کنی که من ! بيگانه
بسان موج های خروشان دريا که در برابر صخره های بی ... اشممرد خوشبختی  ب

حرکت ساحل در هم می شکنند ، دالوری های من در برابر سپاه روس شکست 
ّ                               مردم کارهای مرا می ستايند، ام ا تنها خود  من از ضعف های خود . خورده است                             
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ز دانسته آوازۀ پيروزی های ارتش فرانسه به گوش من رسيده است و ني... خبر دارم
با . ام که دالوری روس ها دربرابر آنان جز يک پايداری بيهوده  نمی تواند باشد 

اين همه ، مشتی سرباز اروپايی همۀ دسته های سپاه مرا با نا کامی روبرو کرده و 
سرچشمۀ ارس ، که پيشتر همۀ آن . با پيشرفت های ديگر خود ما را تهديد می کند

داشت، اينک درخاک  بيگانه  قرار دارد و به دريايی در ايالت های ايران جريان 
 .می ريزد که پر از ناوهای دشمنان ماست

  ّ                                                                      عب اس ميرزا که درآن زمان بيش از نوزذه سال نداشت و به دنبال شکست ايران در 
نخستين دور جنگ های ايران و روس، در جستجوی رمز و رازانحطاط ايران و 

ده «ود، در دنبالۀ سخنان خود خطاب به همان ب» احيای ايرانيان« چاره ای برای  ِ    ا م  َ 
 :، می گويد)Amédée Jaubert(» ژوبر

چه قدرتی  اين چنين شما را بر ما برتری داده است؛ سبب پيشرفت های شما و 
ضعف هميشگی ما چيست؟ شما با فن فرمانروايی ، فن پيروزی وهنر به کار 

الی که ما در جهانی شرمناک گرفتن همۀ تواناهای انسانی آشنايی داريد، در ح
محکوم به زندگی گياهی هستيم و کمتر به آينده می انديشيم آيا  قابليت  سکونت با 
روری و ثروت خاک مشرق زمين ازاروپای شما کمتر است؟ آيا شعاع های آفتاب 
، که پيش از آن که به شما برسد، نخست، بروی کشور ما پرتو می افکند ، خير 

ساند تا آن گاه  که باالی سر شما قرار دارد؟ آيا ارادۀ آفريدگار کمتری به ما می ر
نيکی ده ، که مائده های گوناگونی خلق کرده است ، براين  قرار گرفته است که 

 !لطفش به شما  بيش از ما شامل شود؟ من که چنين گمان نمی کنم
رانی، يا دراين عبارات وليعهد ايران می توان ژرفای بحرانی را که در وجدان اي

. دست کم در ميان  گروه هايی از کارگزاران و نخبگان، ايجاد شده بود، دريافت
بديهی است که واژۀ بحران ، به عنوان  مفهومی ناظربر وضعی اجتماعی، در 
                                     ّ                          تداول زبان فارسی به کار نمی رفت، و عب اس ميرزا و اهل نظری که در 

تند آگاهی از تمايزاز ميان ايران و دارالسلطنۀ تبريز در خدمت او بودند، نمی توانس
   ّ                                    تمد نی ايرانی توضيح دهند  نشانه های اين »      ِ بحران  « فراسنه را در مضمون مفهوم 

ّ                                                       آگاهی ، چنان که از تأم لی درمنابع دورۀ گذار می توان دريافت نخست ، در افق دار                       
شکست  ايران درجنگ های ايران و روس، نخستين . السلطنۀ تبريز پديدارشد

تنها شهر تبريز در فرمانروايی صفويان چندين بار به : فاجعه بار ايران نبود شکست
دست  سپاهيان عثمانی افتاد؛ فروپاشی ايران زمين به دنبال يورش افغانان از 
بسياری جهات شکست اساسی تری بود و، افزون بر اين ، برخی پيروزی های 
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ران می توان در شمارهمين                                     ّ           ارتش ايران را نيز از ديدگاه مصالح مل ی و مردم اي
شکست ها آرود، چنان که پی آمدهای نامطلوب پيروزی های نادر شاه کمتر از پی 
ّ                                               آمدهای يورش افغانان نبود، ام ا به نظر نمی رسد که ژرفای بحرانی  که در وجدان                             
ايرانی به دنبال شکست ايران در جنگ های ايران و روس ايجاد شد، سابقه ای در 

ّ      اين بحران آغاز دوره ای نو در تاريخ ايران بود،  ام ا در . اشته باشدتاريخ  ايران د                                                 
ّ                                         واقع، با توج ه به پی آمدهای پراهم يتی که به دنبال داشت، می توان اين بحران                      ّ            

يا، چنان که پيشتر نيز  –ژرف در وجدان ايرانی و تکوين آگاهی از آن را سپيده دم 
سده « ، » مکتب تبريز « با . دانست          ّ       دوران جد ی ايران  - »آستانۀ « گفته ايم ، 
سده ای آغاز شد که دو وجه عمدۀ آن نوسازی . ايران به پايان رسيد » های ميانۀ 

   ّ            ّ                                                        ماد ی کشور و تجد د خواهی در قلمرو انديشه بود،  سده ای که تا پيروزی جنبش  
آگاهی از بحرانی که به دنبال شکست . مشروطه خواهی و پس از آن ادامه پيدا کرد 

ايران درجنگ های ايران و روش در وجدان ايرانی پديد آمد ، پرسش هايی را به 
دنبال آورد که در تاريخ انديشۀ ايرانی سابقه ای نداشت و در درون دستگاه مفاهيم 

تا زمانی که وجدان ايرانی، در مکان . انديشۀ دوران قديم نمی توانست مطرح شود
تاريخی شکست ايران  در جنگ های ايران جغرافيايی دارالسلطنۀ تبريزو در زمان 

دوران جديد  قرار گرفت،  با واژگان جديدی که پيشتر  به » و روس ، در آستانۀ
کار گرفته ايم، زمان کند و طوالنی سنت بر همۀ قلمروهای حيات آن فرمان می 

ّ                                                             راند، ام ا دردارالسلطنۀ تبريز، دست کم، درعمل، نطفۀ آگاهی از تمايزهای  بساط «        
پيشتر نيزگفته ايم که جدال قديم و .    ّ          تجد د  بسته شد» طرح نو «        ّ     نظام سن تی و » نۀکه

ّ                                     جديد درميان اهل نظر درنگرفت، ام ا با تشکيل دارالسلطنۀ  تبريز، نخست،                                
دارالسلطنۀ تبريز » طرح نو «دربار تهران، درعمل،» بساط کهنۀ« دربيرون 

آستانۀ « ال داشت، می توان آن را افکنده شد که  به لحاظ دگرگونی هايی که به دنب
اين نکته را بايد به اجمال يادآوری کنيم که سلطنت . جديد ايران خواند» دوران 

قاجاران، در ادامۀ  فرمانروايی غالمان ترک دستگاه خالفت که با غزنويان برايران 
                                   ّ  اگرچه دردورۀ اسالمی  نوعی از وحدت مل ی . فرمان راندند، نظامی قبيله ای بود

ّ              ّ                                 ر ايران به وجود آمده بود، ام ا اين وحدت مل ی جز در دوره هايی کوتاه نتوانست  د                            
دولت مرکزی مقتدر خود را ايجاد کند و ، از اين رو، با فروپاشی  هر يک از 

« سلسله ها سران قبايل  و ملوک طوايف جداسری آغاز می کردند وتا بر آمدن 
 .ی  داخلی تبديل می شدديگری ايران به ميدان نبردها» فرزند شمشير 

ّ                                                            برآمدن آقا محم دخان  قاجار آغاز پايان  دوره ای از خالء قدرت مرکزی بود و او               
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افزون بر اين ، . توانست حکومت  واحدی دربخش هايی از ايران بزرگ ايجاد کند
ّ                                                                   آقا محم د خان ، که خواجه ای ابتر  بود، زمينۀ انتقال قدرت به جانشين خود را        

ا بر تخت نشستن فتحعلی شاه قدرت  مرکزی  کمابيش مقتدری تجديد فراهم آورد و ب
در دوره هايی از تاريخ ايران، تا زمان برآمدن  قاجاران ، حرمسرای شاهی  . شد

بخشی مهم از درخانۀ حکومتی به شمار می آمد و  فرزندان پر شمار شاه در 
ا، چنان که  اشاره                                                         ّ حرمسرا در ميان عجائز زنان و خواجه سرايان می باليدند،  ام  

می ، در تبريز  ّ               کرديم ، با  فتحعلی شاه ، دار السلطنۀ  وليعهد ، به عنوان در بار دو                                                                  
مين فرزند ارشد شاه ، عب اس  ميرزا ، به عنوان نايب السلطنه ، در  ّ                        ّ                                       تشکيل شد و سو              

از ديدگاه تاريخ حکومت و نيز تاريخ انديشۀ سياسی در . آن دربار استقرار پيدا کرد
ّ   ن ،  انتقال وليعهد  به دارالسطنۀ تبريز از اهم يت بسياری بر خوردار است ، ام ا ايرا                             ّ                                             

نخست  ، در : به نظر  نمی رسد  که نظر تاريخ نويسان را به خود جلب کرده باشد
دارالسلطنۀ تبريز بود که وليعهد از محبس حرمسرای شاهی و آموزش و پرورش 

دارالسلطنۀ تبريز تأسيس  ١٢١٣در سال  زمانی که .             ّ              عجائز و مخن ثان رهايی يافت
  ّ                                                                       عب اس ميرزا ، ده سال بيشتر نداشت و، ازاين رو ، کارهای دارالسلطنه با تدبير . شد

دو .                 ّ                                                   ميرزا عيسی ، ملق ب به قائم مقام و معروف به ميرزا بزرگ ، اداره  می شد
ر شود،                    ّ                                                 سال پيش از آن که عب اس ميرزا به عنوان وليعهد در دارالسلطنۀ تبريز مستق

ميرزا عيسی  پيشکار وليعهد بود و فتحعلی شاه فرزند خود را به او سپرده بود تا 
اين عيسی، که به خاندانی از رجال سياسی ايران . در تعليم و تربيت او بکوشد

» بساط کهنۀ« وابسته بود، توانست دارالسطنۀ تبريز را، در بيرون  ميدان جاذبۀ 
هم او ، افزون بر تربيت :  تبديل کند» طرح نو « دربار تهران ، به کانونی برای 

              ّ                                                                وليعهد و، البت ه، دو فرزند خود، ميرزا ابوالقاسم وميرزا موسی ، برخی از اطرافيان 
خود را برای تحصيل به انگلستان گسيل داشت و نخستين بار اصالحاتی را در نظام 

بويژه از اين حيث  درهمين دوره ، دارالسطنۀ تبريز ،.  ايالت آذربايجان وارد کرد
که وزيری کاردان گروه هايی از کار گزاران کار آمد تدبير امور را بر عهده 

اين که  گفتيم جدال ميان .  داشتند، به درباری درخالف جهت دربار تهران تبديل شد
ّ                                                               قدما  و متأخ رين ، نخست، در دار السطنۀ تبريز و ،  در عمل،  در گرفت، نظر به             

« و در افکندن » بساط کهنه« ايران داريم که انديشۀ برچيدن           ّ       اين واقعي ت تاريخ
، نخست ، درعمل، به دنبال تکوين نطفۀ  آگاهی از ضرورت اصالحات » طرح نو 

ازخالف آمد عادت تاريخ ايران . در تبريز پيدا شد و پی آمدهايی  بی سابقه داشت
«   ّ            سن تی بود، برای دربارتهران انديشۀ» بساط کهنۀ« بود که در حالی که پشتوانۀ 
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انديشۀ  دوران قديم . دارالسلطنۀ تبريز هنوز نظريه ای تدوين نشده بود» طرح نو 
ّ                        ايران، در قلمرو فلسفه ، به طور عمده ، فارابی ، مؤس س فلسفه در دورۀ اسالمی،                                                   

دورۀ «          ّ             درهمين سن ت انديشه ، در. آغاز و با صدرالدين شيرازی به پايان رسيده بود
ّ   ج ه با الزامات رکورد آن دوره تداوم  پيدا کرد و همين تداوم بی تذک ر با تو» گذار                                                                ّ

  ّ                                                                        سن ت نيزشرايطی برای ايجاد آگاهی از بحران هايی که  به وجدان ايرانی تحميل می 
بحران . به گونه ای که در فصل های آتی توضيح خواهيم داد. شد، فراهم نياورد

روس ، راه های ناهموار  آگاهی به دنبال شکست ايران درجنگ های ايران و
ديگری را نيزدنبال می کرد و، از همان آغاز، نويسندگان ،  روشنفکران و رجالی 
که پايی در نظام سنتی انديشيدن داشتند، کوشش کردند به گسترۀ تجربه های متفاوتی 

سفرنامه نويسان اروپايی،که  مقارن  جنگ های ايران و روس در . گام بگذارند
        ّ                                                       يز با عب اس ميرزا  ديدار کرده اند،  گزارش هايی در بارۀ  برخی از دارالسلطنۀ تبر

                ّ                                                     دلمشغولی های تجد د خواهانۀ نايب السلطنه آورده و گفته اند که او دريافت 
در نوشته های .                                                ّ            خردورزانه ای از منطق مناسبات جديد و الزامات تجد د کرده بود و

ّ        ويسی سده های متأخ ر دورۀ تاريخ نويسان ايرانی که اسلوب و شيوه های تاريخ ن                 
ّ   اسالمی را دنبال می کردند، دربارۀ عب اس ميرزا مطلب  مهم ی نيامده است ، ام ا                   ّ                  ّ                                  
ّ                                                                توج ه  به گزارش هايی که ازدارالسطنۀ تبريز در برخی نوشته های تاريخی    
ونيزسفر نامه های بيگانگان  آمده ، می دانيم  که  دربار نايب السلطنه کانون رجالی 

 .                     ّ                                      آنان از مهم ترين  تجد د خواهان ايران آغاز  دو ران جديد بودند  بود که همۀ
قی « در واقع ، التفات به آن چه  ملکم خان  ّ    آيين تر  خوانده است ، که بيشتر به آن »       

اشاره  کرديم،  به دنبال شکست ايران در جنگ های ايران و روس و با پديدار شدن 
قی خواهی آغاز  شد، بحران در آگاهی ايرانيان ، نخست، دراين ک ّ                    انون تجد د و تر       ّ        

هم چنان که نطفۀ آگاهی از دوران جديد  نيز در ميان اطرافيان عباس ميرزا تکوين 
در دارلسلطنۀ تبريز تدبير امور حکومت به دست  ميرزا عيسی، قائم مقام . پيدا کرد

م ،  بود و با اهتمامی  ل ، و فرزند او، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام دو  ّ                       او                                              ّ که آن  دو در   
پرورش رجال کاردان داشتند ، درارتقاء  مرتبۀ آگاهی برخی از اطرافيان خود 

چند تن از نخستين  دانشجويان  را .             ّ                           کوشش هايی جد ی و بی سابقه به عمل آوردند 
آنان  به خارج از کشور اعزام کردند  که از آن ميان ميرزا صالح شيرازی و ميرزا 

ّ                                     دمات مهم ی شدند و ميرزا تقی خان نيزکه نخستين جعفر مهندس باشی منشاء خ        
.  طرح گستردۀ اصالحات را به اجراء در آورد از برکشيدگان خاندان قائم مقام بود

ل ، خود رجلی هوشمند، نويسنده ای بزرگ و وزيری  ّ                                              ميرزا بزرگ، قائم مقام او                         
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ران سده کاردان بود و توانست فرزندی را تربيت کند که يکی  از کار آمدترين وزي
ّ                                                    های متأخ ر ، نخستين  رجل سياسی دوران  جديد و اديبی نوآور بود در بارۀ برخی .        

ّ      از رجال دارالسلطنۀ تبريز، به مناسبت های ديگری، توضيحی  آورده ايم، ام ا در                                                                     
اين فرصت  به برخی از سوانح  احوال و بويژه انديشۀ سياسی  ميرزا ابوالقاسم ، 

م ، اشاره می ّ             قائم مقام دو  کنيم که از بنياد گذاران ايران جديد بود و برخی از             
را  » آن بساط کهنه « قلمروهای حيات ايران توانست ، چنان که خود او می گفت، 

در نوشته های تاريخی رسمی ايران  در بارۀ  . در اندازد» طرح نو « برچنيند  و 
قائم مقام می دانيم  از سوانح احوال . ميرزا ابوالقاسم سخنان فراوانی گفته شده است

ّ                      که او به دنبال مرگ فتح علی شاه مقد مات انتقال وليعهد ، محم د ميرزا به پايتخت را                        ّ                                  
.                                             ّ                              فراهم آورد و با تدبير های خود توانست ديگر مد عيان سلطنت  را از ميان  بردارد

ُ                           در سال نخست سلطنت شاه ، او در مقام وزارت ع ظمی ابقاء شد و آن گاه  به                                           
ُ   صدرات ع ظم ّ                                                      ی  رسيد، ام ا هشت ماهی بر نيامده بود که شاه  او را به قتل آورد و                  

 )١.(ميرزا آغاسی  را به جای او نشاند
«       ّ                          مرگ عب اس ميرزا به معنای پايداری « : جواد طباطبايی در ادامۀ آن می نويسد 

بود و اين نکته را می توان آشکارا از نامه های قائم مقام دريافت او ،  » بساط کهنه
شاهزاده «             ّ                                             دنبال مرگ عب اس ميرزا ، در نامه ای  از خراسان به همسر خود  به

 :خانم ، خواهر  وليعهد، می نويسد 
 !شاهزاده جان قربانت شوم«

 ز دوری تو نمردم چه الف مهر زنم
 که خاک بر سر من باد و مهربانی من

د، تلف خواهم ی هايله که خاک بر سر من و ايران ش اما يقين بدانيد که در اين واقعه
دريغ و درد که آسمان نخواست که ايران نظام گيرد و دولت و دين انتظام … گرديد 
مکان ياد ندارد؛ عدل محض  ْ  دراين اعصار و اعوام کسی مثل وليعهد جنت. پذيرد

به . شناخت دانست و قدر نوکر خوب می حق خدمت خوب می. بود، محض عدل بود
اهل آذربايجان . ام را پدر بود و ارامل را پسرداد، ايت                  ّ    خدمت جزئی نعمت کل ی می

اهل خراسان را در اين مدت سه سال، . ی احسان بودند سال، پرورده ٣٠در مدت 
تر  ی عدل و انعام و غالم فضل و اکرام خود فرمودند که صد برابر مطيع چنان بنده

ان بنويسد؟ اين غالم پير به چه زبان بگويد و به چه بي. از اهل آن سامان شده بودند
)٢(»!داری او زنده و نازنده شود خدا نخواست که جهان در عهد جهان

  )١(  
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ّ                        ّ          آغازمظاهرانديشۀ تجد د ادبی ايران از زمان عب اس ميرزا  : ايرج پارسی پور                    
   
   ّ              تجد دادبی درايران :                           ّ                      ايرج پارسی نژاد دربارۀ تجد دخواهی درايران می گويد 

روپايی است که با خرد انتقادی و فرديت ا) مدرنيته(               ّ       حاصلی ازاصل تجد دخواهی 
به اين معنی هنگامی که آراء .                        ّ                 انسانی، دو عنصراصلی تجد د، همراه بوده است

ّ                                     ّ  عقلی جايگزين سن ت احکام نقلی می شود، تفک ر انتقادی پديد می آيد و تمايل به تجد د                         ّ               
خردانتقادی روشنگران ايرانی حاصل آشنايی ايشان بافرهنگ ١.ظاهر می شود

دخواهی مغرب زمين است که درعصررنسانس قوام گرفت ودردوران    ّ تجد  
 .روشنگری به اوج خود رسيد

تأثيرعقايد فلسفی دکارت وقوانين فيزيکی نيوتون وعقايدعصرروشنايی يا 
، روش علمی آگوست کنت و اصول طبيعی داروين ) Enlightenment (روشنگری

ل فکری روشنگران ايرانی  ّ                        را در بررسی عوامل تحو     ٢.           ّ              به سوی تجد د ياد بايد کرد                    
روشن انديشان ايرانی چون نمی توانستند پاسخ پرسشهای خود را در الهيات و علم 

از . کالم و جهان بينی دينی بيابند، ناچار افکار فيلسوفان اروپايی را جذب کردند
بود که در مکتوبات کمال )  ١٢٩٥  ١٢٢٨( جملة ايشان ميرزا فتحعلی آخوندزاده 

)  ١٣١٤  ١٢٧٠( له افکار مادی خود را مطرح کرد و ميرزا آقاخان کرمانی الدو
در آثار فلسفی خود، تکوين و تشريع ، حکمت نظری و هشت بهشت در تأثير 

 به طرح مباحث)  Empiricist( فيلسوفان تجربی
 -  ١٢٤٩( ميرزا ملکم خان . فلسفی خود براساس اصول عقلی و تجربی پرداخت

فرانسوی، )  Positivist( تين باردر تأثير فيلسوف پوزيتيويست برای نخس)  ١٣٢٦
اگوست کنت و فيلسوف اقتصاددان انگليسی جان استوارت ميل به تحليل جامعۀ 

    ٣. ايران و مسائل آن پرداخت
                         ّ                ّ                               در بررسی مظاهر انديشۀ تجد د ادبی عوامل تجد د در ايران را نيز نبايد ناگفته 

ط سياسی ايران با اروپا و در پی آن اعزام دانشجو به گذاشت که از جملۀ آنها رواب
                          ّ                                          کشورهای اروپايی در زمان عب اس ميرزا وليعهد و پل فرهنگی تهران  قفقاز، 
ّ                                 تهران  استانبول و تهران  قاهره بود که محل  اجتماع جماعتی از مهاجران سياسی                                          

ّ                   متفک ر و مبارز ايران شد بر آشنا کردن همچنين تأسيس مدرسۀ دارالفنون که عالوه .    
دانشجويان ايرانی با علوم جديد باعث ترجمه و تأليف کتا بها و رساله هايی شد که 

 .دانش علمی و تحليلی را در جامعۀ فقير فکری و فرهنگی ايران پی ريزی کرد
گذشته از تأمين درس گفتارها برای مدرسۀ دارالفنون ترجمه از زبان های اروپايی 
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                          ّ                     ار يکی از عوامل انتقال تجد د مغرب زمين به ايران به زبان فارسی در عصر قاج
ّ                                              بود که از زمان عب اس ميرزا طی  سالهای فرمانفرمايی اش در آذربايجان با تأسيس            ّ                 
رات نظامی الزم برای اصالح نظام سپاه  ّ                                   اداره ای آغاز شد که قصد آن ترجمۀ مقر                                     

  ٤. به اسلوب اروپايی و تجهيز ارتش بود
                   ّ                           دين شاه نيز ، به عل ت عالقۀ شخص پادشاه به مظاهر در زمان پادشاهی ناصرال

ِ                                                                     علمی  اروپايی، وزارت انطباعات به سرپرستی اعتماد السلطنه برای ترجمه و طبع     
بخش مهم آثار به جا مانده در زمينۀ ترجمه ). ق  ١٣٠٠( و نشر کتاب تأسيس شد

ون اين گذشته از اينکه مضم. در دوره قاجار رمان های تاريخی و عاشقانه است 
رمان ها مورد عالقه و درخواست شخص عباس ميرزا ، دمحم شاه و ناصر الدين شاه 
برای ارضای کنجکاوی شان در آگاهی از نهادها و مناسبات اجتماعی جامعۀ 

 .اروپايی بود ، خوانندگان نيز از اين رمان ها تعبير دلخواه خود را داشتند 
ان از روسيه را هم نبايد از ياد برد                   ّ                    در بررسی عوامل تجد د شکست های نظامی اير

                             ّ                                         که موجب آگاهی فتحعلی شاه و عب ا س ميرزای وليعهد از عقب ماندگی ايران در 
در اين زمان بود که برنامۀ . پيشرفت های صنعتی کشورهای اروپايی شد

در زمان پادشاهی سلطان » تنظيمات «اصالحات اقتصادی و سياسی معروف به 
ل عصر امپراتور ميجی و عبدالحميد و وزيری مدح ّ                       ت پاشا در عثمانی و دهۀ او                          

وزيری ايتو در ژاپن موجبات برون رفت اين کشورهای آسيايی را از فقر اقتصادی 
                                                                  ّ       و جهالت فرهنگی فراهم آورده بود و خبر آ نها از راه روزنامه های تر ق ی خواه 

    ٥. فارسی و ترکی و عربی به ايران می رسيد
  

لی عميق در افکار روشنفکران ايرانی فراهم شد به اين ترتيب زمينۀ ّ                                           تحو     .
                                              ّ                          سختگيری ناصر الدين شاه در برابر انديشه های ترق ی خواهان و اصال ح طلبان بر 

قفقاز، )                              ّ                                  مهاجرت سياسی افزود و کانون فعا ليت سياسی مخالفان به خارج از کشور 
ياسی هم از اين مهاجران س. منتقل شد) عثمانی، هند، مصر، فرانسه و انگلستان

که بعدها به )  مانند ميرزا آقاخان کرمانی و شيخ احمد روحی( بابيان سابق بودند 
                   ّ                                  ّ                ّ  نظريات اجتماعی مترق ی رسيدند و هم از جماعت طرفداران ات حاد اسالمی که مبل غ 

همچنين گروهی از آزاد يخواهان مشروطه طلب . آن سيد جمال الدين اسدآبادی بود
و حکومت قانون و » سلطنت محدود «خان خواستار  که در تأثير ميرزا ملکم

         ّ                                        مقولۀ تجد د درادبيات ايران را بدون ياد ازسعی وسهم . مجلس انتخابی بودند
              ّ                        گذشته ازاين فع االن سياسی کسانی در ميان . مهاجران ايرانی نمی توان گزارش کرد
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ن در مهاجران نيز بودندکه براثر آشنايی با مدنيت و علوم جديد خواستار نشر آ
 .ايران بودند

است که کتاب )  ١٣٣٩ / ١٢٥٠( نمايندۀ اينان ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزی 
ّ     احمد يا سفينۀ طالبی او در بيان مفاهيم علمی به زبان ساده بسيار مهم  است همچنين .                                                                 

يکی از نويسندگان ايران دوستی که از عقب ماندگی وطن خود در رنج بودند ميرزا 
نويسندۀ سياحت نامۀ ابراهيم بيک بود )  ١٣٢٨ / ١٢٥٥( راغه ای زين العابدين م

که در رمان اتوبيوگرافيک خود از نظام سياسی مسبتد و فاسد، اقتصاد پريشان، بی 
                                                                ّ    سوادی و معتقدات خرافی مردم، روحانيت رياکار و ادبيات سرشار از تکل ف و 

  ٦.    ّ               تمل ق انتقاد می کرد
نش بسيار نبود، می کوشيدند با برخورداری از                           ّ  مهاجران ايرانی که تعداد فع اال

امکانات خارج با نشر روزنامه هايی در نقد حکومت استبدادی ايران روشنگری 
روزنامۀ اختردر استانبول با همکاری نويسندگانی مانند ميرزا حبيب اصفهانی . کنند

و روزنامۀ )  ١٣١٣مرگ (وميرزا يوسف خان مستشارالدوله ) ١٣١١مرگ (
از جمله چنين نشريات )  ١٨٩٠از (ا نويسندگی ميرزا ملکم خان در لندن قانون ب

سيد جمال الدين، که پيوندی نزديک با محافل مصری داشت، با . انتقادی سياسی بود
ّ                                           همراهی و همکاری شاگرد خود محم د عبده هفته نامۀ عروةالوثقی را به عربی در                              

منتشر )  ١٨٩٢/  ١٣٠٩( دن و ضياءالخافقين را در لن)  ١٨٨٤/  ١٣٠١( پاريس 
به ) زعيم الدوله(سيد جمال الدين کاشانی و ميرزا مهدی خان تبريزی . می کرد

ّ                            ّ           نشرروزنامۀ حکمت و علی محم د خان کاشانی با روزنامۀ ثري ا در قاهره                           )١٣١٦  /
ّ                                       و ميرزا علی محم دخان به انتشار روزنامۀ پرورش می پرداخت)  ١٨٩٨                .٧  

. ن قرن نوزدهم در ايران را بايد ادبيات تقليد و تکرار گفتادبيات پنج دهۀ نخستي
قيت و نوآوری در آثار ادبی اين روزگار، که حاصل تحج ر فکری و  ّ          نبود خال                                                  ّ       
.                                    ّ                             فرهنگی زمانه است، در دوران قاجار حت ی از عصر صفوی هم محسوس تر است

  ّ    قل دان شعر فارسی از زمان پادشاهی فتحعلی شاه به صورت قصيده و غزل که گاه م
ّ                      ام ا در شعر اين دوره به . بامهارتی را نيز در ميان خود داشت، ظاهر می شود  

                                                       ّ          تصادف می توان صدای مردم را شنيد، صدايی که طنين آگاهی مل ی و زندگی 
  ٨. واقعی باشد

نثر اين دوره هم لفظ قلم مستوفيانه و منشيانه ای است که از تعبيرات و ترکيبات 
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گيرد و با وجود ساده نويسی ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ادب کهن فارسی بهره می 
در نامه ها و منشآت، ميرزا ملکم خان در کتابها و )  ١٢٥١ -  ١١٩٣( فراهانی 

در منشآت و ناصرالدين )  ١٣١٧ - ١٢٣٦(مقاله ها، حسنعلی خان اميرنظام گروسی
گار همچنان شاه در سفرنامه ها و يادداشت های خود، نويسندگان و منشيان اين روز

                                                   ّ                  به شيوۀ گذشتگان، يعنی عبارت پردازی و سجع سازی و تصن ع در نثر، پا يبند 
ّ                به عبارت ديگر گرايش به ساده نويسی ديده می شود، ام ا رشد آن بسيار . مانده اند                                                 

 .اندک است
                                                  ّ                         از اين رو شگفت نيست که بيشترين تأکيد روشنفکران تجد دخواه ايرانی در نقد ادبی 

آخوندزاده و ميرزا آقاخان در . است» ادبيات غيرواقعی «اد از معطوف به انتق
تأکيد دارند و زين العابدين » واقعی «بر بيان احوال و اخالق ) پوئزی(تعريف شعر 

مراغه ای در پرهيز از کاربرد تشبيهات و تمثيالت و افسانه های واهی و موهوم و 
ی در کالم به شاعران و                              ّ       ّ          ميرزا ملکم خان در دوری از تکل ف و تصن ع و پيچيدگ

   ٩. نويسندگان هشدار می دهند
که گاه بالحن تند وبی پرده وگستاخ همراه است، درراهنمايی نويسندگان  اين انتقادها،

علی اکبر دهخدا، سيداشر ف الدين حسينی، عارف قزوينی، (وشاعران نسل بعد 
ل بی تأثير نبود؛ همچنان که نهضت مشروطه خواهی ا) ميرزادۀ عشقی ّ   يران در تحو            

 .افکاربه طرح معانی تازه در شعر و نثر فارسی تأثير داشت
ّ                   با افزايش شمارمدرسه ها امکان خواندن و نوشتن درميان عام ۀ مردم فراهم شد و                                                       
روزنامه ها ونشريه ها با زبان و ادبياتی که در خورفهم جماعت نوسواد بود، پديد 

 .آمد
رانديشه های انتقادی  سياسی و اجتماعی گسترش روابط با کشورهای اروپايی و نش

و ادبی روشنگران ايرانی موجب طرح مفاهيم تازۀ آزاد يخواهی و وطن دوستی شد 
اين مفاهيم را در قالب مأنوس غزل يا تصنيف و ترانه شاعرانی مانند عارف و  ١٠

عشقی و اشرف الدين حسينی بازگو می کردند و از آن جا که مخاطب آنها مردم کم 
ً                                                             د بودند، طبعا  زبان آنها نيز ساده و در خور فهم آنها و به دور از آرايه ها و سوا              

 . صنايع لفظی و بديعی سخنوران قديم ايران بود
ّ                                                                              ام ا رواج اين قبيل غز لها و ترانه ها به تدريج رو به ابتذال آورد و مخالفت بهار و   

انی در شعر                                        ّ                 همفکران او را، که پاسدار حريم و حرمت سن ت استوار سبک خراس
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از ميان اين گروه جز بهار و دهخدا و پروين اعتصامی، از اديب . بودند، برانگيخت
ّ             ام ا کمتر اثری . پيشاوری، اديب نيشابوری و بديع الزمان فروزانفر می توان ياد کرد  

ياد آر ز شمع «بهار يا » دماوند يۀ «از ايشان را می توان به ياد آورد که همچون 
در مقابل محافظه کارانی چون بهار و . وی معنی تازۀ دلنشين باشدحا» مرده ياد آر 

همفکران او، که می خواستند بر ساختار کهن شعر قديم شعر نو را بنا کنند، 
قرار داشتند )  تقی رفعت، جعفر خامنه ای و شمس کسمايی(   ّ               تجد دخواهان افراطی 

 ١١. شعرکهن بودند                ّ                                        که در نشريۀ تجد د گرد آمده بودند و خواهان برانداختن بنای
                            ّ                                            چنين است که جوانان پرشور تجد دخواه درانديشۀ تخريب و تغييرند واديبان اصالح 

با اين همه، بهار بر خالف اديبان مرتجعی مانند اديب الممالک . طلب در فکر تعمير
  ) ٢.(فراهانی و وحيد دستگردی جانب احتياط و اعتدال را نگه می دارد
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 هشتمفصل 

 
ّ  تجد د  ميرزا و مسئله  عباس: دکترکريم مجتهدی    

 
مجتهدی در نوشتۀ   دكتر كريم  يب السلطنه بنا به  روايتدر بارۀ عباس ميرزا نا 

 :در اينجا می آوريم  »   ّ تجد د  ميرزا و مسئله  عباس«پژوهشی خود بنام 
 
    ّ  عب اس  و واليتعهدی  قاجار و با آغاز فتحعليشاه  ی بعد از استقرار سلسله  ايران  - 

  و دخالت  المللی بين  سياسی  بتهایرقا  چنان         ً   ، دفعتا  به      ً      نسبتا  طوالنی     ّ  مد تی  ميرزا ، به
ديگر باور   رو شد كه خود روبه  مختلف  مرزهای در   وقت  بزرگ  قدرتهای  مستقيم

  كه  و حوادثی  وقايع. كنند  را حفظ خود   حكومت  بتوانند استقالل  ايرانيان  كه  رفت نمی
،  شده  ايران  خاك از   قسمتهايی  تفكيك  منجر به  فقط  نه  داده  رخ  از تاريخ  دوره  در اين

ّ  توس ط  طرفه  يك  در واقع  كه  هايی عهدنامه  سبب  به  بلكه   اين  تر به قوی  دول    
ِ     اند، عمال  خط  مشی كرده  تحميل   مملكت و   كرده  را نيز تعيين  بعدی  نسلهای  سرنوشت          ً  
  ، شاهزاده جريانات  دراين.  است  شده        ً       احتماال  ناممكن و   ، مشكل از آن  اجتناب
  پرستی گويا از وطن  تصويری  توان می مستمر او را   و كوشش  ميرزا و سعی عباس

طور  همان - او  شخصی   سرنوشت  در هر صورت. آورد  حساب  به  دوره  آن  ايرانيان
عصر    آن  ايران  با سرنوشت - تر خواهد شد  مرور روشن  حاضر به  ی  در نوشته  كه

  بوده  تجربه بی  و در واقع  بسيار جوان  موقع  او در آن      ّ البت ه.  است  بوده  توأمو   عجين
  ، اگر خود صادق بوده  هم  دشمن  از قدرت  غافل  ، در عوض بوده  شجاع ؛ اگر  است
ّ  ، خاص ه است  داشته  باوری خوش   ضعف  ، در عوض بوده   كه    ً            كال  در جرياناتی  آنكه      

ّ  مشخ ص  چهرۀ  دشمن و   ، دوست پيوست می  عوقو  به  موقع  آن اند و  نداشته       ّ  و معي نی    
  و دشمن  ، دوست مختلف   در شرايط  نوبت  اند و به دار بوده قابت   آنها در واقع  ی همه
  خارجيانی   تمام.  است  بوده            ً        نظرها صرفا  انتفاعی  اند و در هر دو صورت نموده می
  وكلمات  دوگانه  ی چهره اند، شده می  زانزديكمير   ّ  عب اس  عصربه  درآن  كه

پيشنهاد   كه  ای با برنامه  وهدفش  برابر نبوده  باعملش  يك  هيچ  اند؛ حرف داشته دوپهلو 
  ، خواه فرانسوی  و خواه  انگليسی  و خواه  روسی  ، خواه است  نداشته   مطابقت  كرده می

در   از قفقاز و عثمانی  كه  آنهايی  اند و خواه آمده می   هندوستان  از سوی  كه  آنهايی
  برای  ارمغانی  اينكه  بدون  همگان   در واقع. اند رسيده ميرزا می عباس  خدمت  تبريز به
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ميرزا  اند و عباس بوده   را دريابند، خود از طلبكاران  بياورند و درد مملكت  او همراه
  است   بوده  و ايالتی  كهنسال    ّ  سن تی    ّ مل ت  وصداقت  مظهر نجابت  نحوی  به  ترتيب  بدين

  طلب و فرصت  حريص  ی رسيده  دوران  به  ، با افراد تازه و از بد حادثه  ناخواسته  كه
، زيرا آنها  از اين  بيش         ّ شايد حت ی.  است  رو شده  ، روبه مهاجم   و باالخص

مشاور   عنوان       ً   ظاهرا  به  گرچهكنند، ا  استفاده از او  وسيله  عنوان  اند به خواسته می
ّ  و متخص ص  سازی اسلحه حضور او   ديگر به   مشابه           ّ     ويا با اد عاهای  نظامی       

  خارجی   مشاوران  بازيهای با دسيسه   دفعات  نيزبه  دوره  ازآن  قبل  ايران. اند رسيده می
ل    ّ  عب اس  شاه  ودرزمان  صفوی  ی دردوره    ّ حت ی.  است  روبوده روبه  ّ  او    شرلی  برادران   
ّ     متخص صانی   با تمام   در مقابله  زيادی  خدمت  فقط  نه  اند، بازدر نهايت داشته  همراه  كه     

  سودجويی  آنها برای  و سعی  طمع  درهرصورت  اند، بلكه نكرده   ايران  به  با عثمانی
   .   است  ه    ً                       كامال  محرز و انكارناپذير بود   لحاظ ، ازهر  از موقعيت  وسوء استفاده

و مشاور او را نبايد   ، سرپرست  فراهانی  مقام  قائم  ميرزا، سهم           ّ  در مورد عب اس      ّ البت ه
و   است  كرده می  و هدايت  ميرزا را راهنمايی   ّ  عب اس  كه  او بوده  درواقع .  گرفت  ناديده

  مقامی و  شهرت  توانست نمی  عصر جديد ايران  تاريخ ميرزا در  او عباس  شايد بدون
   . بياورد  دست  دارد، به  كه

ميرزا      ّ  و عب اس  فتحعليشاه  ی دوره  نگاری وقايع  خواهد به در اينجا نمی  نگارنده
ّ  بپردازد، خاص ه ، وجود  يا عميق  از سطحی  ، اعم زيادی  كتابهای  زمينه  اين در   كه             
هر   به  دهد، ولی را نمی  ای اجازه  نيز چنين   تحقيق  مورد نظر در اين  دارد و موضوع

لين   دوره  در آن  ميرزا و اطرافيانش   ّ  عب اس  از آنجا كه  طريق ّ    جزو او  اند  بوده  كسانی       
و   فنون   شناخت  به             ً          اند و عميقا  نياز مبرم قرار داشته          ّ   بسيار حس اسی          ّ در موقعي ت  كه

ّ  اند، لذا با تأم ل كرده می  را درك  غربی  صنايع ّ      عصر و جو  فكری  آن    ّ كل ی  در وضع                          
بهتر   فهم  برای  سر نخی  بتوانيم  دارد كه  احتمال  برخورد با اروپاييان  ی شيوه آنها و 
ّ  ، خاص ه آوريم  دست  به  آن  عديده      ّ         تجد د و مسائل  های ريشه ،  دوره  آن  نگارنده  كه      

  نوشته  اين  جای در جای  دارد كه دراختيار   فرانسه  زبان  به  زيادی  های سفرنامه
  نحوی  به  گاه هيچ       ً ها قبال   سفرنامه  از اين  قرار دهد و بعضی  تواند مورد استفاده می

   .   است  قرار نگرفته  مورد استفاده  در ايران  مستقل
  مراحل  بندی تقسيم  توان می  معنايی  و به  است            ً       ميرزا كامال  شناخته   ّ  عب اس  ی زندگينامه

  همين  داد و شايد به  مطابقت  زمان  آن  ايران   تاريخی ّ  مهم  مقاطع ا با ر  آن  مختلف
را   آن  اصلی  خطوط  متداول  از منابع  با استفاده در آغاز و   نباشد كه  مناسبت بی  جهت

   .   وار در اينجا بياوريم  فهرست
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م  السلطنه  ميرزا نايب   ّ  عب اس ّ  ، پسر دو  ّ  الحج ه ذی  ، در چهارم فتحعليشاه          .  ق.ه ١٢٠٣     
.)  م ١٧٩٨. ( ق .   ه ١٢١٣      ّ          متول د و در سنه  مازندران  نوای  ی قصبه در .)  م ١٧٨٨(

ميرزا   و وزارت  قاجار، اعتضادالدوله  خان   سليمان  للگی  به  سالگی  يازده  در سن
ار در ، سردار قاج  خان  ابراهيم   و سرداری  ميرزا بزرگ  مشهور به  فراهانی  عيسی

   . برود  آذربايجان  به  و وليعهد مأمور شد كه  حكمران  مقام
 

      بربادده  خانمان  جنگهای
 
و   ايرانيان  كه  (Syssianoff)    سيانوف  سی)  م ١٨٠٣. ( ق.ه ١٢١٨  در سال  -  ٢  

 قفقاز شد و  شناختند، مأمور تسخير نواحی ايشپخدر می  اسم  به را   قفقاز وی  اهالی
. كرد  عام  شهر را قتل  آن  اهالی  تمام   ساعت  سه  شهر گنجه  از گرفتن  پس

  جلوگيری  برای  پياده و   هزار سواره  ، حدود سی سالگی  شانزده  ميرزا در سن   ّ  عب اس
   . فرستاد  دشمن  از قشون
 روسها  از تجاوزات  ممانعت  ميرزا برای     ّ  ، عب اس.) م ١٨٠٩. ( ق.ه ١٢٢٤  در سال

.  ق.ه ١٢٢٧  در سال. نبرد  از پيش  كاری  ، ولی يافت  مأموريت  گنجه شهر   طرف  به
  منعقد شده  فرانسويان  عليه  قراردادی  وانگلستان  روسيه   دو دولت  ، ميان.) م ١٨١١(

خبر بودند  بی  سياسی     ّ مهم    جريان  از اين   مانند هميشه  ايران  امور دولت  بود واوليای
در   گلستان  ی معاهده   منجر به  شكست  گير شد و اين غافل  السلطنه نايب  نتيجهو در 

   (Sir Gore  Ouseley) ،سرگوراوزلی.  گشت) م١٨١٣اكتبر ١٢.( ق.ه١٢٢٨ شوال ٢٩
بود،   ناپلئون  عليه      ّ          ، مت حدانگلستان روسيه  اينكه  سبب  ،به درايران  سفيرانگلستان

ّ  توس ط هر دو   كه  شيرازی  خان  و ميرزا ابوالحسن  صدر اعظم  ميرزا دمحم شفيع      
م  فصل  موجب  شد و به  داشتند، وارد ميدان  انگلستان با   بسيار نزديك  روابط ّ  سو     

،      ّ ، قب ه ، شيروان شكی  ، گنجه قراباغ   مجبور شد، واليات  ، ايران گلستان  ی عهدنامه
،  گل  شوره  محال ،  ، گرجستان داغستان  ، تمامی از طالش  ، قسمتی دربند، بادكوبه

  فصل  موجب  واگذارد و به  روسيه  و ابخاز را به  ، منگريل ، كورنه آچوقباش
   . گرديد  خزر محروم  در دريای  جنگی  كشتی  از داشتن  مزبور، ايران  ی معاهده   پنجم

  ايران  مرزهای  به، عثمانيها با هفتاد هزار سرباز .) م ١٨٢٢. ( ق.ه ١٢٣٧  در سال
  از مركز فرستاده  كه  و پياده  هزار سواره  ده  كمك  ميرزا به   ّ  عب اس   كردند كه  حمله
   . را بگيرد  عثمانی  ارتش شد جلو تجاوز             ّ بودند، موف ق  شده

م  جنگهای ّ  دو  بود، با   ، آغاز شده.) م ١٨٢٦. ( ق.ه ١٢٤١  سال  به  كه  و روس  ايران   
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ر زيادی و   وجود دليری ّ        تهو  ّ عبا س  كه       داد، به  ماجرا از خود نشان  ميرزا در اين    
م  تاريخ ّ  سو  ف)  م ١٨٢٨(  .  ق.ه ١٢٤٣  الثانی ربيع    ّ  با تصر  ّ  شهر تبريز توس ط        روسها               
 Juan)    پاسكيويچ   ايوان  ميرزا با ژنرال   ّ  عب اس    ّ مد ت  در اين.  يافت  خاتمه

Paskievitch)  و يرمولوف    (Yermoloff)  از   بود و پس  جنگيده  سختی  به
  اين  ايرانی  بود و سرداران  در ايروان  مقيم  سپاه  بيشتر به  ، اميد ايرانيان شكست چند 

  روسها ايستادگی  در مقابل  چهار ماه      ّ ، مد ت  خان  و حسن  خان   حسين  ، يعنی منطقه
  قطع    ّ كل ی  به  ديگر ايران  با قسمتهای  طیارتبا   راههای  از آنجا كه  بودند، ولی  كرده

  روسها را به  امر راه  همين خوردند و   شكست  رسيد، پس نمی  آنان  به  بود و كمكی
  دهخوارقان كشيد و در   دست  ناچار از جنگ  ميرزانيزبه   ّ  عب اس. تبريز باز كرد  سوی

  به  انعقاد قرارداد صلح  ی ه، دربار روسيه   قوای ّ  كل  ، فرمانده پاسكيويچ  با ژنرال
   .   پرداخت   مذاكره

  ، حكمران  السلطنه ميرزا شجاع  حسنعلی  ، شاهزاده موقع  ديگر در همان  از طرف
  ميرزا نيز در تهران    ّ  عب اس  دشمنان  ی          ّ آمد و بقي ه  تهران  خود به   با سپاهيان  خراسان

 ١٢٤٣  تاريخ  به  چای  تركمن  ی معاهده  سرانجام   برپا كردند، ولی  او آشوبی  عليه
  دولتی  صورت  ، به معنايی  به   عصر، ديگر ايران  شد و از آن  بسته)  م ١٨٢٨. ( ق.ه

   . درآمد  و هندوستان  روسيه  ميان  و حايل  (Etat tampon)    پوشالی
در يزد .)  م ١٨٢٨- ١٨٣١. ( ق.ه ١٢٤٣- ١٢٤٦  سالهای  در بين  كه  اغتشاشاتی      ّ البت ه

ّ  هم ت  ، به گرفت   صورت  و كرمان   ميرزا در سال   ّ  عب اس  السلطنه نايب  و دخالت   
   . رسيد  پايان  به  خونريزی و   جنگ  بدون)  م ١٨٤١. ( ق.ه ١٢٤٦
بعد   به  تاريخ  ماند و از آن  باقی  آذربايجان  والی.  ق.ه ١٢٤٦  ميرزا تا سال    ّ  عب اس

شد،   خراسان  مأمور ايالت.)  م ١٨٤٢( ١٢٤٧  بعد در سالو    مأمور يزد و كرمان
 ١٨٤٤( ١٢٤٩  الثانيه جمادی  در دهم  سرانجام بيمار گرديد و   در مشهد سخت  ولی

  امام  و در حرم  يافت  وفات   كليه  ورم  ناخوشی  به  سالگی  و هفت  چهل  در سن.)  م
   .   گشت  مدفون)  ع(رضا
از   كه  بوده     ای شاهزاده  ترين شايد بزرگ  و بيگانه  خودی  ديقتص  ميرزا به    ّ  عب اس
، متفق اند آمده  ايران  عهدبه  درآن  كه  مسافرانی  وتمام  است  آمده  قاجاربيرون  ی سلسله
  را در نظرها بزرگ  و اعمالش  او را ممتاز كرده  درضمن  آنچه  هستند كه القول 
تدبير  -   كرديم     ً      قبال  اشاره  طور كه همان -   شخصی  زشجاعتا  گذشته ،  است  داده  جلوه

  به  كه  بوده  و پسر او ابوالقاسم  فراهانی  مقام  قائم   وزير او، ميرزا بزرگ  و كفايت
   .   است  معروف  ثانی  مقام  قائم
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      در ايران  وفا؛ فرانسويان   ّ     مت حد بی 

 
  شمالی  در مرزهای  كه  خطری  سبب  ، به ميالدی  همنوزد  قرن  از اوايل  ايرانيان  -  ٣  

انگليسها   به  نسبت  كه  اعتمادی  اند و عدم كرده می  روسها احساس  جانب از   كشورشان
خود پيدا   در اروپا برای  متحد جديدی  بودند كه  افتاده فكر   اين  مرور به  اند، به داشته
آنها از هر   بود كه  شده  او موجب   فتوحات  به  واخبار مربوط  ناپلئون  شهرت. كنند

    برون  ژنرال .  م ١٨٠٤  سال  به  ناپلئون. اميدوار باشند  فرانسويان  ياری  به  لحاظ
(Brune)  تاريخ  بعد از آن  بود و دو سال  فرستاده  عثمانی  سفير خود به  عنوان  را به  ،

ّ  توس ط  انياناير  كه  سفير، از پيامی  همين  طريق از    قسطنطنيه  به  ارمنی  مردی    
ّ   اط الع  با فرانسه  پيمانی هم  برای  فتحعليشاه   بودند، از تمايل  رسانده   در آن. بود  يافته   
ّ     آغامحم دخان  ی هنوز خاطره  زمان   داده  انجام  كه  سرسختانۀ او در جنگهايی  قدرت و        

  گسترش  به  تمايل  پيش از   نيز بيش  لئونبود و ناپ  زنده  اروپاييان  بود در اذهان
ّ  خاص ه -   آسيايی  خود در كشورهای  سياسی  ی برنامه   به . بود  پيدا كرده -   هندوستان    
، ١٧٧٩    ّ  متول د  ) (Jaubert)  ژوبر  از افراد خود، يعنی  يكی  او بالفاصله  سبب  همين

  بود و زبانهای  شرقی  لسنها  ی مدرسه  ی كرده  تحصيل  را كه.)  م  ١٨٤٧      ّ متوف ی
  با او به  ناپلئون  كنسولی  ی در دوره  و همچنين   دانست را می  و تركی  و فارسی  عربی

  بايستی بود و او می  مخفی ژوبر   مأموريت.كرد  روانه  ايران  بود، به  مصر رفته
  احتمالی   تهای      ّ  از فعا لي  در ممانعت  سعی  از هر لحاظ  باشد كه  انگليسيهايی  مواظب

رو  روبه  زيادی  با مصائب  تركيه  سفر به          ً       ژوبر عمال  در ضمن. را داشتند  فرانسويان
  تهران  به.  م ١٨٠٦  ژوئن  در پنجم  گردد وسرانجام می  زندانی    ّ  مد تی      ّ و حت ی شود  می
  او ميرزا محمود رضاخان.  م ١٨٠٦اكتبر  ٣١در  ، يعنی بازگشت   در موقع. رسد می

م  دو در روزهای  برد و آن اروپا می  خود به را با   در قسطنطنيه  ، سفير ايران ّ  دو  و    
م ّ  سو    مالقات  ورشو با ناپلئون  (Finkenstein)      اشتاين  در فينكن.  م ١٨٠٧  مارس  ماه   
ّ       ام ا همين ،  آوريم ژوبر را نمی  ی زندگينامه  در اينجا جزئيات. كنند می   قدر اشاره   
در  و   شده  پاريس  شرقی  ۀالسن  مدرسه  ، او رئيس. م ١٨٣٨      ً       بعدا ، درسال  كه  كنيم می

ّ  با توج ه.  است  كرده  تدريس  فارسی  و ادبيات  زبان  كلژدوفرانس   كه   ّ  ك لی موضوع  به       
ً   ، مستقيما  به موردنظر است در اينجا    ژوبر اشاره  سفرنامه  از قسمتهای  بعضی           

و در   ساله  نوزده  جوانی  موقع  آن  ميرزا كه       ّ  با عب اس خود   مالقات  به ژوبر:  كنيم می
   )  ٢: (نويسد می كند و  می  ، اشاره است  بوده  شهر اردبيل
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. نمايد می  و مهربان  او شيرين  و تبسم  است  كشيده  او اندكی  قد او بلند و صورت
،  طبيعت. افزايد او می  ی مردانه  لتاو بر حا  سوختۀ  و پوست   بسيار پرپشت  ابروان

او   شجاعت.  است  اعطا كرده  محكم  قضاوت   بلند و قدرت  نظری  شاهزاده  اين  به
  »  .كند او ايجاد می  برای   خاص  محبوبيت  و رفتار ماليمش  رسيده  اثبات  بارها به

 )  ٣: (كند زا را تكرار میمير    ّ  عب اس  های ، گفته عينه  خود به  نوشتۀ  ی ژوبر در دنباله
ما را، با   قدرت  اسباب  و تمام  ميدان  ، اين بينی لشكر را می  ، تو اين مرد خارجی  ای
ر   حال  اين ّ   تصو    ؟ مشابه باشم  خوشحال  توانم می  چگونه.  هستم  خوشحال  من  كه  مكن   

  شوند، تمام می  شكسته  حركت بی  های صخره بابرخوردبا   كه  خشمگينی  امواج
  مردم. ماند اثر می بی   روسی  دستان  با برخوردبا چماق  من  شجاعانه  كوششهای

  اليق   كه  ام كار كرده  چه.  خود آگاهم  از ضعف  من  كنند، فقط می  مرا تحسين  عمليات
  كه  از دشمنی  انتقامی  ؟ چه ام شهر را گشوده  ؟ كدام باشم  غربی  جنگجويان  احترام

  به  توانم نمی  شرمندگی  بدون  ؟ درواقع ام ، كشيده است  كرده  غصب ما را   ياالتا
،  برسم  حضور پدرم  بايد به  كه  روزی.  بيفكنم ، نظر  در دور ماست  كه  لشگری

  من  به  فرانسه  لشگريان  فتوحات ديگر خبر   كرد؟ از طرف  كار خواهم  چه  دانم نمی
  بوده  فايده بی  مقاومتی   آنها فقط  روسها در مقابل  شهامت  كه  ام شده    ّ  مط لع.  است  رسيده
  تهديد به دهند و ما را  می  مرا شكست  نظامی  های دسته  روسها تمام  حال  ، با اين است

  ايران  در اياالت  تمامه       ً   سابقا  به  كه  رودخانه  ، اين  َ  ا رس. كنند می  جديدی  پيشرويهای
  دريايی  و ديگر به  است  قرار گرفته  اجنبی  در خاك  اش سرچشمه  امروزه بود،   جاری

   .   ماست  دشمنان  كشتيهای پر از   كه  خواهد ريخت
   )  ٤: (نويسد ژوبر باز می

  خويش  های كمبود دانسته  به  كه  است  كرده  كسب  قدر معلومات آن  شاهزاده  اين  كه  ... 
   . دهد  را افزايش  بخواهد تا آن  دليل  همين  بهكند و    حاصل  وقوف

  )  ٥: (كند می  و باز اضافه
؛ رفتار  است  نبرده  پی  و صنايع  علوم  ارزش  ميرزا به  عباس  ی اندازه  به  ايرانی  هيچ

   .   است  خوب   هم  او با عيسويان
 : نويسد كندومی می  منعكس  عينه  ميرزارابه  عباس  های اخيربازگفته  ۀژوبردرزمين

  شود؟ علت ما می  به  شما نسبت  برتری  موجب  قدرتی  ، چه گفت  من  به  روزی
  شدن و فاتح  كردن  ؟ شما هنر حكومت ما چيست  دائمی  ضعف   شما و سبب  پيشرفتهای

  ندرت  و به  زنيم آور خود، درجا می شرم   ما درجهل  كه  را بلديد، در صورتی
و   كمتر حاصلخيز است و   سكونت  كمتراز اروپا قابل  آيا شرق.  كنيم می  نگری آينده
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كند،  می   شما برسد ما را روشن  به  ازاينكه  قبل  كه  آنجا را ندارد؟ آيا پرتو آفتاب  غنای
  خير بيشتری  عالم  شما؟ آيا خالق  شود تا برای می  را موجب  كمتری  ما بركت  برای

  قائل  شما امتياز بيشتری  برای  است  ما، آيا خداوند خواسته  تا به رساند می شما   به
  چه  ايران  اعتالی  ، ما برای مرد خارجی  بگو ای«.  كنم نمی طور فكر   اين  شود؟ من

آمد   خود پايين  از تخت  كه  رفتار كنم  مسكويی تزار   بايد مثل  هم  ؟ آيا من كار بايد بكنيم
  و اين  كنم  را ترك  بايد ايران   هم  ببيند؟ آيا من  شما را از نزديك  تا بتواند شهرهای

  ای شاهزاده را   و هر آنچه  ؟ آيا بايد بروم بگذارم  استفاده  را بدون  شده  انباشته  ثروت
 » ؟ بايد بداند، ياد بگيرم

ّ     علو  نظر  سبب  ميرزا به  عباس  های گفته  كه) ٦(كند  می  ژوبر باز اشاره او و در    
ّ  خاص  او توج ه   تواضع  حال  عين        ّ   از طرف  ، در ضمن است  كرده  را جلب  وی    

  زمينه  و در اين  است  نكرده  كوتاهی  ايرانيان   در وضع       ّ در دق ت       ّ طوركل ی  ديگر، به
  اند، نوعی آمده  هندوستان كشمير يا از   از كوههای  كند كه می  دراويشی  به  اشاره

  شهرت كنند و  می  مكان  طور آزاد نقل  به  رهگذر كه  سواد و يا فالسفه با  اشخاص
  بزرگان  خدمت  به  قيد و شرط  و بدون  دلخواه  به  شود كه می  آنها موجب  حكمت
  ، سحر و جادو آشنا هستند، ولی خفيه  با علوم  از آنها ادعا دارند كه   بعضی. برسند

و   سياست  ی و يا درباره  و نظامی  در امور لشگری   ند ههست  جاسوسانی  آنان  در واقع
ّ     افراد اط العات  امورخانوادگی  ی درباره    ّ حت ی ّ     اط العات  كنند و آن می  كسب             را به   

دارند، باز   تن  به  پاره و   مندرس  لباسهای  آنها با اينكه. نمايند می  منتقل  ديگری  جاهای
آنها    يابند و كنار آنها بنشينند و از غذاهای  راه  و شاهان قصر امرا  شوند به می     ّ موف ق
ّ     اط العات  سبب  از آنها به  بعضی. گويند  سخن  و آزادانه  راحتی  كنند و به  تناول    

ّ  نفوذخاص ی دارند،   كه  وسيعی   رضای  در راه  كه  است  براين  كنند و ادعايشان پيدا می        
   . كنند خدا كار می
  كند و خالصه می  ، صحبت است  داشته  وزارت  مقام  كه  ازميرزا شفيع  نژوبر همچني

 )  ٧: (كند می  منعكس  خويش  ی در سفرنامه او را   های گفته
را   دانش  مرزهای  غربيان  كه  جايی.  بسيار دور هستيم  اروپايی           ّ ما از تمد ن  شك  بدون
  امر يا به  و اين  كنيم نمی  پيشرفت  عتو صن  دهند، ما در علم می  وسعت   از پيش  بيش
كند و يا  می  پرستی      ّ و لذ ت  استراحت  به  و مايل      َ  را ل خت   انسان  كه  و هواست  آب  سبب

  آورده  ايران  به  كه  جديدی  كشفيات«    كند كه می  اشاره  اوهمچنين».ديگر  داليل  به
  كه  رسند، در صورتی نمی ثمر   به  لكتمم  دراين  كه  است  از گياهانی  شود، نوعی می

   «. اند كرده پيدا   بر ما برتری  لحاظ  از خيلی  اند و اكنون بوده  جاهل  روسها درقديم
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  يكی  نايب  كه  خان  فتحعلی  اسم  به  از شخصی) ٨(خود،   ديگر كتاب  ژوبر در قسمت
  سخن  طوری  شخص  اين  كه گويد كند و می می  ميرزا بود، صحبت     ّ  عب اس  از افسران

ملکم، . م١٨٠١ اودرسال      ّ البت ه.بود  سفركرده اروپا      ً  قبال به  گويی  كه  گفت می
 (Malcolm)  و با   است  كرده  همراهی  تهران را ازشيراز تا   وسفير انگليس  ژنرال

  زيادی  مبالغ  مديون   خود را در ايران  سياسی  ، موقعيت ملكم  دهدكه ، نظر می مبالغه
درمورد    خان  ژوبر، فتحعلی  روايت  بنا به.  است  داده می  رشوه  وآن  اين  به  كه  بوده

و در مورد   است  بسيار كنجكاو بوده  غرب     ّ تمد ن  و صنعتی  وفنی  علمی  پيشرفتهای
  كشف  تازه  كه  و سرزمينهايی  و تلگراف  هوايی  سفينه گيرو برق  و دستگاه نما  قطب

  ، بسيار حرف و واكسن  كوبی و آبله  برق  اروپا و پيدايی در   اند و كشتيرانی شده یم
  صحبت  و غيره  فرانسه  قشون  پيشرفت   به  راجع  با هيجان  او همچنين.  است  زده می
خود   خانوادگی  نجابت بلدند   ايرانيها فقط  كه  است  گفته می  بر آن  وافزون  كرده می

خود    گذشتۀ  قهرمانان  و افتخارات  نياكان  و حكمت  بكشند ويا از فضيلت  رخ  رابه
  نام  ميرزا در شهر تبريز به    ّ  عب اس  از افسران  يكی  به  ژوبر همچنين. كنند  صحبت

در   و روسی  فرانسه  زبان  به  او كتابهايی) ٩(  گويد كه و می   كند می  اشاره   خان  نجيب
ّ  ، آنها را توس ط است  مايل  كه  است  گفته و   داده  او نشان  به  جنگی  امور و فنون               

   . شود  برگردانده   فارسی  اند به ايران  دولت  در خدمت  كه  روسی  نظاميان
سفر   ايران  به  مأمور ناپلئون  عنوان  عصر به  در همان  كه  ديگری  فرانسوی   -  ٤ 

متولد  ) (Auguste Bontems)    تان   ُ ب ن  ، اگوست اشتيادگار گذ  خود به از   كرد و كتابی
  وارد ارتش.  م ١٨٠٥  در سال  تان   ُ ب ن.  است.)  م ١٨٦٤    در سال  ، متوفی١٧٨٢ژنو 

   جنگ ّ  محل ) (Austerlitz)  استرليتز   در جنگ  كه  رشادتی  سبب  شد و به  ناپلئون
و   در تركيه  مأموريتی ، . م ١٨٠٧  لسا  مارس  داد، در ماه  از خود نشان)  ناپلئون
  هشتم در   ماند و سرانجام  در ايران  دو سال  به           ً      شد واوعمال  نزديك  او داده  به  ايران
ل  ی سفرنامه. كرد  را ترك  ايران.  م ١٨٠٩  فوريه ّ  او او    مجموعه  صورت  بار به      
رسيد   چاپ  به  بريتانيايی  جلهم  در يك.  م ١٨١٢  در سال  ايران  ی درباره   هايی نوشته

   . درآمد   كتاب  صورت        ً   و بعدا  به
 )  ١٠: (نويسد ميرزا می            ّ  در مورد عب اس  تان   ُ ب ن

نافذ با   و نگاهی  درشت  چشمان  باوقار و باالبلند، دارای  است  ای ساله  بيست  جوان
سپيد و   ر تأللو دندانهاید  دارد كه  او قوسی  ، بينی كمانی  ابروانی ،  گشاده  ای چهره

  از خصوصيات  يكی»«.بخشد می  باهيبتش  سيمای   به  خاص  ،شكوهی سياهش  محاسن
ّ     حس  جاه  وی  اخالقی   هم  ، آن سلطنت  به  روزی  كه  است او اميدوار   ، چه اوست  طلبی  
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بايد   يتموفق  برای   داند كه می  يابد وچون  دست  وپرجالل  بسيارباشكوه  سلطنتی  به
 پردازد می  تحصيل  باشدبه  داشته  وسيع  شودواطالعات  متحمل  فراوان  زحمت

او از   ی اندازه  به  از ايرانيان  كمتر كسی.  است  مشغول  مطالعه  شبها به  اغلب«   »
ّ   اط الع   شرقی  و علوم  ادبيات   عواملی  بداند چه  مند است بسيار عالقه  در ضمن. دارد   
و   نظامی  تأسيسات  هرگونه  حاضر است او » «. است  گشته  غرب  يشرفتپ  باعث

خارجيها و   دليل  اين  به . كند  گذاری بنيان  غرب  سبك  باشد به  الزم  را كه  غيرنظامی
ّ  خاص ی  امپراتور احترام  پذيرد و برای می  را با گرمی  فرانسويان  خصوص  به   قائل     

   ». داند می  قهرمان  و او را يك  است  خود قرار داده  مشقرا سر  او ناپلئون.  است
   )  ١١: (گويد كند و می می  صحبت  ژوبر از دراويش  مثل  هم  تان   ُ ب ن
  وزرا كه  خصوصی  در جوامع  كه  ام حيا زياد ديده افراد بی  گونه از اين  من  » 

از   شوند و با استفاده ندارند، وارد می  و استراحت  اعصاب       ّ  جز تمد د   منظوری
   «. كنند می  سمع  را استراق   اسرار مملكت    ّ حت ی  گريخته  ، جسته فرصت

 )  ١٢: (كند می  صحبت  از فرانسويان  او همچنين
  بود كه  عالی  در نزد باب  فرانسه  سفارت  منشی  (Lablanche)    از آنها البالنش  يكی

  وی  بود، همراه  رسيده  از من  قبل  ماه  ، يك شده  عزاما  دربار شاه  به مأمور   عنوان  به
  برای  كه) ١٣(  ژوانن  نام  به  ديگری  و جوان بود   (Nerciat)  نرسيا  نام  به  جوانی

   .   داشت  اقامت  ايران در   بود كه  سال  و يك  آمده  فارسی  زبان  و تكميل  آموختن
. شود می  فرستاده  ايران  به  ناپلئون  از طرف  هك  شخصيتی  ترين عصر، مهم  در آن

  رمضان  ماه ١٢خود در   با همراهان  بود كه) ١٤(  گاردان كلود ماتيو دو   ژان
  آنها در حدود شش.  است  شده  وارد تهران .)  م ١٨٠٧دسامبر   چهارم. ( ق.ه ١٢٢٢

  كلی  به  روسيه  به   نسبت  فرانسه  سياست  البته  مدت  اند ودراين بوده  در راه  ماه
 ٢٦  و در   كنار آمده  با روسيه  با انگلستان  منظور مقابله  به  بود وناپلئون  شده  دگرگون

را امضا   (Tilsit)    قرارداد تيلسيت) ١٢٢٢  الثانی ربيع  بيستم  معادل. ( م ١٨٠٧  ژوئن
بود،   شده  متقبل  درمورد ايران  چهو آن  اشتاين  فينكن  ی    ً             عمال  مفاد عهدنامه بود و   كرده

جز خود   ، به گاردان  سفارت  نظامی  هيئت  اعضای  . بود   سپرده  فراموشی  دست  به
و   است  نفر بوده  بر سيزده  شامل   هيئت  سياسی  و اعضای  شده  نفر گفته  ، چهارده وی

بر هفتاد       ً     جمعا  بالغ آنها  ، تعداد و غيره  و مستخدمان  و كارگران  مأموران  با محاسبه
،  ميرزا بوده  عباس  در اردوی  از قبل  تان   ُ ب ن  با اينكه) ١٥. ( است  شده نفر می

و   تاريخی  ما در اينجا از لحاظ.  است  شده می  محسوب  گاردان  باز جزو هيئت   ولی
از   و همچنين  آن  اصلی  و اهداف  گاردان  سفارت  هيئت  فعاليت   و كيف  از كم  سياسی
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ّ   ، ام ا  كنيم نمی  صحبت  آن  شكست  علل   نام  كه  بر كتابهايی  عالوه  فارسی  زبان  به    
  به  توان می  عنداللزوم   وجود دارد كه  موضوع  اين  ی درباره  آثار زياد ديگری  برديم

  شخصی   ، يعنی هيئت  اين  سياسی  از اعضای  از يكی  ولی) ١٦(كرد،   آنها مراجعه
و   بوده  فرانسه  شرقی  ی السنه  مدرسۀ  از شاگردان  كه ) (Tancoigne)    تانكوانی  نام  به

)  است  شده  همراه  با گاردان  و تركی  و عربی  فارسی  زبانهای  تكميل  برای      ً ظاهرا  
را   یمطالب  كه  است  دردست  فرانسه  زبان  ها به از نامه  ای مجموعه   صورت  به  كتابی
   :   كنيم می   در اينجا نقل  عينه  به  از آن

كند  می  صحبت  (Reboul)    و ربول  (Fabvier)    فابويه  ،همچون ازفرانسويانی  تانكوانی
، در  پنهانی  مختلف  بازيهای    ّ                 مؤث ر و با وجود دسيسه  كمك  ترين كوچك   بدون  كه

. كاراند  مشغول             ّ  اند و با جد يت كرده  ستأسي  توپ   ريزی قالب  برای     ّ محل ی  اصفهان
         ً        مستقيما  در خدمت  كه  فرانسوی   افسران  كه  است  آورده  ديگری  باز در جای) ١٧(

  تفنگچيها و ديگری   كاپيتان  (Verdier)  ورديه،  ميرزا هستنديكی    ّ  عب اس  شاهزاده
و  كنند  می  كمك  المی  به  مه  نفر سروان  و سه  است  مهندسان  كاپيتان   (Lamy)  ، المی
  ژوانار  نام  به  فرانسوی  دارند و يك  عهده  را به  زيادی  مسئوليتهای  اينان  همه

(Joinard)   ١٨. ( است  دولتی  رسمی  مترجم در تبريز  ( 
  يك  صاحب  زودی  ، به فرانسويان  كمك  به  ايران  دهد كه می  بازتوضيح  تانكوانی
  بزرگی  تغييرات  در ايران  روزی  فرانسويان  خواهد شد وبازبا كمك   اقعیو  ی توپخانه

  سوق   (Civilisation europeenne) اروپا     ّ تمد ن  سوی   كشور به  خواهدداد واين  رخ
و   خود با احترام  استقالل  حفظ كشور با   اين  مردم  پيدا خواهد كرد و در نتيجه

 )  ١٩. (خواهند كرد  صحبت  ويان، از فرانس فراوان  شناسی حق
  خود بدان  در كتاب  تانكوانی  كه  ای نكته  ترين مهم  نظر نگارنده  ديگر به  از طرف

  نوشته  از تهران.  م ١٨٠٨  فوريه ٢٤  تاريخ  او به  كه  است  ای درنامه ،  كرده  اشاره
   :   است   كرده  بيان  او چنين) ٢٠. ( است
ّ  تأس ف  جای دارد در   دوست  انسان  كه  و لياقتی  طبيعی  با وجود استعدادهای  كه  است    

و   آنها با هوش. باشند  افتاده عقب  دانش  از لحاظ  اندازه  تا اين ببيند، آنها   ايرانيان
  فلسفه  فاقداند، مشعل  آنچه  دارند، ولی  يادگيری و   تحصيل  به  هستند و تمايل  تيزذهن

  و آگاهی  رهگذر بتوانند وقوف   از اين  كه  (Flambeau de la philosophie)    است
   . شوند با ما برابر   و فنون  علوم  از لحاظ  گاه آورند تا آن  دست  را به  الزم
ّ  تأم ل  و شايان  مهم  متن  در اين  آنچه   فلسفه  جديد به  و فنون  علوم  كردن  ، مشروط است    
    .   است  مطرح  جديد آن  ينجا بيشتر نوعا در       ّ البت ه  كه  است
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    ايران  ماندگی عقب  و تراژدی  متفاوت  ميرزای    ّ  عب اس 
   
  نظری  های جنبه  به  تانكوانی  ی اندازه  افراد به  ی ، همه گاردان  سفارت  در هيئت  -  ٥  

ّ  توج ه  مسائل ّ  مشخ ص  و هدف          ّ اند و ني ت نداشته        دنبال  يرانخود را در ا  سياسی    
         ً     مستقيما  و به    ّ حت ی  ها كه چهره  ترين از عجيب  يكی       ً احتماال    زمينه  دراين. اند كرده می

او با .  است  (Trezel)    زل تره  ژنرال ،  نشده  وارد ايران  گاردان  با هيئت  نحو رسمی
و      ّ محل ی  كشی نقشه   وبه  سفركرده  ايران  جنوب  به  عراق  ازطريق     ّ مبد ل  لباس
ّ     اط العات  آوری جمع .  است   پرداخته  هندوستان به  فرانسويان  احتمالی  ۀحمل  برای  الزم   

  خروج  در آخر سفر خود و هنگام  ميرزا را فقط    ّ  عب اس  ، از جمله ايرانی  او مقامات
فی  زل تره  ژنرال.  است  ديده   از ايران ّ   نيز در معر  :  است  نوشته  ميرزا چنين    ّ  عب اس           

)٢١  ( 
ه  چابكی  ی بود و جنبه  اندام  متناسب  ، ولی داشت  كوتاه  بالنسبه  قامتی ّ  او بر قو    ی        
و بيدار او از   سياه  بود و چشمان  بشاشت  ی او نماينده  وجنات .  داشت  غلبه  اش بدنی

  تند حرف  كرد اگرچه می  صحبت  كه   كرد و وقتی می  او حكايت  و لطف  نجابت
،  پذيرفت  سردی  را به ابتدا ما   السلطنه نايب. او هويدا بود  از كالم  زد، آثار بزرگی یم
   . نمود             ّ و اظهار محب ت  گرفت  گرم  بعد قدری  ولی) ٢٢(

ميرزا     ّ  عب اس  چهرۀ  در ترسيم  اروپاييان  كه  مطالبی  تكميل  ، جهت قسمت  اين  در پايان
  ی در روزنامه.  م ١٨٢٨  فوريه  در ماه  كه  كنيم می  نقل  ينهع  را به  گزارشی اند،  آورده

 )  ٢٣: ( است  شده  آورده  در انگلستان  (Asiatic  Journal)    آسيايی
  ميرزا را توصيف                ّ  صدر و رفتار عب اس  ی و سعه  مناعت  بتوان  كه  است  غيرممكن

و نافذ و مملو از   رشتد  ، چشمانش است         ً       او كامال  متناسب  صورت   خطوط. كرد
   .   است  پريده  رنگ  او سبزه  صورت  پوست. دارد بسيار زيبا   ، دندانهای است  حيات

و جز   داشته  تن  به  ای بسيار ساده  لباس  موقع  او در آن  كه  شده  داده  بعد شرح
ّ  مرص ع   آن  ی دسته  كه  خنجرش ّ   ، چيز تجم لی بوده  زيبايی  الماسهای  به       همراه  ديگری          

و   است  العاده  خارق  او مردی. دارد  سال   تا پنجاه  چهل  بين  شاهزاده.  است  نداشته
ّ  تأس ف  جای. دارد  در بيننده  تأثير عجيبی   از لحاظ  اندازه  تا اين او   اطرافيان  كه  است    

  های برنامه      ّ تحق قباشند تا در   نداشته  تر باشند و تمايلی از او پايين  و هوش  احساس
را   ايران  كه  خارجيانی  تمام. باشند  او، يار و ياور وی  و سخاوتمندانۀ  اصالحی
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ً     ميرزا واقعا  مايل    ّ  عب اس  دهند كه نظر می شناسند،  می كشور خود را   مردم  است             
  را ناممكن  اصالحی  هرنوع  فرهنگی  داوريهای پيش از  بعضی  كند،ولی  و آگاه  روشن

   . سازد می
، در  ميرزا آورديم                       ّ  و انگليسيها درمورد عب اس  از فرانسويان  تا اينجا چند توصيف

و   گلستان  ی بعد از عهدنامه  كه  آوريم می  آلمانی  از مسافری  توصيفی   انتها نيز متنی
   )  ٢٤: (بود  آمده  ايران  به  سفيركبير روسيه      ّ معي ت  به.  م ١٨١٧  در سال

ّ  تجم ل  واقعی  دشمن  ميرزا كه  اس  ّ عب ب   شده  دوزی نقره  كه  سرخی  سادۀ  لباس  به     است    
ۀ  از پوست  ای ساده  كاله  ايرانيان  مانند تمام. بود          ّ بود، ملب س ّ  بر  تنها .  داشت  سياه    

ّ  خنجر مرص ع  ازيك  عبارت  زينتش . دارد   سال  و پنج        ً   تقريبا  سی  وليعهد ايران» «.بود         
ّ  توج ه  جالب  خيلی  واطوارش  حركات   قشنگ  ، خيلی است  و نجابت  و مظهر اصالت    
  ، مكر و كيد در آن ضمير اوست  ی آينه  خندد، چشمانش می  فاصله  كند، به می   صحبت
هر جا   است  معمول  مملكت  سخت  قوانين  ی در نتيجه  كه   شود، فجايعی نمی  مشاهده
   «. كند می  برسد، جلوگيری  دستش
 )  ٢٥: (گويد خود، می  كتاب  بعدی  در صفحات  مسافر اروپايی  باز اين
  اروپا را به  و رسوم  و آداب  و تاريخ  است  نيز كرده  ديگری  ميرزا تحصيالت    ّ  عب اس
   .   نيست  بهره نيز بی  انگليسی  و زبان  و رياضيات  نظام  و از علوم شناسد  می  خوبی

           ّ  اند از عب اس بوده  متفاوتی  كشورهای  اهل  كه  اروپاييانی  كه  توصيفهايی  از مجموع
  ديدارهای  ميان  ای ساله  چندين  زمانی  فاصله  گاهی  اند، با اينكه داشته   ميرزا عرضه
  خصوصيات  در وصف  كه  نظر جزئی وجود اختالف با   وهمچنين  است  آنها ازاوبوده

باز )  است  او را بلندقد دانسته  ديگری قد و   او را كوتاه  يكی(شود  می  او ديده  جسمانی
ّ  مجس م  ميرزا در ذهن       ّ  از عب اس  و واحدی  ثابت  سيمای   هر طريق  به . شود می    
مستمر   و كوشش  او و سعی  منشی  و بزرگ  ميرزا، شهامت    ّ  عب اس  نجيب  ی چهره

  به  بخشی و رونق  الزم  و فنون  صنايعو ايجاد   وتجهيز سپاه  بازسازی  برای   وی
ّ  فداكار و مصم م  روانی  حالت  ، اين آن از   و بيش  و غيره  تجارت   اعتالی  برای             

  اونيزتابعی  شخص  ی آينده  صورت در هر   و اينكه  آن  آينده  و تأمين  ايران  ی جانبه همه
  از طرف  ولی ی می نمايد،فراموش ناشدن و  ، درخشان است  بوده  اقدامات  ازهمين

خان  اغلب  او را كه     ّ   موف قيت  ديگر عدم ّ    مور  هستند،    القول   ّ  مت فق  و بيش  كم  در مورد آن    
  به  داده  رخ  ؟ آيا آنچه كنيم  بايد ارزيابی  چگونه  تر ازآن و مشكل  بايد بفهميم  چگونه

را   كسانی  عصر چه  آن  درايران  صورت  ؟ درآن است  او بوده  كاردانی   عدم  سبب
اند  كرده می  كارشكنی  ازهرطرف  اورا كه  ناتنی  برادران ؟ آيا  بدانيم  بايد كاردان
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؟ ويا  آوريم  حساب  ترازاوبه با كفايت اند، بايد دلسوزترو داده او شعار می  وعليه
  و روس  يسانگل  استخدام در   كه  بدهيم  را ترجيح  ای خود فروخته  وبزرگان  بايدسران

  لحاظ ، از  كارهايشان  در پيشرفت  داشتند كه  گله  از فرانسويان  اند؟ و يا آنها كه بوده
آورند؟ با  نمی  آنها را فراهم  خاطر شخصی  رضايت  موجبات  كافی  ی اندازه  به  مالی

  ميرزا تحسين    ّ  عب اس  عصر،هرچندشخصيت  ديگر آن  های اكثر چهره با   مقايسه
  كدام. باشد  بخش كاراوچقدررضايت  ی نتيجه  نيست  معلوم   ، در عوض يز استبرانگ

  ی را بخواند و يا با مفاد عهدنامه  و روس  ايران   جنگهای  وقايع  شرح  كه  است  ايرانی
                    ً             آشنا شود و عميقا  متأثر نگردد؟  و تركمنچای  گلستان

رو  روبه  خودنمايی  ی با آيينه  خود گويی  ختاري  در مقابل      ّ  و مل تی  هر قوم  طور كلی  به
از .  موجود خود را نخواهد دريافت  نكند، واقعيت              ً     خود را عميقا  نگاه او تا . شود می
  را نه  ، شخص آن  بهتر شناختن  ، بلكه خود است     ّ هوي ت در  در تاريخ  تأمل  لحاظ  اين
  قومی  از راز بقای        ً       احتماال  اسراری نيز   كند، از لحاظی می  شكستها آگاه  از علل  فقط

خان  البته. سازد را بر او آشكار و برمال می ّ    مور  نويسند و  می  دوباره را   تاريخ  هميشه    
  تاريخی   واقعيت  نفسه  فی  ، وقايع ، درعوض است  تفسيرها وبرداشتها متفاوت  با اينكه

  سياسی  عصر معاصر مورد تهاجمدر   ناخواسته  ايران  دهند كه می  امر را نشان  اين
ّ  و خاص ه  و صنايع  فنون  و از لحاظ  است  شده  اروپا واقع  بزرگ  قدرتهای   و نظامی       

ً       بتواند واقعا  سرنوشت  كه  نبوده           ّ خود درحد ی  اجتماعی  وضع   دست  را به  خويش              
  تجديد حيات  ی از دوره  كه  ناپذيری اجتناب   ی جانبه همه  نابرابری  سبب  به. گيرد

ّ  و خاص ه  غرب  فرهنگی   پيشرفته  كشورهای و   ايران  ميان  هجدهم  قرن  تحوالت      
  باالجبار غافل  ناچار دير يا زود، ايران  بود، به  وجود آمده  قدرتمند اروپا به

در   توانيم را می  از آن  ای ما نمونه  كه  است  گرفته قرار می  ودر وضعی  شده می گير 
ّ      خاص  زمان  ميرزا ومسائل           ّ  درمورد عب اس   نوزدهم  قرن  دایابت     ّ  عب اس  البته.  او ببينيم    

بعد   يكی  كه  استعماری  های و برنامه  درپی  پی  شكستهای   دليل  به  توان ميرزا را نمی
ّ        واقعا  مقص ر دانست ،  است  شده می  تحميل  بر ايران  از ديگری   هوشمندی  گاهی    ّ حت ی.       ً   

  كرده  سعی  در مواقعی  درواقع ، زيرا او  است  شدنی  تحسين  صداقتش  ی اندازه  به او
،  است  شده می     ّ  مط لع  ازآن  و گريخته  جسته  كه  وقت  قدرتهای  ميان  تا از تعارض

  به  او در نزديكی  كند و سعی  استفاده  مملكت  و تماميت  استقالل  حفظ  برای
در   كه  ای جانبه  ركود همه  به  توان می      ّ البت ه.  است  بوده  لحاظ  هميننيز از    فرانسويان

  مجال  كه  دائمی  امنيت  و عدم  در پی  پی  و از ناآراميهای كرد   بود، اشاره  حاكم  ايران
  ، صحبت ساخت می  محال  را بر ايرانيان    ّ  مؤث ر   مناسب            ّ          در اموروات خاذ راههای  تأمل
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و   و طمع  داشت می  نگاه   شخصی  نفع  ی       ً                   الزاما  افراد را در محدوده  كه آورد  ميان  به
ّ  كرد و توج ه آز را در آنها تشديد می و  داد  می  جلوه  را محال    ّ مل ی  عمومی  نفع  به          

   :   است  مورد نوشته  در اين  ملكم  سرجان. برد فرو می  عميق  را در غفلت  مردم
ّ  متوج ه  كه  ثیحواد  ی در بحبوحه  ...    از رعايت  ، كمتر كسی است) ٢٦(  ايشان     

فكر   به  همه  كه  است  منظور اين  درواقع) ٢٧. (»كند می   خود بيشتر نگاه  مصالح
   . ندارند  توجهی   كمترين  عمومی  مصالح  خويشند و به  منافع

اند  بوده  واقف  ايران  افتادگی عقب  به  خوبی  به  ديگر از ايرانيان  ميرزا وبعضی  عباس
ّ     تذك ر می    ّ     تجد د را   و لزوم كرد و   قضاوت  نبايد عجوالنه  هم  زمينه  در اين  اند، ولی داده   

ميرزا            ّ  در نزد عب اس     ّ      تجد دخواهی.  نظر دور داشت را از   از مطالب  بعضی  توان نمی
اند، در  كرده  صحبت  دوره  در آن آنها   ی نيز درباره  خارجيان  كه  از افرادی  و بعضی

  كه  بوده  نظرگاهی     ً ، كال   است  داشته  عمومی  صورت  مملكت  از سران  گروهی  ميان
  دراين .  است  آمده پديد می  دراذهان  نحو طبيعی  به  داخلی  وضعف  دشمن  بر اثرقدرت

آشنا   دخواهی      ّ با تجد    تزاری  روسيه  از طريق  يقين  به  مقرون  احتمال  ، آنها به زمينه
  جاهل  روسها در قديم«: گويد ژوبر می  به  در تهران  ميرزا شفيع  كه  وقتی بودند؛   شده
  بر همين  داللت) ٢٨(» اند پيدا كرده  بر ما برتری  لحاظ   از خيلی  اند و اكنون بوده

  لوم          ً   ميرزا كامال  مع    ّ  عب اس  درمورد اقدامات   از مدارك  بعضی  براساس. دارد  معنی
م  كاترين پطر كبير و   اصالحی  های از برنامه  او تا حدودی  كه  است ّ  دو    در روسيه   

با   كه      ً     مثال  وقتی. كار خود قرار دهد  آنها را سرمشق  است  خواسته و می  خبر داشته
در » آبادی  يك»  بهتر است: گويد می -   لوحی ساده  نگوييم  اينكه  برای -   دلی ساده

و      ّ ترق ی  اسباب  ايالت  واگذار شود تا در اين»  و جرمن  انگليس»  اهالی   به  نآذربايجا
م  كاترين  اقدامات      ً   كامال  به) ٢٩(، »آيد   فراهم  غربی  نوع  پيشرفت ّ  دو  استقرار   برای   

ّ  ، خاص ه مهاجران   ی حوزه  ساحلی  و در اراضی  اوكراين و   جنوبی  آلمانيها در اياالت      
   .   است  نظر داشته  دانوب  رودخانۀ

  و در وضعيتی  نبوده       ّ در حد ی  ديگری  كس  هيچ  ميرزا و نه    ّ  عب اس  نه  موقع  در آن
ً         بتواند واقعا  در شرايط  كه   است  قرار نداشته   های برنامه  به  دائمی  تحميلی              

آنها مقهور و محدود  .برسد  بعدی  نسلهای   آنها به        ً      احتماال  نتايج  فكركندكه      ّ  المد تی طويل
ّ  خاص ی  حال  زمان  به در   منظور استفاده   و به  نحو كاربردی  به  فقط  اند كه بوده    

از   آتی  واقعی  ريزی برنامه  هر نوع  اند فكر كنند و امكان توانسته می    ّ مد ت كوتاه
  واقف  حقيقت  اين  گويد به ژوبر می  به  كه  ميرزا در مطالبی    ّ  عب اس. بود  شده  سلب آنها 
  به  و جنگی  نظامی  بر فنون  آنها عالوه  كه  است  درست. كند می   اعتراف  و بدان  است
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  اند به نداشته  مجال  گاه هيچ  اند، ولی مند بوده عالقه   ديگر هم  نوع  و هنرهای  صنايع
   . بيفتند  واقعی  فرهنگی  بنيادی  فكر اقدام

از قرار   حرفه  چند نفر اهل»  قرار بوده  كه  است  آمده  دانگار  سفر ژنرال  در گزارش
،  ، نقاش و ماهوت  مكری  ی سازنده: گردند  ايران  روانۀ  فرانسه  دولت   ازجانب  تفصيل
بتواند   بزرگ  اندك  ساعت  ساز كه  ،ساعت الوان  مينای ، بلورسازو كتاب  چی باسمه
ساز و ساير  زرگر، فنرساز، چخماق  نقاش و   كار و جواهرتراش زرگر وكنده. بسازد
ساز،  و عراده  توپچی ،  تراش ساز، نجار، سنگ ساز،چينی ، چيت آهن  اسباب
 )  ٣٠(» ...ساز  ساز، باروت ، عكس معدن  و كاركن  جوی معدن

         ً   و مسلما  به  است  نشده  اجرا گذاشته  موقع  به  گاه هيچ  نحو كامل  قرارداد به       ً    ظاهرا  اين
  داده  ها پرورش زمينه  ماهردر اين  فن  صنعتگر و اهل  ای   ّ عد ه  كه   بوده  ايران  نفع

  و در آن  ايران  اعتالی  باز در راه  يافت می     ّ تحق ق   اقدامات  اگر اين    ّ حت ی  شوند، ولی
  برای  الزم  و آگاهی  وقوف بود و در مسير   بسيار اندك  ، اقداماتی   ّ  حس اس  زمان
از    ، يكی  تانكوانی     ً          قبال  نيز ازقول  مورد آنچه  دراين.  گرفت قرار نمی  يانايران

) ٣١(آنها   آنچه«:سازد می  خود را نمايان  واقعی  ، معنای گفتيم  گاردان  همراهان
ايجاد كند تا   و وقوف  امور، در نزد آنها آگاهی  در اين  كه  است  فلسفه   فاقداند، مشعل

   )  ٣٢(» .برابر شوند با ما   و فنون  علوم  ظاز لحا  گاه آن
  خودی  ، به و عملی  و صنعتی  فنی  و نيازهای  افتادگی از عقب  آگاهی  منظور اينكه

  عوض  شرايط  فقط  نه  لفظی        ّ      با تجد دخواهی. كند نمی  توجيه را          ّ      خود تجد دخواهی
  خود مانعی  بسا اين  چه  ، بلكهآيد نمی  حاصل   مطلوب  به  رسيدن  برای  شودوراهی نمی

ّ  تأم ل  برای ميرزا      ً       قبال  از قول  آنچه  زمينه   در اين. شود  و زيربنايی  اصلی  در مسائل    
شود،  می  آورده   ايران  به  كه  جديدی  كشفيات«:  كنيم ، در اينجا تكرار می گفتيم  شفيع

  مناسبت بی) ٣٣(» .رسند میثمر ن  به  مملكت  دراين  كه  است  از گياهانی  نوعی
  به  ؛ او اشاره نيز در اينجا بياوريم  را درآخر كتابش  ملكم  سرجان  ی گفته  كه   نيست
نمود و  می  از توپها كج  و بعضی  داشت  ريزی توپ  به   اشتغال  كند كه می  مردی

   : نويسد و بعد می  داشت  نقصانهايی
كار   اند كه گفته  من  ، به نيست     اما قصور از من ، است  راست  ، گفت پرسيدم  از وی

  سری  بيچاره ،  است  محال  اين  كه  گويی چرا نمی  ، گفتم روز كنم  را در ده  ماه  يك
با   ، لكن است  و با انصافی  خوب  آدم  من  ، آقای دانم بهتر می  من  داد و گفت  حركت

   «... كرد  كند بايد اطاعت  حكم  هر چه  و به  است  ايران] در   كه[   شاهزاده  همه   اين
   : كند می  اضافه  ملكم  سرجان  گاه آن
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اند،  نكرده    ّ كل ی     ّ ترق ی  درصنايع  ايران  چرا مردم  كه  دانست  توان مذكور شد می  ازآنچه
  ن، لك برزگست     ّ    ترق يهای  درشرف  نمايد كه می  همچون  كه  است  هزارسال   مملكت  اين

،  است  بوده     ّ  االي ام در قديم  كه  قسم        ً     تقريبا  همان  تجارتش.  است   طور ايستاده تاهنوزهمان
   )  ٣٤. ( هست
ر نمی      ّ البت ه ّ      الزاما  تصو    ميرزا باشد، ولی  ريزعباس توپ  ملكم  منظور سرجان  رود كه       ً   

،  هد و استمرار آند می  خود را از دست  تفكر، معنای     ّ      تجد د بدون  كه       ً       كامال  پيداست
ّ  مرك ب  جهل  ، يعنی» علم  در نقاب  جهل«    آن  نوع  بدترين  را كه  غفلت   ، فراهم است    

   ً    عمال  از   كه  است  انديشی و سطحی   زدگی    ّ         تجد د، روزمره  نوع  اين  ی نتيجه. آورد می
ّ  تأم ل از   رود كه یكار م   به  افكاری  تفتيش  در جهت  كند و درواقع می  ممانعت  اصيل    

آورند    دست  را به  ممكنی  حلهای        ً    احتماال  راه      ّ المد ت شود درطويل می  آنها سعی  طريق
   . درآورند  حركت  به  نگری آينده  خود را در جهت  ی و اراده
ل  قدم  ، درواقع افتادگی عقب  به  ميرزا در وقوف    ّ  عب اس ّ  او    كه  بود، قدمی  را برداشته   

با شعار   افتادگی عقب  رفع        ّ طور كل ی  به. باشد  كافی  آنكه بود، بی  الزم صد صددر      ّ البت ه
كند،  نمی  را رفع  نواقص  فقط  ، نه    ّ      تجد دخواهی  صرف   سبب  همين  و به  مقدور نيست

  را عقيم  گذارد و ذهن می  باقی  ناشناخته را   واقعی  امكانات      ّ ، حت ی آن  سطحی  نوع  بلكه
   . كند می  سلب  از مردم  تكار را هماب  و قدرت

  كه  حالی  كند، در عين ازژوبر می  ايران  ميرزا درمورد پيشرفت  عباس  كه  درسؤالی
  نمايد، نوعی او محرز می  شود و صداقت می  ديده  وطنش  به  نسبت او   تام  دلسوزی

  با جواب  كه  نيست  ای ، مسئله پيشرفت  ی مسئله . خورد می  چشم  نيز به  لوحی ساده
ّ  مشخ ص  كوتاهی نخواهد داد   را نشان  حل  راه   ناگهانی  مرموزی  عبارت  شود؛ هيچ    
  ی منزله  به و يا   عالءالدين  جادويی  چراغ  به  دستيابی  مانند آرزوی  به     ّ  توق عی  و چنين

ّ  اسرارآميزخاص ی  كلمه  آن  شناخت  به  ميل دزد،   بابا و چهل  علی  در داستان  كه  است             
رو  روبه  ای غيرمنتظره  ی گشايد واورابا گنجينه می  شخص  روی  درغاررا به  ناگاه   به

خورد و  نمی  شكست  اگر از روسها هم          ّ ميرزا حت ی    ّ  عب اس  لحاظ   از اين. سازد می
در   داد، باز در هر صورت نمی  از دست را   ايران  ديگر شمال  و مناطق  ايروان

آرزو با   اين. شود      ّ موف ق  توانست ، نمی داشت  ايران  پيشرفت  برای  كه  ويیآرز
  موجب  لوحی ساده  همين  است  ممكن         ّ آيد وحت ی نمی  دست  شعاربه يا » فرمول«

   . برود  از دست  رايگان  نيز به  گذشته  و تاريخی  ذخاير قومی شود 
  از مرزهای  دفاع  ، برای ايران) ٣٥(  درارتش  و انضباط  ، اگر نظم دوره  در آن

  در نهايت  آن  بازسازی  ميرزا برای    ّ  عب اس  و طرحهای  است  داشته   كشور ضرورت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٥                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

ّ   اهم يت و   انگليسی  ازكارشناسان  مختلف  درمواقع او   مهم  و دراين  است  بوده    
ً    حد  واقعا  در   تا چه  نيست   معلوم      ّ البت ه  كه  است  كرده می  استفاده  و روسی  فرانسوی       ّ  

  ی جامعه   بايستی جديد نيز می  و علوم  صنايع  كسب  اند، برای بوده  ايران  خدمت
  كاری  چنين  گردد كه  و آماده  دهی سازمان  جانبه همه  نحوی  و به  از هر لحاظ  ايرانی

.  است  هآمد نمی  حاصل  سهولت       ً   و عمال  به  است  داشته  الزم  كافی  و وقت   فرصت
   :   است  خود آورده  ايران   تاريخ  در كتاب  ملكم  سرجان
ُ   يا ح سن  ذات  نيكی  از باب  حاكمی و   ُ   م لك  حال  و اصالح         ّ فكر ترق ی  شايد به  ادراك     

را [   خواهد كاری ، او می اوست  وضع  تابع  شخصی  تدابير چنين   بيفتد، لكن    ّ مل ت
زور   به]   داند كه نمی[ يابد و  انجام  مخصوص   قانون  موجب  بايد به  كه] دهد   انجام

  اينكه      ّ ، حت ی است  تدريج  به    ّ كل ی      ّ   ترق يات  جميع  اينكه  عالوه  به.  نخواهد گرفت  صورت
  آن  به  رفته   رفته  شود، در ابتدا بايد مردم  احداث    ّ مل ت  صالح  جهت  به  اگر چيزی

   ) ٣٦(» . نخواهد يافت           ّ     كنند و اال  دوام  ميل  بالطبع  آشنا شوند تا بعد از آن
  مختلف  مراحل  شد كه  گفته  نوشته  اين  درابتدای  كه  است  ديگردرست  از طرف
دارد و   عصر مطابقت  در آن  ايران  سياسی  تاريخ  ميرزا با مقاطع     ّ  عب اس  زندگانی

ّ  توج ه  ، بدون يكی  وضع  گويی   حال  در عين  شود، ولی نمی  روشن  گریدي  موقعيت   به    
  فاصله  ايرانی  ی و جامعه  مردم  زندگی                ّ ميرزا و واقعي ت    ّ  عب اس  آرمانهای  ميان  گويی

  زمان  آن  حكومت   ميرزا خود از اركان    ّ  عب اس.  است  وجود داشته  گذری  غيرقابل
  و رسيدن  واقعی  دهی سازمان  از هر نوع  مانع  استبدادی  و حكومت  است  ايران

، سازمانها و  است  بوده  طبيعی  ، بلكه قراردادی  فقط  نه  هم  ، آن منسجم  نهادهای   به
پيدا      ّ تحق ق  نحو خودجوش  به  مردم  ميان  و هماهنگی  همكاری براثر  كه  نهادهايی

  عباس  آنچه. آورد می  را فراهم  كشوری   اعتالی  برای  مساعدی  كند و شرايط می
نزد       ّ   ّ ، حد اقل   زمان از   ای در مرحله  واقع  به  كه  گويد با وجود محبوبيتی ميرزا می

  كه  اجتماع  محروم  در نزد اكثريت  توانسته ، نمی است  داشته  آذربايجان  مردم
  ای    ّ        تجد د مجموعه. باشد  داشته  واقعی  اند، انعكاس بوده  نشنيده  جز زور حرفی   گاه هيچ

  شرايط  كه  مادامی. شود  آورده  زبان  شنوا به  اميد گوشهای  به   كه  نيست  شعارهايی از
   . هوا خواهد بود ها باد  گفته  وجود نيايد، اين  به  زيربنايی

  ايران  افتادگی عقب  رفع  برای  راهی  پيدا كردن  ی ميرزا درباره    ّ  عب اس  كه  سؤالی
كار   و عنان  شده  تحميل  بر ايران  كه  است  ای ناخواسته  ت     ّ موقعي     ی كند، خود نتيجه می

از   قبل  واقعه  عالج  بگوييم  كه  است  درست.  است   ساخته  خارج  ايرانيان  را از دست
،  است»  وقوع«از   قبل  آنچه  صورت در هر   كه  باز بايد بدانيم  بايد كرد، ولی  وقوع
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،  است  ديگری  ی واقعه نيز   آن  ندارد، بلكه  بالقوه  لتحا  فقط  خود، اغلب  خودی  به
   .   الخ

ّ عبا س  آرمانهای    ً عمال    كه  داشت  ازموقعيتی  بر آگاهی      ً     صرفا  داللت  معنايی  ميرزا به     
قدر  روزگار آن  در آن  جهان  سياسی  ميرزا با واقعيت    ّ  عب اس. بود   رفته  از دست

و قدرتمند   يافته سازمان  ی از جامعه  و ايالتی  ای قبيله    ّ  ن تیس  ی جامعه  كه  داشت  فاصله
  ميرزا، بلكه    ّ  عب اس     ّ      تجد دخواهی   فقط  نه  لحاظ  ازاين.  است  داشته  فاصله  غربی

  كه  است  بوده   عصری  ضرورت  معلول  شكستهايش          ّ او والبت ه  دائمی  درگيريهای
  ، تفاوت اروپايی  و كشورهای  ايران  تفاوت  نزما  در آن. شود می         ّ        عصر تجد د ناميده

  يا قوی  ضعيف  تفاوت  تر فقط بسيار ساده  معنای  به  نبود، بلكه  دو نظرگاه  اختالف و 
   .   است  بوده

  ترين كوچك  اينكه  ميرزا و بدون    ّ  عب اس       ّ      ی تجد دخواهی درباره  در تأمل  هر طريق  به
ّ  شك ی در   آنچه  اينكه  با قبول      ّ و حت ی  باشيم  او داشته  پرستی و وطن    ّ ني ت  حسن   ی درباره   

  خواهی آرمان  كه  ، بايد گفت اوست  و آرزوهای  آرمان   ، باز همان است  او درخشان
از   كه  آرمانی. نباشد  هم  شايد آرمان    ً اصال    ، بلكه است  واهی  فقط  نه  بينی واقع  بدون

  ، بلكه ايرانيان  فقط   نه  رسد كه نظر می  به.  نيست  رد، آرماننگي  نشئت  بينی واقع  دل
ً      واقعا  هستند  آنچه  به  وقوف  نيزبدون  مشابه  كشورهای ريشه های در  تأمل  بدون و      
  برای  مناسبی            ً    توانند عمال  راه خود، نمی  و بومی     ّ محل ی  و امكانات  و تاريخیفرهنگی 

رو   خطر روبه  ، هر بار با اين برعكس               ّ يدا كنند و حت یخود پ  ذهنی   آرمانهای     ّ تحق ق
و   سازی بيگانه  برای  جديدی  ،راه و خيرانديشی      ّ      تجد دخواهی  اسم  به  خواهند بود كه

آيد،   آنها فراهم  افتادگی  عقب   اسباب  از پيش  شود و بيش  از آنها تعبيه  گيری بهره
 )١( .   ايم بوده  ا امروز، بارها شاهد آنميرزا ت    ّ  عب اس  از زمان  طور كه همان
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                 ّ                                موانع اصالحات عب اس ميرزادر بخش هاى دربار،قشون و : فريده فرهمند زاده
  

 نهاد دين
 

               ّ                                   موانع اصالحات عب اس ميرزا قاجار نايب السلطنه در بخش «فريده فرهمند زاده    
 :   هدرا اينگونه شرح می د» و نهاد دين] قشون[هاى دربار، 

 
دغدغه اصلی اين پژوهش در واقع اصالحاتی است كه اولين باربه سبك غربی در 

م فتحعلی شاه ّ             دورۀ وليعهدی عب اس ميرزا، پسر دو  مين شاه قاجار با خواست او .               ّ                ّ                           دو   
لين گام در راهی بود كه بعدها  ايران را به . عملی گرديد ّ                                           اصالحاتی كه شايد او                   

هرچند انگيزۀ آغاز اين اصالحات، بيش از  .       ّ                     سوی تجد د به سبک غربی پيش برد
هرچيز افزودن توان نظامی ايران در برابر مهماجمان بيگانه به ويژه روس ها بود 
اما نبايد ازنظردورداشت كه حيطۀ گسترده تری از مسايل نظامی  را شامل شد و 

ّ           ام ا ناآگاهی .                                 ّ                    صورتهای اقتصادی، سياسی، علمی وحت ی فرهنگی به خود گرفت  
بی تدبيری ضابطين  امر اصالحات و همچنين عدم همراهی شاه و درباريان و  وگاه

عدم توانايی .                                                      ّ    سايرينی كه کمک و ياری آنان دربه ثمر رسيدن  اصالحات مؤث ربود
مالی برای تأمين بودجه های اموراصالحی ،  دخالت بيگانگانی  که صالح خود را 

مهم ترعدم زمينه سازی اقدامات در عقب ماندگی و ضعف ايران می ديدند و ازهمه 
اصالحی در ارتباط بودند برای پذيرش وپيشبرد اصالحات،  از مهمترين داليل  

 .ناكامی اصالحات بوده كه دراين نوشته بدان ها پرداخته می شود
. با نگاهی گذرا به اجتماع حاكميت آن روز ، اساس آن را پرسه پايه  خواهيم  ديد

ّ         حاکميت كه متشك ل از شاه و بخش كوچكی ازشاهزادگان و ديوانيان عاليرتبه است؛               
                ً                                                     نظاميان كه معموال  با طبقه بندی حاكميت پيوندهايی دارند يا جزء آن هستند 

؛ روحانيت كه با حاكميت پهلو ميزند و از موقعيت ) منظورسران نظامی است(
با افت گو اينكه ازاثر جريانات اجتماعی و همزمان . ممتازاجتماعی برخوردار است

تأثيری . و خيزهای اقتدار حاكميت، اين طبقه نيز دچار فراز و فرودهايی می گردد
كه واكنش مثبت و يا منفی اين طبقات به واقع های در موفقيت يا عدم موفقيت آن 

 .داشته است، ما را بر آن داشت كه به احوال اين سه طبقه بپردازيم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٨                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

 
ّ   مقد مه     
  
ّ            اخان كه پس از قتل آقا محم د شاه بدست حكومت ايران در زمان سلطنت باب                          

با لقب فتحعلى شاه و به عنوان دومين پادشاه  - م ١٧٩٦/ ق.ه  - ١٢١١نزديكانش 
، از تغييرهاى جهان پيرامونش بى خبر و ١سلسلۀ نوپاى قاجار تاجگذارى كرده بود 

. بودبه دور مانده و با مفاهيم تغيير يافته عرصۀ مناسبات سياسى بين المللى بيگانه 
ّ                       اثرهاى اين بى خبرى و دورى به تدريج و به محض توج ه قدرت هاى استعمارى به                                                

                                                                    ّ  ايران، بروز و نمود يافت و با اصطكاك ها و برخوردهاى نظامى و سياسى، شد ت 
بارزترين نمود اين مسئله در جريان جنگ هاى ايران . وعمق آن به روشنى هويدا شد

 ردمدارسپاه، نايب السلطنه، عباس ميرزاها و نواقص موجود، س كاستى.و روس بود
رابه انديشه اى واداشت كه نتيجۀ مستقيم آن شكل گيرى جريانى شامل اقدامات 
اصالحى بودكه درابتدا شامل مسايل نظامی و سپس حيطه هاى اجتماعى و فرهنگى 

 .شد
ل  به سوی وضعيتی بهتر؛  به زبان  ّ                                 اصالحات بيانگرمفهومى است از تغيير و تحو                                       

رحركتى است به سوى تكامل، در جهت رشد و پيشرفت وبهبود و اوضاع  تغيير، ديگ
                                                          ّ         همواره با اصطكاك و مقاومت روبرو شده است، با درجات مختلف شد ت و ضعف  
                                ّ                                      بشر، ازآغازين روز تا امروز با شد ت  و ضعف متفاوت، همواره در صدد پيشرفت 

تغييرها همواره منافع واعتقادات درجريان اين . و در اين راه ناگزيراز تغييربوده است
ل مى شد؛واين همان اصطکاک  ّ                          برخى اشخاص بايد قربانى اين پيشرفت تحو                                      

جريان تغيير، . ومقاومتى بودكه به تند شدن ياكند شدن جريان اصالحات مى انجاميد
گاهی براثرمقاومتها وواكنش متقابل اصالح طلبان دربرابر آن، تسريع مى شد وگاهی 

قاومت در برابر اين تغييرشديدتر از نيروى اصالح خواهى بود ومى نيزسرکوب  وم
ولی از آنجا  که تغيير، .                                      ً          توانست اين جريان را کند  و گاهی ظاهرا  خاموش کند

ناگزير الزمه زندگى بشر است و نفس زندگى آدمى بدون تبديل  وتحول  بی معناست 
. ده، هميشه راه خود را  پيموده اندآنچه بايد از ميان مى رفته وآنچه بايد آفريده مى ش. 

در اين ميان ، آن گوشه  از تاريخ  تغييرها و تبديل ها ما را به خود مشغول مى دارد 
مين پادشاه قاجار، فتحعلى شاه و وليعهدش عب اس ميرزا رخ داده است ّ                                          ّ                    كه در دورۀ دو              . 

ل اجراى                                                   ّ             نظرما برتغييرها و اصالح هايى است كه نايب السلطنه عب اس ميرزا، عام
 .آن بوده است؛ و چگونگى و سرانجام آن
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 آغاز اصالحات 

 
آن چه در اين دوره بر ايران رفته را عبدالرزاق دنبلى درمآثر سلطانيه چنين بيان 

 :مى كند
نه سپاه را نظامی و نه رعيت را انتظامی و نه كار را قوامی و نه ملتزمان ركاب را 

ابكاری بكار آيد ونه ازپياده و سوار قوامی و نه قلعه و حصاری كه درهجوم ن
 )٢(»...در ميدان پيكار و هنگام كارزار در شمار آيد« نامداری و كارگذاری كه 

خصوصيت اقتصاد كشاورزی و وضعيت خاص حاكم بر آن،نفوذ وحاكميت عد ه 
برعده فراوانی ازكشاورزان بى زمين كه به دليل عدم ) حاكم(معدودی ارباب 

، تقابل )٣(له های خاص زندگی كشاورزی، سواد هم نداشتند احساس نياز يا مشغ
با .روزافزون منافع دو گروه حاكم و محكوم و وخيم تر شدن زندگی كشاورزی

توجه به جنگ های تحليل برنده اى كه از سقوط صفويان آغاز شده بود را به دنبال 
ناامن يهای  البته از نظر نبايد دور داشت كه يكپارچگی حكومت قاجاری، از. داشت

د، ولی خودسرى شاه كه بعد ازخشونت آقادمحمشاه، كار ) ٤(قبل از آن كاسته بود 
و در واقع نقطه .حداقل درظاهر. جانشين ر ا آسان تر برای اطاعت بی چون وچرا
 .ای برای تأمين انضباط بيشتر اجتماعی در آمده بود

خانواد : نداشت . ز اين بودساختاراجتماعی درايران، تفاوت عمده ای  با آنچه  پيش ا
ه ايل صاحب اختيار ودر رأس آنان شاه، و سپس روحانيون مذهبی و خانواد ه های 

تفكيك داخلی طبقات و اصناف ) ٥(وابسته به اين دو طيف در راس قدرت بودند؛ 
اين نوع .                                        ً                         فودست نيز هنوز  انجام نپذيرفته بودو اصوال  در حيطه مبحث ما نيز نيست

                                                   ً             عی، مستلزم  اين بود  که هر نوع  تغيير و تحولی لزوما  از باالی هرم ساختار اجتما
آنچه  . اجتماعی صورت پذيرد و راهكارهای آن هم از همين تجويز  و اجرا گردد

دربار ه لزوم احساس نيازبه تغيير نزدعباس ميرزانايب السلطنه و قائم مقام فراهانی 
 .گنجد ميرزا عيسی گفتيم ، نيز در  همين مقوله م ی

درباره ترقی خواهى و كنجكاوى عباس ميرزادرسفرنامه های خارجی و نوشته 
آنچه اودرگفتگو با ژوبر، سفير ناپلئون  در ايران  بيان کرده . های داخلی نگاشته اند

)  ٦(اونموده » هواخواه علوم و صنايع اروپايی « و توصيفی كه ژوبراز شخصيت 
و عالقمندی » افكار تجددخواهانه « قام  از ، همچنين آنچه  ميرزا بزرگ قانم م

و خواست نايب السلطنه مبتنی » اصول و رو ش هايی اروپايی « عباس ميرزا به 
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 نمونه هايی ازافكار)٧(برتطابق اوضاع آذربايجان بااين روشها،نوشته است،
آن چنان كه پيش از اين گفتيم ابواب . نوگرای عباس ميرزا نايب السلطنه است

يب السلطنه نيزهمچون او، خواهان اصالحات و تغييروتحول به سبك جمعی نا
ميرزاابوالقاسم .افرادی همچون ميرزا عيسی فراهانی و بعدها پسرش. اروپايی بودند

فراهانی كه هر دومقام قائم مقامى در دربار عباس ميرزا داشتند و يا ميرزا شفيع 
 )٨. (صدراعظم

ت به شيو ه مدرن و غربی در ايران شد، نخستين علتی كه باعث توجه به اصالحا
جنگ هايی بود كه بين ايران و روسيه دردو دوره انجام شد و پيش ازاين، دراين 

آن چه درمدت اين جنگ ها برايران و قشون آن رفت، عباس . باره سخن گفتيم
ميرزا و وزير اوميرزا عيسی قائم مقام را به اين انديشه واداشت كه آنچه روس ها 

ميدان نبرد اين چنين توانا و بی حريف ساخته چيست و چرا قشون ايران از را در 
 آن بی بهره است؟

به نقاط .ميرزا عيسی. در واقع طی اين جنگ ها بودكه عباس ميرزا و ميرزا بزرگ
ضعف كلی قشون پی بردند ودرصدد برآمدند كه از نقاط قوت سپاه روسيه تقليد 

اس ميرزا اثر گذاشته بود كه حتی دربرخورد اين تفاوت به قدری روی عب ٩. كنند
با بيگانگان وگفتگو با آنان نيز نمود داشت؛ به عنوان نمونه در گفتگويی كه عباس 

 )١٠.(ميرزا با ژوبر داشته از راز ترقی آنان و دليل ضعف ايرانی ها پرسيده است
منطقۀ تحت ، تغييرها را از )  ١١( نايب السلطنه با همراهى ميرزا بزرگ قائم مقام

وى سعی كرد با تغييرهايی در اوضاع قضايی .حكمرانی خود، آذربايجان، آغازكرد
و مالی، دستگاه ديوانساالری آذربايجان را انتظامی ببخشد و از برخی اجحاف هاکه 

 :دربارۀمردم می شد، جلوگيری کند 
ّ   حكم اشرف نفاذ يافت كه در هر يک از واليات آذربايجان  ديوان خاص ه .. « بنا كنند                                                            

واميرى صاحب فطانت با يکی ازفضال برای اجرای اوامرشرعيه به ديوان  
 ) ١٢( »...نشينند

همچنين تالش كرد با احيای قنات ها و تعمير ويرانی های آذربايجان ،  كشاورزی 
 :را رونق دهد و امنيت را برقرار سازد

نيک نامی  و  وقنوات منطسمه را صاحبان امالك آباد نموده آبی بروی کار...«
 )١٣(»...خجسته  فرجامى آرند

همچنين برای جلوگيری از اجحاف بر مردم، ترتيبی داد که مواجب  و اسب  
ّ                  چاپارها كه تا آن زمان توس ط مردم تأمين می شد و حت ی موظ ف  به پذيرايی از      ّ                        ّ                         
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عالوه اختصاص مواجب و اسبی برای چاپارها، برای استراحت . چاپارها بودند
 .                  ّ     مهمانخانه هايی مهي ا شودآنها نيز 

            ّ                                                          هر كس ازمترد دين در بار سلطانی  و ساير دول از واليات عبور مينمايند خرجى «
دواب واسب چاپارى واخراجات . جداگانه براى عجزه ورعاياى واليت نيست

عرض راه ومصادف ازاحاد مترددين تا به معارف از عابرين و قاصدين از ايلچيان 
شوكت مدار  خراجات و مصارف عرض راه از سركارتمامى ا... روم و فرنگ

است وكسى را جرأت آن نيست كه توبره كاهى درراهى از رعيتى خواهد يا به 
 ) ١٤( ».                                         ّ      شلتاق منكرجان ضعيفى را در شكنجه ظلم و تعد ى كاهد

ّ     عالوه برآن به اوضاع بهداشتی مردم منطقه نيزتوج ه شد لين بار آبله كوبی .                                             ّ                   برای او        
احان انگليسی اجرا شد ط           ّ درايران توس   ّ                     جر  گو اينكه بدليل  - ق . ه ١٢٢٦زمستان  -  

 )١٥.( بدگمانی دولت و عدم همكاری پزشكان ايرانی ادامه نيافت
                                                             ّ              درهر حال اوضاع بی سامان آذربايجان را نظمی دوباره بخشيد و البت ه بايد گفت كه 

 )١٦. (     ّ             ّ               تا حد  زيادی نيزموف ق به اين كار شد
ّ                           كه انجام شد، فرستادن محص ل برای آموختن زبان و علوم  از جمله امور اصالحی                        

كه ) ١٧( معادن و هنرهای نظامی به كشورهای اروپايی بود. خارجه و استخراج 
گو اينكه اين شخص همۀ ) ١٨( از سوی ميرزاعيسی قائم مقام فراهانی انجام شد

 .                                       ّ               عملكرد خود را منسوب به ولی نعمت خود، عب اس ميرزا می كرد
م به دستور  ١٨١٥/ ق. ه ١٢٣٠الح شيرازى يكى ازجوانانى است كه سالميرزا ص

. چهار نفر ديگر نيز همراه او بودند.   ّ                                    عب اس ميرزا براى تحصيل عازم انگليس شدند
ميرزا رضا صوبه دار توپخانه، ميرزا سيدجعفر پسرميرزا تقى وزير تبريز، ميرزا 

ّ               دمحمجعفر، استاد محم دعلى چخماق ساز ّ     ّ         اين افراد توس ط عب اس ميرزا  مخارج) ١٩.(                             
 ) ٢٠.( نايب السلطنه پرداخت مى شد

ّ                                                        ميرزا صالح، طی  سفرش ازروسيه هم عبورکردکه باميرزا ابوالحسن خان شيرازى               
ّ             ديدارى داشت و مورد توج ه او واقع شد          ّ                             ازجمله فع اليت هاى او در انگلستان ورود .                      

ازگشت به ايران نيزبا  وى پس ازب. م ١٨١٧/ ق.. ه١٢٣٣ - به  فراموشخانه بود
کمک ميرزا جعفرمهندس وابوالحسن خان شيرازى وسرگوراوزلى فراموشخانه 

تحصيل وی در انگلستان شامل حکمت طبيعی ، تاريخ، زبان ). ٢١(تأسيس كرد
                    ّ                                                      التين و فرانسه و البت ه صنعت چاپ بود كه با آوردن  دستگاه چاپی از انگلستان ، 

لين  روزنامه به نام ّ                    تأسيس او  از اين شخص سفرنامه ) ٢٢.( كاغذ اخبار را انجام داد        
 - ای  نيز  به جا مانده  که شرح مسافرت او به انگلستان و ذكر حوادث زمان اقامتش



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٢                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

 .است - البته با رعايت جانب احتياط 
درباره فراماسونرى از شرح و " نويسنده به بيان همۀ مطالب نمی پردازد و مثال

 )  ٢٣( .بسط مطلب خوددارى می كند
ّ                                                    از محص لين ديگر، محم دعلى چخماق ساز بود كه به دليل موقعيت ويژه اش از او              ّ      

او كه در كارگاه اسلحه سازى در تبريز مشغول بوده، براى آموختن . ياد مى كنيم
فى مى شود ّ          اسلحه سازى و توس ط ميرزا صالح براى تحصيل درانگلستان معر                                        ّ                 )٢٤ 

ّ               كه در ازاى كار مج انى دركارخانۀ ) اسلحه سازى در انگلستان، كارآموزى مى                 
ّ      اين شخص درمد ت حضورش در انگلستان بدون اط الع و )  ٢٥.( كرده است                           ّ            

مشورت دوستانش، دخترى انگليسى را مطابق آداب انگلستان در كليسا به عقد خود 
به هر . درمى آورد كه به اين سبب مورد بى اعتنايى دوستانش نيز قرارمى گيرد

                            ّ                               ا با خود به ايران آورد والبت ه همسرش با زنان حرم وليعهد رفت حال او همسرش ر
ّ                     پس از بازگشت، ميرزا محم د على در جرگۀ نجباى )  ٢٦.( و آمد نيز پيدا كرد                       

ايران درآمد و با آنچه كه در انگلستان آموخته بود، دستگاه توپ ريزى ساخت كه 
 ) ٢٧. (روزانه يك عراده توپ سوار مى كرد

از جمله پيش از اين در سال . نيز به خارج از ايران فرستاده شدند   ّ          محص لين ديگرى 
م دو دانشجو به انگليس اعزام شدند تا در زمينه هاى علمى و ١٨١١/ ق.. ه ١٢٢٦

           ّ          ّ                     ّ      كاظم پسر نق اش باشى عب اس ميرزابراى تحصيل نق اشى و . صنعتى تحصيل كنند
ّ    صيل طب  و                                       ّ               حاجى بابا افشارپسريكى ازصاحب منصبان عب اس ميرزابراى تح      

لى پس از هيجده ماه به مرض سل درگذشت ودرانگلستان مدفون )  ٢٨( شيمى ّ                                                       او   
، پس از بازگشت به  مى با راه يافتن به دانشگاه آكسفورد و تحصيل طب  ّ                   شد و دو                                               ّ       

همچنين وى در .                                      ّ                  ايران به عنوان حكيم باشى در دستگاه عب اس ميرزا مشغول بود
از قتل گريبايدوف    عذرخواهى   براى   ه                   ّ               سفر خسروميرزا پسرعب اس ميرزابه روسي

 ) ٢٩(بود   او   باشى   حكيم   روسی در ايران ،
م نيز دانشجويان ديگری  به اروپا  ١٨١٦م پنج نفربه فرانسه و سال  ١٨١٤سال 

عباس ميرزا در پيمان نامه هايی که ب دول  بيگانه منعقد  می شد  ) ٣٠(اعزام شدند 
ژنرال . زمينه استقبال می کرد    اين   در   آنها   پيشنهاد از   به اين مطلب توجه داشت و

گاردان که به عنوان سفيرفرانسه وبه همراهی  تعدادی مستشار نظامی وارد  تهران 
ّ  تعه د شده بود ،   به    تعليم   و    تحصيل   برای   ايرانی    جوان   تعدادی    ساله   هر   كه   كرد   

پيشنهادی که بعدها  مورد توجه  سرهارفورد  جونز انگليسی ) . ٣١(پاريس بفرستد 
 )٣٢.(                ً                  قرار گرفت و عينا   به ايران اعالم شد
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ازکشوروآشنايی دانشجويان بامظاهر متفاوت بيرون از    خارج   به   دانشجو   اعزام
.  مرزهای ايران، منجر  به ايجاد تفکرات و نگرش  های جديد در اين افراد می شد

شان، دچار تحوالت فگری می  تحصيل   محيط   فرهنگ   از   تأثيرپذيرى دانشجويان
  فنون و   كارگيرى   و   ورود که نتيجۀ آن به شکل تغييرات ظاهری، همچون  شدند
نظامی ، و صنعت   کتب، نقشه کشی به شيوۀ مهندسی    ترجمه   همچون  -جديد   علوم
حکومت، آزادی وقانون عيان می  چون   اهيمىمف   به   نسبت   نوگرايى ذهنى  يا   -چاپ

ً اينان عموما  . شد      ً معموال    ايران   به   بازگشت از   پس  و   زادگان بودند   زبزرگا            
مصدرمشاغل و مناصب دولتی می شدند، اهميت اين تغيير وتحول را می توان 

  .دريافت
و فنونی  چون وی در زمينه علوم  . از نمونۀ  اين افراد است ميرزاصالح شيرازی 

 محدوديت   و   عمومى    وانتخابات    قانون    چون   مفاهيمى    همچنين چاپ،صنعت 
تأثير پذيری  ذهن  گر   نشان    كه   كند   بيان مى . را   مطالبى   اروپا،   در   شاه    اختيارات   

  )٣٣.(وی  از انهاست
    مقام   قائم   عيسى   ميرزا و  او    هاى   سياست   با   نيز   السلطنه   نايب   ميرزا     ّ  عب اس دربار

به عنوان . فراهانی، تبديل به مکانی برای پرورش افکار و آرای  نوين  شده بود 
مثال ميرزادمحم تقی امير کبير که بعدها صدراعظم  ناصر الدين شاه قاجار شد و با 

زد، در دربار    صنايعى   پرورش   و   ايجاد   يا   و   دارالفنون  نوگرايی دست به تأسيس 
وی که  در جريان سفر خسرو ميرزا  به روسيه همراه  . عباس ميرزا رشد کرده بود

مشاهداتش درطول اين سفر و همچنين محيط دربار عباس ميرزا    او بود، تحت تأثير
قرار گرفت و همين به شكل گيرى اقدامات اصالحى و در سال هاى صدارتش 

رزا عيسى قائم مقام نيز از هركمك يا پيشنهادى از سوى خارجيان براى مي. انجاميد
آموختن و اقتباس متون آنها، استقبال مى كرد؛ كه اين عمل نيز به شكل گيرى افكار 

 .و آرا جديد مى انجاميد
عمده اصالحات درگسترۀ نظامی گری بود كه به فرمان وليعهد در همۀ اركان اعم 

براى ايجاد تغيير . طرز ادارۀ سپاه، می بايست اجرا می شداز ظاهر افراد قشون يا 
نخست مربيان . در قشون به سبك اروپايى، از مستشاران نظامى بيگانه استفاده شد

ّ               روسى كه از مردم قره باغ و نخجوان بودند و از زمان آقامحم دخان به ايران                                                        
ولى هنگامی  ٣٥ .تعليم سپاه ايران را بر عهده گرفتند) ٣٤( مهاجرت كرده بودند،

                                ّ                                                كه فرانسويان به عنوان دوستی و ات حاد  با ايران به ايران آمدند،  و سفيری  نيز  از 
ايران  به فرانسه رفت تا قراردادی براين مبنا با ناپلئون بناپارت  امپراتور 
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ّ                                       نيز  توج ه  به برنامه های اصالحی از نظر دور نبود. فرانسويان  امضا کند         . 
/ ق. هـ ١٢٢٢صفر  ٢٥هفتم قرارداد فين كن اشتاين امضا شده  در        ّ        در ماد  ۀ ششم و

 :چنين آمده.م ١٨٠٧مه  ٤
چون اعليحضرت  پادشاه  ايران مايل است  که پياده نظام و توپخانه و :    ّ    ماد ۀششم« 

ّ                              استحكامات خود را بر طبق اصول  اروپايی منظ م  نمايد ، اعليحضرت امپراتور                                          
ّ                                       ، متعه د می شود كه توپ های صحرايی و  تفنگ ها فرانسويان و پادشاه ايتاليا      

          ».وسرنيزه هايی كه اعليحضرت پادشاه ايران الزم دارد، برای او تدارك نمايد
 )٣٦ ( 

ّ                                               در ماد ۀ هفتم نيز فرانسه  تعه د کرد  که هر اندازه صاحب منصب توپخانه و مهندس                       ّ      
بر مبنای همين اصل )  ٣٧.( دو پياده نظام كه ايران بخواهد در اختيارش قرارده

بود  که درهيأت همراه گاردان، تعدادى مهندس نظامى و صاحب منصب  توپخانه  
حضور داشتند که بنا  به در خواست حكومت ايران و دستور ناپلئون، مى بايست 
چگونگى ساخت استحكامات جديد و نظامى گرى اروپايى را به قشون ايران مى 

 ) ٣٨.( آموختند
ّ            توس ط مسيو المى . با آموزش هندسه و ساختمان سازی به جوانان ايرانی هم زمان   

ساختن و يا تعمير قلعه های نظامی نيز در  - )  ٣٩( از اعضای هيأت همراه گاردان
                                  ّ   از جمله قلعه هاى نظامى چون قلعۀ عب اس . دستور كار قرار گرفته و اجرا می شد

النجيق و تعمير ايروان و ساختن آباد و قلعۀ يزدآباد نخجوان و قلعۀ خوى و حصار
از جمله اقدامات هيأت همراه گاردان، راه اندازى كارخانه )  ٤٠.( حصار تبريز

ّ                                     توپ سازى در اصفهان توس ط سزوان فابويه، ازافسران توپخانه بود  ١٢٢٢ذيحجه  -                      
مخارج راه اندازى اين كارخانه به عهده حكومت )  ٤١( م ١٨٠٨فوريه / ق.. ه

خان پسر حاج دمحمحسين خان ... نايب الحكومه اصفهان، عبدا. شد اصفهان گذاشته
امين الدوله اصفهان و وزير ماليۀ دربار فتحعليشاه بود؛ و از آنجا كه راضى به 
پرداخت مخارج كارهاى فابويه نبود، با گزارش هاى نادرست، سعى در كارشكنى 

ردار نبود، ولى فابويه از همراهى هيچ كس برخو)  ٤٢. ( در عملكرد او داشت
ّ                               ام ا زمانى توپ ها را براى آزمايش )  ٤٣.( توانست بيست توپ سنگين آماده كند  

در نهايت، بى آنكه . عرضه كرد كه روابط ايران و فرانسه رو به تيرگى مى رفت
كارش را به پايان رسانده باشد، از سوى گاردان به تهران احضار شد و پس از او 

 ) ٤٤.(  هم كارش ادامه نيافت
پس از خروج فرانسوى ها از ايران و جايگزينى انگليسى ها، طبق توافق به عمل 
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از جمله اين )  ٤٥. (        ّ                     جاى معل مان فرانسوى را گرفتند          ّ           آمده، مرب يان انگليسى
مربيان، افسران نظامى چون مونتيت و ليندسى بودند كه به همراه سرجان مالكم به 

آموزش توپخانه ايران به عهدۀ )  ٤٦.( دم به ايران آمدن ١٨١٠/ ق. ه  ١٢٢٥سال 
                        ّ                         و در كنار آن لباس های مت حدالشكل به رنگ های يكسان ) ٤٧( ليندسى گذاشته شد

لباس پياده نظام از ماهوت آبى يا قرمز و لباس توپچى ها از ماهوت آبی  . معمول شد
زين چكمه نيز جايگ. بود که با شلواری سفيد  و  گشاد و كاله پوستى تكميل مى شد

ّ                                             باروت  توس ط  خود ايرانيها ساخته مى شد و توپ ها و تفنگ )  ٤٨( كفش شده بود؛          
«                                     ّ                                     ها از روی نمونه های انگليسی بود و حت ی افرادی را برای آموختن اين شيوه به  

 )  ٤٩. ( فرستادند» فرنگ
ّ                                                                        با توج ه به ساختار ايلياتى  قشون  و اين مهم  که متابعت  افراد ايل  از رئيس، بر       

ّ                   ّ                                   متابعت از فرمانده كل  سپاه ارجح بود، عب اس ميرزا  در ساختار فرماندهی قشون                      
در دسته بندى جديد نظامى، ترتيب ايلى سابق به هم مى . نيز تغييراتی ايجاد كرد

صدور حكم نيز تنها از طريق . خورد و رؤسای  هرايل برايل خود حکم نمی راندند
 ٥٠.( انجام مى پذيرفت - امراى معتمدش بودندكه از - نايب السلطنه يا منصوبين او 

                                                       ّ                 از سپاهى كه به اين ترتيب تربيت شد پس از اختصاص شاه،  عد ه ای از آنها  با ) 
      ّ       اين عد ه شامل .                             ّ            ّ                    نام  جانباز به خدمت شاه، بقي ه زير نظر عب اس ميرزا قرار گرفتند

پچى كه براى                                                          ّ    دوازده گروهان  پياده  به سرباز ، يک اسواران سوار  و يك عد ه تو
اده توپ كافى بود مى شدند ّ                         بيست عر         ).٥١  ( 

همان طور كه در برخی موارد کار  اصالحات  به خوبی  پيشرفت مى كرد، با 
پيشرفت كار بيشتر به دليل پشتكار و دلگرمی . موانع و مشكالتی نيز روبرو شد

بود و و همراهانش در نتيجه گرفتن هر چه زودتر از كار )  ٥٢(    ّ         عب اس ميرزا 
                                                            ّ         همچنين همراهی گروهی كه سود خويش را در همدلی با برنامه های عب اس ميرزا 

 ) ٥٣.( می ديدند
در متون مربوط به اين دوره می بينيم كه بسيارسعی شده از كمك و همراهی 
روحانيت به عنوان يكی از اصلی ترين  گروه های  مرجع  و اسالمی  کردن 

با نظامی که »  جنگ فرنگ « مانند سازی ه. مفاهيم اصالحات  استفاده  شود
به آن اشاره كرده توسط نايب السلطنه و اينكه مخالفان » قرآن حميد« خداوند  در 

يا كمك گرفتن از استعارات و )  ٥٤( مسلمانان  همان قاعده را به دست گرفته اند
اس                ّ همچنين واكنش عب  ) .  ٥٥( » زنده کردن  قاعده قديمه « تشبيهات قرآنی برای

ميرزا به مقاومت مردم در حفظ عادات و روش های سابق، به صورت همراهی با 
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سپاهيانی كه تمرينهای جديد جنگی می كردند و يا پوشيدن لباس های نظامی 
از عواملی بود كه به پيشرفت و تسريع امور اصالحی كمك شايانی )   ٥٦( فرنگی

حی جديد، به صورت فتاوی گذشته از آن همراهی روحانيت با امور اصال. می كرد
و احكامی كه در تأييد آنها ارايه می دادند و مخصوصأ تشويق های ميرزا بزرگ 

ّ      نيز عامل تسريع كنندۀمهم ى بود)  ٥٧(  در اين زمينه  يكی از علمای برجسته .                       
ّ                                            پرچم های جديد ساخته شده توس ط انگليسی ها برای ارتش ايران را ستوده و از                            

كه آنها را مانند پرچم پيامبر اسالم انگارند و برای حفظ آن نظاميان خواسته بود 
 )  ٥٨.(  جان ببازند

ولى پس از اجراى برنامه هاى اصالحى به . روند اصالحات پيشرفت خوبى داشت
                                                   ً           ويژه در قشون، ناسازگارى ميان عرف وتغييرهاى جديد،عمال  امكان رشد 

ها به عنوان نظام رعيتى و ازسوى ديگر، آنچه سال . اصالحات را از بين مى برد
                                           ّ                        ايلی درادارۀامورمربوط به سپاه رايج بود و عب اس ميرزا با تغيير مناصب 

تبعات اعزام . فرماندهى، قصد دگرگونى آن را داشت، ازموانع ديگراصالحات اند
                                          ّ                 ً        دانشجوبه خارج از كشوروهمچنين وجود رقبای عب اس ميرزا که معموال  از کمک 

                                        ّ           يرزا و حربۀ مذهبى آنها درناتوان ساختن عب اس ميرزا و                  ّ    روحانيون مخالف عب اس م
گرفتن جايگاه وليعهدی از او استمداد مى جستند نيز درچگونگى روند اصالحات 

آنچه به شکل گيری اين موانع امور اصالحی انجاميد و تأثيرى كه اين .    ّ      مؤث ربودند
خواهيم  موانع بر اصالحات داشتند، از موارديست که در فصل آينده به آن 

 .پرداخت
 فرجام اصالحات 

 
اگرچه در ظاهر، روند امور اصالحی حاكی از پيشرفت كار و بهبود اوضاع بود، 

         ّ   اگر چه عب اس .               ّ                                            ولی عوامل متعد دی اجازۀ به نتيجه رسيدن امر اصالحات  را نداد 
م مملكت پس از پدرش فرد  ّ                        ميرزا  به عنوان نايب السلطنه ی ايران و شخص دو                                              

ود  و عالوه  براين اختيار امور سپاه ايران و ايالت ثروتمند آذربايجان قدرتمندی ب
ّ                 را نيزدردست داشت، ولی رقبای قدرتمند او در داخل، كه توس ط بيگانگان صاحب                                                       
نفوذ در دربار، حمايت می شدند هر كدام به اندازه پشتوانه ای كه داشتند بر اساس 

حی و احساس خطر از اين اغراض شخصی يا توجيه نشدن دربارۀ امور اصال
جانب، نه تنها او را در راه اصالحات ياری نرساندند، بلكه هر جا توانستند، مانعی 

                                        ّ        تا اينكه سرانجام با مرگ عباس ميرزا تا مد تها بعد . بر سر راه اصالحات ساختند
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گواينكه كندی در كار اصالحات، پيش از . امور اصالحی عقيم مانده و دنبال نشد
                          ّ                                     ميرزا نيز نشانگر دلسردی عب اس ميرزا بود كه دراين باره و دربار ۀ       ّ   مرگ عب اس 

 .موانع اصالحات در حيطۀ سه بخش دربار، سپاه و نهاد دين سخن خواهيم گفت
 

 موانع مربوط به دربار 
 

. شاه به عنوان فرد مطلق العنان مملكت به استبدادی ترين شيوۀ ممكن، حكم می راند
گاهی امور جزئی را به . و خواست او بستگی داشتدر واقع همۀ امور به نظر 

ل می كرد، ولی تغييرها واصالحاتی با اين گستره و عمق چيزی  ّ                                                        زيردستانش محو              
. نبود كه بدون نظر مساعد و پشتيبانی شاه شروع شود تا چه رسدكه به جايی برسد

شاه، باالترين جايگاه كشور و صاحب جان و مال همه ی افراد از صدر تا ذيل 
همگان رعايای او بودند و اين در برگيرنده تك تك انسانهايی بود كه در . كشور بود

از ويژگی های . خواه فرزندانش باشند يا افراد كوچه و بازار. قلمرو او می زيستند
آنچنان كه گاردان می گويد )  ٥٩.( بارز و شناسه فتحعليشاه خساست او بود
بود، ولی عشق او به پول اجازه به  فتحعليشاه خزانه هنگفتی جمع آوری كرده

اين ويژگی شاه  از جمله  در جريان  )   ٦٠.( جريان افتادن اين ثروت را نميداد
م، زمانی كه پرداخت غرامت به تعويق افتاد و باعث تهديد  ّ                                                      پرداخت غرامت   دو                  

ولی آنچه اينك مورد نظر ماست، تأمين هزينه های . روسها شد، خطرساز شد
او پادشاه كشوری بود كه هنوز . ايران است كه رقم ناچيزی نبود اصالحات قشون

قشون كار آمد و هماهنگی نداشت و پيوسته از ايالتی بود که  وفاداری  و راستی  
 .شان با شاه  در گروگان هايی بود كه نزد شاه داشتند

او پادشاه سلسله ای شده بود  که هنوزدرنخستين جنبشهای استوارسازی بود وبا 
ود اوضاع آشفته ی زمانش، بايد با چيرگی برهماوردان درونی ، با بيگانگان که وج

چارلز . به زودی ازشمال وغرب يورش می آوردند نيزدست وپنجه نرم می كرد
 :عيسوی نوسينده تاريخ اقتصادی ايران می نويسد

نيروی نظامی ايران بسيار ضعيف  بود،  تشکيالت اداری اش  کارآيی زيادی 
نظام مالی اش بسيار فرسوده و كهنه بود و نهاد تربيتی و آموزشی اش رو نداشت، 

  ٦١. »به توسعه نرفته بود
رشاه از قشون ، ايالت و عشايری بودند که با )  ٦٢(» گرزن« به گفتۀ  ّ                                          تصو    

افتخاربرای او می جنگيدند ومواجبشان هم از راه غارت و  راهزنی تأمين می شد و 
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هم با اين ترتيب نمی توانست ديدگاه های اصالحيش    ّ                   عب اس ميرزای به اصالحات
ّ                      گواينكه ناتوانی عب اس ميرزا با توج ه به خساست پدر و تهی )  ٦٣.( را عملی سازد               ّ                  

شدن خزانۀ خود اوبه خاطر جنگ و هزينه اصالحات، سركوبی ياغيان آذربايجان 
از )  ٦٤.( و از دست دادن گرجستان و درآمدهای مربوط به آن، قابل درك است

سوی ديگر استبداد شاه نيز كه تنها قانون حكمفرما در مملكت بود، هيچ كمكی به 
ّ        چه در اين موارد اگر شاه، شخصی غافل يا بی توج ه باشد . امور اصالحی نمی كرد                                            

 .تنها نتيجه خود رأيی افراد و بی سامانی امور خواهد بود
س از دستيابی بر ايران، آنچنان كه ويلم فلور در كتاب خود می نويسد، قاجارها پ

. بی آنكه نظم نويی بيافرينند. »ارادۀ خود را بر وضع  موجود  تحميل  کردند « تنها 
حاميان « بنابراين بزرگان و اشراف پيشين نيز كه در جايگاه خود ماندند ، تنها  به 

اين بيش ازهرچيز در برخورد با فرمانداران، مردم، )  ٦٥( ».قاجار  مبدل شدند
در اين ميان بيش از .          ّ                                      نيان و حت ی نزديكانش هوشياری شاه را بر می انگيختروحا

برای گسترش و )  ٦٦.( هر چيز توانايی شخصی او بود كه كارها را پيش می برد
استواری نيرويش در سراسر ايران، فرزندان وافراد ايل قاجاری را در جايگاه ها و 

ّ                  پايگاه های مهم  سراسرمملكت گماشت ی اين كار، خطر آشوب ول)  ٦٧.(              
                                                               ّ         خواهندگان پادشاهی يا كمينه وليعهدی، كه احساس برابری با شاه و عب اس ميرزا 

اين خطر را نيز خرد و توان شخص شاه . نايب السلطنه داشتند را افزايش می داد
 .می بايست چاره می كرد

اين نبود تامين جانی و مالی در برابر شاه، بخش جدا نشدنی كار حكومتی بود؛ و 
دو . دربرگيرندۀ تمام دوره ها و بخش های ديوانساالری و سپاهى گری می شد

 :برآيند مستقيم اين امر عبارت بود از
: رشد بی رويۀ  كنكاش بى اعتمادى نسبت  به يکديگر  در ميان دولتيان   -  ١

نخست برای از ميان بردن رقبای احتمالی و سپس برای محبوب تر نزديك تر شدن  
 .شاه به شخص 

تنها   –گسترش خيانت نسبت  به شاه  به صورت وابستگی به نيروهای  بيگانه  -   ٢
شاهی که از نيروی . قدرت هايی که  می توانستند آنها را در برابر شاه پشتيبانى کنند

 .بيگانه درانديشه  و پرهيز ز بود
زی                ّ                               ّ                 همچنين رقباى عب اس ميرزا که هرگونه پيشرفت کارعب اس ميرزا، از پيرو

درجنگ ها تا اصالحات جديد را برنمی تافتند، به بدگويی وكارشكنی دربارۀ او نزد 
وزيراوقائم مقام ميرزا بزرگ نيز )  ٦٨.( شاه، در پنهان و آشكارمی پرداختند
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پشتيبانی اوازاقدامات اصالحی ولی نعمتش، )  ٦٩.(            ّ                دشمنان متعد د و فراوانی داشت
به جهت  پيروی از . فت ها  قرار می داداو را نيز در معرض تهمت ها و مخال

اقدامات اصالحی، فرستادن دانشجوبه اروپا وآموزش زبان و علوم و فنون اروپايی 
را تشويق و  ترويج پيشنهاد جيمزموريه درباره دريافت كتاب ويا هرچيزديگری كه 

 ) ٧٠.( دررفع نقايص مفيد واقع شود، باخوشحالی استقبال مى كرد
ّ                               ايجان به عنوان  انسانی  بسيار مهم   و ثروتمند  به وليعهد واگذار فرماندارى آذرب                                 

 - روس و عثمانی - جايگاه استراتژيك مرزی و همسايگی با دو كشور نيرومند. شد
ّ                                       اهم يت سپاه آذربايجان را بيش از پيش می كرد   . 

از سوی ديگر آذربايجان مهم ترين مرز روابط و داد و ستد خارجی به شمار مى 
به ويژه جايگاه )  ٧١.( نظر اقتصادی نيز سرزمين زرخيزی بود رفت و از

آذربايجان به عنوان مهم ترين مرز ورود و خروج سفرا و نمايندگان بيگانه، 
 .فرماندار اين ايالت را در جايگاه كارسازى در سياست خارجى قرار مى داد

ّ  از مهم ترين دشمنان عب اس ميرزا، رقيب عمدۀ او در وليعهدی، محم د علی ميرزا                      ّ                                     
دولتشاه فرزند بزرگ شاه بود كه برای كارشكنی در اصالحات، آنها را مخالف 

. دو دستگی آشكاری ميان پسران فتحعليشاه وجود داشت)  ٧٢.( اسالم جلوه می داد
                        ّ                                          گروهى كه پيرو وليعهدی عب اس ميرزا بودند و دسته ای كه وليعهدی برادر 

ّ                         بزرگترش محم دعلی ميرزا را می خواستند ّ                   ناكامى محم دعلی ميرزا به اين )   ٧٣(  .                    
دليل بود كه مادرش از قاجارنبود؛ ولی داليل ديگر ريشه در رفتار او در كودكی و 
ّ                                                              خشم آقامحم دشاه بر او و سپس كج رفتاريهای او درجوانی و سركشی او در برابر           

ّ                او وليعهدی را با تكيه به بزرگسالى، حق  خود می دانست و. پدر تاجدارش داشت از                                      
  ّ                    حت ی در برابر پدر باكى )  ٧٤)                              ّ         گفتن اين خواهش و بدگويی از عب اس ميرزا 

                                            ّ          روزی كه به فرمان شاه و به نشانه ی وليعهدی عب اس ميرزا، )     ٧٥. ( نداشت
ّ                              همه به جز وليعهد از بستن شمشيرمنع شدند، محم دعلی ميرزا شمشير بسته و آواز                                            

                                 ّ   ند و نيز گفت كه آمادگی نبرد با عب اس داد كه بايد شمشير را به زور از او بگير
در راستاى هماوردى با وليعهد، او به هر كاری دست می )  ٧٦. (ميرزا را دارد

      ّ                                                                 زد؛ حت ی از همدستی با بيگانگانی چون يرمولف نماينده جنگ خواه روسيه كه به 
                  ّ                                                        دليل پايداريهاى عب اس ميرزا در برابر خواستهای او، دل خوشی از وليعهد نداشت، 

                                       ّ            دشمنان  وليعهد از هرگونه  سنگ اندازی حت ی در بحرانی .  نيز باكى نداشت) ٧٧(
) ٧٨(ترين فرآيندها چون رويدادهاى مربوط به جنگ نيز خودداری نمی كردند 

                                                               ّ      وبرای سر شکسته کردن   وجلوگيری از پيروزى نوگرايى هايش، او را مت هم به 
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 )  ٧٩. ( فرنگی مآبی می كردند
ه به آداب و رسوم قديمی عالقمند و از آداب فرنگی بيزاربوده      ً          ظاهرا اين شاهزاد

ّ               ولی رقابت او باعب اس ميرزا و اينكه وليعهدی را حق  خود می دانست )   ٨٠. (است                              ّ                 
همچنين همين شخص، سپاهی با آموزش ها و روش های .  را نبايد فراموش کرد

          ّ         مخالفان عب اس ميرزا به هر حال  او توانست  ساير رقبا  و )   ٨١(فرنگی ايجاد كرد
در دربار و قشون و هر كجا كه اين مخالفت می توانست مثمرثمر باشد، را به خود 

                                                         ّ  اين مخالفت ها كه هميشه هم پنهان نمی ماند،  گاه  تا سر  حد   )   ٨٢. ( جلب كند
د  در ميدان جنگ  نيز پيش ميرفت و از اين نمونه است نافرمانى اللهيار آصف  ّ                                                                        تمر    

م ايران  و روس به دليل حس  برترى نسبت الدوله  داي ّ             ی عب اس ميرزا  درجنگ  دو                           ّ                   ّ    
به وليعهد؛ و يا آنچه پس ازدرخواست غرامت  روس ها پس  از فتح  تبريز دريكد 
                    ّ                                           ستگی عليه وليعهدی عب اس ميرزا ودرخواست جانشينی حسنعلی ميرزاشجاع 

پرداختن به اين            ّ           ّ           مخالفان عب اس ميرزا مد عی بودند كه)  ٨٣. (السلطنه روی داد
                             ً                                      ّ         امور و تقليد ازبيگانگان، اصوال  اقدامات كفرآميزی است وبر اين مبنا، عب اس ميرزا 

  ) ٨٤.( شايستگی وليعهدی را ندارد
 

 موانع مربوط به قشون  
 

بيشتر رقبای عبۀاس ميرزا يا فرزندان شاه بودند كه به نوعی احساس برابری و 
از خوانين و رؤسای ايالتی كه به نوعی همطرازی نسبت به وليعهد داشتند، يا 

عادت به حكومت نيمه خودمختار داشتند و اكنون انضباط جديد فرنگی مآبانه وليعهد 
را برنمی تافتند و از سوی ديگر اراده  ای كه وليعهد در اين راه بروز می داد و 

سای       ً                                                              احتماال  به هم خوردگی نظم ايلياتی می انجاميد، نمی توانست مورد تأييد رؤ
 .ايالتی باشد كه هستۀ اصلی قشون ايران را تشكيل می دادند

.( به هنگام نبرد، هر ايل بايست به نسبت جمعيتش، شمارى جنگجو به قشون بدهد
اين سربازان در كار سپاهى گری و در قشون، تنها از سركردۀ خويش، )  ٨٥

ی ايل و طايفه، رؤسا)  ٨٦.(                        ً                        فرمانبری داشتند كه حتما  از طايفۀ ايشان بوده است
سران . فرماندهان راستين اهل ايل بودند و فرمان ايشان، سخن آغاز و پايان ايل بود

ايل های هم پيمان قاجاريه، معتمد شاه بوده و ازسوی او، ايل خود و سرزمين زير 
ّ           اينان به عنوان سران سپاهى از اهم يت و بهره . نفوذشان را نگهبانى می كردند                                

ّ   ودر تصميم گيری های مهم طرف توج ه )  ٨٧( رخوردارمندى هاى فراوانی ب                              
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افزون بر ايل ها، فرمانداران و شاهزادگانی كه فرمانروايى سرزمينى را در . بودند
ّ                                                       دست داشتند نيز موظ ف  به تأمين افراد برای قشون  بودند که  بيشترشان يا از                   

اورزان  که در سپاهيان ويژۀ فرماندار بوده يا افراد تازه كار کوی و برزن و کش
 ) ٨٨.( جريان سربازگيری برای جنگ، به خدمت قشون درآمده بودند

                                                                        ّ انضباطی كه وليعهد قصد داشت  در قشون پياده کند ، نفوذ رؤسای  ايل را تا حد  
 .زيادی از بين می برد

پيش از اين روال بر اين بود که سربازان  تنها فرمانده خود فرمانبری داشتند، ولی 
افراد و آحاد  افواج نظام رعايت ايليت و « ر كرده بود که در نظام جديد           ّ وليعهد مقر  

رعيتی  صاحب طايفه و حاكمی ننمايند و در تمامی مراتب مناصب نظر ايشان بر 
باشد و  به حكم او تابع امير نظام و صاحب )  وليعهد( حکم و فرمان  آن حضرت 

ل منصبان واالمقام بوده باشند و اختيار عزل را به  ّ   احدی از صاحب منصبان محو                        
پيداست كه چنين فرمانی چه واكنشی در پی خواهد داشت، به )  ٨٩. ( »نفرمود

ويژه اينكه برای نظارت بر اجراى اين امور و رسيدگی به مسائل قضايی نظامی، 
ر اينكه تغييرهای   )  ٩٠.(محاكمی نيزبه فرمان وليعهد تشكيل شد ّ                    سران ايل به تصو                

ّ                                               اهم يت و اعتبارشان می کاهد  و نبايد ميدان را برای  جديد از نفوذ و » فرنگی ها «   
 ) ٩١.( خالی کرد ، با اصالحات جديد مخالف بودند

گذشته از سران ايل ها، دولتمردان و حكمرانان مناطق نيز چنين شيوه ای را در 
از آن جمله رفتاری كه حكمران اصفهان با فابويه فرانسوی كه برای . پيش داشتند

ر درامر ت ّ         وپ سازی به اصفهان رفته بود، در پيش گرفته بود و كارشكنی های مكر                                                               
توپسازی او صورت می داد، از اين نمونه است؛ تنها به اين دليل كه مخارج اين 

خرابى راه ها و بی خبر ماندن )  ٩٢.( كار را بايد حكمران اصفهان می پرداخت
يش به راكد ماندن امور اصالحی شاه از چنين اوضاعی در مناطق دورتر بيش از پ

گو اينكه تغييرهای سريع در اوضاع سياسی و رابطه با كشورهای . می انجاميد
بيگانه ای كه امور اصالحی را دردست داشتند نيز خود باعث نوعی بی سامانی و 

جايگزينی پياپی گروه های مستشاران نظامی و در نتيجه تغيير . بی نتيجگی می شد
ّ                 آموزشی نظامی كه هركدام مربوط به نوع خاص ی ازنظامی گری و در برنامه های                                        

متفاوت با شيوه پيش بود، خود به كند شدن و بی نتيجگی اصالحات نظامی دامن 
 .می زد؛ گو اينكه هيچ برنامه ای نيز به انجام درست و كامل نمی رسيد

، عليرغم به عنوان نمونه ناتمام ماندن كار فابويه كه در مسير پيشبرد توپ سازی
                                                  ً                        مشكالتی كه حاكم اصفهان برای او فراهم می كرد، تقريبا  به نتيجه رسيده بود، از 
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از سوی ديگر سپاهی كه درابتدايی ترين شئون نظامی گری )  ٩٣.( اين دست است
از جمله پرداخت مواجب و دريافت اسلحه و ايجاد انضباط نظامی دچاردشواری 

قيود و روش های نويی كه هيچگونه زمينه  تن به پذيرش)  ٩٤( های فراوان است،
 .سازی ذهنی مناسبی نيز در اين باره نداشته است نخواهد داد

خوی و ويژگى ايلياتی، ازآنجا  که بر توانمندی  يا ناتوانائی سپاه تأثير  گذار بوده ،  
با . بيشتر عشاير بی سواد و به دور از پرورش شهری بودند . درخور گفتگو است

ابان گردی و  پيامدهاى آن كه عبارتست از روح  سرکش و آزاد  و بيزار  زندگی بي
نوع زندگی آنان، )   ٩٥.( برخوردار نبودند» تربيت علمی « از بند ، خو کرده و از

)   ٩٦.( ايشان را توانا و در برخورد با دشواريهای زندگی شان، چاالك نموده بود
ولی بيابان گردی، آنها را . زنی می كردندچندان پايبند  و سختگير نبوده و گاهى راه

وابستگی و سرسپردگيشان به قبيله، )  ٩٧.( مهمان دوست و جوانمرد نيز نموده بود
به طوری كه بدون نام بردن از مليتشان، خود را با نام قبيله مى . شگفت آور است

 ) ٩٨.( شناسانند
ا جنگجويانی  توانا پاسداشت هميشگی از خود و خويشان و گاهی راهزنی ، آنان ر

و زبردست، ساخته بود؛ ولی البتۀه اين تنها در چارچوب پاسدارى  از يک قبيله  و 
با اين وجود، ايشان پشتوانۀ اصلی شاه در سپاهى . نبرد ميان قبايل  است و نه بيشتر

ّ                                                       ام ا از ياد نمی بريم كه بهره گيرى از اين نيرو هميشگی نبود)  ٩٩.( گرى بودند   .
ها در فصول گرم به سپاهى گرى می پرداختند و به هرحال زمستان نزد ايل اينان تن

 )  ١٠٠.( خود بر می گشتند
پيش ازاين گفتيم كه چندان پايبند نبودند به اين معنی که درنبرد  چندان به پيروزی 

ّ          خواسته آنان بيشترچپاول وغنيمت گرفتن بود كه اگر ميس ر مى شد، .نمی انديشيدند                                                  
ّ   پيروزی اهم يت ّ                                  چندانی نداشت و اگرميس ر نمى شد و پيروز هم نمى شدند، به                                

 ) ١٠١.( زودى پس مى نشستند
                                                                   ً           برای پيشبرد برنامه های اصالحی بين نظاميان ايرانی يا همان افراد عمدتا  ايلياتی و 
ّ                  ّ                                  روستايی، با روحيات خاص  خود و باورهای سن تی، نياز به تغييرات اساسی افكار و                       

                                                ّ  ها دست نخورده باقی مانده بود و اكنون بايد ظرف مد ت خلقياتی بود كه قرن 
كوتاهی تغيير می يافت و پذيرای روش افرادی می شد كه هميشه كافر، نجس، 

ر می شدند ّ          بيگانه و مطرود تصو  درست است كه ايران هميشه با كشورهای .                  
ّ                ً  همسايه و بيگانه روابط تجاری و گاه فرهنگی داشته است؛ ام ا اينان ، عمدتا  م سلمان                                                      

بودند و ايران پس از صفويان، اگر چه با بيگانگان مسيحی فرنگی آشنا بود، ولی 
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            ّ                ايرانيان تعل ق خاطر عجيبی به . پذيرش آداب و امور آنان، هرگز مورد تأييد نبود
                   ّ                                                       راه و رسوم كهن و سن تی خويش در هر زمينه داشتند و در برابر هر گونه تغيير در 

ّ            د به تغييری كه توس ط بيگانگان چه رس» آن مقاومت می كردند،  اعمال » كافر«                  
 :كوتزبوئه روسی كه از نزديك احوال ايرانيان را شاهد بوده می گويد)  ١٠٢.( شود
ّ          كسی كه از عالقمندی ايرانيان به حفظ و آداب و رسوم قديم ه خود اط الع داشته «                                                              

 ) ١٠٣ (»...باشد، می فهمد كه تغييرات تازه چقدر به چشم مردم ناگوار است
 ١٠٤(                                                          ً        از سوی ديگر، زمينه سازی ذهنی نيز وجود نداشت و اهالی عمدتا  بی سواد

ل ها و پيشرفت های جهانی، چگونه ممكن بود چنين تغييرهايی )  ّ                                                        و نا آشنا به تحو                 
همچنين، تفاوت های مذهبی  نيز  از . را بپذيرند و به درستی آن باور داشته باشند

ل هايی كه در شئون زندگی آنان رخ  ارتباط  با غربيان  و با خبر ّ                                 شدن تغيير و تحو                
و )  ١٠٦(           ّ                 به دستورعب اس ميرزا صنعت چاپ) ١٠٥.( می داد، جلوگيری می كرد

ترجمۀ كتاب های اروپايی دربارۀ نظام و اوضاع اداره اروپا در ايران  انجام شد، 
 :ميرزا  بزرگ  می گويد

ن زبر دست  به  ترجمه ی رساالت و فرمان داد تا مترجمي)    ّ        عب اس ميرزا(او ...« 
كتب مختلف اروپايی كه درباره ی نظام اروپايی و اوضاع اداری آنجا نوشته شده 

 )١٠٧(» .مشغول گردند
                                               ً                          ولی به دليل طيف گسترد ۀ بی سوادان  در ايران عمال  ترجمۀ  اين کتب  به تغيير 

به . انجاميد محسوسی در ايجادزمينه سازی ذهنی مناسب نسبت  به اصالحات نمی
»   ّ        کف ار مسيحی«                                   ّ                       ويژه  که ماهيت فرنگی اين كتب و تعل ق  شان  به شيوه  زندگی 

         ّ                      اگر چه عب اس ميرزا خود لباس های . دافعه ی آنها  را دو چندان می كرد
ولی  اين )   ١٠٨.(   ّ                                                    مت حدالشکل  نظامی اروپايی را می پوشيد و مشق نظام می کرد

 مانع 
به ويژه  که .  ا امر اصالحات به سبك فرنگ نمی شداز مخالفت های روزافزون ب

سربازانی كه تنها به دستور . اين اصالحات  روز به روز ناكارآمد تر جلوه می كرد
رؤسايشان که آنها  نيز در باطن  ناراضی بودند ، راضی  به انجام تمرين های 

وز آمادگی نظامی فرنگی و پوشيدن لباس نظامى بيگانگان می شدند، در حالی كه هن
                                               ّ                          ذهنی برای پذيرش و باور به اين اصول نداشتند و حت ی آمادگی نظامی كامل را هم 
نيافته بودند و بنابراين از ناكارآمدی اين روش مطمئن بودند، به جبهه های جنگ 

و به دليل ناتمام ماندن دور ه های مشق نظام به شيوۀ )   ١٠٩( احضار می شدند
                                             ً      توانند از روش قديم يا جديد در ميدان جنگ، كامال  بهره             ً             جديد ، عمدتا  بدون اينكه ب
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گيرند، پی در پی شكست می خوردند و اين به تخريب بيش از پيش روحيۀ آنان نيز 
را )  ١١٠(                                    ّ                به اين موارد، جايگزينی پی در پی معل مان نظامی بيگانه. می انجاميد

شدند و هركدام نيز نيز بايد اضافه كرد كه زمانی فرانسوی، انگليسی يا روسی می 
ّ                                                        سبك و شيوه خاص  خود را داشتند كه انتظار نمی رفت مشابه باشد يا خالی از               

ر شود ّ      اغراض سياسی تصو            ّ                    ّ                چه بسا مرب يان ومستشارانی كه حت ی در نبرد، قشون .               
را رها كرده و اعالم بی طرفی كردند و اين عمل هم از سوی فرانسويان و هم از 

ّ                   اگرچه هر كدام سعی در مقص ر جلوه دادن ديگری  .سوی انگليسی ها مشاهده شد                        
 .داشتند

 :به عنوان مثال اوژن فالندن در سفرنامه اش می نويسد
                                                                         ّ   انگليسی ها كه پی به استعداد ايرانيان برده بودند و می دانستند در كمترين مد تی « 

ممكن است با اصالحات ارتش ايران، اين كشور از قوی ترين دول گردد درصدد 
 ...رآمدندآشوبی ب

 )١١١(» ) .م  ١٨٠٩( دست افسران فرانسوی را كوتاه كردند  
ّ              ّ                                                            ام ا زمانی كه عب اس ميرزا سرگرم نبرد با پاسكويچ بود، افسران فرانسوی به دستور   
گاردان در جنگ مداخله نكردند، به اين بهانه كه با روسيه در صلح هستند و می 

 خواهند اين صلح را برای كمك به ايران
عدم عملكرد مثبت مستشاران بيگانه، بيشتر به دليل نبود مديريت )  ١١٢.( ندحفظ كن

مناسب برای كنترل و نظارت برراهكارهای بيگانگان بود ؛ و در صورتی که يکی 
                                                 ً                         از آنها قصد انجام برنامه ای دراين راستا داشت،فورا   با واكنش مخالف نيروهای 

ه  خنثی كردن امور اصالحی طرفين رقيب بيگانه  مواجه می شدند واين به نوعی ب
 ) ١١٣.( در ايران می انجاميد

برای نظارت برعملكرد بيگانگان درارائه وپيشبرد راه های اصالحی پيشنهادی 
       ً                 اما عمال  نه دانش ومهارت  . آنها، نيازبه نيرويی كه متخصص امرباشد، بود

ظارت برعملكرد  نظاميان  ارشدايرانی ونه توجه وعالقمندی آنها، برای كنترل و ن
ّ             ّ                به هرحال، ازسويی حس  رقابت با عب اس ميرزا وليعهد . مستشاران بيگانه کافی نبود                   

                                 ّ                                    و همچنين ترس از دست  دادن قدرت سن تی از جانب نظاميان ارشد ايرانى و از 
سوی ديگر كشمكش قدرتهای بيگانه ديدگاه های سياسی و نظامی شان عرصۀ 

 .امور اصالحی براساس نظامی سالم نمی كرد مناسبات با ايرا ن، امكان پيشرفت
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 موانع مذهبی 

  
ديدگاه روحانيان نسبت به قاجار،بيگانگى با ديدگاه هميشگی شيعه نسبت به 

 .فرمانروايان نداشت
) ١١٤.(هرچندكه همچنان خويشتن دارى كرده وازرويارويی با ايشان پرهيز داشتند

انان در اختيار مجتهدان است، ولی آنان باورداشتندكه مسائل دينى وداورى مسلم
 ١١٥.( سياست و فرمانروايى زير نظر مجتهدان و در دست شاهان قرار می گيرد

دراين باره باورها گوناگون بود و . اما اين نظريه نيز پذيرش همگانى نداشت) 
ازجمله نراقى زمانی پادشاهى قاجارها را . گاهی بسته به شرايط دگرگونى می يافت

.( سته و زمانی ديگر فرمانروايی را تنها شايسته مجتهدان دانسته استمشروع دان
شاه را . كاشف الغطا دراين باره به فرمانروايى يكسره مجتهدين باور داشت)  ١١٦

ميرزاابوالقاسم )  ١١٧.(                      ّ                            بنده خودمی خواند و عب اس ميرزا را محتاج شفاعت خويش
اجازۀ مجتهدين به رسميت نمی  قمی در يكی از نوشته هايش پادشاهى شاهان را بی

  ّ  حت ی  - كشفی دربارۀ واليت سياسی بيشتر به مشروع دانستن شاهان ) ١١٨.(شناسد
گرايش داشته و اندرز به  - ستمكاران آنان، به دليل نگهدارى و گذران كار مسلمانان

 ) ١١٩.( همكاری شاه و مجتهدان داده است
وى هم رفته دورۀ مناسبات نيكوی نمونه اين باورها هرچه بود، دورۀ فتحعليشاه ر

 .شاه و روحانيت است
در برابر مشروعيت بخشی روحانيان به نهاد سلطنت و به ويژه همكاری و همراهی 
فراوان با آن در جريان جنگ های ايران و روس، شاه نيز با مسجد سازی و 

ى رويارويى با هم چشمان روحانيان از جمله صوفيان و شيخيه، كمكهای مالی زياد
در قالب پرداختهاى مالى برای نوشتن فتوا يا پيشكش هاى ساليانه، كوشش در 

 )١٢٠.( پيوستگی هرچه بيشتر در مناسبات نهاد مذهب و نهاد سلطنت داشت
ّ              خدمت  ائم ۀ دين مهتدين « وآرزومند» نايب مجتهدين درامرسلطنت «شاه خود را           «
 ات دوستانه با شاه ودربارروحانيت نيزتالش درنگهداشت مناسب)١٢١.(مى شناساند

 )  ١٢٢.(                                 ّ                         داشت و حتی گاه از ستايش شاه و عب اس ميرزا، خودداری نمی كرد
ّ                                                                           با توج ه به آنچه درباره مناسبات  شاه و روحانيت  گفتيم ، روحانيت نه تنها به آسانى       
. به اين حقوق دست يافت، بلكه ازبايسته هاى كاربردى ديگری نيز بهره می جست

كه در حقيقت تنها قوانين نوشته و )  ١٢٣(فسير قانون های دينى حقوقی چون ت
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هماهنگ و رايج  درجامعه به جز سخن و خواست شاه بودند، تكفير مخالفان، كه با 
جانشينی امام عصركه درحقيقت )١٢٤(                   ّ                همسويى دولت خطر جد ی به همراه داشت؛

ه های دو مورد تود)  ١٢٥( ادعايی بود بر حكومت، ولی به ندرت آشكار می شد؛
 :بود
 .                            ّ                       جايگاه روحانيت به عنوان متول يان  مذهب و مراجع تقليد -  ١
پناهگاه مردم دربرابرپادشاهان وگاه بيداد آنها، كه يكسره با مورد پيش پيوند  - ٢ 

ابزارى چون به كارگيری برخی پيروانشان به عنوان سپاه كوچكی )  ١٢٦( داشت؛
 ) ١٢٧.( ندكه اوامر روحانيان را بكار مى بست

اما جز اين سپاه كوچك، اعتبار و اهميت يك مجتهد بسته به ويژگى هاى برجستۀ 
)  ١٢٨.(                                 ّ                                   دينى و نيك نامی او دارد؛ كه البت ه بی ارتباط به شمارگان پيروانش نيست

نفوذ معنوی روحانيت در ميان مردم به اندازه اى بود كه پيشگاه شان پاك دانسته می 
از سوی ديگر )  ١٢٩. (در حضورشان دور از انديشه بودشد وگناه و دروغگويی 

چون اينان نماد پاكی دانسته می شدند، تنها شايستگان آموزش وپرورش فرزندان 
گاهی اعتبار )  ١٣٠.( خانواده ها دانسته می شدند و از اين نگاه بارگاه همگان بودند

و شاه نيز به واسطه اينان تا درجه ای بود كه شفيع گناهكاری نزد پادشاه می شدند 
به دليل نفوذ )  ١٣١.(                           ً                           پايگاه اجتماعی آنان، معموال  مياندارى آنان را مى پذيرفت

                                                                  ً       اجتماعی روحانيت و ساختار دين گرايانه اجتماع ايران، دين و دنيا كامال  در هم 
 )  ١٣٢.( آميخته و مرزى ميان آنها پيدا نبود

گی فراوان به شيوه های مرسوم عالوه بر عادات و آداب خاص ايرانيان و دلبست
شان، منشاء اصالحات كه فرنگی و بيگانه و درواقع به باور ايرانيان مسلمان از 

 .  ّ                                                   كف ار بود، نيز بزرگ ترين مانع در راه پيشبرد اصالحات بود
با اينكه در جريان جنگ ها و سپس درآغازاصالحات، روحانيت بيشتر به دليل حفظ 

       ّ                           كه البت ه آن هم به نوعی تنها حكومت .ز سلسله قاجارخاك اسالم تا برای محافظت ا
همراهی خود را با فتاوی كتبی و .  ّ                                      حق ۀ اسالمی از سوی فقهای شيعه دانسته می شد

                                      ّ                              ّ  شفاهی با اصالحات نشان داد؛ ولی پس از مد تی و به ويژه پس ازناكارآمد تلق ی 
 .شدن اصالحات، كم كم اين موافقت نيز كم رنگ شده و از ميان رفت

  ّ                    عب اس ميرزا از آنجا كه . ايد نخستين دليل رويارويى باورها و برداشت ها باشدش
                                                                ّ  پيرو سياست های اصالحی اش، دانش و فناورى اروپايی را می پسنديد و حت ی 
                                                              ّ               پوشيده به جامۀ آنان می شد، و از سوی ديگر مناسبات نيكويی با اقل يت های دينى از 

      ً           احتماال  به اندازۀ )  ١٣٣(يان تبريز داشت، جمله مسيحيان آذربايجان و قفقاز و يهود
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كافی باعث رنجش روحانيتی سخت ترين لحظه ها،پشتيبانی  خود را از او دريغ 
. اما نبايد از ويژگی رهبری عوام  در روحانيت نيز نا آگاه  بود. نكرده بود، می شد

در   اين ويژگی شايد در زمان بسيج قشون و آغاز جنگ ها بسيار كارساز بود،ولی
                                                              ً      ميدان جنگ  و دوگانگی  رهبران دينی  و رهبران سپاهى در روش مسلما  مشكل 

ّ                                    ّ         چنان که آقا سيد محم د مجتهد  که اوايل  پيروزی ها با  عب اس ميرزا . ساز می شد                   
                   ّ                                                      همراه بود، پس از مد تی با وليعهد دوگانگى يافت و به حالت قهر وليعهد را ترك 

 ) ١٣٤.( كرد
ّ             اس ميرزا  به عنوان  فرمانده کل  قشون ايران                    ّ نگاهی به اختالفات عب   يک  نظامی  –                             

                              ّ                                           و روحانيت بلندپايه به عنوان مد عيان رهبری معنوی خود را در تصميم گيری ها و 
ّ            راهبری اصولی جنگ محق  می دانستند که به جدايی آنان از نيمه  راه جنگ .                   

ّ                 ّ                  انجاميد ، همچنين با توج ه به شكست های عب اس ميرزا در دورۀ ا فول نظاميان                        
م ، که  می توان آن را منتسب به ناكارآمدی روش های جنگی  ّ                                                       ايرانی  در جنگ دو                  
ّ           ّ                      نظامی عب اس ميرزا   کرد، و مناسبات به ش دت تيرۀ عب اس ميرزا و روحانيت پس                               ّ        
ّ                                 ّ          از اينكه عامل اصلی اشغال تبريز توس ط روس ها يك روحانی به نام مير فت اح قلمداد                                   

ّ                                        لی توج ه روحانيت به امر اصالحات را به روشنی ديدشد، می توان روند نزو      . 
همچنين با گذشت زمان جلو ه های فرنگی اصالحات بيشترهويدا و رنگ بيگانه و 

دو دستگی كه در پی رواج برنامه های اصالحی در ميان . اروپايی آن آشكارترشد
قشون و سران نظامی پديدار شد، اگر چه ريشه در اغراض شخصی مخالفان و 

اگر چه .        ّ                                                  قبای عب اس ميرزا داشت، نيز همه به حساب اصالحات گذاشته می شدر
روحانيت برای دفاع از كيان مملكت اسالمی بود كه فتاوايی صادر می كرد، ولی 
اين در واقع تيز كردن شمشير حكومت قاجاری و به نوعی مشروعيت بخشی به اين 

جمع آوری  شده » اسباب الرشاد  احكا م الجهاد  و« با مراجعه به كتاب . سلسله بود
ّ                                                                     توس ط ميرزا عيسی فراهانی قائم مقام ، خواهيم  ديد که مجموعه ای از فتاوا،    

، اجاز ه جهاد داده اند و يا هزينه كردن )غايب(مجتهدين به نام از سوی امام عصر 
ولی ناكارآمدی امر . خمس و زكات را  در اين راه حالل و جايز دانسته اند

در سطور پيش به داليل آن اشاره كرديم از سويی و رنگ آشكارتر  اصالحات كه
                       ّ    ّ                                               اروپايی آن و بيم از تسل ط كف ار بر مسلمين از سوی ديگر، مخالفت روحانيت موافق 

دربار  - همچنين روحانيت نيز مانند دو بخش ديگر . با اصالحات را نيز برانگيخت
          ّ  چنان كه عد ه . بودند دچار دسته بندی های سياسی و اغراض شخصی - و نظاميان

ّ                                                  ّ         ای پشتيبان محم دعلی ميرزا دولتشاه برادر بزرگتر  و رقيب  سرسخت عب اس ميرزا               
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روابط  صميمانه برادرش  با اروپائيان، دير يا زود   عقايد مردم را «      ّ       كه مد عی بود 
احوال و )  ١٣٥(» .              ّ                                   تغيير داده، حت ی لباس و مذهب آنان را عوض خواهد كرد

مرجع  مهم  دربا ريان  به هر حال  نمی توانست  با تغييرهای  اوضاع  اين بخش
و در نتيجه  اين مهم نيز به  موانع )   ١٣٦( اصالحی  همخوان  و موافق  گردد 

 ) ١٣٧.( انجام اصالحات افزوده می شد
بی نظمی ها و بی برنامگی هاى فراوان  درامر اصالحات،در همۀ  شئون به چشم 

نتخاب مصادر امر تا جزئی ترين نتيجه ها  و رويدادهای هيچ چيز ازا. می خورد
مهم ترين دليل آن تغيير . اصالحی  در برنامه شكل نمی گرفت و سامان نداشت

                       ّ                                                برنامه های اصالحی و متول يان بيگانه اصالحات از سويی و عجله در گرفتن نتيجه 
انع فراوان ، از برنامه هاو دلسرد شدن نايب السلطنه ازاين موضوع دراثر وجود مو

 .از سوی  ديگر بود
 

  نتيجه گيرى
 

              ّ                                                         پس از تصميم عب اس ميرزا نايب السلطنه به انجام اصالحات، تغييرهايى در امور 
مربوط به نظامى گرى و سپس مسايل فرهنگى وصنعتى  به وجود آمد استفاده  از 

و                           ّ                                          مستشاران  نظامی و پس از مد تى اعزام دانشجو به اروپا براى آموختن علوم 
از آن جمله  –كه دربارۀ آنها در فصل مربوط به اصالحات سخن گفتيم  - فنون جديد 

با آغاز اصالحات و درجريان اعمال آن، واكنش هاى متفاوتى نسبت به آن از . اند
ّ          برادران عب اس ميرزا با توج ه به چشم .                ّ                     سوى بخش هاى مؤث ردراجتماع به وجود آمد               ّ          

ّ                              ماندهى كل  قشون، در راستاى رقابت با او داشت و منصب و موقعيت وليعهدى وفر         
 .از هر كوششى براى تضعيف موقعيت وليعهد فروگزار نمى كردند

شكست عباس ميرزا نايب السلطنه درجريان جنگ هاى ايران و روس، عالوه بر 
                                        ّ                               مسيحى و بيگانه بودن مستشاران نظامى كه عب اس ميرزا به خدمت گرفت، دافعه ی 

هرجنگی، زمانی كه سپاه دچار . صالحات ايجاد مى كرددوچندانى نسبت به امر ا
چندگانگی و ضعف داخلی باشد، و به ويژه زمانی كه اين سپاه شكست خورده به 
حساب آيد، باعث تشديد اغتشاشات و چند دستگی های موجود می گردد؛ كه تأثير 

       ّ   سپاه عب اس . مستقيم آن ضعف بيشترسردمداران سپاه ودرنتيجه خود سپاه است
دچار )  ١٣٨( يرزا، عالوه براينكه ازايالت وافراد گوناگون تشكيل شده بود،م

        ّ                                 شيو ۀ سن تی كه احساس می شد ناكارآمد است و . دوگانگی درشيوۀ جنگيدن نيزبود
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به . ازاعتبارافتاده بود و شيوۀ نوين كه به خوبی جا نيفتاده و دارای اعتبار نشده بود
                             ّ         كام می ماند و اين برای شخص عب اس ميرزا زبان ديگرسپاه ايران درهردو روش نا

       ّ                                       ّ                     و موقعي ت ويژه اش كه ازسوی مخالفان و رقبای متعد دش تحت فشار بود، خود 
       ّ                                             شكست عب اس ميرزا درجنگ ها، هم خود او و هم اعتبارشيوۀ . نقيص های تازه بود

              ّ                                              ّ              نوينی كه او مد عی درستی آن بود، را خدشه دار می كرد و در موقعي ت او به عنوان 
لين تأثير جنگ ها دلسردی شخص عب اس ميرزا . وليعهد، تأثير مستقيم داشت ّ                               ّ         پس او      

 .از اصالحات نظامی بود
بی شك اگر حمايت شخص شاه ودوستی که نسبت به او داشت نبود، موقعيت وليعهد 

م  و پرداخت .          ّ                به طور جد ى به خطرمی افتاد ّ             گو اينكه درجريان مذاکرات  صلح دو                                 
زمانی كه وليعهد بارها )  ١٣٩.( ير واليتعهدی نيزبه ميان آمدغرامت ، سخن از تغي

توطئه می كردند يا مانع رسيدن پول و تجهيزات و امكانات به او می شدند تا بلكه 
 ) ١٤٠.( شكست خوردن، باعث سرشكستگی او شود

 ) ١٤١.(                                                  ّ     اميدهای بيهوده به ياری دول بيگانه نيز، مزيد بر عل ت بود
كه دلبستگی شديدی نسبت به آداب و سنن خويش داشتند، بدون گذشته ازاين مردمى 

ايجاد زمينۀ مناسب وآموزشهاى الزم براى  شناخت  امور اصالحی  و بدون  اينکه  
در بارۀ  لزوم  ايجاد تغيير  در شئون  مورد تأييدشان توجيه شوند، در معرض 

سيحى يا به زعم برنامه ها و روشهای نوينی قرارگرفتند که از سوى بيگانگانى م
 .ايشان كافر، القا و اجرا مى شد

برنامه هاى اصالحى با تغيير پياپی مستشاران که مربيان نظامی ومجريان اين 
برنامه ها بودند تعويض مى شد وبى نتيجه مى ماند و ازسوى ديگرنظاميانى كه 
بدون كامل شدن آموزش هايشان به جبهۀ جنگ اعزام شده و به همين دليل شكست 

 .ى خوردند، نسبت به ناكارآمدى اصالحات مطمئن تر مى شدندم
ضعف اقتصادی ناشی از دست دادن مناطق حاصلخيز و درآمدزای آذربايجان و 
همچنين مخارج باالی جنگ كه پرداخت غرامت نيزبرآن عالوه شده بود به 
                 ّ    ّ                                         ّ  ً تضعيف بيشتر موقعي ت عب اس ميرزا منجرمی شد وكاهش قدرت اقتصادی مسل ما  

شايد برای جبران همين . ربه كاهش قدرت نظامی وسياسی نيز می گرديدمنج
وضعيت بود كه وليعهد به سركوبی ياغيان يزد وكرمان و خراسان رفت تا ثابت كند 
. كه هنوز جسارت و توان سياسی و نظامی الزم برای موقعيت وليعهدی را داراست

ا به دنبال داشت، در ضعف اقتصادی وليعهد كه گفتيم ضعف سياسی و نظامی او ر
و اين به معنی نوعی تقسيم و در  ١٤٢                                 ّ     نتيجه باعث افزايش قدرت خانهاى محل ی شد 
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 .نتيجه تضعيف بيشتر قدرت مركزی بود
در بخش مربوط به قشون گفتيم كه فرماندهى رسته هاى گوناگون نظامى بر عهدۀ 

برنامه . اشتند           ّ                                               خان هاى محل ى بود كه وظيفه تأمين سپاه براى حكومت مركزى را د
هاى اصالحى نظامى نايب السلطنه، كه ضمن طرح شيوه نوين فرماندهى، نظام 
پيشين را از بين مى برد، گاه باعث جابجايى افراد در سمت فرماندهى شان از ايلى 
به ايل ديگر مى شد وعالوه بر آن قدرت تصميم گيرى خانها و فرماندهان ايل را به 

كاهش مى داد كه عالوه بر مغايرت با عرف و  - سلطنهنايب ال -                ّ نفع فرماندهى كل  
عادات ايلى ونظامى گرى،عدم همراهى وهمكارى رؤساى ايل به عنوان فرماندهان 

ّ                       رسته هاى سپاه با نايب السلطنه به عنوان فرمانده كل  قشون را به دنبال داشت اين .                                                 
ّ                                                  امر توج ه به تأثير مستقيم در روند نزولى اعمال اصالحات داشت       . 

                                            ّ                              نچنان كه پيش ازاين گفتيم، حمايت روحانيت ازعب اس ميرزا صدور فتواها در تأييد آ
ل - جنگ عليه روس ها  ّ  جنگ او  م  برای  بازپس  -       ّ                وهمچنين  تشويق آغاز جنگ دو                           

ّ                      گيرى نقاط اشغال شده توس ط روسيه امرى روشن بود ّ   با شروع جنگ ها  و توج ه .                                            
نامه هاى اصالحى او در اين زمينه نيز   ّ                                     عب اس ميرزا  به نقاط  ضعف سپاه ايران، بر
ّ                                  ام ا  به مرور زمان و با ايجاد اختالف . مورد تأييد و موافقت  روحانيت قرار گرفت  

                 ّ                                                    ميان روحانيون وعب اس ميرزا دربارۀ سياست های نظامی وهمچنين نظر روحانيت 
و                                             ّ                          بر اين  که  اصالحات به شيوۀ بيگانگان، راه تسل ط آنان بر مسلمين را اصالحى 

    ّ                                 البت ه نبايد از نظردورداشت که برخی از .       ّ                         شخص عب اس ميرزا را به همراه آورد
                                       ّ                                  روحانيان  نيز  به دليل حمايت ازرقباى عب اس ميرزا، در جبهۀ مخالف با اصالحات 

ّ                                         نايب السلطنه  با توج ه  به مواردی که بر شمرديم، در موضع  ضعف . قرار داشتند                    
        ً                             يدکه عمال   باعث  رويايی وی با نيروهای او بر تغييرهايى اصرار مى ورز. بود

ّ              مؤث ر و مهم  اجتماع مى شد ّ        ّ          ام ا در اين راه برنامه خاص ى را مد  نظر نداشت.    ّ                              ّ با .  
ّ                                                                   توج ه به اين موضوع، درگيرى اوبا دشمنان خارجى و ضعف اقتصادى ناشى از آن    

اس                                  ّ با اين حال برنامه هاى اصالحى كه عب  . نيز به تشديد ناتوانى او مى انجاميد
                                                      ّ                  ميرزا نايب السلطنه بانى آن شد، اگرچه به سرانجامى كه مد  نظر او بود، منجر 
ّ                                                              نشد، ام ا باعث آغاز تغييرهايى در وضعيت موجود شد كه بروز و ظهورانديشه        

 .هاى نو از آن جمله اند
نمايندگانى كه از ايران به عنوان سفير يا دانشجو به اروپا رفتند و آنان كه در ايران 

ّ                                     ليم و تدريس بيگانگان صاحب فن  قرار گرفتند، هريك به نوعى با دنياى تحت تع                            
هرچند كه مفاهيمى چون تغييرات . جديد و سريع بيرون مرتبط شده وچيزها آموختند
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جديد نظام و نظامى گرى مهندسى، و مفاهيم نوينى كه ايرانيان پى درپى با آن آشنا 
نكه گاهى رويكرد به چنين مفاهيمى، مى شدند را برخى برنمى تافتند، و على رغم اي

ّ         راهى براى وابستگى به بيگانگان بود، ام ا بايد پذيرفت كه اين برخورد سك ه اى با                                ّ                                     
اگر خواست نايب السلطنه مبنى بر تجهيز ايرانيان به علوم و فنون . دو رويه بود

سى و                                                        ً    ّ          بيگانگان، باعث نفوذ آنان در اركان زندگى ايرانى و احتماال  تشن ج فضاى سيا
اجتماعى كشور و در نتيجه بى سرانجامى امر اصالحى مى شد، اين نه به دليل 
ناكارآمدى اصالحات و يا نادرست بودن خواست مبتنى بر تغيير اوضاع موجود، 
كه ناشى از روش پياده سازى مفاهيم و عدم برنامه ريزى درست براى زمينه 

بيش، دير يا زود در همه جاى اين تغييرات كم و . سازى مناسب در اين راستا بود
 .دنيا منتشر شد ولى اثرات و نتايج گوناگونى داشت

اگر . برخورد با استعمارگران براى كشورى با موقعيت ايران اجتناب ناپذير بود
عزمى براى پذيرش و همرنگ ساختن مفاهيم نوين حاصل از اين برخورد، به 

ر نفوذ نابجا و استفادۀ صورت بستر سازی مناسب و مداوم وجود داشت، راه ب
نادرست  بسته بود وگرنه  بيهودگی  و ناکارآمدی  اين امور هرگز به دريافت نتيجۀ 

 )٢.(دلخواه منجر نشد
  

 »         ّ                      ّ                  سياست عب اس ميرزا ايجاد وحدت مل ي به شکل مدرن بود « 
 
             ّ                از نوادگان عب اس ميرزا و دانش " دمحمعلي بهمني قاجار: "مسعود لقمان می نويسد 

از ايشان تاکنون مقاله . ۀ کارشناسي ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران استآموخت
وي همچنين دبير . هاي پرشماري دربارۀ تاريخ و فرهنگ ايران منتشر شده است

آنچه در پي مي .             ّ                                          بخش حوزۀ تمد ن ايراني تارنماي انجمن پژوهشي ايرانشهر است
               ّ   با وي دربارۀ عب اس   آيد، حاصل گپ وگفت بخش ايرانيان روزنامۀ مردم ساالري

 .ميرزا و دستاوردهاي اوست
                              ّ                خواهشمندم در آغاز بفرماييد عب اس ميرزا که بود؟ - 
، نايب السلطنه و وليعهد، فرزند فتحعلي  شاه قاجار و آسيه خانم "  ّ        عب اس ميرزا" - 

خورشيدي، در قصبۀ نوا الريجان زاده شد و با  ١١٦٨   ّ                    دول و، درپنجم شهريورماه 
                             ّ                              ارشد فتحعلي  شاه نبود، به وصي ت آقادمحمخان به دليل اينکه مادرش  وجود اينکه پسر

 .             ّ                                  از طايفه دول و قاجار بود، به واليتعهدي انتخاب شد
جنگ هايي که منجر به .   ّ                                            عب اس ميرزا فرمانده جنگ هاي ايران و روس نيز بود
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 . بستن دو پيمان گلستان و ترکمانچاي و تجزيه بخش هاي بزرگي از ايران شد
 .رباره اين جنگ ها بگوييدد - 
  ّ                                                                       عب اس ميرزا، سال ها فرمانفرماي آذربايجان بود و فرماندهي قشون ايران در سال  - 

. قمري در جنگ هاي ايران و روس را نيز بر عهده داشت ١٢٢٨تا  ١٢١٨هاي 
ساله در نبردهاي نظامي مهمي چون جنگ اوچ کليسا پيروز  ١٠دراين جنگ هاي

قي از ايران همچون ايروان، قره باغ، گنجه و شيروان را شد و توانست بارها مناط
از روس ها پس بگيرد، ولي سرانجام ازآنان به ويژه در نبرد سرنوشت ساز 

اين شکست آنچنان سنگين بودکه پس از آن، ايران مجبور . اصالندوزشکست خورد
اغستان پيماني که براساس آن قره باغ،باکو، شيروان، د. به پذيرش پيمان گلستان شد

 .از ايران تجزيه گرديد... و گرجستان و
  ّ                                                                    عب اس ميرزا پس ازپيمان گلستان، درگير جنگ با عثمانيان شد که در اين نبرد 

سپس در شرايطي که قشون جديدي بر . پيروز شد و سپاه عثماني را درهم کوفت
اساس الگوهاي اروپايي براي ايران ايجاد کرده بود، براي بازپس گيري سرزمين 

در اين جنگ ها که به دوره دوم جنگ هاي . ي از دست رفته ايران اقدام کردها
ايران و روس معروف است، ايران در مراحل ابتدايي به پيروزي هاي بزرگي 

، ايران شکست "پاسکويچ"دست يافت، ولي با رسيدن قشون روسيه به فرماندهي 
يران به پيمان ترکمانچاي به دنبال اين نبردها، ا.          ّ                    خورد و حت ي تبريز نيز سقوط کرد

تن داد که بر اساس آن افزون برتجزيه ايروان، نخجوان، اردوباد و تالش از 
 . ميهنمان، دولت ايران، کاپيتوالسيون در مورد اتباع روسيه را نيز پذيرفت

پس از پايان نبردهاي ايران و روس، آيا عباس ميرزا در جنگ هاي ديگري نيز  - 
 شرکت جست؟
رسال هاي پاياني زندگيش به فرمانفرمايي خراسان انتخاب شد و عباس ميرزا د

سال، حاکميت دولت  ٩٠براي نخستين  بارپس از کشته شدن نادر شاه، يعني پس از 
وي همچنين با . ايران بر خراسان مرکزي و باختري را به طور کامل تأمين کرد

را نيز اعمال  لشگرکشي به هرات تالش کرد تا حاکميت ديرين ايران بر اين شهر
            ّ                               بيماري اش شد ت گرفت و وي را وادار به بازگشت . کند، اما اجل به وي مهلت نداد

 .سالگي با زندگي بدرود گفت ٤٤به مشهد کرد و سرانجام نيز در سن 
آرامگاه وي . خورشيدي است ١٢١٢تاريخ درگذشت عباس ميرزا، سوم آبان ماه 

. يرم به مشهد اثري از آن نيافتمبود که درسفر اخ) ع(در صحن توسي امام رضا 
اينکه . البته گويا سنگ قبرآن را به موزه آستان قدس رضوي منتقل کرده اند
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اينچنين، آرامگاه آناني که دل در گرو سربلندي ايران داشتند، ناپديد شود، امر بسيار 
ناخوشايندي است، اما از آنجا که آرامگاه سرداران ايران، نه خاک بلکه قلب 

 . ان است، از اين باب، مسئله چندان مهم جلوه نمي کندايراني
                     ّ                                                ّ   به هر روي بادرگذشت عب اس ميرزا، برنامه دولت ايران براي دستيابي به سرحد ات 

 .خاوري  تاريخي ايران ناتمام ماند
          ّ                                                          سنتي که عب اس ميرزا در ايران پايه ريخت، چه بود و چه دستاوردهايي براي  - 

 ايرانيان داشت؟
نخست به عنوان يک ;   ّ                                 عب اس ميرزااز دو جنبه قابل بررسي است دستاوردهاي - 

.                                                      ّ                     فرمانرواي سنتي مانند شاه اسماعيل، شاه تهماسب، شاه  عب اس، نادر شاه و ديگران
وي دراين راستا تالش کرد با حفاظت ازحدود و ثغور ايران و نيز دادگري و 

برخي سالطين صفوي                                    ّ                    آباداني و همچنين نشرعلم وادب ازروي ۀ پادشاهان ساساني يا
ّ       پيروي کند، اما اهميت عب اس ميرزا به اين است که وي به نوعي پايه گذار تج دد در                                               ّ                       

 . ايران به شمار مي آيد
 اين تجدد چه ويژگي هايي دارد؟ - 
 . تجدد مدنظر عباس ميرزا دو خصوصيت عمده دارد - 

از نظر اسلحه نخست اينکه وي با بهره ازابزارهاي مدرن، ساختار نظامي ايران را 
همچنين به جاده سازي .                      ّ                              و لباس و تدارکات و حت ي آرايش هاي نظامي، اروپايي کرد

و شهرسازي با استفاده از اسلوب هاي اروپايي همت گماشت، اما مهم ترين اقدامي 
     ّ                                                            که عب اس ميرزا درراستاي استفاده از ظواهر مدرنيسم و به عبارتي ديگر 

وردن ماشين چاپ به ايران بود که اين مهم، منجر مدرنيزاسيون ايران انجام داد، آ
 .به گسترش افکار جديد در ايران شد

دومين ويژگي اين تجدد، اين بود که مدرن سازي ايران ازجنبه هاي نظري و بنيادي 
وي براي اولين بار دانشجو به اروپا .                    ّ                  نيز در دستور کار عب اس ميرزا قرار داشت

براي نمونه هنگامي . ايران، فکرآزادي وتجدد بود هديه اين دانشجويان براي.فرستاد
در اينجا از غل و : به انگلستان مي رود، مي گويد" ميرزاصالح شيرازي"که 

اين افکار بود که تخم آزادي . رعيت آزاد است و امنيت دارد. زنجير خبري نيست
لدوله ميرزاجعفرخان مشيرا"يا يکي ديگرازاين دانشجويان . وتجدد رادرايران پاشاند

اين فرد بعدها عمر خود را وقف حفظ تماميت ارضي ايران . است" مهندس باشي
کرد و در تمام کميسيون هاي مرزي با عثماني حضور داشت و با سرسختي و علم 
مشهر دفاع  ّ           و استدالل از وجب به وجب آب و خاک ايران از جمله اروندرود و خر                                                            
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رن سازي ايران، پرورش چنين                ّ                     دستاورد بزرگ عب اس ميرزا در راستاي مد. کرد
 .بزرگاني بود

اقدام ديگرعباس ميرزا در راستاي مدرن سازي ايران، تالش براي ايجاد دولت 
ّ      منظ م است   ّ         عب اس ميرزا . تالشي که به نوعي الگوگيري ازپطرکبير به شمارمي آمد.   

                       ّ                                           سعي کرد تا قدرت هاي محل ي را در برابر دولت مرکزي تضعيف و يک حاکميت 
ملت مدرن - اين اقدام پايه اساسي تشکيل دولت. سرتاسر کشور اعمال کند واحد بر

 . است که بعدها در ايران بدان جامه عمل پو شانده شد
 آيا مي توانيد نمونه اي از اين کوشش ها را نيز ذکر کنيد؟ - 
خود وي . مثال اقدامات عباس ميرزا در خراسان نقطۀ اوج چنين سياستي بود! بله - 

کارهاي : "،اميرنظام آذربايجان در اين باره مي نويسد"دمحمخان زنگنه"بهدرنامه اي 
ديگر کرد و . خراسان که الحمد از شفقت خدا، نظم کامل گرفته و کلمۀ واحده شده

ما که شکرگزاريم و انشاهللا خداهم زياد . ترک وعرب و قرايي، لفظش موقوف شد
براي ايجاد وحدت ملي به شيوه          ّ                       سخنان عب اس ميرزانشان ازسياست وي."خواهدکرد

وحدتي که در پرتو آن همه تعلقات قومي و قبيله اي در برابر تعلق . مدرن آن دارد
 .                                               ّ                     به مليت ايراني يعني همان کلمه واحده مورد نظر عب اس ميرزا، رنگ مي بازد

البته وحدت ملي تنها با اعمال نظم يکسان صورت نمي گيرد، بلکه توسعه نيز ديگر 
در همان نامه در .                    ّ                   اين مهم نيزازديد عب اس ميرزا پنهان نيست.  آن است رکن مهم

انشاءهللا در نظر است : "ادامه توضيح سياست هاي خود در مورد خراسان مي گويد
که مرو را آباد کنيم و هزار خانوارمروي مشهد و دوهزار خانوار مروي که در 

 ." کنيمشکيبان هرات سکنا دارند را کوچانده به مرو مأمور 
 شيوه عباس ميرزا در حکومت چگونه بود؟ - 
                  ّ                                                 يکي از شيوه هاي عب اس ميرزا در راستاي مدرن سازي ايران، از ميان بردن  - 

  ّ                                  عب اس ميرزا، شکوه دستگاه سلطنت را در . فاصله ميان حاکميت و مردم بود
ارعاب مردم نمي دانست، بلکه اقتدار حکومت را در عدم ترس مردم از حاکمان و 

 . ي شدن حکومت و مردم مي دانستيک
از رجال عصر ناصرالدين شاه در نامه اي به " ميرزاحسن خان گرانمايه"
:                                       ّ                 ، وليعهد، در مورد اين وجه از سياست عب اس ميرزا مي نويسد"مظفرالدين ميرزا"
طاب ثراه، وقتي که به سمت وليعهدي به آذربايجان )   ّ        عب اس ميرزا(نايب السلطنه "

يف و هر گوشه آذربايجان را پلنگ وحشي و بدوي و باقدرت آمد، ملوک طوا
به مرور ايام و تدابير حکيمانه، آدم هاي عاقل به دور و بر خود . تصاحب نموده بود
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همه آن ها را بر خود رام نمود و اوالد . از هر جاي ايران تطميع نموده، جمع کرد
ها براي خود و اوالدش آن ها را شغل و منصب داده، تربيت فرموده و دختر از آن 

گرفته و با همديگر وصلت نمود و روزبه روزبرعطوفتش افزود و خانه هاي آن ها 
مهمان رفت، زن و بچه هايشان را به حضور خود خوانده، انعام و احسان پدرانه 

  ّ                                            حت ي گاهي در ايام شکار و سياحت سرزده داخل خانه . درباره آن ها به عمل آورد
    ً                       فردا  فرد از اهل خانه احوال . ي نشسته، نان و آب خواستهاي رعيت شده، لمحه ا

بذل و بخشش درباره . يکي را مادراسم داد، يکي راخواهرنام گذاشت. پرسي فرمود
 ." آن ها از چيت هاي فرنگي بود

            ّ                                                    اين اقدام عب اس ميرزا درحقيقت آن چيزي است که در علوم سياسي امروز 
يعني . دروني کردن قدرت ياد کرده اندانديشمنداني همچون ميشل فوکو ازآن به 

  ّ   عب اس . قدرت به جاي اينکه از ترس وارعاب ناشي شود، در مردم دروني شود
ميرزا اقتدارش را با تسخير قلب هاي مردم به دست آورد و از اين رو بود که همين 
مردم به وي در پرداخت غرامت ايران به روسيه ياري کردند و بدين ترتيب 

  ّ                         عب اس ميرزا اقتدار حکومت را . چنگال روسيه تزاري نجات پيدا کردآذربايجان از 
نه در برابررعيت که دربرابر قشون روس وعثماني و برده فروشان شمال خراسان 

 . معنا کرد و با بريدن دست متجاوزان از سر مردم، به حاکميت آبرو و اعتبار داد
و روس بود، اما از هرچند عباس ميرزا سردار شکست خورده جنگ هاي ايران  - 

 علت چيست؟. او به نيکي ياد مي شود
عباس ميرزا دوستي صميمي . دراين باره ذکر نمونه اي تاريخي جالب توجه است - 

دختر . وي به دختر روستايي ارمني اي تجاوز کرد. داشت" نظرعلي  خان"به نام 
زديکي که با   ّ                        عب اس ميرزا با وجود دوستي ن.                ّ                  ارمني نيز به عب اس ميرزا شکايت برد

  ّ         عب اس ميرزا . نظرعلي  خان داشت، دستور محاکمه او را داد و وي را اعدام کرد
بدين ترتيب فروتني در برابر مردم و اقتدار در برابر متجاوزان به حقوق مردم را 

              ّ            راز محبوبيت عب اس ميرزا با . در پيش گرفت و به دروني کردن قدرت پرداخت
او به نمايندگي از ايران و مردم آن .  کته استوجود شکست از روس ها در همين ن

با دشمن متجاوز جنگيد و چون شکست او به دليل کمبود فاحش امکانات و مشکالت 
ساختاري ايران بود، اين شکست براي مردمش قابل توجيه بود و با وجود شکست، 

  ) ٣.(جاودانه شد
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 هاى دربار، سپاه و نهاد دين
        ّ   سياست عب اس «   - " دمحمعلي بهمني قاجار"گفت و گو نشريۀ مردمساالری با    -  ٣

 – ١٣٨٩/٠٨/٠١ -  ٢٤٨٢شماره  - » ميرزا ايجاد وحدت ملي به شکل مدرن بود 
   
ّ  تجد د  ميرزا و مسئله    ّ  عب اس»   مجتهدی  دكتر كريم :٭ پی نوشت ها   «  

   
،  ، تهران  هجری ١٤و  ١٣و  ١٢  در قرن  ايران  رجال  بامداد، شرح  مهدی   -  ١ 

   .  ٢١٥  ، ص٢  ج ، ١٣٤٧- ١٣٥٧زوار، 
٢ -  

 2. P. Am. Jaubert. Voyage en armenie et en perse, pr إcإdإ  d'une notice 
sur  l'auteur par M. Sإdillot, paris, E.   Ducrocq librairie, et  إditeur. P.115.    

   .  ١٥٥  ، ص  همان  -  ٣ 
   .  ١٥١  ، ص  انهم  -  ٤ 
   .  ١٥٢  ، ص  همان  -  ٥ 
   .    همان  -  ٦ 
   .  ٢٠٠و  ٩٩  ص ، ص  همان    -  ٧ 
   .  ١٤١  ، ص  همان   -  ٨ 
    .  ٣١٣  ، ص  همان  -  ٩ 
  سفر كوتاهی  ی درباره  افسر فرانسوی  يك  های ، نامه ، سفرنامه تان   ُ ب ن  اگوست  -  ١٠ 

، ) اتحاديه(  مافی  نظام  منصوره  ی ، ترجمه.  م ١٨٠٧  در سال   و ايران  تركيه  به
   .  ٦٩  ، ص١٣٥٤،  تهران

   .  ٧٣  ، ص  همان   -  ١١ 
   .  ٧٩  ، ص  همان  -  ١٢ 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤١٧                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

 ١٣  -  Jouanin  در روابط  ژوانن  نقش«.  احمدی  حسين: بيشتر  اطالعات  ، برای  
  ، ش٢  ، ص  معاصر ايران  تاريخ  ی امه، فصلن»قاجار  ی دوره در   و فرانسه  ايران

   .  ١٣٧٧، بهار  ، تهران٥
١٤ . -    Gardan   ٣٠و در   متولد شده  در بندر مارسی.  م ١٧٧٦  ژوييه ١١، او در 

  كرده  فوت    ِ  لن سل  ی ، در منطقه از ايران  از بازگشت  پس  سال ٩    ، يعنی١٨١٨  ژانويه
او   اسم  التواريخ و ناسخ  مآثرالسلطانيه  همچون قاجار،   ی دوره  ايرانی  در منابع.  است

   .   است  شده  نوشته  غاردان
.  و فرانسه  ايران  از روابط  اسنادی.  احمدی  و حسين  عراقی  كاووسی  دمحمحسن  -  ١٥ 

،  ، تهران المللی و بين  سياسی  ، دفتر مطالعات) قاجار  شاه  فتحعلی   ی در دوره(
   .  ٣٠- ٣٣  ص ص، ١٣٧٦

  ی در دوره  ايران  اجتماعی  ، تاريخ از اثر سعيد نفيسی  توان می  از جمله  -  ١٦ 
و   گاردان  ژنرال  درمورد مأموريت  اقبال  عباس   های معاصر و از ترجمه

  رجوع  مأخذ آخر مقاله  به كتابها   درمورد اين. برد  نام  زل تره  ژنرال  يادداشتهای
    . شود

 17. J.M. Tancoigne. Attache a la demiere ambassade de france en perse, 
Paris,  Nepveu, 1819, vol.2. p. 79.    

   .  ١٦٣  ، ص٢  ، ج  همان -  ١٨ 
   .  ١٦٥و  ١٦٤  ، ص٢  ، ج  همان  -  ١٩ 
   .  ٣٠١و  ٣٠٠  ص ، ص١  ، ج  همان  -  ٢٠  
  اهتمام  هند، به  سمت  به  ناپلئون  ی فرستاده  زل تره  ژنرال  ، يادداشتهای زل  تره  -  ٢١ 

،  خورشيد، تهران  ی ، مطبعه اقبال  عباس  ی ، ترجمه فرانسوی دوما .  ب.ژ  ژنرال
   .  ٨٢    ، ص)١٣٠٩- ١٠        ً      احتماال  حوالی. (تا بی

   . بود  شده نااميد  ميرزا ازفرانسويان  عباس  كه  است  داده  رخ  موقعی  مالقات  اين  - ٢٢ 
 23 -. Dubaux M. Louis. L'Uniners, Histoire et description de tous les 
peuples- perse, Fimin didat Freres (ed.), Paris, 971, p.382.    

  در سال  سفيركبير روسيه  معيت  به  ايران  به  دوكوتزبو، مسافرت  موريس  -  ٢٤ 
و  ٩٥  ص ، ص١٣١٠،  ، تهران فردوسی  چاپخانه،  محمود هدايت   ی ، ترجمه ١٨١٧

٩٦  .   
   .  ١٠٦  ، ص  همان  -  ٢٥ 
   .   است  منظور ايرانيان  -  ٢٦ 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤١٨                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

   .  ١٨٧  ص.  م ١٨٧٦،  بمبئی  ، هند ، چاپ ايران  ، تاريخ ملكم  سرجان  -  ٢٧ 
 28- . Jaubert. pp.199-200.   

خود   مقاله  معاصر به  ی در دوره  ايران  عیاجتما  تاريخ  در كتاب  سعيد نفيسی  -  ٢٩ 
   .   است  كرده  ، اشاره قمری ١٢٤٢در   اروپايی   ، مهاجرين جلب«
  اقبال  عباس  ی ، ترجمه  در ايران  گاردان  ژنرال  ، مأموريت آلفرد گاردان  كنت  -  ٣٠ 

- ٤٣  ص ، ص١٣٦٢،  ، تهران ايران  و تاريخ  فرهنگ  گزارش   ، انتشارات آشتيانی
٤٢  .   

   .   است  منظور ايرانيان  - ٣١ 
   .  ٣٠١و  ٣٠٠  ص ، ص١  ، ج تانكوانی  -  ٣٢ 

 33 -  Jaubert. p.200.   
   .  ١٨٨  ، ص ملكم  سرجان  -  ٣٤ 
   .   است  شده  رايج  فارسی  بعد در زبان  به  دوره  سرباز از آن  لفظ  -  ٣٥ 
   .  ١٨٨  ، ص ملكم  سرجان  -  ٣٦ 

 
موانع اصالحات عباس ميرزا :٭  پی نوشت ها و ارجاعات از فريده فرهمند زاده  

 قاجار نايب السلطنه در بخش هاى دربار، سپاه و نهاد دين
 

تاريخ (لسان الملك سپهر، دمحمتقی، ناسخ التواريخ : ق در ١٢١١به سال   -  ١
 قاجاريه از آغاز تا پايان

مام جمشيد كيانفر، تهران، انتشارات اساطير، ، به اهت١، ج )سلطنت فتحعليشاه
 ٨٥، ص  ١٣٧٧

، به )تاريخ جنگ های ايران و روس(مفتون دنبلی، عبدالرزاق، مآثر سلطانيه   -  ٢
 اهتمام غالمحسين

 ١٢٨، ص  ١٣٥١صدری افشار، تهران، انتشارات ابن سينا، 
، ترجمه ٢ج  فلور، ويلهم، جستارهايی از تاريخ اجتماعی ايران عصر قاجار،  -  ٣

 ١٩، ص  ١٣٦٥انتشارات توس، . ابوالقاسم سری، تهران،
، )ق ١٢١٥ – ١٣٣٢عصر قاجار (عيسوی، چارلز، تاريخ اقتصادی ايران  -   ٤ 

  ١٩، ص  ١٣٦٥انتشارات توس ، - ترجمه يعقوب آژند، تهران، 
 ٢١، ص ٢، ج ...فلور، جستارهايی از تاريخ اجتماعی ايران  -  ٥
، مسافرت به ارمنستان  و ايران ، ترجمه محمود مصاحب ، به ام. ژوبر، پ  -  ٦



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤١٩                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

 ٢١١ - ٢١٢صص  – ١٣٤٧تبريز، كتاب فروشی چهر، 
 حائری، عبدالحسين، رويارويی های انديشه گران دو رويه تمدن غرب، تهران، ٧- 

  ٣٠٧، ص  ١٣٦٥انتشارت امير كبير، فروردين  
 ٢٦٥ژوبر، مسافرت به ارمنستان  و ايران ، ص  -   ٨
دوگاردان، كنت آلفرد، مأموريت  ژنرال گاردان  در  ايران ، ترجمه عباس   ٩- 

محبوبی  اردکانی ، حسين ، تاريخ /  ٦٥، ص  ١٣٦٢اقبال، تهران، انتشارات نگاه، 
، تهران، انتشارات انجمن دانشجويان دانشگاه  ١مؤسسات  تمدنی جديد در ايران، ج 

  ٥٧، ص  ١٣٥٤تهران ، تير 
  ٩٤ – ٩٥مسافرت به ارمنستان  و ايران ، صص  ژوبر، -  ١٠

 ٥٤، ص ١، ج ...محبوبی اردكانی، تاريخ موسسات تمدنی جديد ١١- 
 ١٣٩و  ٣١٠دنبلی، مآثر سلطانيه، صص  -  ١٢
 ١٣٨ -  ٩همان ، صص  - ١٣
تاريخ (و اعتضادالسلطنه، عليقلی ميرزا، اكسيرالتواريخ  ١٣٩همان، ص   -  ١٤

، به اهتمام جمشيد كيانفر، تهران، انتشارات ويسمن، )ق ١٢٥٩قاجاريه از آغاز تا 
 ٢٩١، ص  ١٣٧٠

 ٣١٣ – ٣١٤، صص ...حايری، نخستين رويارويی ها -   ١٥ 
و خورموجی، دمحم  ٢١٣ - ٢١٤ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ايران، صص   -  ١٦

 ١٣٦٣جعفر، حقايق االخبار ناصری، به كوشش حسين خديو جم، تهران، نشر نی، 
 ١٢،ص 

 ١٤٢دنبلی، مآثرسلطانيه،   -  ١٧
 ٥٥، ص ١، ج ...محبوبی اردكانی، تاريخ موسسات تمدنی جديد  -  ١٨
  ١٣٠ – ١همان، ص   -  ١٩
ميرزا صالح شيرازی، گزارش سفر ميرزا صالح شيرازی، ويرايش از  -  ٢٠

مقدمه و حايری،  ٣٢، ص  ١٣٦٢همايون شهيدی، تهران، انتشارات راه نو، پاييز 
 ٣١٢، ص ...ويارويی هانخستين ر

 ١٧٧، ص ١، ج ...محبوبی اردكانی، تاريخ مؤسسات تمدنی جديد  -  ٢١
 ٣١٢ -  ٣١٣همان،ص     -  ٢٢ 

 ١٧٧همان، ص  -  ٢٣
 ١٨٦همان، ص   -  ٣٤
 ١٥١همان،  -  ٢٥



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٢٠                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

  ١٦٧همان، ص   -  ٢٦
 ١٨٦همان، ص  -  ٢٧
 ١٢٣همان، ص  -  ٢٨
 ١٢٦همان، ص  -  ٢٩
  ٣٣ – ٣٤ص ص –عيسوی، تاريخ اقتصادی  -  ٣٠
  ١٢٢ – ١٢٣صص  – ١محبوبی اردكانی، تاريخ مؤسسات تمدنی   ج   -  ٣١
 .همان -  ٣٢
 ١٦٩همان، ص   -  ٣٣
 ٦١همان، ص   -  ٣٤
، ترجمه سيد دمحمتقی فخرداعی گيالنی، ٢سايكس، سر پرسی، تاريخ ايران، ج  -  ٣٥

 نشر دنيای كتاب،
 ٤٥٢، ص  ١٣٧٠

ه الصفای ناصری، ج نهم، به تصحيح و هدايت، رضاقلی خان، تاريخ روض  -  ٣٦
و گاردان،  ٧٥٨٢، ص  ١٣٨٠تحشيه جمشيد كيانفر، تهران، انتشارات اساطير، 

 ٤٤در ايران، ص ... ماموريت
در ايران، ص ... و گاردان، ماموريت ٧٥٨٢هدايت، روضه الصفا، ج نهم،   -  ٣٧
٤٥ 
  ٥١ – ٥٢همان، صص   -  ٣٨
 ١٣٥دنبلی، مآثر سلطانيه، ص  -  ٣٩
  ٢٩١اعتضادالسلطنه، اكسيرالتواريخ، ص /  ١٣٥ -  ٨ص  –همان   -  ٤٠
، ١نفيسی، سعيد، تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در دوره معاصر، ج   -  ٤١

 ١١٢ص  -  ١٣٦٨تهران، انتشارات بنياد، 
 ٢١٤همان، ص   -  ٤٢
 ١١٢همان، ص   -  ٤٣
 ٢١٧همان، ص   -  ٤٤
 ٤٥٣، ص ٢سايكس، تاريخ ايران، ج   -  ٤٥
 ٤٤٦همان، ص   -  ٤٦
  ١٣٣دنبلی، مآثر سلطانيه، ص  -  ٤٧
دوكوتزبوئه، موريس، مسافرت به ايران ، ترجمه محمود هدايت ، تهران،   -  ٤٨

 ١٠٥ص   – ١٣٤٨انتشارات اميركبير،  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٢١                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

و اعتضادالسلطنه، اکسيرالتواريخ ، ص   ١٢٣دنبلی، مآثر سلطانيه، ، ص   -  ٤٩
  ١٠٥ان ، ص و كوتزبوئه، مسافرت به اير ٢٩١

و مالکم ، سرجان ، تاريخ ايران  ٨٠٣٥هدايت، روضه الصفا، ج نهم ، ص   -  ٥٠
، ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت، به كوشش مرتضا سيفی تفرشی  و ابراهيم ٢، ج 

 ٥٨٠، ص  ١٣٦٢، زمستان "فرهنگسرا"زندپور ، تهران ، انتشارات يساولی، 
  ٣٢٠ص  ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ايران ، -  ٥١
  ١٠٥كوتزبوئه، مسافرت به ايران ، ص   -  ٥٢
 ٣٠٩، ص ...حايری، نخستين رويارويی ها  -  ٥٣
 ١٣١دنبلی، مآثر سلطانيه، ص   -  ٥٤
 .به بعد ١٣١همان، ص  -  ٥٥
 ٦٢، ص ١، ج ...محبوبی اردچكانی، تاريخ موسسات تمدنی جديد  -  ٥٦
 ٣٠٦، ص ...حايری، نخستين رويارويی ها  -  ٥٧
 .همان  -  ٥٨
 در ايران، ص... گاردان، ماموريت  -  ٥٩

 
 ١٦٧همان،   -  ٦٠
 ٢٢، ص ...عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران  -  ٦١
است كه در زمان  -  ١٩آغاز سده  –لرد كرزن خبرنگاري انگليسي  -  ٦٢

" ايران و مسئله ايران"ناصرالدين شاه، شش ماه به ايران آمد و كتابي به نام 
 .نگاشت

 ١٠٨، ص ١، ج ...ي اردكاني، تاريخ موسسات تمدني جديدمحبوب  -  ٦٣
 ١١٥ -  ٦همان، صص   -  ٦٤
 ٢٠، ص ٢، ج ...فلور، جستارهايي از تاريخ اجتماعي -  ٦٥
 .همان -  ٦٦
  ٢٨١ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ايران ، ص   -  ٦٧

   ٥٦، ص  ١، ج ...محبوبي اردكاني، تاريخ مؤسسات تمدنی جديد -  ٦٨ 
 ١١٥، ص همان -  ٦٩
 ٥٥همان، ص   -  ٧٠
وحيد . گرنت واتسن، رابرت،  تاريخ ايران در دورۀ قاجار، ترجمۀ ع   -  ٧١

) وابسته به انتشارات  اميرکبير (مازندرانی ، تهران، انتشارات  كتاب هاي سيمرغ 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٢٢                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

 ١٦٦ – ١٦٧، صص  ١٣٥٤، 
 محبوبی اردکانی ، تاريخ /  ١٠٠كوتزبوئه، مسافرت به ايران ، ص   -  ٧٢

 ٥٥، ص ١،  ج ...مؤسسات  تمدنی جديد
 ١٨/ ق  ١٢٢٢محرم  ٢٠نامه گاردان به شامپايني  وزير امور خارجه  -  ٧٣

  ٩١در ايران، ص ... گاردان، ماموريت: م در ١٨٠٨مارس 
 ٢٥٦ – ٧ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ايران ، ص   -  ٧٤ 

  ٩٢گاردان، ماموريت  در ايران ، ص  -  ٧٥
 ١٦٦تاريخ ايران، ص واتسن،   -  ٧٦

و تاج بخش، احمد، سياست  ٧٧، ص ١،ج ...نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ٧٧- 
 هاي استعماري

، روسيه تزاري، انگلستان و فرانسه، در ايران در نيمه اول قرن نوزدهم، تهران، 
  ٢٣٣ – ٢٣٤صص  -  ١٣٦٢انتشارات اقبال، 

 ٧٧ص ، ١، ج ...نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي  -  ٧٨
الگار، حامد، دين و دولت در ايران و نقش علما در دوره قاجار، ترجمه  -  ٧٩

 ١٣٧، ص  ١٣٦٩ابوالقاسم سري، تهران، انتشارات توس، بهار 
 ١٧١گاردان، ماموريت در ايران، ص   -  ٨٠
 ٣٢٠ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ايران، ص   -  ٨١
 ١٧١در ايران، ص ... گاردان، ماموريت  -  ٨٢
خودداري پسران فتحعليشاه از فرمانبرداري از وليعهد پس از شكست گنجه   -  ٨٣

 :در جنگ دوم، در
  ٤٦١، ص  ٢سايكس، تاريخ ايران، ج 

دروويل، گاسپار، سفر در ايران، ترجمه منوچهر اعتماد مقدم، نشر شباويز،   -  ٨٤
 ١٧٣، ص  ١٣٦٧

 ٢٦واتسن،تاريخ ايران، ص /  ٥٧٧همان، ص   -  ٨٥
 ٥٧٧، ص ٢كم، تاريخ ايران، ج مل -  ٨٦
  ٣١٩ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ايران ، ص  -  ٨٧
 همانجا: نگاه كنيد به بخش بندي در چينش قشون ايران در   -  ٨٨
  ٨٠٣٥هدايت،روضه الصفا، ج نهم ، ص   -  ٨٩
  ٣١٠دنبلي، مآثر سلطانيه، ص   -  ٩٠
  ١١٥، ص  ١، ج ...محبوبي اردكاني، تاريخ  مؤسسات تمدنی جديد   -  ٩١



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٢٣                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

و حايری ،  ٢١٤ – ٥، ص   ١، ج ...نفيسي، تاريخ اجتماعي  و سياسی  -   ٩٢
و رايين اسماعيل، حقوق بگيران انگليس  در  ٣١٤، ص ...نخستين  رويارويی ها 

 ٢١٠تا  ٢٠٣، صص  ١٣٧٣ايران ، تهران ، انتشارات جاويدان ،  
 ٢١٧، ص  ١، ج... نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسی  -  ٩٣
 ١٢٠، ص  ١، ج ...محبوبي اردكاني، تاريخ مؤسسات تمدنی جديد  -  ٩٤

 ٥٧همان،   -  ٩٥ 
  ١٦٨در ايران ، ص ... گاردان، مأموريت  -  ٩٦
 ٢٩١ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ايران، ص   -  ٩٧
 ٢٩٤همان، ص   -  ٩٨
 ٢٩٢و  ٢٨٠همان، ص   -  ٩٩

 ٢٩٣همان، ص   -  ١٠٠
 ٣١٨همان، ص   -  ١٠١
محبوبي اردكاني، تاريخ مؤسسات /  ٩٩كوتزبوئه، مسافرت به ايران، ص  -  ١٠٢

 ٦٢، ص ١، ج ...تمدني جديد
 ١٠٤كوتزبوئه، مسافرت به ايران، ص  -  ١٠٣
 ١٢٠، ص ١، ج ...محبوبي اردكاني، تاريخ مؤسسات تمدني جديد  -  ١٠٤
داشت كه با چارلز عيسوي مي نويسد كه ايران اقليت هاي نامسلمان زيادي ن -  ١٠٥

عيسوي، تاريخ : غربيان و دانش تربيتي و اقتصادي غربي در ارتباط باشند، در
 ٢٣، ص ...اقتصادي

ميرزا صالح پس از بازگشت از اروپا نخستين چاپخانه دولتي را در تبريز   -  ١٠٦
دنبلي، مآثر سلطانيه، ص : يا باسمه كاري، در. راه اندازي كرد، صنعت چاپ 

١٤٣ 
 ٣٠٧، ص ...، نخستين رويارويي هاحايري  -  ١٠٧
 ٤٥٢، ص ٢سايكس، تاريخ ايران، ج  -  ١٠٨
قرن سيزدهم و نيمه اول (شميم، على اصغر، ايران در دوره سلطنت قاجار   -  ١٠٩

  ٤٣، ص  ١٣٤١٢، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، بهمن )ق. قرن چهاردهم ه
 .همان  -  ١١٠
  ١٠٩، ص  ١، ج ...تمدنی  جديد  تاريخ  مؤسسات.محبوبي اردكاني،  -  ١١١

 ١٢٢٣رمضان    ٣"شامپاينی " نامه گاردان به وزير امورخارجه فرانسه  -  ١١٢ 
  ١٧٧درايران ، ص ... گاردان، مأموريت: م، در ١٨٠٨اكتبر  ٢٤/ ق
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  ٢٣ – ٢٤، صص ...عيسوي، تاريخ اقتصادي  -  ١١٣
 ٢٤،ص ...الگار، دين و دولت  -  ١١٤
 ٣٥همان، ص   -  ١١٥
 ٣٢٤همان، ص   -  ١١٦
 .همان -  ١١٧
 .همان  -  ١١٨
 .همان  -  ١١٩
و درباره انگيزه همكاري هاي شاه و  ٤١تا  ٣٨، ص ...الگار،دين و دولت  -  ١٢٠

 ٣٦٢و  ٣٥٦، ص ...حايري، نخستين رويارويي ها: روحانيت نگاه كنيد به
 ١٠٣، ص ...الگار، دين و دولت  -  ١٢١
  ٣١٦ – ٣١٧، صص ...يي هاحايري، نخستين رويارو  -  ١٢٢
 ١٧ - ١٨واتسن، تاريخ ايران،صص    -  ١٢٣
 ٤٤، ص ...الگار، دين و دولت  -  ١٢٤
 ٢٣، ص ٢، ج ...فلور، جستارهايي از تاريخ اجتماعي  -  ١٢٥
مردم كه : " و فلور بر اين باور است ٥١ -  ٢، ص ...الگار، دين و دولت  -  ١٢٦

به حق ميشمردند، علما را به عنوان  حكام - دعوي فضيلت و تقدم علما را بر 
، ص ٢، ج ...فلور، جستارهايي از تاريخ اجتماعي: ، در"پيشوايان خود پذيرفتند

٢٣ 
: اشاره به لوطيان و مالهايي كه نقش نيروي كارآمد مجتهدين را داشتند، در  -  ١٢٧

 ٤٤، ص ...الگار، دين و دولت
 ٤١همان، ص   -  ١٢٨
 ٢٢ص  واتسن، تاريخ ايران،  -  ١٢٩
 ٢٠همان،ص   -  ١٣٠
و نگاه  ٨٧الگار ، دين دولت ، ص /  ٥٤٨، ص  ٢ملكم، تاريخ ايران، ج  -  ١٣١

حايری ، نخستين  : کنيد  به شفاعت   ميرزاي قمي از گنهكاران نزد شاه، در
  ٣٥٧، ص ...رويارويي ها

 ٥٥٠ملكم، تاريخ ايران، ص   -  ١٣٢
             ّ         و پشتيبانی عب اس ميرزا  ٢١٢ن ، ص ژوبر، مسافرت به ارمنستان  و ايرا  -  ١٣٣

از اين اقليتها به ويژه درآذربايجان و قفقاز به دليل کاستن  از جاذبه های  حکومت 
 ١٣١، ص ...الگار، دين و دولت: مسيحی روس بود، در
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 ١٥٣همان، ص   -  ١٣٤
و قائم مقام  ابوالقاسم  در بارۀ   ١٠٥كوتزبوئه، مسافرت به ايران ، ص   -  ١٣٥
ّ               ات به عبا س ميرزا مي گويداتهام اين مرد مسيحي است مي خواهد پيش  : "         

مسيحيان  خود شيرينی کند،  به همين جهت آداب و رسوم مسيحيان را رواج مي 
، ...الگار، دين و دولت: در. " دهد  و ما را  مجبور  به پوشيدن  لباس آنها می کند

 ١٣٦ص 
 ١٤٩ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ايران، ص   -  ١٣٦
 ٣١٦، ص ...حايري، نخستين رويارويي ها  -  ١٣٧
با توجه به نكته كه پسران فتحعليشاه كه چندان از عباس ميرزا دلخوش   -  ١٣٨

 نبودند، حاكمان مناطق
همين خود از عوامل . مختلف بودند، و سپاهيان عباس ميرزا را تامين مي كردند

 بروز نابساماني در
 ٧٧، ص ١،ج ...سي، تاريخ اجتماعي و سياسينفي: سپاه عباس ميرزا بود، در

اشاره به جمع آوري سپاه به وسيله حسنعلي ميرزا شجاع السلطنه به دستور  -  ١٣٩
و هدايت،   ٣٩١ – ٢ ١سپهر، ناسخ التواريخ، ج : شاه و شايعه وليعهدي او، در

و شيرازى  خاورى، ميرزا فضل  ٧٨٨٠تا  ٧٨٧٣روضه الصفا، ج نهم، صص 
، تصحيح و تحقيق ناصر افشارفر، تهران، سازمان ٢ذوالقرنين، ج  ، تاريخ...ا

و اعتضادالسلطنه،  ٦٦٥، ص  ١٣٨٠انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
 ٣٨٢اكسيرالتواريخ، ص 

 ٧٧، ص ١، ج ...نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي  -  ١٤٠
 .همان  -  ١٤١
 ٨٣، ص ...عيسوي، تاريخ اقتصادي  -  ١٤٢
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 نهمفصل 

 
ّ                             تجد د ، اصالحات و توسعه در دوران  ل «   ّ   پهلوی او         « 

 
; روزی به شاه عرض کردم تمدنی که آوازه اش عالم گير است، دو تمدن است «

تمدنی که مفيد است و : يکی تظاهرات در بولوارها، يکی تمدن ناشی از البراتوراها
گمان کردم به اين عرض  .قابل تقليد، تمدن ناشی از البراتوارها و کتابخانه ها است 

من توجهی فرموده اند، آثاری که بيش تر ظاهر شد، تمدن بولوارها بود که به کار 
 ».الله زار می خورد و مردم بی بند و بار خواستار آن بودند 

 )١(مخبر السلطنه هدايت 
 

 
ّ                 تجد د خواهی و توسعه  ۀيشند ا    

 
زيرا جامعه ملی ما همچنان  اين فصل را با گفتۀ مخبرالسلطنۀ هدايت شروع  نمودم

است واساس زندگی سياسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » تمدن بلواری«دچار
  ! تشکيل می دهد» مصرف محور«اش را 

  
 :می نويسد» خاطرات و خطرات «در ) ملقب به مخبرالسلطنه (مهديقلی هدايت   
و صنعتی پيش در مغرب در اکتشافات علمی . تمدن و تربيت درمشرق سابقه دارد«

در اخالق هنوز به مقام مشرقيان نرسيده اند بلکه در مائه اخير که مذهب . افتادند 
تمدن بولواری برتمدن البراتورای غلبه . اهل حل وعقد ماترياليسم شد عقب رفتند 

 .کرد وآن تمدن ناچيز به ما سرايت 
ه خود کال همان را عوض کرديم که رنگ تمدن ب. تمدن را به صورت گرفتيم 

در مقابل، هنرهای البراتواری بی . بدهيم در حوزه خواص مليت ما از دست رفت 
سيم، راديو و هواپيما مستسبع شديم، رقص، قمار، شرب، تظاهربه فواحش را ترقی 

افکار بی پای ماترياليسم را به خود راه داديم که امروز از بيداد آن همه جا . دانستيم 
 . غوغا بپا است و فرياد بلند
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يکی ازمراحل رسيدن به راه . دورسرخود چرخ می زنيم ونمی دانيم چه کنيم 
خم يک  ما هنوز اندر العوداحمد و گشتن ازاين راه غوايت است که  عاقبت بر
 )٢(. کوچه ايم 

عنوان مجلس که پيدا شد، سخن های سخيف و افکار «:هدايت درادامه  می افزايد
به تقليد تمدن بولواری و تفنن . ر زبان ها افتاد کثيف در عنوان آزادی بی پيکر بر س

در بی عاری، رشته زندگی ساده خودمان از دست رفت و پا به دايره تجدد گذارديم، 
آن دمکراسی حقيقی فراموش شد و فساد اخالق باال گرفت، درب خانه ها بسته شد، 

و از عالقه ها گسسته، شکايات پيوسته، روز به روز برتکلفات زندگی افزود 
تعيشات عمومی کاست، بين طبقات افتراق افتاد و ازهر طرف تزريق نفاق شد، 

حکايت ما » «.کارخانه اگر داشتيم بازار ارسی دوزها بود باز هم العود احمد 
حکايت آن مکتب دار شد که شاگردان روی مواعده گفتند، جناب ميرزا خدا بد ندهد 

  )٣(؟مگر کسالت داريد
امربرجناب ميرزا مشتبه شد، «وضوع اشاره می کند که  درادامه آن به اين م

برخاست واز پی معالجه رفت، مرض را در ذهن ما تزريق کردند و مشتبه شده ايم 
مرض در ممالک سايره، آزادی و . تارفع اشتباه نکنيم، صحت نخواهيم يافت 

» .مساوات دروغی است درواليت ما تعقيب تمدن و ترقی بولوری وتکلفات مضر
)١( )٤(  

 
نقد برخی نظرات در  بارۀ زبان و يکسان سازی، تجدد و : اصغر شيرازی

 باستانگرايی
 

به برخی ازنظرات »ايرانيت،مليت قوميت«نقادی اصغرشيرازی برگرفته ازکتاب   
حسين کاظم زاده، تقی زاده، تقی ارانی دربارۀ زبان ويکسانسازی، تجدد و 

  : باستانگرايی دراينجا می آوريم
، پس ازشرح »خصائص ايرانيان« كاظم زادۀ ايرانشهردر مقاله ای با عنوانحسين 

ازآن كه ازآنها برای ترقی ) ذكاوت، قوه تقيلد و تشبث(صفات خوب ايرانی ها 
كشور بهره ای نمی برند، شكايت می كندودرذكر علل اين غفلت به شمارش 

، شمارۀ ١٣٠٠ر، ايرانشه(مظاهردوازدگانه فساداخالق درنزدايرانيان می پردازد
برخی ازآن خصائص خيانتی به وطن، تنبلی وبيكاری وبی عاری و افراط و ). ٤

 .تفرط است
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ّ        مليت و روح ملی  ايران « همو در مقالۀ عنوان  به نقد خرافات واستبداد به موانع »              
توسعه و مهاجرت سرماه و مغزها دست می زند و آن را بانقد تعليمات واعظ ها و 

دنيا را ناپايداروعمررا بی اعتباردانسته مردم راتشوق به «كهروحانيان راكار
دريوزگی وبرهنگی و دروشی كرده، حس تشبث و اقدام دراموراقتصادی و معاشی 

» درنتيجه آن اوضاع «).٢، شمارۀ ١٣٠٢ايرانشهر،( ادامه می دهد» [...]را كشتند
ِ                     مزروع حاصل خيزدماغ ايران حال  يك شوره زار را گرفت« است که  ه و قرنهاست                            

 .»كه تخم  فكرهای جديد و آزاد درآن نروييده است
مشفق كاظمی كه ازهر فرصت برا حمله به همۀ كسانی كه ازنظر او مسؤول  

نابسامان ايران بودند، استفاده می كرد، قتل امبری، كنسول آمريكا در تهران را در 
دن آخوندها و به گر)  ١٣٠٣/  ٦/  ١٠( سرمقاله شمارۀ پنجم مجلۀ فرنگستان 

تعصبات مذهب مردم می اندازد وآن را دليل برای ننگين شمردن وضعيت مملكت، 
آنها اجازه ممانعت از نشر . اخالق فاسد جمعيت قليل ايران و آخوندهايش می داند

او پنج . معارف دارند، وكالی شيره ای هستند و محافظه كاران صاحبان قدرت
را ازحيث فكربا بشر اوليه وبوزينه ها كه ميليون ازهفت ميليون جمعيت ايران 

آنها جز آلت دست اين و آن . داروين برای اجداد اشان قائل است، مساوی می داند
)    ١٣٠٤(  ١٢/  ١١حمله مجلۀ فرنگستان در سرمقالۀ شمارۀ . شدن كاری ندارند

ه علت اين بار حمالتی است که درطی يك سال به نشري. به روحانيت ادامه  می يابد
آنها همه به تحرك . شده و از جمله به منع توزع آن در داخل منجر گشته است

نويسنده آنها . آخوندها كه از نظر نويسنده حاكمان حقيقی مملكت اند، انجام شده است
 .را مسئول شماری ازآنچه مطلوب نظر او بود می داند و خواهان رفع آنها می شود

ل عجب است؛ يك، جدا كردن حساب مردم از دو نكته در آن مقاله جالب ودرعين حا
آخوندها و اين كه با زدودن ورق نازك خرافات از ذهن مردم به دنبال آخوند 
نخواهند رفت؛ دو ديگر، اين كه شرط موفقيت انقالب سياسی و اجتماعی مانند 

: انقالب دركشورهای ديگر انقالب ادبی، مذهبی واخالقی، در پيشاپيش آن است
 .»تشنه انقالب ادبی و اخالقی استايران امروز 

به قول دمحمعلی همايون . اين تصاوير را پژوهشگران تاريخ نيزتأييد می كنند 
 - در حالی آغاز شد كه آشوب و كشمكش و خطر تجزيه  ١٩٢١سال «  کاتوزيان

     ً                                                                 تقربا  به شدت ماه ها آخر حكومت شاه سلطان حسين و انحطاط صفويه باال گرفته 
ايران  ١٩٢٠در سال « به نظر آبراهاميان ).  ٣٤٥، ص ١٣٧٩، کاتوزيان( » بود

وزارتخانه ها در خارج از پايتخت . به معين كالسيك كلمه يك كشور ورشكسته بود
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دولت به علت رقابت اعيان سنت واحزاب جديد، ازيك طرف و . هچ حضورنداشتند
دراختيار برخ ازاياالت . قرارداد ايران و انگليس، ازطرف دگر مختل شده بود

ارتش سرخ گيالن را تسخير . جنگ ساالران، برخی ديگردر اختيارقيام كنندگان بود
شاه به گفته انگليس ها، سرگرم . كرده و تهديدبه پيشرفت به طرف تهران می كرد

جلد دوم ).  ٦٤، ص  ٢٠٠٨. همو (» جمع آوری جواهرات سلطنتی برای فراربود
ار نز آنۀ هرج ومرج است كه در دوران تارخ مختصر احزاب ساس ملك الشعرا به

بعد ازانقالب وبه وژه درچندسال آخر كه به سقوط سلسله قاجار منجر شد، در 
حزب سازی  و فرقه « در آنجا می خوانيم كه چگونه . جامعۀ ساس اران حاكم بود

بهار، .(بازی  وجاروجنجال ليدرها و پادوها وهتاكی جرايد همه را خسته كرده بود 
  )١٠٠ص (و مملكت را رو به ويران می برد )  ٢٣، ص ٢ج  ، ١٣٦٣

 
                 ّ  در ضرورت وحدت مل ی  

  
برای غلبه بر اين وضعيت و دفع خطرها برون و درون بود كه سياست پيشگان و 
روشنفكران زمان در پی چاره بودند وهر يك چاره را به نسبت تصوری كه از محل 

اسی و ذهنی خود به صورت و شدت خطر داشت و به نسبت وضعيت اجتماعی، سي
با اين همه در چاره جويی ها چند وجه مشترك برجسته نيز وجود . ديگرمی ديد

كوشش درجهت حفظ تماميت : وجوه مشترك از چند تدبيركل تشكيل می شد. داشت
                   ّ                                                 ارضی، ايجاد وحدت مل ی، تأمين استقالل و آن چه درآن زمان ترقی و تجدد می 

. د به وسيله دولت متمركز ومقتدرصورت می گرفتتأمين همه انها باي. خواندند
                                          ّ                         اختالفات در نوع تصوراز چگونگی تأمين وحدت مل ی، مفهوم و راههای تجدد و 

ان مضامين .ترقی واستقالل، درجۀ تمركزدولت وميزان اقتدار آن وجود داشت
اغلب به صورت درهم وغيرمرتبط مطرح شده اند،آن چنان كه برای ما نيز 

بررسی را با نظرات دكتر . در شرح آنها ممكن به نظر نمی رسدمراعات تفكيك 
 .محمود افشار آغاز می كنيم
 ١٣٠٤شمارۀ اول مجلۀ آينده در تير در » آغاز کالم« آنچه که محمود افشاردر 

                                            ّ                            ميينويسد،هم متضمن آن چيزاست كه او از وحدت مل ی می فهميد و هم راهها تأمين 
ً      ونگر نسبتا  تندروآن، از ديدگاه يك ايرانگرای يكس درعين حال او رابطۀ مان .           

جا .        ّ                                                      وحدت مل ی، استقالل و تماميت ارضی را نيز دراين نوشته مشخص می كند
 :دارد عين جمالت او را نقل كنيم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٣٠                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

ّ                                              مقصود ما از وحدت ملی  ايران وحدت سياسی، اخالقی و اجتماعی مردمی است «                    
يان شامل دو مفهوم دگر است اين ب. كه در حدود امروز مملكت ايران اقامت دارند

اما منظوراز كامل كردن . كه عبارت از حفظ استقالل سياسی وتماميت ارضی باشد
       ّ                                                               وحدت مل ی اين است كه در تمام مملكت زبان فارسی عموميت بابد و اختالف محلی 
                                                      ً                  از جهت لباس، اخالق و غيره محو شود و ملو ك الطوايفی كامال  از بين برود، كرد 

ی وعرب و ترك و تركمن و غيره با هم فرق نداشته، هر يك به لباس و لر و قشقاي
                             ّ              به عقده ما تا درايران وحدت مل ی ازحيث زبان، [...] ملبس و به زبانی متكلم نباشند 

اخالق، لباس وغيره حاصل نشود، هر لحظه برای استقالل سياسی و تماميت 
 .»ارضی ما احتمال خطر می باشد

 ١٣٠٦آينده، ( »                     ّ        مسئله مليت و وحدت مل ی ايران « وان همو در مقاله ديگر با عن
مطالب را عنوان می كند كه به نظر می رسد برای توجه تدابيرتند ) شماره هشتم

است كه او در سوۀ يكسان سازی ايران ها در شمارۀ اول مجلۀ خود توصيه كرده 
ان اختالط او می نويسد گذشت زمان اقوام مختلف كه در قرون پيشن با ايراني. بود

يافته اند را به هم آميخته است، به  طوری كه می توان از وحدت نژادی در ايران 
                ّ                                        در ايران وحدت مل ی ما متكی بر يگانگی نژاد، اشتراك مذهب و « :سخن گفت

اين که در »  .مدت چندين هزارسال است] به[زندگی اجتماعی و وحدت تاريخی 
به جز ارامنه و . امر عارضی است بعضی نقاط  تركی يا عرب زبان اهالی شده

او اين دو قوم را از آن جهت ايران نمی داند كه .                    ّ           يهودی ها همه جزو مل ت ايران اند
بنابر اين وحدت كه . در اثر ازدواج نكردن با ديگر ايران ها با آنها مخلوط نشده اند

 می خواهد برقراركند،درنظراو،ازمقدمات نژادی،تاريخ ومذهبی كافی برخوردار
[...]        ّ                         وحدت مل ی ما به واسطه اختالف لسان « :اومی نويسد. است، مگروحدت زبان

البته اگردرنظر بگيريم كه او خواهان ). و بعد ٥٥٩همان، ص ( » ناقص است 
هم بود، می توانيم  بگوييم كه از نظر او اختالف  » لباس ، اخالق و غره« وحدت 

 .زبان تنها نقص نبود
)  ٦٤ – ٦٠، ص ١، ج ١٣٠٤آينده، (»ه اوضاع و اخبار نظری ب« افشاردرمقالۀ 

و کاهش نفوذ محلی اوبه »  خاتمه طغيان شيخ خزعل « پس ازاشاره به اهميت 
بلکه سزاواراست « حكومت مركزی توصيه می كند كه به تسليم شيخ اكتفا نكند، 

ا تدبيرهای الزم بينديشيد تا مردم خوزستان از حيث جامه، زبان، خوی و عادت ب
تا روزی كه اهالی سرحدات «  به نظر او .  »ديگر نقاط ايران تفاوت نداشته باشند

جنوب غربی ما با ساير ايرانيان از همه حيث شبيه نشده اند و اثری از نژاد خارجی 
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افشار از خزعل ).  ٦٠همان، ص (» باقی ست، دل از خطر آسوده  نتوانيم داشت
ان بر تن خود و خاندان خود كند، و با تأسس می خواهد كه پيش قدم  شده، جامه اير

او از .                     ّ                                       مدارس متعددی زبان مل ی پارسی را درميان طوايف خود ترويج نمايد
                                                  ّ                    حكومت می خواهد با اقدامات اساسی در خوزستان وحدت مل ی را  كامل تر و خطر 

 ) ٦١همان، ص . (تجزيه را رفع نمايد
ايانۀ پان ايرانيستی نسبت به همسايگان با انكه افشار تمايلی به سياست های الحاق گر

ايران نشان نمی داد، از وجود دولتی كردی به صورتی كه ميان ايران و تركيه 
« او پس از اشاره به زمزمۀ استقالل طلب كردها تركيه و. حائل باشد، ناراضی نبود

ی و اظهار ظن بر بی ربط نبودن اين دو با يكديگر، از اولياء امورم» غائله سميتقو
که ازنژاد   ايرانی « خواست كه در مرحلۀ نخست در يكی شدن كردها ايران 

هرزمان اين « اودرگام دوم اضافه می كرد كه . با سايرايرانيان سعی كنند» هستند
امر، يعنی فارس شدن كردها ايران صورت گرفت، آن وقت برای ما هيچ مضر  

ميان ما و دول ترك يك نخواهد بود اگر روزی كردستان عثمانی مستقل شود و 
 )٦٢همان، ص ( » دولت كوچك ايرانی نژاد درآن حدود فاصله باشد

او اين . را به کار برد، دكتر محمود افشار باشد» پان ايرانيسم« شايد  اولين واژۀ 
انجام داد، جايی كه ازاشتراك مساعی تمام ساكنان )  ١٣٠٥( كار را در نشريۀ كابل 

زبان وادبيات مشترك باستان و اتحاده فرهنگ كليه قلمرو زبان فارسی درحفظ 
ايران نژادان، از جمله آذری ها، سخن می راند، تجاوز به خاك كشورها ديگر را 
مردود می شمرد ودر عين حال، براستفاده از اين واژه به منظور تشويق مقاومت 

ج  ،١٣٦١(تأکيد می ورزد» پان عربيسم « و» پان تورانيسم « در برابر خطرات 
 ).و بعد ٤٧٥، ص  ٣
ّ                              راهی كه كاظم زاده ايرانشهر برای تأمين وحدت ملی  پيشنهاد می كرد، مقاله ای كه                                                

مقاله ای که به مناسبت پايان » خالصۀ عقاد ما « او آن راه را در. از نوع ديگر بود
« راه اود )  ١٢، ص  ١٣٠٢( نخستين سال انتشارايرانشهر نوشت، شرح می دهد 

ّ   توليد حس  م ايران بايد ملت . ايران بايد بداند كه كی بوده چه شده است« :بود» لت        
ايران بايد . خود را بزرگترين نعمت ها و حفظ آن را مقدس ترين وظيفه ها بشمارد

برای زنده كردن ملت خود زندگی بكندو زندگی را فقط برای حفظ ملت خود دوست 
زيزومحترم بدارد و از يادگارهای                               ّ         هرفرد ايرانی بايد آثارومفاخرمل ی خود راع.بدارد

تاريخی نياكان خود نگهدار بكند و هر فرد را كه صدمه به مليت او بزند يا خيال 
بايد هر نوزاد ايرانی . تحقير مليت او در دماغ خود بپزد، دشمن بی امان خود بداند
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  .»ايران بودن را مايۀ سربلندی خود بداند.                ّ               با يك حس غرور مل ی پرورش بابد و 
« ) ٣، ص  ١٣٠٢ايرانشهر، ( » معارف در عثمان « اظم زاده در مقالۀ ک 

«               ّ                               تنوير افكار مل ت به حقاق امور و مسلح كردن او  « و»             ّ        تحريک عرق مل ی ايران 
را در ارتباط با ناسونالسم ترك و » به سالح حمت و غريت ارانيت و مليت[...] 

خطری اين طمع مطرح می  طمع آن نسبت به ايران و به عنوان وسيله  برای دفع
ما بايد درس « . او معتقد است كه ما بايد از اين حيث  به ترکان  تأس  کنيم. كند

آن راه شاهراه ملت است، . عبرت بگيرم و از همان راه كه ترك ها رفتند، بروم
                                                      ّ                      عين ما نيز تخم ملت و ايرانيت را در دل ها تمام افراد مل ت بايد بكارم و در راه 

 ).  ّ                                                       مل ی و شرافت و حيثيث نژادی خود به قدر تر كيه جانسپاری كنم حفظ حيات  
( نوشت »             ّ        مليت و روح مل ی ايران « كاظم زاده در مقاله ی كه به منظور تحليل 

، دست به تعريف مليت زد و آن را عبارت از )، شمارۀ چهارم ١٣٠٢ايرانشهر، 
از ملت را « هر ملتی دانست، خصايصی که آن ملت» مجموع خصايص روح «

معتقد بود، روحی كه »  روح ملی   ايران« او به وجود . »های دگر جدا می سازد 
در آن مقاله بر لزوم شناخت ان روح افسرده تأكيد می . وجود دارد اما افسرده است

 روح ايران علويت طبع و بلند« : .شد و آن را دريك جمله قابل تعريف می ديد
راط در تمام تشكيالت اجتماعی و سياسی و حس غرور ، غلو و  اف» پروازی ست 

ان روح را كه منشاء آثار بزرگ . در همۀ اعمال و افكار ايران از اثرات آن است
» روح ملی« . در همۀ زمينه ها، ازجمله در قرنهای اول اسالم بوده، بايد بيدار كرد

. كردايران را بايد با اصالحات در زمينه های سياست، دين، زبان و اخالق احيا 
او در . اصالحات مورد نظر او نتيجۀ سه انقالب سياسی، فكری و ادبی خواهد بود

                                                    ّ                      عين حال آزادی و علم را وسيله زنده كردن روح افسرده مل ت و ايران كهن و تجديد 
 .تمدن آن می دانست

ّ                           وحدت ملی  از نظر تقی زاده در مقالۀ  يکی از چهار ركن »  مقدمات آيندۀ روشن «        
، شمارۀ  ١٣٠٤آينده، تر ( ر استقالل و ترقی و تمدن ايران است عمده و ناگزي

                                                  ً               وجود ايران به شكل يك دولت مهم و يك مملكت متحد كامال  بسته به اتحاد « ): اول
فقط بايد اين حس  هموطنی و يگانگی را به هر وسيله .        ّ           عموم مل ت ايران است

نكته را هم ضروری  تقی زاده درعين حال اضافه كردن اين. »تقويت و تاييد كرد
ايرانيان تجدد دوست و ترقی طلب عظمت ايران را برای تجاوز به « می داند، كه 

می » ممالك مجاور نمی خواهند، بلكه برای يك ايران متمدن و آباد و با تربيت
آباد عالم و افزايش ] در[كه در هيئت جامعۀ ملل عالم آبرو داشته و « خواهند  ايران 
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 .»با آن ملل همدستی نمايدعلم و معرفت بشر 
از جمله اقدامات اصالحی الزم است كه مجلۀ  کاوه در »  حفظ  وحدت ملی « 

به برخی  ديگر . ذکر کرده است ) ١٩٢٠/ ١/  ٢٢( ديباچۀ شمارۀ اول، دوره جديد 
ّ  حفظ مليت و وحدت ملی  « او در همين مقاله .                 ً               اين اقدامات بعدا  اشاره خواهد شد                   

تقی زاده در نامه ای . وان يكی از اركان مسلك مجله اعالم می كندرا به عن» ايران 
را »       ّ               وحدت مل ی و تمدن ايران « به محمود افشارنوشت ،١٩٢٢/ ٢/ ٢٢كه به تاريخ 

تعليم « اما او تحصيل آن هدف را با. می خواند»  اساس و باالترين مقاصد ملی ما« 
        ّ     مقاصد مل ی ما « است كه  زيرا در اثر جاهليت مردم.  ممکن می داند»  عمومی 

قفقاز وهر شيطان اسالمبولی در آذربايجان می گرد و اكراد » افسون هر مارگير 
ايران، با آنكه از نژاد ايران هستند، فريفتۀ دعات استقالل كردستان و سياستمداران 
عراق عرب وحكام اروپا آن قطعه، يا مجذوب تلقينات اتحاد اسالم بازی عثمانی ها 

جلوگيرازافساد عثمانی ها « .شوند  او بر اين نكته تأكيد می ورزد كه  مغولی می
 ]٥٧[» جاهل عمده ترن نظر سياسيون ما بايد باشد

 
 وحدت زبان

 
همان طوری كه در مقالۀ افشار ديديم، او وحدت زبان يا جايگزنی زبان های قومی 

ين صورت يا فقط به ا.                                            ّ          با زبان فارسی را يكی از لوازم تأمين وحدت مل ی می دانست
به صورت ترويج زبان فارسی به عنوان زبان مشترك همۀ ايرانيان؛ اين نظربود 
                                                 ً                    مورد توافق بسيار ديگر از روشنفكران آن زمان، خصوصا  روشنفكران ترك زبان 

 .ايرانی
پس از اشاره به  )  ١٥، ص  ١٩٠٦/  ١١/  ١٢( يكی از گردانندگان حبل المتين 

، »          ّ                                   ركب از مل ت واحده باشد برای ترقی مستعدتر است هر مملكتی كه م«اين که 
او تعليم تركی در آذربايجان را به .         ّ                                اتحاد مل ت را به اشتراك زبان مشروط می كرد

دليل مشابهت آن با ترك عثمانی نادرست می خواند، زيرا كه اين خود باعث شبهۀ 
ست كه عثمانی ها اين درحالی ا. عثمانی بودن آذربايجانيان در ممالك خارجه می شد

. می  خواندند»  عجمی « هرگاه كه قصد تحقيرآذربايجانی ها داشته باشند  آنها را 
دليل ديگر اين فرض است كه اگر اهالی ايران خود را ترك بخوانند، به تعبير 

، فرض که . می شوند»  موجب سوزش اجساد اسالف خود « گردانندۀ حب المتين 
ان بودن آن اسالف و تحمل بودن زبان تركی آذربايجانی البته براعتقاد به فارسی زب
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عالوه بر اين معتقد بودند كه كوشش در رواج زبان تركی و ادبيات . ها استوار بود
آن خدمت به وطن نست، زيرابا درنظر گرفتن اين كه ترك آذربايجانی ادبياتی 

هيچ « ی است که اين درحال. ندارد، مجبور به اقتباس از ادبيات عثمانی  خواهيم بود
عاقل وطن پرست رضا نمی دهد كه بهترن نواحی ايران از حيث لسان و ادبيات در 

 .)و بعد ١٢٢، ص  ١٣٨٧بيات، : به  نقل از. (»تحت نفوذ آل عثمان به قرار گيرد
                     ّ                           هم اختالف  زبان درهرمل ت موجب اختالف  آراء و افكار » پارسی زاده« به نظر 

اما او در عين حال . اق و نفاق را دعوت خواهند کردجنود  شق« می شود و اين دو
زيرا كه در نمودن چنين « . مخالف مجبور كردن آذربايجانيان به فارس گويی بود 

. هر كس در گفتگو به هر زبان آزاد است. تكليفی هچ گونه حق شرع وعرفی نداريم
لم مدارس و فقط نظر به اتحاد جامعۀ ملی و مذهب و دولت استدعا می كنم اسلوب تع

             ً                                                  مكاتب را البدا محض حفظ حيثيت قديمی خويش به زبان عذب البيان پارسی 
 ). و بعد ١٢٥همان، ص ( » بگذارند

او می . بود » ازبن بردن زبان تركی « تقی ارانی نيزدر روزگار جوان خواستار
پس در اين مسئله بايد افراد خيراندش ايرانی فداكاری نموده برای از بين « : نوسد

      ً مخصوصا  . ردن زبان تركی ورائج كردن زبان فارسی درآذربايجان بكوشندب
وزارت معارف بايد عده زيادی معلم فارسی بدان نواحی فرستاده، كتب ورساله ها 
و روزنامه جات مجانی و ارزان درآنجا انتشار دهد، و خود جوانان آذربايجانی بايد 

تركی تكلم نكرده به وسيله تبلغات جا نفشانی كرده متعهد شوند تا می توانند زبان 
 ). ١٣٠٣ايرانشهر، .( »عاقبت وخيم آن را درمغزهراران ايرانی جا گيركنند

عالج ودرمان درد ما «كه باعنوان  یمرزاحسن طوطه مراغه ای درمقاله ا
 -  ٢٤٦ص . ٤.، ج  ١٣٠٣( از فيلپين برای مجلۀ ايرانشهر فرستاده بود » چست؟

به علت وسعت خاك و قلت «  و لهجه ها اشاره می كند كه  ، به تعدد زبان ها) ٢٤٢
و در نتيجه  کم بودن  مراوده  مان مردم  اياالت  و شهرهای  به وجود » جمعيت

.  »زبان ايرانيان نزديك  است شيرازه اش  از هم بپاشد« آمده است آن طوری  که 
از آن رو به  «اهالی هر منطقه هم تأثير كرده است » هيوال« ان وضع  حتی در 

ان در صورتی است .  »کنند] م[همدگر با نظر بيگانه نگاه كرده  و مضمون کوک 
، همه اوالد ده ايل قديم آريايی »از يک قوم  و منسوب  به يک نژاديم « كه ما همه 

می افتد » عالج ان امراض مزمنه و دردها گوناگون « او سپس  به فکر . هستيم
كاشتن تخم محبت در مزرعه قلوب افراد ايرانيان « در » دردرجۀ  نخست«وآن را 

تشييد روابط خوشاوندی با اياالت وشهرها « عالج ديگر، درنظراو. می يابد» 
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وصلت وآميزش با آنها زبان از دست . است» دوردست، به ويژه با آذربايجانيان
ی و خواری کنونی  را که  به واسطۀ تركی زبان«رفتۀ نياكان آنان را بازمی آورد

 .خواهد کرد»  برايشان حاصل است، دفع و رفع 
هم خواندن است كه »  طرز نگارش فارسی« ان مطلب از زبان تقی زاده در مقالۀ 

.  با نام مستعار مرزبان بن رستم باوندی در شفق سرخ  منتشر شد ١٣٠٣در سال 
عثمان ها به زبان و نژاد ايرانی اعالن جنگ چنگزی « اينک که : او می نويسد

كرده اند و نويسندگان بزرگ آنها متفق الكلمه قطع نسل ايران را اولين فرضيۀ نژاد 
» ترك می دانند و ايرانيان ترك زبان را اسيربرادران فارسی زبان خود قلم می دهند

می بايست به نحوی بيش، از پيش بر اعتالء و ترويج زبان فارسی و توسعۀ 
 ) ٨٨، ص  ١٣٨٧بيات، : به نقل از.( (معارف همت گماشت 

از اين سخنان نه می توان نتيجه گرفت كه تقی زاده نيز مانند افشار رأی به يكسان 
سازی زبان در ايران می داد ونه اينكه نظر او دربارۀ زبان های ترك و عرب و 

با نظر اودر اين باره می توان نوزده سال بعد، .         ً                     غيره مثال  مانند نظير افشار بود
/  ٣/  ١٧او درنامه ای  که در تارخ . ان در لندن بود، آشنا شد هنگامی كه سفير اير

به وزارت خارجه نوشت پس از اشاره به خطرها كه هنوز ازجانب جنبش  ١٣٢٢
های پان تركيستی و پان عربيست ايران را تهدد می كرد، دولت را ازاعمال 

ا در منطقۀ ازنظراو آنچه برای دفع آن خطره. رزبان زنهارمی دهدياجباردرامر تغي
نشرعلم و معرفت، و « است و بعد » محبت«                            ً عرب نشين ايران الزم است، اوال  

« سعی در ارتقاء اين کتاب ها . » انتشار كتب زياد علمی و ادبی فارسی در بين آنها
، اصالح حال مردم، رفاء و ترقی و تمدن آنها، فرستادن » ازحيث كمال و معرفت 

. دوست به آنجا از ديگر پيشنهادهای اوست مأموران ايرانی عربی دان عرب
اوعالوه بر آنها سعی كامل در نزديك ساختن اين دو زبان، پرهيز از زدودن لغات 
عربی از فارسی، حفظ خط را توصه می كند و صالح را در آن می بيند كه اقوام 

با اين رويه  واليات « . ايران در مدارس خود همه زبانهای يکديگر يادبيگيرند
کی زبان ايران  به سهولت زياد با فارسی زبانان می جوشند و حتی شايد بعضی تر

) و بعد ٥٣، ١٣٧٥(» يا اكثری از آنان فارسی زبان بودن را به تدريج ترجيح بدهند
 .دليل ندارم  که ان نظر همان نباشد که او پيش از اين تاريخ نيزداشت
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 ترقی و تجدد

وشنفكران در پيگيری مسئله وحدت زبان دنبال همان طور كه اشاره شد هدفی كه ر
آنها وحدت زبانی يا زبان مشترك را . می كردند، جدا از هدف های ديگر آنها نبود

            ّ                      ّ                             برای وحدت مل ی می خواستند و وحدت مل ی را شرط الزم برای حفظ تماميت 
 آنها. برای آنها تجدد و ترقی اهميت ويژه داشت. ارضی، استقالل وترقی می دانستند

هم ازراه مقايسۀ وضع موجود ايران با جوامع پيشرفتۀ اروپايی به ضرورت ترقی 
تصور آنها از راه هايی كه به . می رسيدند و هم از راه مقايسه اين وضع با عثمانی

 . ترقی منجر می شود هم از وجوه مشترك برخوردار بود و هم از تفاوت ها
ه ترقی را دراروپايی شدن ايران و مقايسه وضع ايران بسياری را وادار می كرد را

  .يكی از آنها سيدحسن تقی زاده بود. مردم آن جستجو كنند
مسلک : می نويسد)  ١، ص ١٩٢٠/ ١/  ٢٢( او در سر مقاله دورۀ جديد كاوه 

قبول «او خواهان »  بيشتر از هر چيز ترويج تمدن اروپايی است در ايران « مجله 
و تسليم شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و و ترويج تمدن اروپا بالشرط وقيد

رسوم و ترتيب وعلوم و صنايع و زندگی وكل اوضاع فرنگستان بدون هيچ استثنا 
جهاد بر ضد تعصب، « به نظراويک ازراه ها نيل به اين هدف . است) جزاز زبان(

خدمت به حفظ مليت و وحدت ملی ايران، مجاهدت درپاكيزگی زبان و ادبيات 
او درهمن جا است که . است » زامراض و خطرهای مستوليه بر آنفارسی ا

خطرات سياسی تهديدكنندۀ ايران پيش و پس از جنگ را با هم مقايسه می كند و 
اولی را شبيه وبا و طاعون و شقاقلوس می خواند و دومی را مانند سرطان و 

 .كوفت
جزئيات ) ١، ص  ١٩٢١/  ١/  ١١( تقی زاده در ديباچه سال دوم كاو،ه دورۀ جديد 

در هفده بند طرح . اقدامات اصالحی الزم برای اروپايی شدن را به ترتيب اهميت
حفظ . ٥؛ ... تعليم عمومی،  ١: در اينجا مهمترين آنها را نقل می كنيم. می ريزد

حفظ استقالل ايران، .  ١٠؛ ...            ّ                      حفظ زبان مل ی يعنی فارسی از فساد، .٦       ّ   وحدت مل ی؛ 
؛ و ... ی زن ها و تربيت و تعليم و تحصيل حقوق و اختيارات آنها، آزاد.  ١٢؛ ... 
                                ّ                                احيای سنن و رسوم مستحسنۀ قديم مل ی ايران جای هر يك از اين اصالحات .  ١٧

)  ١٩٢١/  ١٢/ ١( درسرمقاله شمارۀ دوازده دوره جديد كاوه. در طرح  اوست
ده سازی ايران برای بازبه چنين طرحی اين باربه عنوان اقدام های فوری برای آما

           ّ                  حفظ وحدت مل ی، جنگ آتشين برضد . اصالحات اساسی الزم برخورد می كنيم
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امراض بدنی وآفات اجتماعی، استخدام فوری مستشاران فرنگی برای اصالح 
   ً          قبال  ديديم كه .                  ّ                                        ادارات دولتی و مل ی ايران و تقويت دولت مركزی ازجمله آنهاست

كه برای مجلۀ آينده نوشته بود، استقالل و »  روشنمقدمات آيندۀ «تقی زاده در مقالۀ 
: ترقی وتمدن ايران را وابسته به چهارركن عمده، بی قيد و شرط و الزم دانست

       ّ                                                       ّ  وحدت مل ی، اصالح ادارات دولتی، به خصوص ماليه، اصالح اصول حكومت مل ی 
 .              ّ و نمايندگی مل ی

    ً                   قهرا  تمدن غرب  را قبول اران باد « كاظم زادۀ ايرانشهر هم به آن معتقد بود كه 
اين كار بايد با » زيرا قانون تكامل او را بدين كار مجبورخواهد ساخت «، »بنماد

. سه انقالب در تشكيالت سياسی، در عقايد و افكار ودر قلمرو ادبيات صورت گيرد
اگر در اين سه انقالب فرمان عقل سليم، مقتضيات زمين و زمان و تجربه های تلخ 

ايران « يخ راميزان و رهبر خود قراردهيم، آن وقت موفق به خلقو شيرين تار
آن وقت ايران ما از پرتو جوانی و آزادی با ذكاوت نژادی  « .خواهم شد»  جوان

، اين نظری  » وآريايی خود تمدن امروزی جهان را طراوت تازه خواهد بخشيد
) ١٢ص ١٢٩١(در ايرانشهر » خالصۀ عقايد ما« است که کاظم زاده در مقالۀ

 ١٣٠٤ابرازکرد اما در مقاله ديگری كه با عنوان شمارۀ نهم ايرانشهر در سال 
منتشر كرد، اروپايی شدن صرف را ديگر مفيد به مطلوب نمی دانست و به جای آن 

حاوی مزايای تمدن شرق « ريختن اساس نويی را اساس نوی را الزم می ديد، که 
«              ً               جديد اومنحصرا  در قبول فلسفۀ اساس نو راه نجات، درنگاه »وغرب باشد 

                                ّ                     و به جا آوردن آن دردرهمه شئون مل ی، اجتماعی و سياسی و « است »  توحيد
ولی نه با تماميت مفاسد و «  بنابران  ترقيات تمدن فرنگ را بايد قبول  کرد. »غيره

برنامه مشتمل برده بند  ارائه »نجات و سعادت ايران « او سپس برای »  معايب آن 
، نشرو تعميم حس »تشوق صنايع ظريفه« ند كه شامل براستقالل اقتصادی،می ک

مليت و ايرانيت، تفكيك روحانيت از سياست، جنگ با فساد اخالقی، تعليم و تربيت 
                   ّ                        ّ                             زنان، تأسيس وحدت مل ی، تعيين مقام و وظايف مل ت ايران در جامعه بشر از طريق 

 .حفظ استقالل و تعليم حس مليت و ايرانيت است
در سرمقاله » ما چه می خواهيم؟« ناشران فرنگستان نيز در پاسخ به اين سئوال كه 

ما می [...] ما می خواهيم ايران را اروپايی نماييم « شمارۀ اول خود جواب می دهند
ايران ”: خواهيم با حفظ مزايای اخالقی ذاتی ايران اين سخن بزرگ را به كار بنديم

شرط تحصيل اين هدف از .  »"   ً              طنا  فرنگی مأب شود         ً      ً       ً    بايد روحا ، جسما ، ظاهرا ، با
يک انقالب «نظر آنها بيداری ايران ازخواب درازقرنها، رهايی ازجهل و بدبختی و
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 ». است  كه ما را از انسان قرون وسطی به انسان قرن بيستم ترقی دهد» اخالقی
).  ١٣٠٣ فرنگستان،( » همه چيز بايد نو گردد . ايران بايد زندگانی از سر گيرد« 

اين عنوان . يكی از شرايط اين انقالب جدايی امورمذهبی ازمسائل سياسی است 
. منتشر شده است ١٣٠٤همان مجله درسال  ١٢/ ١١مقاله ای ست كه در شماره 

                                                           ّ   جدايی از آن جهت ضروری است كه سياست برروابط ميان افراد هر مل ت، 
هب كه دائربررابطۀ حكومت و روابط بين الملل آن مشتمل است، برخالف مذ

رابطه ميان مردم و خالق؛ همچنين يكی مادی است و ديگری : ديگری نيز هست
نويسنده سپس تركيۀ جوان را . پيوند اين دوخاص جوامع گذشته است. روحانی

كه خليفه را مخلوع، قوانين قديمه را حذف، راه تعليم و «سرمشق  می گيرد جايی 
سه سال دويست قانون از روی بهترين قوانين تربيت را برای زنان باز و درعرض 

 )٥١٥ص (گذرانه اند»                 ّ        اروپا از مجلس مل ی آنقوره
از . تركيۀ جديد برای خيلی از روشنفكران آن زمان ايران سرمشق  اصالحات بود 

ترقيات « شوق زده از )  ١، ص  ١٣٠٣( جمله برای احمد فرهاد كه درفرنگستان 
سيالب خون مملكت تركيه را از خرافات « : فرياد می زند» حيرت انگيز ترك 

ترك با قدم های بلندی خود [...] نوك شمشير سلحشوران پردۀ جهل  را دريد . شست
فرهاد خوشحال از اينکه انقالب اخالقی ترك اول زن را . »را به اروپا می رساند

الب اين است يک انق« نتيجه می گيردکه .»آزادی اورا پس داد» ] و[سعادتمند نمود 
 .)اخالقی كه بايد سرمشق ايران گردد

  
 باستان گرايی 

  
باستان گرايی به عنوان شاخص گونه های مختلف ايران گرايی در اين دوره  نيز 

                                      ّ    همچنين وسيله ای است برای ايجاد وحدت مل ی و . بخش ثابت ادبيات سياسی است
به »  فاخر ملی م« ايرانشهر آموختن . دفع موانع تشكيل و خطرهای تهديد كنندۀ آن

                       ّ                             ّ                        نوباوگان را وسيله ای مل ی تازه به كالبد افسرده اين مل ت و برای بيدار كردن روح 
فرش بهار «يكی ازاين مفاخر. می بيند» مليت و  شهامت  در قلوب فرزندان ايران

، ص ١٣٠٤( است كه هم عنوان مقاله است و هم موضوع تجليل از آن » کسری 
يک صفحه ازتاريخ  تشکيالت داريوش « مجله شاهد درشمارۀ ديگری ازهمان).  ٩

اول در كشور ايران در تمجيد از نظام اداری كشور در زمان داريوش كه برای 
 .ايجاد اميد نسبت به آينده ايران و انقالبی كه در پيش دارد، نوشته شده است
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«  نويسنده معتقداست كه با وجود فترتی كه امروز گريبان ايرانيان را گرفته است
دست طبيعت و حوادث متراكمه اين چند قرن گذشته اسباب  حدوث اين انقالب را 

در کاوه اين نقش را مقاالت متعددی دربارۀ ). ١ص . ١٣٠١(» فراهم آورده است
معرفی شاهنامه صفحات زيادی . مشاهيرشعرای ايران به ويژه فردوسی ايفا می كند
« همين طور. ه را پر كرده استاز شماره های دورۀ جديد كه عنوان  اين نشري

: است ١٩١٦مجلۀ کاوه در سال ٦/ ٥که عنوان  سرمقالۀ شمار » نوروز جمشيدی 
نوروز سال  يزدگردی بدبختانه برايرانشهرقديم و كشور زرتشت می گذرد، در « 

حالتی كه سپاه اهريمن و ديوان بدكردار در قلب آن خاك يزدانی خيمه افراشته و به 
. ای جوانان ايرانی است كه صحرای ايران را گلگون ساخته استجای الله تن ه

ولی مملكتی كه با ارجاسب و افراسياب و اسكندروسعد وقاص و غزها و چنگيز و 
تيموردرآويخته و عاقبت همۀ آنها را ازميان برده و نوروز را تا امروز نگاه داشته، 

روح ايران با وحشيان نبايد مأيوس بشود و با اميدواری تمام به جاودانی بودن 
 ».مسكوی مبارزه کند

درسالهای جنگ »كميتۀ مليون «انتخاب كاوه برای نام اين مجله كه به عنوان ارگان 
سرمقالۀ  شمارۀ اول آن با اين شعر شروع می . منتشر می شد، به همين منظوراست

وبا فراخواندن » سرازبندضحاك بيرون كند/ كسی كو هوای فريدون كند« :شود
برای تشويق ايرانيان به ) پيامبران(ی ازمفاخرباستان همچون وخشوران كهن جمع

ای خاك ! برخيزای كشورنامدار بلنداختر: مبارزه با  دشمنان بيگانه ادامه می يابد
ای سرزمين بزرگی ونجابت و عرصۀ سرافرازی و ! وخشوران و مرزشاهان

می خواهند ننگ ابدی بر  برخيزكه دونان ترا ذليل كردند و اوالد خائن تو! شجاعت
ديوان شمالی درآن اقليم . ناپاكان در حريمت قصد تصرف دارند. چهره ات بگذارند

برخيز و كاويانی درفش خود را برافراز و مردانگی . فرشتگان دستبرد می كنند
 )١٩١٦. ١/ ٢٤كاوه، .( » دالوران خود را به جهان بنما

                          ّ       ه برای تقويت روح و وحدت مل ی كافی با اين همه برای تقی زاده ياد مفاخر گذشت
بلند شدن [...] او درجايی ديگربراين نكته تأكيد ميورزد تكميل ترقيات مادی و. نيست

                                     ّ    است كه شالودۀ اصلی دوام و بقای هر مل ت را» ارتفاع معرفت و تربيت مردمان 
  ) Irredentism( »تعصب مليت عربی وخياالت ايردانتيزم« خطری که.تشكيل ميدهد

آن دربغداد برای نواحی عرب نشين ايران ايجاد می كند را ازاين راه می توان دفع 
 . كرد

اشارۀ اودراينجا به مسئلۀ اصلی ناسيوناليسم درايران است كه زادۀ همجواری 
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هر . بسياری از اقوام مرزی ايران با هم قومان خويش در آن طرف مرزها است
دهد، در زندگی هم قومان آنها در اين تحولی كه درزندگی اقوام آن سوی مرز رخ 

هرجاذبه ای كه درآنجا پيدا شود، دراينجا به جذبه مقومان . سو نيز تأثيرمی كند
به مجرد اينكه يكی از اقوام ايران هم قوم خود در آن طرف مرز را . منجرمی گردد

به مثل  « در معرفت و تمدن و اقتصاد و ثروت باالتر از همسايۀ عجمی خود ببيند
ميوۀ  رسيده يا  مرغ پرسوخته به حكم قطعی طبيعت به آغوش قومی كه همزبان 

: به نقل از » خواه بغداد نخواهد يا تهران نخواهد يا هيچ يك نخواهد. اوست، می افتد
 ) ١١٦، ص  ١٣٨٧. بيات

اگر توسل به عصر طاليی باستان به منظور برانگيختن كوشش برای نوسازی و 
عصر را يكی از كاركردهای باستان گرايی بدانيم، كاركرد تجديد شوكت وقدرت آن 

. ديگر آن به ياد آوردن همۀ آن باليايی است كه ايران را به خاك سياه نشانده است
بدون آن يادآوری يا در واقع شرح وضع . هر دو كاركرد يكديگر را تكميل می كنند

در يك قالب  هر دو. بد موجود دعوت به بازگشت به عصر طاليی نامقدور است
« نگاه پورداود  به. نمونۀ كاركرد نوع اول را در مجلۀ ايرانشهر ديديم. پيش می آيند

او دراين به مقاله از . در همان نشريه نمونۀ كاركرد دوم است» روزگاران گذشته
كاخ تمدن هزارو دويست سالۀ ايران كه كوروش برافراشته بود، ياد می كند واز 

افسوس می » عربهای وحشی« ،»پابرهنه« ت ازاعرابفروريختن آن دراثر شكس
او هم از رنج و شكنج ايرانی ها دردويست سال سياه سلطۀ اعراب ناالن . خورد

اين  دو خاندان « است، هم خرسند از اين كه در روزگار صفاريان و سامانيان، 
کهن دگر باره  چشمی باز می نمايد و آب های رفته به جوی باز می » آريانژاد 

اما چه داد كه سر و كله تركان . آنها به زنده كردن فارسی همت می گمارند. گردند
از پس . و مغوالن پيدا می شود و هر يك از آنها به نوبۀ خود به ايران می تازند

تا امروز ديگرايرانی نژادی به تاج شهرياری ايران نرسيد، مگر كريم «سامانيان 
سخترين آسيبی که در مدت « . »اد بودخان زند كه ازدودمان كرد وايرانی نژ

آنها گوی . »زندگانی تاريخی ايران به سرزمين ما وارد شده ، همان فتنه مغول است
بعد ازآن هم اهريمن  ديگری ازهمان تخمۀ چنگيز به نام . شقاوت ازتازيان ربودند

ميهن ما ديگر نتوانست سری بلند كند و يك سره قوای « از آن پس. تيمور گوركان
  )  ١٩٢٣ايرانشهر، .( ادی و معنوی وی از دست رفت م
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 دولت مقتدر

  
آنچه آمد نمونه هاي كمي بودازتوجه روشنفكران مورد نظر ما به مسئله وحدت 

ازادبيات روشنفكري ايران دراين زمان مي .   ّ                          مل ي، تماميت ارضي، تجدد وترقي
ديشة نابساماني ها، درعين حال ان. توان نمونه هاي پرشمار ديگري را نيز نقل كرد

خطرها و اصالحات در دوره اي رخ مي داد كه دولت يعني قدرتي كه بايد خطرها 
                                              ّ                             را دفع كند، اصالحات را به اجرا بگذارد و وحدت مل ي را تأمين نمايد، خود در اوج 

تعويض پي درپي كابينه ها نشان بارز اين وضعيت . ناتواني و ناپايداري قرار داشت
 .نزار بود
مرج همه جانبۀ سياسي برسرتاسركشورغالب و در فاصلة ميان پايان جنگ هرج و

حال اگر در اين حالت قاطبة . به اوج رسيده بود ١٢٩٩جهاني و كودتاي اسفند 
روشنفكران و سياس تپيشگان اصالح طلب به دنبال دولتي مقتدر مي گشت تا هم به 

ت به اصالحات سخت دفع خطرها بپردازد، هم به هرج ومرج پايان دهد و هم دس
 .ضروري بزند، واضح بود

درحالي كه برخي ازآنها . البته همه دربارة ميزان اقتدار چنين دولتي توافق نداشتند
اقتدار راتاحد ديكتاتوري جمعي مي پذيرفتند،ديگران حاضر به زيرپا گذاشتن اصول 

 و علي اكبرداور درحالي كه كساني چون مشفق كاظمي،.مشروطيت نبودند
تيمورتاش عالج درد را دراعمال ديكتاتوري، حتي به شكل فردي آن الحسين عبد

مي ديدند، ديگراني چون مصدق، بهار ومدرس تمركز قدرت را محدود به اصول 
در مثالهايي كه در ادامه خواهد آمد، برخي ازاين تفاوت . قانون اساسي مي پذيرفتند

 .ها روشن خواهد شد
« شبيه ) ١٩٢١/  ٩/  ٤(ر سرمقالة شمارة نهم كاوه راه حلي كه به نظر تقي زاده د

مطلوب بود، يك حكومت حكومت ميكادو » استبدادي منور وطن دوست و متمدن 
در ژاپن، يا پطركبير در روسيه بود، آن هم به رغم آگاهي او به خصلت هاي منفي 

كه عبارت بودند ]  ٥٩[ او براي اين نوع حكومت سه خصلت منفي مي شمرد. آن
خيلي اتفاقي و از نوادر “ منور”وجود و ظهور اين گونه استبداد بي غرض و . ١:از

حكومت استبدادي الزم و ملزوم برخي معايب، مسخرگي ها و مضرات . ٢است؛
دوران . ٣است، و به تدريج، و به حكم اقتضاي طبيعت به استبداد فردي مي انجامد؛ 

كه تقي زاده درنهايت  اين. اين نوع حكومتها درعصر حاضر سپري شده است
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علت در نظر . مخالف اين نوع حكومت در ايران بود، به علت اين خصلت ها نبود
: او فقدان زمينۀ طبقاتي يا شخصي براي تشكيل اين  نوع  حکومت  در ايران  بود

پيدا مي شود [...] اين شكل حكومت بيشتر يا از طبقة اشراف واعيان فاسد نشده « 
بدبختانه در ايران « ؛ ولی »ز افراد فوق العاده  واز طبقات عامه يا بعد از انقالب ا

  .است» چه پيش از انقالب وچه پس از آن اثري ازاين لوازم و اسباب كار ديده نشده
بود، يعني تنها حدود شش ماه پس از كودتاي ١٣٠٠شهريور ١٢اين نظرتقي زاده در

 در اين زمان او هنوز از ميان سه نوع حكومت . ١٢٩٩
ر «  ّ   استبدادی منو  به  » مشروطۀ ناقص  و خراب و معيوب «و» استبدای بد« ، »           

،  »که بالشک  احسن شقوق است«  علت تحقق ناپذيري مشروطة خوب وكامل 
پس کار ايران داير است ميان داشتن  « : حكومت مشروطة ناقص را ترجيح مي داد

ك مشروطة ناقص و تا يک استبداد فاسد و وحشی  وتاريک شاه سلطان  حسيني و ي
او مشروطيت ناقص را بدون هيچ شك و شبهه، حتي . »انداز هاي مغشوش دهاتي

“ شاه شهيد”و “ خاقان مغفور”اگر ده مرتبه بدتر از شكل كنوني آن باشد بر استبداد 
    ً                                                      طبعا  در آن زمان براي تقي زاده هنوز تصور اينكه چه كسي و با . ترجيح مي داد

« تا و سقوط دولت سيدضياء پيروز در خواهد آمد، كه براي چه كيفياتي از آن كود
،  ١٣٠٤( اوچهارسال بعد در مقالة مجلة آينده . معلوم نبود» مقدمات آيندة روشن 

نوشت، پس از شمردن چهارركن عمده وشرط ناگزير و الزم براي استقالل ) ١ص 
اليه، و        ّ                              وحدت مل ي،اصالح ادارات دولتي، به خصوص م(و ترقي و تمدن ايران 

امنيت عمومي و « اعالم کرد که )                    ّ                  اصالح اصول حكومت مل ي و نمايندگی  ملی 
قدرت قاهر مركزي دولت در اکناف مملکت، ، ازدورونزديك و از ريشه برانداختن 
ملوك الطوايف، بزرگترين و مهم ترين قدمي است كه اين مملكت به سوي استقالل 

ص (»  فقره شرط اسای وحدت ملی استو تشكيل حقيقي دولت بر مي دارد و اين 
و ) ١٣٠٢ – ١٢٩٩( اين موقعي بود كه رضاخان در مقام  وزير جنگ ).  ١٩

مقتدرانه بر ايران حكومت مي كرد و ) ١٣٠٤ – ١٣٠٢( سپس نخست وزير 
. اقداماتي مؤثر در استقرار قدرت مركزي و تأمين امنيت در كشور انجام داده بود

تقي زاده نسبت به آن دولت را » خير خواهی « و » ت محب« همين امنيت بود كه 
او گرچه با تغيير سلطنت، مخالفتي هرچند ماليم كرد، ولي از ]  ٦٠.[ بر انگيخت

خدمت درحكومت رضاشاه سرباز نزد، پست هاي سفارت و استانداري و وزارت 
 .راپذيرفت

ت انقالبي از كاظم زادة ايرانشهر موضع صريحي در نوع حكومت مناسب با تحوال
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او تحت . اما نظر او دربارة جمهوريت را مي شناسيم. مورد نظر او نمي شناسيم
دربارة تبديل حكومت از سلطنت به  ١٣٠٢تأثير جنجالي كه رضاخان در اسفند 

»  جمهوريت و انقالب اجتماعي « جمهوريت راه انداخته بود، مقاله اي با عنوان  
كاظم زاده در حالي كه در اين مقاله موضع )  ٥/ ٦، ش  ١٣٠٢ايرانشهر، ( نوشت 

مثبت خود نسبت به جمهوري شدن حكومت در ايران را بيان مي كرد و اين تحول 
را با اشاره به عوامل خارجي و داخلي موافق با آن محتوم م يخواند، نسبت به 

علت موافقت او با جمهوري خرابي . موفقيت آن در حل مسائل ايران ترديد داشت
ي از حكومت سلسلة قاجار و ب يكفايتي احمد شاه بود و علت ترديد او هاي ناش

ناآمادگي مردم براي پذيرش حكومت جمهوري و استفاده از آن براي خوشبختي و 
 .ترقي خود

. عالوه بر اين راهي غيرمستقيم براي آشنايي با موضع او نيز در دست داريم
انم آلجاي افشار  است ،  که با منظور نوشتة او در مقدمه و پايان مقاله اي از خ

. منتشر شد ١٣٠٢در شمارۀ  سوم  ايرانشهر در سال »  معارف در ايران « عنوان 
روح  جماعت وهيئت جامعه  كه در اروپا علت العلل « خانم افشار معتقد بود كه

ً          پيشرفت امور شمرده مي شود، در مشرق زمين و مخصوصا  در ايران  در [...]                                                
يك نفر مصلح، « در نتيجه . »اند منشاء اثرات  کلی واقع  گرددهيچ موردي نمي تو

يك دماغ منور و فكر باز الزم است، كه هر روز صبح به زور منزل ما را جاروب 
كند، چراغ كوچه هاي ما را به زور روشن كند، وضع لباس ما را به زور يك 

 هاي مجلس نواخت و يك روند نمايد، معارف ما را به زور اصالح كند، از فتنه
  ّ                                                                      مل ي ما به زور جلوگيري نمايد، دربار سلطنتي ما را به زور اصالح و تصفيه كند 

تحصيالت زن و مرد را به زور و با قوة سرنيزه و شالق اجباري نمايد و [...] 
همين طور از جميع جهات، از جزء و كل و از معلوم و مكتوم، حتي ساعات خواب 

آن وقت ما را به حال خود گذارد [...] م كرده و بيداري ما را خودش به زور معلو
كه هم قادر بر اداي وظايف اجتماعي خود باشيم و هم تفكيك ايدآل را از موهوم 

كاظم . لنين، ميكادو و مصطفي كمال پاشا بود» فاضله« سرمشق اين خانم .  »نماييم
بت وجود                   ّ               مجله مي كند، به مل ت ايران به مناس» زيب افزای « زاده اين مقاله را 

»  گلبني در ميان خارستان « تبريک می گويد، او را »  خانم دانشمندی« چنين 
آلجای  خانم افشار « ايران تشبيه مي كند و در پايان مقاله هم عقيده بودن خود را با

تنها مشکل مقاله، از نظر او آن است . اعالم می دارد» درين تفكرات و مالحظات
كاظم زاده . را مشخص نكرده است» دماغ  مصلح  ان« كه نويسنده هدف و آمال 
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در جاي ديگري نيز تمايل خود به وجود دولت مقتدر را بيان مي كند، آن جايي كه 
همان » طاليه« يا »  ممثل « او دست به بزرگداشت كلنل پسيان  می زند  و او را 

( خاست قوة قاهره اي مي خواند كه بايستي  به نجات ايران از ورطة هالك بر مي 
 ) .  ٦، ص  ١٣٠٦

دهند، از خانم آلجاي كه بگذريم،  تا آنجا كه اسناد قابل دسترس براي ما نشان مي
مشفق كاظمي، گرداننده مجلة فرنگستان ازسرسخت ترين حاميان حكومت 

عدم امكان . او درمقالة انقالب اجتماعي. ديكتاتوري صالح در ايران آن زمان بود
، از لزوم تلف »ديکتاتورعالم جدی  - لزوم ظهور ديكتاتور –انقالب با اوضاع فعلي 

        ً                                                              كردن اقال  صد هزار نفر از نه  ميليون جمعيت ايران براي بروز انقالب سخن مي 
او درعين حال معتقداست كه اين انقالب ). شمارة نخست١٣٠٣فرنگستان، ( گويد 

بي اوضاع به علت خرا» انقالب تدريجی« برای او . از مردم عادي  بر نمی آيد
همچنين تاريخ مشروطيت را شاهدي . وعقب ماندگي و خطر خارجي مطلوب نيست

فقط فرد مي « در نتيجه  . براي امكان پذيرنبودن انقالب به آن روش مي دانست
زمام «يک فرد، با فکر نو ، الزم  است تا . »تواند نجات جامعه را باعث شود 

اين » .زه، خاتمه به اين وضعيت دهدحكومت را در دست گرفته با يك عمل، عمل تا
ً                             ً فرد بايد از ميان افراد تحصيل كرده، مخصوصا  آنهايي كه به محيط اروپا كامال                                            

او بايدعالم و مانند موسوليني، ليدر حزب فاشيست ايتاليا جدي . آشنا هستند، برخيزد
در محيطي كه غالب مردم معني حكومت قانوني و پارلمان را نمي فهمند، . باشد

 .كيه بر اكثريت بي نتيجه استت
همان طور كه از برخي از اين جمالت استفاده مي شود، مشفق كاظمي از ديدگاهي 

در مقاالت ديگراواين مطبوعات، وكالي . سخت بدبينانه به مردم مي نگريست
او در . مجلس يا آخوندها بودند كه تمايل او به ديكتاتوري را راسخ تر می کردند

منتشر  ١٣٠٣که در شمارۀ چهارم فرنگستان به سال »  ايران مطبوعات « مقالۀ 
درجۀ انحطاط اخالقي ايراني « :از جمله  می نويسد. شد، آنها را به باد حمله گرفت
روزنامه نگاران چند نفر جاهل از ميان توده اند،  :» را بايد از مطبوعات آن فهميد 

روطه و انقالب و مجلس مطبوعات پر از چرنديات اند،وعلت توسعۀ آنها نقص مش
وكيل ايراني، روزنامه نويس ايراني، ايراني، به « .و كرسي نشين هاي آن است

او در همين مقاله پس از ابراز نااميدي در . »اصطالح معمول، سراپا يك كرباس اند
 حد نفرت از آخوندها، روزنامه نويس ها، وكال و ديگران به اين نتيجه مي رسد كه

» ديكتاتور ايده آل دار « يک. »از بين بروند[...]بايد« ملت » ن اين قبيل هاديا« 
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 ٧، ص ١٣٠٣فرنکستان ، (قانون انتخابات« در مقاله . بايد که آنها  را نابود سازد
اين شيوۀ انتخابات نمايندگان مجلس است كه ديكتاتوري مطلوب او را توجيه )) ٨ –

در ميان اثار  » « ها  يكي از مضحك ترين صورت« او انتخابات را. مي كند
قانون  انتخبات، به علت  عموميت حق رأی  که به بی . می شمرد» مشروطه ايران

سوادان و بی خبران و بي خبران هم اجازه رأي دادن مي دهد، مهمترين عامل بي 
 .اعتباري انتخابات است

اين ولي اينكه نويسنده در . صحيح آن است كه تنها باسوادها حق رأي داشته باشند
         ً                                                                 مقاله اصال  به مسئله انتخابات توجه مي كند نه به علت كوتاه آمدن اودرحمايت از 
ديكتاتوري است، بلكه تنها به خاطر آن است كه متوجه رنجش مخالفان نظر او 

 .دربارة ديكتاتوري شده وكوشش در سوي تسكين اعتراضات آنها را الزم ديده است
تنها تبليغ مي كرد، بلكه دراجراي آن نيز سخت يكي از كساني كه انديشۀ اقتداررا نه 

» کميتۀ ايرانيان« سهيم بود،ميرزاعلي اكبرخان داور، ناشرروزنامۀ آزاد، پايه گزار
درتهران، نمايندۀ مجلس چهارم و پنجم و بعدها » حزب راديکال« در سويس  و

 .وزير عدليه و ماليۀ رضاشاه بود
وانيم در مقاله اي كه كاوه بيات در دي نظريات او درتبليغ حكومت مقتدر را مي ت

 .در شمارۀ دوم مجلۀ گفتگو منتشركرد، مطالعه كنيم ١٣٧٢ماه 
ركن اصلي نظريات داور موكول كردن آزادي و مشروطيت يا هر گونه تغيير و 

اصالح سياسي، اداري يا حتي ادبي در كشور . تحول ديگر به رشد اقتصادي بود
او اين . مي نمود» وسمه بر ابروی کور« نظر او  عقب مانده اي مانند ايران در

در . رابطه را قانوني جهان شمول مي دانست و تبعيت از آن را توصيه مي كرد
چشم او تمدن غرب نتيجۀ انقالب صنعتي بود پس ما نيزاگرخواهان آن تمدن هستيم، 

و  ما نيز، تا به لحاظ اقتصادي متحول نشويم، مفلوك. بايد همان راه را برويم
ايران را به حركت نيندازد، ما همان «مستأصل باقي خواهيم ماند؛ تا انقالب صنعتی 

ژاپن براي داور و . »  ّ                                                 مل ت بالكش، گرسنه، پالس پوش نجيبي هستيم كه خواهيم ماند
به نظر او اگر ژاپن هم به . ديگر از سياستگران آن دوران سرمشق بود بسياري 

. قصيده وغزل مي رفت، وضعش بهترنمي بود دنبال مساوات و آزادي و استقالل و
داور ازاين موضع بررهبران انقالب مشروطيت خرده مي گرفت ومشكل ايران را 

راهي . نتيجه آن شد كه مي بينيم. در آن مي ديد كه مردم به حرف آنها گوش دادند
او براي اثبات . به نظراوفقط زوركارساز بود. كه او پيشنهاد مي كرد، راه زوربود

 .زوم زور از زور كمك مي گيردل
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          ّ                                  روح اين مل ت را قسمي معتاد به زورکرده است که «ساليان سال حكومت استبدادي 
تازيانه و تبعيد و حبس هزار دليل برايش اقامه كني، يك ذره اثر ] بدون[ اگر 

سعادت را بر ايران . ايراني به ميل خود آدم نخواهد شد«به نظر او .  »نخواهد كرد
با وجود  اين يا شايد براي آگاهي به نقص توجيه استبداد با . »يد كردتحميل با

می کرد مورد » آرزو « استبداداست كه اوميان استبداد سنتي و استبداد حكومتي كه 
نظراو بايد به دست ايراني وبراي ترقي ايران باشد و با اصول علمي اروپا مطابقت 

دارۀ امور ايران را به دست گيرد و ا« بود که » ارادۀ محکمی « او خواهان . كند
  .»از بين بردارد“ حكم مي كنم”اختالفات امروزه را با 

همان طور كه مي دانيم گفتمان دولت مقتدردرفضايي مجرد ازواقعيات صورت نمي 
همزمان با گفتمان، جستجو براي كس يا كساني كه قادربه استقرارآن باشند، . گرفت

، قوام السلطنه، فيروزفرمانفرما و دمحمتقي خان پسيان وثوق الدوله. نيز درجريان بود
نام هايي بودند كه هر كدام براي مدتي اميدهايي رابر مي انگيختند، ولي در كشاكش 

كسي كه نامش ابتدا به زبان . ميان قدرت هاي متنافراز گردونه بيرون مي افتادند
اقتي كه در جنگ با او افسري بود در قشون قزاق كه با لي. نمي آمد، رضاخان بود

شورشيان ايالت وشورش هاي ايالتي از خود نشان داده بود، نظرطراحان كودتاي 
پس فرماندهي نيروي كودتا را پذيرفت و با . را به خود جلب كرد ١٢٩٩اسفند  ٢٩

اودر فاصلة كوتاهي ]  ٦١.[ اين عمل راه ارتقاء به قلل قدرت را براي خود باز كرد
جنگ و ازاين پايگاه به مقام نخست وزيري و سرانجام از سپهداري به وزيري 

 .شاهي رسيد
اين راه را پيش از هرچيز موفقي تهاي او در فرونشاندن هرج ومرج سياسي هموار 

موفقيتها را سياستمداران و روشنفكران آن زمان مي ديدند، آنها را مي . كرده بود
آنها نه تنها نام داور،  درميان. ستودند و همكاري با رضاخان را قبول مي كردند

تيمورتاش، نصرت الدوله فيروز، سردار اسعد وديگروفاداران پي گيراو ديده م 
اسكندري، دمحم مصدق، سيدحسن  يشود، بلكه كسان ديگري چون سليمان ميرزا

مدرس، دمحمتقي بهاروديگران نيز ازموفقيت هاي او درايجاد آرامش استقبال مي 
 .كردند

روزنامه . » " نوبهار"در صفحات « ز سقوط رضاشاه نوشت بهاردرسال هاي بعدا
آرزوی پيداشدن مردي كه « اي كه با مديريت خود او در آن زمان منتشر مي شد، 

ديكتاتوري يا يك . همت كرده مملكت راازاين منجالب بيرون آورد،پرورده مي شد
او در اين  او بالفاصله اضافه مي كند، كه»  .حكومت قوي يا هرچه مي خواهد باشد
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و آن شخص  » اين فکر طبقۀ بافكر و آشنا به وضعيات آن روز بود« . فكر تنها نبود
« بهاردر زماني كه اين آرزو را مي پروريد،. که دنبالش مي گشتند، رضاخان بود

اعتقادش آن قدر . داشت» به اين مرد تازه رسيده و شجاع و پرطاقت اعتقادي شديد
  :قام رياست وزارت جنگ با اين رباعي ستودقوي بود كه رضاخان را در م

 
                                                                    ّ     سردارسپه راست دلي روشن و صاف                 چون آينه و رفيع چون قل ۀ قاف
 از او عملست و از دگرمردان الف                سردارسپه نمي توان شد به گزاف

  ) ١٠١، ص٢، ج  ١٣٦٣بهار، ( (
 

و او را در صف معترضان به  اما اعتقاد بهار به رضاخان زود ترك خورد
دستگيري، شكنجه وقتل مخالفان، توقيف مطبوعات، اعالم حكومت  نظامی و 

اين صف از آن ]  ٦٢.[ توسط نخست وزير در آورد»مقصرين« غصب  اموال 
تصميم به استيضاح رضاخان  ١٣٠٣مرداد  ٧اقليتي در مجلس تشكيل مي شد كه در

ي طرح استيضاح شد و اين خود نشاني بود ولي جوترور حاكم مانع پي گير. گرفت
همان، (براي اينكه ديگر هيچ نيرويي را توان جلوگيري از ديكتاتوري معهود نبود 

بدين ترتيب بخشي ازگفتمان در زماني جاري بود كه رضاخان ). و بعد ١٠٣ص 
ديكتاتور يا مرد قدرتمندي كه مورد نظر شركتمندان . مدارج قدرت را طي مي كرد

  .گفتمان بود، همين رضاخاني بود كه رضاشاه شددر آن 
  

 تمركزگرايي
  

ميل به ديكتاتور منجي و گرايش به تمركز قدرت ديگر جاي چنداني براي انديشيدن 
محافظه . به تقسيم حكومت ميان مركزو انجمن هاي ايالتي وواليتي باقي نمي گذاشت

ساماني هايي كه از تجربۀ ناب. كاران از اصل روي خوشي به آن نشان نمي دادند
اجراي قانون اين انجمن ها حاصل شده بود وهرج ومرجي كه در اثر شورش هاي 
قومي، سركشي ايالت و ساير قدرتمندان محلي به وجود آمده بود، دفاع از آنها را 

مي  ديگردرهر جنبش خودمختاري طلبانۀ قومي يا محلي خطري. سخت تركرده بود
. ارضي را تهديد مي كرد و بايستي سركوب مي شد                ّ           ديدند كه وحدت مل ي و تماميت 

با وجود اين نمي توان اين نگرش را به همۀ اجزاي جامعۀ سياسي آن زمان تعميم 
                                       ً                             همه نه انجم نهاي ايالتي و واليتي را كامال  فراموش كرده بودند و نه شورش . داد
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روه ها هنوز گ. هاي خودمختاري طلبانۀ قومي و محلي را به كلي محكوم مي كردند
و سازما نهايي سياسي اي نيزبودند هرچند در اقليت كه دستكم در مرامنامة خود از 

 .عدم تمركز قدرت دفاع مي كردند
، در ماده ١٣١٠منتشر شده در دی ماه » مرامنامه جمعيت اجتماعيون ايران «  

مركزيت دادن حكومت و تشكيل منطقه هاي  واليتي در واليات «هفتم خود خواهان 
، ص  ١٣شاکری، اسناد، بی تا ، ج ( بود »  تحت نظارت انجمن هاي شورويهدر 
شاخۀ تبريز،  اصل  اول مرامنامه  حود » نشريه فرقة سوسيالست ايران « ). ٣٣

اختصاص » تقسيم اداري مملكت متحدۀ  ايران  به نواحی «را به  ١٢٩٩در سال 
اختصتص  » نواحی تشکيل مجلس  شورای « داده بود و دراصل دوم و سوم به 

« و » تشکيل مجلس  شورای نواحی « داده بود و در اصل  دوم وسوم  به 
مختاريت اداري هرناحيه و حق وضع قوانين خصوصي و انتخاب مأمورين قضايي 

اجبار « بر  ٤٢در بخش  مربوط به معارف آن، در بند . می پرداخت »  و اداري
  ). و بعد ٦٤، ص  ١٣٥٥همان، (ده بود تأكيد ش» ملی وبين المللی: تحصيل  دولسان

حزب كمونيست عالج هرج ومرج و شورشگري ايالت را درتشكيل انجمن هاي 
كه در شمارة » ايالت« اين را جواد پيشه وري در مقالۀ . ايالتي و واليتي مي ديد

رئيس نيا، (منتشر شد، نوشته است  ١٣٠١نشريۀ حقيقت در پانزده خرداد  ٩١
يعني پس از شكست تجربۀ انقالب پرولتري در گيالن كه او ، ) ٣٠٥، ص  ١٣٧٧

همان، (از آن ياد می کرد » غائله« همان نشريه با  نام  ٩٠حاال ديگر در شماره 
در حالي كه قاطبۀ كنشگران سياسي از سركوب شورش هاي ايلياتي ).  ٢٩٩ص 

لنل پسيان دفاع مي كردند، رفتاري كه دولت با قيام خياباني، ميرزاكوچك خان و ك
دولت آبادي از ميرزا و كلنل . كرد، از نظر بسياري ازروشنفكران محكوم و پليد بود

عارف، بهار، ايرج، ).  ٢٦٧، ص ٤، ج  ١٣٦٢(                   ّ             با نام دوقهرمان مل ي ياد مي كرد 
فرخي، بهمنيار و ديگر شاعران و روزنامه نگاران در سوگ آنها منظومه ها مي 

.[ و بانيان آنها را هدف تير نفرت خود قرارمي دادندسرودند، مقاله ها مي نوشتند 
پيش از اين با نظر انتقادي تقي زاده دربارة رفتار دولت با اين گونه شورش ]  ٦٣

رأي واليات تأثيري « ديديم كه او در شمارۀ آخر نشريۀ كاوه از اينکه . ها آشنا شديم
اكمان اياالت در مركز ، متأسف بود و تعيين ح» در جريان امورعامۀ مملكت ندارد 

  .را نادرست مي شمرد
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 جمع بست

  
                       ّ                                                در اين دوره در مفهوم مل ت، به صورتي كه در ذهن غالب كنشگران ومنورالفكران 

 :سياسي دور مي زد، دو تغيير به وجود آمد
در اين دوره به كار بردن اين واژه به معني ديني . اول، در ارتباط با معني ديني آن

                ّ                                            تي در آنجا كه مل ت و اسالم در يك گفته يا در يك متن با هم ظاهر ح. آن كاهش يافت
. مي شدند و درپيوند با يكديگر بودند، باز اغلب به دو معني مختلف به كار مي رفتند

سخن از ملتي مي رفت كه مسلمان بود و غيرت ديني داشت، ولي در عين حال 
  .داراي هويت ديگري در فراسوي هويت ديني خود بود

 
اكنون ديگر بسياري ازكنشگران سياسي . ، در ارتباط با معني دموكراتيك آندوم

               ّ                                                       وقتي هنوز از مل ت سخن مي گفتند به معني اهالي كشور، تابعان حكومت و تودة 
مردم بود، توده اي كه شايستگي وتوانايي ادارة مملكت را ندارد، خود بايد از 

ت به صورت يك ذات يكسان، آميزش مجموعه اي ازعناصر قومي و قبيله اي متفاو
« با زبان و زيست شيوۀ نيز يكسان به زور دگنك ديكتاتورساخته و اداره شود 

» ملت« نيزذهن اين گونه كسان به همين معني بود، وحدت اين گونه » وحدت ملی 
، وحدت تودة يكسان شده و تابع حكومت مقتدر مركزي، بدون حقوق دموكراتيك 

 .بود
ه مشروطيت وقانون اساسي كمرنگ شدوآزادي هاي دموكراتيك دراين دوره اعتقادب

ترس . مي رفتند كه قرباني نياز به آرامش، حفظ تماميت ارضي، تجدد و ترقي شوند
از تهديدهاي بيروني و دروني و خطراز دست رفتن مملكت، استقالل آن و آسيب ها 

يد مي كردند، و آشوب هايي كه شيرازۀ كشور را گسسته و تماميت ارضي آن را تهد
با اين همه .                                        ّ                  ديگر مجالي براي صحبت از آزادي و حقوق مل ت باقي نگذاشته بود

         ّ                        همه از مل ت سخن مي گفتند و خود را .             ّ                       استناد به مل ت هنوز موجد مشروعيت بود
 .                ِ                          آنها به اين معني  تهي از مغز، ملت گرا بودند. غم خوار و نمايندۀ آن مي دانستند

اول به معني : درعين حال به دو معني ديگر رايج شددر اين دوره ملت گرايي 
             ً                             بود، ولي ضمنا  كم اعتقاد و حتي ي اعتقاد به »   ّ  مل ی « می شد : ضداستعماري آن 

اما به معني استقال ل طلبي، .             ّ               ّ                حق حاكميت مل ت يا شايستگي مل ت براي حكومت بود
حكومتي                                                               ً حفاظت از تماميت ارضي و ضديت با استعمار همان ايران گرايي اكثرا  
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دوم به معني غيرحكومتي كه به دو نوع تفاوت ميان حكومت و مردم اشاره . بود
تفاوت در معني تعلق يك چيز به حكومت يا مردم و تفاوت در معني شكاف : داشت

 با اين همه. ديرينه مرسوم ميان مردم و حكومت، به معني دوگانگي اين دو ذات
 .آن جمع بندي ما را ناقص مي كندهنوز واقعيتي باقي مي ماند كه ناگفتن 

                  ّ                                                     منظور رشد آگاهي مل ي به معني دموكراتيك آن در ميان بخش هايي ازمردمان، به 
انقالب به رغم همۀ ناكامي هايش اين بخش . خصوص مردم شهرنشين كشور است

از مردم را به حقوق خود و به همبستگي خود آگاه ساخته و آنها را به دفاع از آن 
                             ّ            در اين سطح و تا اين اندازه مل ت تشكيل شده .شكل، متمايل كرده بودحقوق، به هر 

 .بود
جنبش هاي تازه اي از قوم گرايي ايران گريز مدعي  رشد در اين دوره شاهد

ناسيوناليسم، به خصوص در ميان برخي از طايفه هاي كردي و تركمني هستيم، 
همان . ه وجود آمدند                              ّ                      ناسيوناليسم هايي كه در غياب مل ت و حضور ايل و طايفه ب

                                                     ِ         ّ            طور كه ناسيوناليسم ايراني به علت كمبود شرايط زيربنايي  تشكيل مل ت، پديده اي 
               ّ                                                      مقدم بر وجود مل ت بود و به سبب همين واقعيت خصلت دموكراتيك آن نيز دچار 

های قومی نيز به علت » ناسيوناليسم« عقبگرد شد، به  مراتب بسيار بيشتری
زمينة نظامهاي قبيله اي بيشتر قو مگرا يا حتي ايل گرا  ضعف پيشينه و پديداري در

 .بودند
ناسيوناليسم هاي قومي در هر حال واقعياتي در حالت ظهور بودند، ولي آنها به اين 
صورت در آگاهي ملت گرايان و ايران گرايان معتقد به قدرت انحصاري مركز 

انه مي دانستند كه اگر غالب مركزگرايان آنها را شورش هايي ياغي. ظاهر نمي شدند
 .به زبان خوش آرام نمي شدند، بايد سركوب مي شدند

ايران گرايان تندروي اين دوره خواهان يكسان سازي مردم از هر حيث، از جمله 
                              ّ                           آنها يكسا نسازي را شرط وحدت مل ي، كسب استقالل و حفظ تماميت . زبان شدند

اقدامات معطوف به تجدد و  ارضي مي پنداشتند و اين هر سه را ضامن موفقيت در
انتخاب فارسي به عنوان زبان واحد همة اتباع كشور به موقعيتي . ترقي مي ديدند

اتكا داشت كه اين زبان از ديرباز به عنوان زبان ديوان، ادبيات، دين، تجارت و 
هنوز در اين دوره فارسي . زبان واسطۀ بين قومي در ايران به دست آورده بود

روزنامه ها، كتاب ها، اسناد، اعالميه . ي زبان نوشتاري مردم بودبدون هيچ اجبار
در عين حال اگر روزنامه  . ها و حتي نامه هاي شخصي را به اين زبان م ينوشتند

اي به زبان تركي يا كردي يا عربي منتشر مي شد، هنوز كسي را به مخالفت بر 
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اعالم شده باشد، امري در اين حالت شعار زبان واحد به هر علت كه . نمي انگيخت
بود خالف رسمي ديرپا كه نمي توانست به زودي با مخالفت روبه رو، و به نتيجۀ 

درعين  حال اين نكته نيز جالب است كه غالب طرفداران اين . معكوس منجر نشود
شعار، اگر نخواهيم بگوييم قريب به اتفاق آنها يا از ترك هاي ايران بودند، نظير 

 شهر، تقي زاده، رضازادۀ شفق، احمد كسروي، تقي اراني، مشفقكاظم زادۀ  ايران
  )٢.(                             ِ                         كاظمي يا كسي مانند رشيد ياسمي  كرد و پورداودگيالني بودند
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  حات و مآخذ يتوض 
   

تهران، زوار، چاپ » خاطرات و خطرات« ) مخبر السلطنه( مهديقلی هدايت -  ١
   – ٣٨٣، ، ص  ١٣٦٣چهارم،  

  
 –، انتشارات مؤسسه فرهنگی »      ّ      ّ       ّ ايراني ت، ملي ت، قومي ت« اصغر شيرازی  -  ٢

  ٦٠٥ – ٦٣٢،صص   ١٣٩٥: چاپ اول- هنری جهان کتاب 
  

ّ                 انديشه ی تجد د خواهی و توسعه  :پی نوشت              
 
   ٤٩٢پيشين   ،  ص،  – ٢
 . ٤٩٣پيشين ، ص،  – ٣
  ٤٩٣پيشين ،  ص، – ٤
 

لسلطنه درحکومت طوالنيش اثری ازخود مخبرا« : به روايت سيف پور فاطمی* 
دشمنانش او را دوستدار انگلستان ناميده و . باقی نگذارد و بقول خودش فقط اسم بود

در مقابل  .  مدرس می گفت که سر پرسی لرن سفارش او را به رضا شاه کرده است
در جنجال »پنجه با شيرومشت با شمشيرزدن کارخردمندان نيست«تسليم ومعتقد بود

سياسی قبل ازرضا شاه درميان  دستجات  مختلف طريقه اعتدال و ميانجيگری  های
را می گرفت و با همه گروهها حتی دمحمعلی ميرزا ودربارش نرد آشتی و همزيستی 

خوب صحبت  می کرد، اهل  دانش و خرد  بود و مثل بسياری از رجال  . می باخت
پ و گراورسازی اطالعات کافی از نقاشی وفن چا. ايران خود خواه و کينه توز بود

درياد . بدرستی وطن پرستی شهرت داشت. مسلمان ومعتقدحقيقی بود. داشت
منتشرشده فلسفه زندگانی  خودرا با اين  " خاطرات و خطرات"داشتهايش هم که بنام 
  :شعرتوصيف می کند

 
 ما آبروی فقر و قناعت  نمی  بريم"  

  "با پادشه بگوی که روزی  ميسر است 
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با علوم و صنعت اروپا موافق، با آزادی زن . نيت وخود ستائی سهم کافی داشتازم
و حکومت جمهورمردم مخالف وحتی درمجالس شب  نشينی که زنان  حضور 

 .داشتند شرکت نمی کرد به آزادی جرايد و انتقاد ازهيئت  حاکمه  معتقد  نبود
 ً           ال   تحت قدرت هنگام نخست وزيريش بواسطه پيری و دوری ازاوضاع کشورکام 

               ً    خود او هم کرارا  در . تيمورتاش  بود و مقامش درحقيقت اسم بی مسمائی بود
 ».خاطراتش به اين نکته  اشاره  می کند

از انتشارات جبهه مليون  - »  آئينه عبرت« دکترنصرهللا  سيف پور فاطمی : منبع 
   ٦٣١، ص   ١٣۶٨ –چاپ لندن  - ايران

 
از  )١٣٣۴درگذشت  - درتهران  ١٢۴٣متولد) (مخبرالسلطنه( مهديقلی هدايت  

رجال عصر قاجار و پهلوی و مامور تدوين قانون اولين انتخابات مجلس و انتخابات 
دور نخست قانون گذاری بود ودر اولين کابينه قانونی ايران به وزارت معارف 
منصوب شده بود، و درمقاطع مختلف متصدی مناصب مختلفی ازجمله حکومت 

وفارس، نمايندگی مجلس درصدر مشروطه، وزارت علوم، وزارت فوايد آذربايجان 
و باالخره نخست وزير  ) ديوانعالی کشور(عامه، وزارت عدليه، رياست ديوان تميز 

مخبر السلطنه . در دوران  پهلوی اول بود ١٣١٢شمسی تا سال  ١٣٠٦از سال 
ت فارسی، عربی، زبان وادبيا« تاريخ  و فرهنگ ايران را می  شناخت و همچنين 

در فن . آلمانی و فرانسه را خوب می دانست، تا حدی به زبان انگليسی  هم آشنا بود
گراور سازی و کليشه سازی سررشته  داشت و به موسيقی عالقه  بسيار داشت و 

  » .دررياضيات، هيئت وفلسفه هم فضلی داشت.از نظر علمی آن فن  را آموخته  بود
جلد سوم ، » حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايرانشرح «دکتر باقر عاقلی ( 

 )١٧٤٠ص  - نشر گفتار باهمکاری نشر علم -  ١٣٨٠چاپ اول سال 
  

  نقد برخی نظرات در  بارۀ زبان و يکسان سازی، تجدد و باستانگرايی: پی نوشت 
  
 )١١، ص  ١٣٥٨( نك كنيد به مقدمة محمود افشار در كتاب ناصح ناطق   -   ٥٧ 

بهمن ( ، ١تقدم » ... فقدان نقش مستلزم فقدان بودجه... «: ی کاوهمنبع اصل ٥٨
٣٢١ -   ٣٢٠) :  ١٣٠٦  
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خود او داليلش را چهار قسمت كرده بود، ولي مي توان آنها را در سه قسمت  -   ٥٩
  .نيزگنجاند

ما با اين دولت اين قدر محبت و اين قدر خيرخواهي كه داشته ايم، بزرگترين  -   ٦٠
؛ ) ٣٦٤، ص  ١٣٧٩( کاتوزيان : نگ به . »نيتی  است که ايجاد کردهدليل بنده ام

 )و بعد ١٨ص  ١٣٨٢( همو 
: دربارۀ كودتا و نقش رضاخان، نظاميان انگليسي و ديگران در آن نك به  -  ٦١

  ) ١٣٨٦( و شاكري )  ١٣٧٧( ، غني ) ١٣٧٩.( كاتوزيان
أسف خود را از اين ت)  ٧٬١٣٠١/ ٢(او در شمارۀ  اول روزنامۀ نوبهار  – ٦٢ 

غفلت سياسيون ابراز مي كند كه قرن بيستم ديگر نه نادر و بناپارت، بلكه واشنگتن 
صالح بزرگان و رجال ما در نادر شدن نيست، زيرا نادرها در « مي پروراند 

 )  ٢٢٥، ص ١، ج  ١٣٥٧( نك به بهار .( محيط امروزي قابل دوام  نخواهند بود 
و  ٥٠٨، ص  ١٣٧٧( ذاكر حسين : از اين شعرها نك به براي نمونه هايي  -   ٦٣
  )بعد
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  دهمفصل 
  
  

ّ                                          دورسالۀ انديشه تجد دخواهی ابوالحسن فروغی  و سيدحسن تقی زاده                     
  
                            ّ                                       دراين فصل دورسالۀ انديشه تجد دخواهی ازدوروشنفکردراواخر دوران قاجارو  

 .حسن تقی زاده  را می آورم اوائل عصر پهلوی  يعنی ابوالحسن فروغی وسيد 
اين دورساله ازچهار رساله ای که بکوشش امير هوشنگ کشاورزصدر در يک   

 .کتاب جمع آوری کرده است را انتخاب نمودم
 :هوشنگ کشاورز صدر در مقدمۀ اين کتاب  می نويسد 

                                                       ّ            ّ  آنچه پيش روست چهار رساله است در بارۀ مقوله هايی چون ملي ت و دين، تجد د « 
ّ               زادی، تساهل  و ويژگی های  تمد ن دنيای غرب و لزوم  توج ه عاجل و بهره و آ                       ّ                             

 .گيری ما ايرانيان ازآن ، از نيم  تا يک قرن  پيش
اشتراک نظر نويسندگان اين  چند اثر در باور آنها  به ضرورت  دگرگونی اساسی   

»  ونی دگرگ«الگوی اين.                            ِ                      درزندگی  اجتماعی و اقتصادی   جامعۀ آن روزايران است
ناگفته پيداست .                                                ِ         نيز اروپايی است که رنسانس و انقالب  صنعتی  را پس  پشت دارد

ل های سال های پايانی قاجارها  ّ                              که ريشه ی فکرو ضرورت انديشيدن به آن در تحو                                           
و طلوع مشروطيت  نهفته است، دورانی  که رابطه ی ايران با غرب  روز افزون  

 .و اجتناب  ناپذير است
ِ                                                      دگی ی  دل ونگرانی آنها درچگونگی به کارگيری اين مدل و سرمشق اما پراگن      

 .است،  پس ازاين نظر درافتراق اند
، هرچند حدود )تقی زاده (»ازسرتا پا بايد فرنگی شد« يکی را برا ين باوراست که  

 .چهاردهه بعد خود اين نظررا  نقد و تعديل کرد
         ّ               پوستۀ تمد ن غرب ، بر اين  برای احترازاز اشاعۀ ظواهر و) شادمان ( ديگری 

ّ  مسخ ر«                                                        ّ          باور  است که بايد به مدد فرهنگ غنی و ديرپای ايران ، تمد ن غرب  را     «
 .کرد

،  دل نگران عوامل » دگرگونی « کاظم  زاده ايرانشهر ضمن  تاکيد  بر ضرورت 
ّ                                                                           م خ ل  بومی  است  و بيش ازهمه به نظام  اجرايی مذهب  رايج ما  يعنی نظام  حاکم    ُ
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ّ       وحانيون توج ه داردر                      ّ                  ِ            از اين  روی برای متحق ق شدن دگرگونی های   الزم و قرار .           
ل های  جهانی ، پااليش دين و زدودن خرافه را  از اذهان  تودۀ  ِ                                                     گرفتن  در مدار تحو       ّ                  

راه عملی آن  را .                                        ّ                      ايرانی، از راه  کوتاه کردن دست اين متول يان دين پيشنهاد می کند
 .می داند) جدائی  دين از سياست (» از امور روحانی تفکيک امور جسمانی « نيز 

او ايران و .                                     ّ                         ابوالحسن فروغی، بر باور  تلفيق  تمد ن غرب  با فرهنگ ايران است
                                                 ّ                           فرهنگ آن رابه درختی کهن  تشبيه می کند که بايد تمد ن غربی را بدان پيوند  زد و 

مردم  در امر تغييرات   با استداللی فيلسوفانه اين راه  را وسيله ی پذيرش  و شرکت
 .می داند

محتوای نوشتارها چنان که مالحظه  خواهيد کرد، طرح  نيازهای مبرم  جامعه ی  
ايران  در صد سال پيش است به زمانی که بانک ناقوس های  مشروطه، ما را از 

ِ                      خواب  گران  تاريخی  بيدارمی کند  حاال رو در روی ما  پاسخ هائی به اين سئوال .          
 ۀ                              ّ                      ما که هستيم، چه می خواهيم وتحق ق اين خواست ها چه زمين: است که اساسی 

مباحثی درحکايت هويت ما، مالحظاتی درفرهنگ و . اجتماعی را طلب می کند
ساختاراجتماعی ما و باالخره جستجو برای ياقتن راهی دربرون رفت از اين باتالق 

 .اجتماعی
بعد از گذشت يک قرن جامعۀ ما               ّ                            سبب انتشار مجد د  رساله های مذکورآن است که 

با همان معضل ها و به يقين با دشواری های بزرگتر روبروست  و به تعبيری 
ّ                                              همان پرسش ها که  تأم ل و تفک رونگرانی های صاحبان انديشه  را به خود معطوف          ّ                    
داشته بود  امروز نيز در مقابل جامعه ی ايران،  روشنفکران و پاک باختگانی که 

. تقرارنظامی که  راه رسم آن آزادی و سعادت مردم  است گذاشته اندسربرآرمان اس
 .قرار داد

به نظرمی رسد آگاهی برچگونگی راه تاريخی طی شده ، واستمرار آن، به ويژه  
برای نسل جوان کشور ما که دل وجان درگروايرانی آباد وآزاد و به ويژه انسانی 

رها شده  باشد دارند، در خور اهميت که دراين بوم، ازقيد وبند فردی و اجتماعی  
 )  ٣(» .است

   
باری نتيجۀ عملی اين عقيده و نظر يعنی اين « درمتن رسالۀ فروغی آمده است 

                  ّ                                                  ّ    گمان که کوشش درتجد د برما واجب گشته و آن سعی در تقليد محض از ملل متمد نۀ  
ّ      اروپاست ناچار اهتمام  تمامی می شود درمحوآثار و حيثيات خاص ۀ خود مان و                                                         

                  ّ                                                         درآمدن در لباس تمد ن و آثار واحوال ديگران، اما درعين اين عقيده و ميل با عزم 
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وی  »          ّ                                                         جزم برتجد د تقليدی که فراموشی ذات خودش وفنا شدن در وجود سايرين باشد
اگرچه در «  :                                          ّ                      هوشيارانه  به  اين تناقض  درراه و روش  مقل دين  اشاره می کند که  

    ّ           ّ                                    ه مل يت و آثارمل ی خودمان نباشد، بازاين مشکل برای ما نفوس خود ما هيچ عالقه ب
                                                                      ّ  پيش می آيد  که نزد اروپائيان  يکی از اشرف احساسات بلکه سرآمد همه و متف ق 
ّ                    ّ                          عليه بيشتر جماعت ها  حس  وطن خواهی  وحفظ مل يت را می بينيم، پس درمقام                        

ی  پيروی کنيم تقليد کامل بايد واجب بشماريم که از اين صفت ايشان  نيزبه درست
ّ    ّ                                                        ليکن حس  مل يت و وطن خواهی درهر قومی عبارت است از بستگی به استقالل و        

د قوم ومل ت  خود در ميان  اقوام  ديگر ّ          ّ                           اسم و اعتباريا تفر  لهذا چنان که نزد ملل .                   
    ّ                                                                        متمد نه که اخالق و احوال ايشان را سرمشق خود قرار داده ايم مشاهده  می کنيم اين 

ّ       حس  متضم ن بستگ      ّ ّ      ی کل ی است از جانب دارندۀ آن به جميع حيثيات مشخ صه و                                            ّ    
 »    ّ           ممي زۀ قوم خويش

سرتا پا بايد فرنگی « سيد حسن تقی زاده  بعد از چهار دهه از اين گفتۀ معروف  
من بايد اقرار کنم که فتوای تند و انقالبی من در اين امر در چهل : می گويد » !شد

                                   ّ  االت بعدی مبنی بر دعوت به تغييرات کل ی قبل از روزنامۀ کاوه و بعضی مق سال 
ّ                          متضم ن مقداری از اين نوع افراط بوده، خاص ه که به تجربه ديده شد که  انقالبی نيز                                     ّ    

شود و  های نامطلوب مي           ّ                      در آداب مل ی گاهی موجب بعضی تسلسل            ّ   بعضی از تبد الت 
تواند شد                                        ّ   زبان هم که اختالل آن باعث تزلزل ارکان مل يت    ّ                  حت ی منتهی به خلل در 

                             ّ            جلو سستی و مسامحه در حفظ و حت ی تندروی در  گردد، و اين انديشه بايد عايقی  مي
ک  ّ   ترک آداب مل ی ديگرگشته و محر  من هم در آن موقع در حکم به . اعتدال باشد            ّ               

دراينجا اين دورساله  . استثناء کرده بودم                  ّ                      لزوم اخذ کامل تمد ن وآداب فرنگی زبان را 
 : يار خوانندگان ارجمند قرار می دهم و خطابه  را در اخت

  
 

 تحقيق درحقيقت تجدد و مليت: ابوالحسن فروغی 
 
.) ش.هـ ١٣٣٨ - .ق.هـ١٣٠١( ابوالحسن فروغی متفکروشخصيت فرهنگی ايران «

س  مدرسۀ حقوق و سياسی ، مؤس س مجلۀ .) ش. هـ ١٣٩٧( مديردارالمعلمين  ّ        مدر                             ّ   
      ً    وظاهرا  وی ) شمسی ١٣١٠ۀ ملل درماهانۀ فروغ تربيت نمايندۀ ايران درجامع

راتصنيف کرده » شيدوس وناهيد«نخستين کسی است درايران که نمايشنامۀ منظوم 
فروغی به زبان فرانسه اشراف داشته و کتابهايی ). دانشنامۀ فارسی مصاحب(است
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      ّ                 او مسل ط به حکمت، فلسفۀ . درحکمت و فلسفه به زبان فرانسه تآليف نموده است
. ر زمينۀ ادبيات فارسی و عربی هم مطالعات زياد داشتعرفانی بود و د

ّ    ،اوراق مش وش .ق ١٣٢٧سرمايۀ سعادت يا علم وآزادی، تهران: آثاراوعبارتنداز         
،تاريخ .ق ١٣٣٠، مجموعه ی اشعار، تهران.ق ١٣٣٠يامقاالت مختلفه، تهران

ّ                  شعرا،با مشارکت محم دعلی فروغی،تهران  ،نمايشنامه ی منظوم شيدوش .ق١٣٣٥                 
                   ّ     ّ                         ، تحقيق درحقيقت تجد د ومل يت و تناسب ايندو معنی با . ق١٣٤٠هيد ،تهرانونا

 ...) و.١٣٠٩يکديگر ، تهران 
 

 : می نويسد»                  ّ     ّ  تحقيق درحقيقت تجد د ومل يت« ابوالحسن فروغی در رسالۀ 
 

﷽ 
 

ي«  ي س  ر  ل ي أ م ر  ي و  ح  ل ي ص د ر  ب   اش ر  ِ  ر   ْ َ    ِ  ْ ِ ّ َ  َ    ِ  ْ  َ    ِ  ْ  َ  ْ   ِ ّ  َ« 
 
ً ومطلب ملل مشرق عموما  چندی است که منظور  ً    ايرانيان خصوصا  طرز ما و                                     

                                     ّ                ّ                اصالحی دراوضاع عمومی شده که به نام تجد د می خوانيم وتجد د را کوشش دراخذ 
ِ                               تمد ن   جديد را نيز تمد ن   مخصوص  به اروپا   يا ممالک  .    ّ               تمد ن جديد می دانيم ّ                  ِ ّ   

از تقليد  رسوم                                            ّ                مغرب  شناخته ايم  و از اين جهت  درنظرما تجد د عبارت شده است 
و آداب واخالق و آثار ملل مغرب ، اعم ازعلم و صنعت و تربيت زندگی و آداب 

                                       ّ             به  عبارت آخری، چنين فرض می کنيم که تمد ن ما ازهرجهت . معاشرت و غيرها
بلکه به طورمبالغه می گوئيم ما وحشی هستيم و اروپائيان .  ناقص وناقابل است

ّ                                       توح ش واضح می دانيم برخود واجب می شناسيم       ّ                 ّ       متمد ن و چون برتری تمد ن را بر   
                ّ                                                              که از هر حيث مقل د اروپائيان شويم  و از راه  اين تقليد خود را به ايشان برسانيم 
ل نمی رسد و با اصل  ّ                    غافل که هيچ  مقل دی دررتبه و مقام  بيانيۀ مخترع و مبتکر او                                          ّ                

ّ              ليکن به همين سبب هم ت ماچنان پست . هم سر وهم دوش نمی شود شده که                   
قی اروپائيان نيست ّ                  ديگرمنظور ما در باطن وظاهر، رسيدن به رتبۀ تر  بلکه به .                                            

 .                     ّ                          نزديک شدن صوری  و تشب ه  به ايشان  راضی و قانعيم
                                                           ّ            باری نتيجۀ عملی اين عقيده و نظر يعنی اين گمان که کوشش درتجد د برما واجب  

ر اهتمام  تمامی می                                      ّ                گشته و آن سعی درتقليد محض از ملل متمد نۀ  اروپاست ناچا
ّ                               ّ                شود  درمحوآثار وحيثيات خاص ۀ خودمان و در آمدن در لباس تمد ن و آثار واحوال                           
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ّ                                         ّ                        ديگران،  ام ا درعين اين عقيده  وميل با عزم جزم برتجد د تقليدی که فراموشی ذات            
مثل عرفای قديم که طالب فنای فی هللا و (خودش وفنا شدن در وجود سايرين باشد 

                                   ّ                    اگرچه در نفوس خود ما هيچ عالقه به مل يت و آثارملی خودمان ) شدندفی المراد می 
نباشد، بازاين مشکل برای ماپيش می آيدکه نزد اروپائيان  يکی از اشرف احساسات 
ّ                     ّ   بلکه سرآمد همه و متف ق عليه  بيشتر  جماعت ها  حس  وطن خواهی  و حفظ مل يت                            ّ                    

اريم که از اين صفت ايشان  نيزبه را می بينيم،پس درمقام تقليد کامل بايد واجب بشم
ّ    ّ                                      درستی  پيروی کنيم ليکن حس  مل يت و وطن خواهی درهر قومی عبارت است از                          
د قوم ومل ت  خود در ميان  اقوام  ديگر ّ          ّ                           بستگی به استقالل و اسم و اعتبار يا تفر                                        .

                          ّ                                                لهذا  چنان که نزد ملل متمد نه که اخالق و احوال ايشان را سرمشق خود قرار داده 
ّ           ّ                                يم  مشاهده می کنيم اين حس  متضم ن بستگی کل ی است از جانب دارندۀ آن به جميع ا      ّ                         

ّ         ّ           حيثيات مشخ صه و ممي زۀ قوم خويش          ّ                             پس اگرتجد د ما بايد به همان معنی تقليد .          
چه ازيک طرف . صرف ازملل اروپا باشد  ناچارشامل تناقض صريحی خواهد بود

ی تغيير و محو آثار خود ماست        ّ                                  اين تجد د چون تقليد صرف از ديگران است مقتض
                                 ّ           ّ                          از طرف ديگر چون آن ديگران حفظ  مل يت و آثارمل ی را واجب می داند  ما هم  
                                              ّ                            بايد همين کار را بکنم به عبارت آخری  برای  تجد د بايد در ترک آثار و حيثيات 
ّ    ّ                   خويش  بکوشيم و درهمان حال برای وطن خواهی وحس  مل يت که جزو الزم همان                                             

اهبان همان  آثار و حيثيات حاصل  خود باشيم و پيداست که اين دو    ّ        تجد د است نگ
 .وظيفه متناقض و جمع هردو با هم محال  است

                                                              ّ     ّ      حال مسئله اين است که اين تناقض وتکليف محال رابايد ازحقييقت تجد د ومل يت، و   
 ناسازگاری اين دو معنی با يکديگر دانست يا از نقص فهم  و خطای  فکر  ما ؟

ست  که اگر نقص فهم و خطای  فکری  به اين  درجه  فاحش هست در شک  ني
ّ                ّ                                          فکر و فهم   عام ه  يا عوام  تجد د مآب ماست  نه در علم  خواص پس بايد  گفت                 
فی و  ّ      صورت  تناقض مزبور يا عقيده ای که حاوی اين صورت است از بی تصر                                                             

ّ        هم ت و بی  ميل تقليد مخصوص به عوام ناشی  شده که  عالمت پستی نظرو نقض  
مغزی و نادانی است و همه باالخره  نتايج  فساد اخالق و طلب زرق و برق  ظاهر 

پس قابل آن . و مفتون و مرعوب شدن  نسبت به  صاحبان قدرت و غلبه  می باشد
                      ّ                                                  نيست که وضع تحقيق و رد  و قبول به مباحثۀ علمی شود و اگرفی الحقيقه ، شبهۀ 

کافی  می بود  که از جانب عقالی  قوم تقليد بی   مزبورفقط  دراين مرتبه  می بود
ِ           تحقيق اخالقا  مورد مذم ت و سرزنش  گردد و به حسن  تربيت، اين خ لق  زشت   را    ُ                                       ّ         ً           
ِ                                                                       به قدر  مقدور از نفوس تربيت پذير دور نماييم  تا تناقض مزبور از فکرها  بيرون        
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      ّ              و البت ه  بايد  سران .                     ّ         ّ                           رود و امکان جمع تجد د وحفظ مل يت با هم به خوبی دانسته شود
قوم اين نظر  تربيتی را فراموش نکنند و همواره  به کار داشته باشند تا در نتيجۀ  

ليکن عالج  تمام  . دون همتی ونادانی عوام يک باره خلق را تقليد شان بر باد ندهد
درد به اين يک  دوا نخواهد  شد چه بازدر مرتبۀ  باالتری  يک اشتباه  نظری هست 

ّ    ِ ّ                           ممکن است برای  خواص نيز تجد د و حس   مل  ی با حفظ  خصايص قومی را در  که      ّ                           
ّ   درجۀ اعالی آن با يکديگر منافی به نظر آورد و لزوم رفع آن اشتباه عالوه  برذم                                                                           
                                ّ         ّ                                     تقليد جاهالنه ، تحقيق درحقيقت  مل يت و  تجد د و تناسب اين دو  معنی  را با يگديگر 

 .واجب  می گرداند
ع بدانيم  که هر قوم و جماعتی         ّ   اگر  تمد ن ر ّ                              ا يک حقيقت  واحدۀ  خالی از تنو                               

                           ّ                                            درهرجا وهر محيط  در راه ترق ی درآيد به آن حقيقت واحدۀ  بسيط  خواهد رسيد 
                                      ّ                                      نتيجه اين خواهد بود که همۀ  اقوام متمد نه  باالخره  بايد به يک  شکل و يک حال  

                    ّ          که معتقد شده ايم تمد ن اروپايی     ً        ّ                       مثال  اگر تمد ن حقيقی دراين زمان چنان. در آيند
است و مقابل و هم عرضی ندارد، همۀ ملل عالم بايد بکوشند تا خود را به صورت 

ِ                           به  اين فرض، ترق ی  و تعالی ی  همه  دراين هم شکل شدن با . ملل اروپايی در آرند            ّ                
ِ        اروپائيان خواهد بود و برگشت  از شکل  اصلی خود  به اين يکسانی  ی  حال و                                                                

                          ّ   پس به فرض اين عقيده که تمد ن  .               ّ        ّ                 با اقوام متمد نه ، تجد د خوانده خواهد شد صورت
ع  است در درجۀ  نظر خواص نيز تناقض و تخالفی   ّ                                              يک حقيقت واحدۀ  خالی از تنو                            
                         ّ      ّ                                               که گفتيم  بين دو معنی تجد د و مل يت اثبات  می گردد و اين گمانی  نيست  که از عدم 

اگر قدری  دقيق  شويم  می بينيم  اين مشکل  در  تحقيق برای ما  آمده باشد بلکه
           ّ                                                              طرز فکر محق قين  اروپايی و غير اروپايی دخيل است چه اختالفاتی که در آراء  و 

يعنی  بحث های معروف  در اين (                          ّ                  اقوال علماء  در معنی  مل يت و بنيان آن هست 
يا ساکن  بودن در                  ّ                                            که آيا  بنيان مل يت  يک  قوم ، اشتراک نژاد يا زبان    احساسات

                        ً          همچنين عقيده ای که اخيرا  نزد بعضی ).  يک  خاک  يا امر ديگری را بايد دانست
               ّ                 ّ                              ّ          جماعت ها  بر ضد   وطن خواهی  و مل يت  يا نزد  بعضی  از خود  متمد نين  جديد 

        ً  پس واقعا   .       ّ    ّ                                                     بر ضد  تمد ن جديد  ديده می شود ،  در معنی  ناشی ازهمين اشکال است
      ّ      ّ                                                    نی تجد د و مل يت و تناسب  اين دو امر با يکديگر موجود است که  بايد مشکلی در مع

ّ                                                       ّ                 به حل  آن پرداخت و باالختصاص برای ما  که بايد راه  حقيقی  ترق ی  را بيابيم  تا      
تکليف خويش  را در اصالح ضروری احوال و تهيۀ شرايط ولوازم رستگاری  

ّ                                خود بدانيم  حل   اين مشکل و شناسايی حقيقت امرد  .ر نهايت وجوب  می باشد              
ّ      اگرچنين است و مطلب فی الحقيقه به اين درجه مهم و دقيق ،  پس بايد درحل  اين                                                                      
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ّ                مسئله برای رنج دماغ و صرف هم ت درتأم ل وتدقيق حاضرشد        ّ واگرنکته  نيز .                            
                                                   ّ                   راست باشد که  همين مشکل در اختالفات آراء و اقوال محق قين و علمای اروپا  

اس  قوميت دخيل است پس حقيقت امربرهمۀ ايشان نيز روشن           ّ       موضوع  مل يت و اس
ّ             نگريده  و اين حال  بايد عل ت خاصی   داشته باشد      ّ                          . 

               ّ                                                     به عقيدۀ  ما عل ت اين است که به اقتضای روش تحقيق و اسلوب عادی بحث در  
علوم  جديده يعنی  روش استقرايی معمول  در اين علوم،  مسئله  را چنان  که بايد  

لهذا  اگر ما  بخواهيم  . يعنی  مبانی و مبادی  حکمتی  آن شروع  نمی کنند از ريشه 
لين  مسائل  حياتی و  ّ                     واقعا  به حل   اين مسئله که برای ما به  اصطالح   روز ،از  او                                                ّ      ً     
مماتی  است برسيم بايد مطلب را از جايی شروع  کنيم که نکرده اند، يعنی از اعلی  

                           ً                          کنيم  اگر چه  اين کار  بدوا   فوق  طاقت و استعداد  ما مرتبۀ  مباحث  حکمتی ابتدا  
ۀ  کشف  اين حقيقت  را که   ّ                           به نظر آيد  چه حال  از دو بيرون  نيست يا استعداد و قو                                                      
   ّ                                                                     مقد مۀ  هر  اصالحی است خواهيم يافت ودرطريق اين تحقيق کوشش ما مفيد  فايده  

و فالح ما گشوده  خواهد شد  خواهد  بود پس از اين راه روزنۀ  اميدی  برای نجات
ه و استعداد محروميم ودرآن صورت از فالح  و نجات محروم   ّ                                                      يا به کل ی  ازاين  قو             ّ        

پس چون  امر داير بين  اميد  نجات و بقا . و به فنا و زوال محکوم خواهيم  بود
ويقين برهالک و فناست شرط عقل آن است که کاری را فوق طاقت و مايل توانايی 

رضعف ونقص  خويش از صرف  فکر درهيچ  تحقيق و تدقيق خود نکني ّ                                                  م وبه تصو          
 .عالی و مطالعۀ سخت وصعبی  تن نزنيم  تا رشتۀ  اميد را از دست  نداده باشيم

 
 مقدمۀ  حکمتی  امر 

 
ل   ّ   بلی چون دومعنی تجد د و مل يت هرکدام  امری است  که در امور بشری دراو                                          ّ      ّ                  

ّ                        درجۀ اهم يت و اصالت است و بشرنيز در دنيای  ما خالصه ی عالم  وجود به شمار        
ليۀ عالم  وجود به شمارمی آيد،  ّ                               می آيد ، لهذا حقيقت هر دو  به احکام و اصول او                                              
ليه  وجود بستگی دارد  يعنی مقد مات آن  ّ                               ّ       لهذا حقيقت هردو به احکام  و اصول او                                    

 .بايد از باالترين اصول فلسفه  گرفته  شود
     ّ                                     و تجد د شناخته نخواهد شد جزبه اين که دخالت                       ّ  حقيقت و ضرورت وجود مل يت 

هميشه حکما و اهل تحقيق ، .  وجود و کثرت را در معنای هستی و وجود بدانيم 
     ً                                                                  خصوصا  عرفای  مشرق از وحدت و کثرت و مقابلۀ اين دو معنی گفتگو کرده اند و 

ود ،                      ً    ّ                                           نزد  اهل عرفای عموما   مس لم است که اصل و مبدأ هستی يا حقيقت غيبيۀ وج
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ّ                  ام ا چون وجود ازغيب ). و اين معنی توحيد است(   ّ                       مت صف به وحدت و يگانگی است  
پس حاصل . به شهود، و بود به جلوه  و نمود می آيد  لباس  کثرت می پوشد

ِ                                                    نظرع رف ا  و حکمای  صاحب نظر چنين می شود  که وحدت و کثرت هردو درعالم            َ   ُ    
يگری  در طرف صفات  و وجود واجب است ، يکی در طرف ذات و هستی  و د

                    ّ                                                         نمود  به عقيدۀ ما عل ت اين حال اين است  که کمال وجود را بايد در ترکيب  دو امر 
شناخت يکی قوام يا قيام يعنی بنيان و ثبوت هستی ديگر فزونی و بيشی يعنی آنچه 

تعبيرمی کنند چه پر واضح است  )richesse (در فرانسه به لفظ دارايی يا دارندگی
که در صفات و آثارفقير باشد پست و حقيراست و آن که عليل  در قوام  که  وجودی

ّ                                   ام ا قوام  و قيام هر وجودی به يک حيث .  و ثبوت باشد سست و ضعيف خواهد  بود  
چه اجزايی که به هيچ  وجه يگانگی ، يا بستگی به يکديگر . وحدت و يگانگی است 

اکنده خواهد  شد و پراکندگی                                         ّ     که وجهی از يگانگی است، نداشته باشد به کل ی  پر
در مقابل .   ّ                                                          عل ت ضعف  و سستی است بلکه فنا و نيستی همان نهايت پراکندگی است

ليکن وجه .  به کثرت و بسياری است) richesse (، فزونی و دارندگی يا پرمايگی
ع را بايد دانست زيرا که  زيادتی   شماره   ِ          کامل آن ، بسياری و کثرت  ناشی از تنو                                 ّ             ِ                       

ِ                  ّ                                              نی   حال ، چون از حد  تجاوزکند به همان پراکنگی برمی گردد ونشان نقص با يکسا  
درحقيقت تقسيم يک نوع  واحد  به افراد کثيره  بی آن که هر .  و ضعف می شود

فرد از خود اختصاصی  داشته باشد در حکم  تفرقه  در يک حقيقت است  نه به 
ی شمرده شود و به هر حال وجود  آمدن حقايق عديده که نمايندۀ  فزونی و پرمايگ

ِ                 خيلی روشن است که در کثرت  همراه با تنوع  و زيادتی  خصايص و مزايای                          ِ                        
عه، پرمايگی و بيشی يا فزونی  وجود بيشترنمايان است پس اين حال  به کمال   ِ  متنو                                           ِ                            ّ    

 .هستی  نزديک تر می باشد
های شگ نيست که برای فهم و ذوق انسان نيکی و زيبايی برترين شرايط و نشان 

              ً                                         و زيبايی خصوصا  مشروط به همين ترکيب دو حيث وحدت و کثرتی . کمال است
ع  يا بيشی و پرمايگی وجود باشد ّ                               است که همراه با تنو  پس از اين راه  می توانيم .                    

 :مقصود و مطلب فوق را به  چند مثال ذيل روشن  سازيم
ّ                               صحرای لوت يا ريگسان های مسط ح از صحرای کبيرآفريقا بسيار وس يع و شامل                           

پس از حيثی مظهر بزرگی و . مقدار بی شماری  از دانه های ريگ و خاک است
ِ                                       ليکن به سبب يکسانی  حال وعدم تنوع شکل ، منظر زشتی دارد و . بسياری است                  

         ّ                                                               چون به عل ت اين يکسانی ويک هوايی خالی به نظر می آيد  برای بيننده وحشت می 
ّ                             ام ا منظرکوهستان هرچه باشد چون . آرد  ع اشکال دارد زيباتراست و بيشتر  ّ                               تنو     
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بااين که منظرسبزی برای انسان بسيارمطلوب و .نمايش بزرگی و فزونی  می دهد
ُ     چمن  سبز  گشاده محل  فرح و صفاست، هرگاه چند فرسخ راه در چمن بی گ ل و                                              ّ           ِ     ِ   
همواری حرکت کنيم که سبزۀ آن تمامأ به يک اندازه و از يک گياه يا برگ ساده 

. خواهيم شد و صفای آن زمين را کم و طبيعت آنجا را فقيرخواهيم يافتباشد خسته 
                          ً                                            اگرباغبانی يک باغ را تماما  يک درخت بی شکوفه و گل بکارد وبی صفا خواهيم 

            ّ                                                     زيباتر و مصف ا ترباغ وچمن درنظر ما آن است که آب و سبزه  و انواع و . دانست
در هم  داشته باشد و درهرجا  اقسام درخت وگل و گياه را با الوان واشکال گوناگون

عۀ آن ازاقسام معدنيات و  ت وگرانبهايی خاک و زمين را به کثرت آثار متنو  ّ                         کمال قو                                              ّ       
 .نبات و حيوان می شناسيم

ِ  اين ها همه شواهد آن است که کمال  وجود ، بسته به فزونی و بسياری است و کمال                                             ِ                               
ِ          افزونی يا پرمايگی  حقيقی، در بزرگی و کثرت  شماره  د                        ِ ر يک قسم اشياء يک سان                 

ع  اقسام و کثرت  انواع و افراد متفاوته  است ِ                            وهم شکل نيست بلکه در تنو                 ّ لهذا آن .                        
حيث و حدت  نيز که قوام و قيام هستی به آن باشد، در اين عالم يگانگی يک ذات 

ِ             اری ازتعد د صفات نخواهد بود، بلکه در يک جهت  يگانگی  خاصی خواهد عبسيط و        ِ                                 ّ         
عه را به هم بستگی داده يک هيئت بسازد، و اين          ّ  بود که عد ۀ  ّ                                             کثيری از اجزای متنو                    

بستگی اجزاء به يکديگرسبب قوام وثبوت هستی مجموع گردديعنی ازآفت 
يک يک چيزها در حکم دانه های  پراکنده از يک تسبيح . پراکندگی محفوظ  دارد 

ّ            به توس ط يک  رشتۀ گسيخته که در کارگم شدن است نباشد، بلکه  دانه هايی باشد که       
 .                           ً                                           درونی به هم  پيوسته ومجموعا  درحکم  يک تسبيح يا گلوبند تمام درآمده باشد

ّ                                                                    ّ  ام ا درعالم وجود، محکم تررشتۀ پيوند رشتۀ معنوی است وبه  سبب همين معنوي ت    
بست و بند جسمانی نيست به . که بستگی و پيوندی که بين اجزاء و اشياء می دهد

می شود  و نمايش آن درظاهر به امری  است که  تناسب  وحدت و يگانگی تعبير
)harmonie  ( می گوييم و از اين رو زيباترين و با  قوام ترين مجموعه ها آن است

                          ّ                از اين سبب است که نظم و ات خاد شکل، در جای .                 ً             که اجزای آن کامال   متناسب باشد
ت و استحکام هم موجب زيبايی  ظاهربه نظرمی ِ              خود هم عل ت قو                            ّ و حق اين . آيد          ّ   

ت ، هردونه درکثرت و اختالف اشکال ، نه درات خاد شکل  ّ                                          ّ        است که زيبايی و قو                   
ّ                         تنهاست بلکه در وجود يک مجموعۀ متناسب و منظ م است که کثرت و وحدت هر                                           

ِ  يعنی کثرت اشکال با رعايت نظم و قرينه  که درعين حال  . دو را شامل می باشد                                                   
خاد شکل را نيز می دهد يا در عين وحدت نظم و                               ّ جلوۀ  فزونی و بسياری، نمايش ات  

ِ                                                             تناسب  اجزاء  تنوع اشکال و فزونی آثار را به جلوه و ظهور در می آورد     . 
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                         َ                                              تنوع اشکال اگر چه درنظر ب دوی ، کثرت و اختالف است،  در واقع  نزديک تر به 
ِ                                                    قوام  و قيام و حقيقت  وحدتی می باشد که قوام و قيام  وجود را به آن دانستي م زيرا                    

عه دقيق تر می شود و آن اجزا را بيشتر به يکديگر  ّ                                                که تناسب بين اجزای متنو                        
بستگی می دهد چنان که دانه های تسبيح يا  گلو بند  را که همه هم شکل  است بدون  
رشته  بندی  اضافی  نمی توان به هم پيوند داد  ليکن اجزای يک خاتم کاری يا يک 

توان طوری ساخت که همان تناسب اجزاء با زيور مرصع وامثال آن را می 
ّ                يکديگر سبب  بستگی وپيوند آنها با هم شود چه هرجزء، متم م جزء ديگر است                                                      

ِ  به عبارت آخری، درک هيئت  مرک به از اجزای  .    ّ                            وعل ت قيام آن  را تکميل می نمايد           ّ                            
عه ومتناسبه با يکديگر، چون هرجزء متم م جزء ديگرمی باشدصورت  مجموع   ِ       ِ متنو                       ّ                                     ّ    

ع اشکال به شرط . ارای وصف يگانگی و وحدت می شود د ّ                از اين رو ، تنو                
. تناسب، پيوند ميان دو حقيقت وحدت و کثرت است نه فزايندۀ اختالف و پراکندگی

ودرمقابل هم شکلی ويکسانی که فقط نمايندۀ فقر وجود است از کماالت  هستی، که 
ّ                  چون  فردازهرافراد متشابهه متم م فرد ديگرنيست ،  همان يکسانی و تشابه  درمعنی                             

( سبب بيگانگی و دوری آن افراد و استعداد دشمنی و فرار ازيکديگر می گردد 
گريزندگی دوالکتريستۀ منفی و مثبت را می توان داخل در شواهد  اين حکم 

 ).دانست
عقيده ای که درطبيعی ، به پيروی ازمذهب داروين، بر تنازع بقا و جنگ عموم 

                             ِ                           ديگرپيدا شده، ناشی ازهمين فرض  عدم تنوع بين ساختمان اصلی موجودات با يک
زيرا که چون بين انواع موجودات احتياجات . وجودها وحوائج  موجودات است 

اگرچه آن وسايل (                                 ً                      مشترک شد بر سر وسايل رفع آن قهرا  کشمکش و نزاع پيش آيد 
از دست غير و مواد آن محدود نباشد چه در بسياری از موارد ربودن نعمت حاضر

اما اگرموجوداتی  ). سهل تر از تحصيل و به دست آوردن  آن به راه ديگر است
عه به طوری که استعدادات خصوصا  متم م  ّ   باشند با حوائح متفاوته و استعدادات متنو     ً                              ّ                                       
ً                   ومکم ل يکديگرشمرده  شود، به جای جنگ و تنازع  طبعا  تجاذب و تعاون پيش                                               ّ    

ّ     و اين است س ر  آن . خواهد آمد  ِ                                               ً که در مقابل  مذهب مبارزه  و تنازع  بقأ ، اخيرا            
                                             ّ                       مذهب تعاون وبستگی موجودات نيز نزد حکماء و محق قين معاصراعتباری حاصل  
            ّ                                                            نموده ودر نق ادی ومقايسۀ دو مذهب با يکديگر، بايد گفت کسانی که بيشتراحوال 
 مشترکه يا اشتراک حوايج را بين موجودات ديده اند جهت تفرقه و نزاع را
بيشتريافته وبه عموميت تنازع بقا معتقد گشته اند ، و کسانی که آثار تنوع 
دراستعدادات و حوائج وامکان تناسب بين آنها را بيشترملتفت شده راه تجاذب بين 
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موجودات را کشف نموده وازاين راه قابل به اصالت تعاون وهمدستی درعالم وجود 
هرچه مرتبۀ  وجود پست ترباشد تنوع  و به عقيدۀ ما حق اين است که. گرديده اند

در احوال موجودات وحوائج و استعدادات آنها کمتراست و صفات و قوای 
ّ                                                  هرموجود کمترومتم م ومکم ل قوای ديگران به شمارمی آيد لهذا تنازع بقاء بيشتر       ّ                 

ت دارد ّ       قو  هرچه موجودات در مراحل  کمال بيشتر آيند چون  فزونی و پرمايگی .  
ع حوائج  و استعدادات هر دو می افزايد و صفات و وجود بيشتر می  ّ                                               شود بر تنو           

ّ                                                            قوايی که متم م و مکم ل  يکديگر باشد  در افراد وانواع  مختلفه بيشتر يافته می شود         ّ            
                                                               ّ            به اين سبب  تنازع بقاء به تجاذب  بين وجودها و تعاون وهمدستی مبد ل می گردد و 

ن استعدادات و قوای افراد و اين حال نمايندۀ  کمال هستی است چه تناسب  بي
اصناف مختلفه و تعاون وهمدستی ايشان  جهت وحدت و قوام و قيام وجود را فراهم 
ع احوال و آثار، حيث  بيش و فزونی يا پرمايگی  هستی  را موجود  ِ                                         می سازد و تنو                     ّ             

 .دارد
حاصل آن که ازهر وجه  نظر کنيم ، کمال هستی با وجود تمام وحدت و کثرت هر 

شامل  می باشد، و وجود به حيث وحدت ، قوام و قيام می يابد وبه کثرت ، دو را 
ازاين  رو درعالم  ما، کمال . فزونی و بيشی يا پرمايگی خويش را ظاهر می سازد

عه متناسب با يکديگر باشد تا  ّ                             درهيئت  يا مجموعه ای است که دارای اجزای متنو                                             
ع  دارد و اين حکم است که در دو  شرط  الزم  با دو بنيان واجب  کمال را جم

                          ّ      ّ            ً                              جمعيت بشری نيز دو معنی تجد د و مل يت  را توأما  واجب ساخته و تشريح  اين کالم  
 .به توضيح  ذيل خواهد شد

 
 حل مسئله 

 
                                             ّ                             به حکم جميع  آثارو جميع  اقوال  پسنديده  جمعي ت  بشری  باالتر مجموعۀ وجودی   

از آنچه را شرط  کمال وجود است به است که  ما در عالم خود می شناسيم  پس 
الضروره  بايد شامل باشد  يعنی از دو حيث وحدت و کثرت به وجهی  که گفته  شد 
ّ       نمی  تواند خالی گردد مگر آن  که در حال تنزل درآيد و رو به فنا رود ام ا حيث                                                                     
وحدت  و يگانگی  بين جماعت های مختلف  بشردرصفات مشترکۀ انسانيت است و 

هد بود که منظور ازاين صفات اوصاف  جسمانی نيست چه طبيعت به شک نخوا
اختالف نژاد و تأثير مختلف اقليم  و آب و هوا  خلقت ظاهر بشر را از رنگ و قد و 
قامت و ظاهرچهره و قيافه و غيرها متفاوت ساخته و اين تفاوت صوری  هيچ 
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و روحانی است از جماعت را از بشر بودن نينداخته است بلکه مراد صفات معنوی 
عقليات و ذوقيات و اخالقيات به اين معنی که هرگونه تفاوتی به  اقتضای اختالف 
                          ً       ً                                      محيط  و استعداد اقوام جسما  و روحا   بين جماعت های مختلف بشرموجود و وجود 
آن جايزباشد هيچ جا  سزاوارمقام انسانيت نيست که خلق  انصاف يا عدل  يا راستی  

ترک کنند و عدم انصاف يا ظالم يا دروغ مقبول و معمول باشد  را مذموم  دانند و
همچنين همه جا و درهرحال دانش وکار کردن از روز دانايی مفيد و واجب است و 
نافهميده کارکردن مضر و منافی شأن انسانيت به شمارمی آيد بنابراين انسانيت 

است و آن صفات مستلزم پاره ای صفات مشترکه بين افراد و اصناف نوع انسان  
. مشترکۀ  واجبه  را می توان حيث وحدت و مايۀ قيام و قوام جمعيت بشری  دانست

اما اگر بخواهيم حيث وحدت يا جهت جمع بين مجموع اين صفات را نيز به دست 
آريم يعنی بخواهيم رشتۀ پيوند حقيقی را که قوام و قيام وجود هر جماعت و بستگی 

شری به  آن باشد و همۀ  صفات معنوی انسانيت و پيوستگی همۀ جماعت های ب
جزء  يا فرع آن محسوب  گردد معلوم  کنيم  بايد بگوييم آن رشتۀ  پيوند معنوی 

يعنی ) commum et ideal universel(                      ّ             داشتن يک کمال مطلوب کل ی ومشترک است 
اد در نظر داشتن يک مرتبۀ بلندی از کمال معنوی  برای نوع انسان  که جمع  ازافر

و اقوام  به جميع قوای خود ازعقل واحساس و ذوق و اراده بايد به سوی آن سير 
                         ّ                                                  نمايند تا بر طبق ناموس کل ی ارتقاء قابل دوام و بقاء و پيشرفت  در راه  سعادت 
حقيقی باشند و از کاروان هستی  که خواهی نخواهی در گردش و جويای برتری 

 .است واپس نمانند
          ّ                                         ل مطلوب کل ی هنوز برای همۀ  اقوام به خوبی روشن نشده واضح است که اين کما 

وبه طور  آشکارمنظور و مطلوب مطلق  جماعت ها نگرديده ولی بايد گفت به 
همين سبب است که هنوز اقوام عالم، آن بستگی را که بايد بين جماعت های انسانی 

ند باشد دشمنی های غيرمعقول وجنگ و بدبختی های عظيم  فعلی را مرتفع ک
حاصل نکرده اند و هنوز قوام و قيام نوع بشرکامل نيست اما درهمين حال آن چه 
                                          ّ                          ازمکارم اخالق و کماالت صوری و معنوی وآثارترق ی درعالم   ديده شده نتايج 
تصويرهای جزيی است که از کمال مطلوب انسانيت ميان هر قوم دردماغ  افراد با 

ر بود ّ      استعداد يا دراذهان عامۀ  ناس مصو         ّ                            ه و مقد مۀ  ظهور و تشکيل کمال مطلوب                                
  ّ                                                                           کل ی به شمارآمده و می آيد که باالخره بايد نمايندۀ سرمنزل سعادت وقوام هستی نوع  

 .يا غايت  وجود انسانی باشد
اکنون که با جمال رشتۀ پيوند معنوی و حيث وحدت  را در نوع بشرشناختيم و اين   
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ّ                        ّ معنی را درتوج ه به سوی کمال مطلوبی کل ی ّ   و مشترک يافتيم می توانيم متذک ر                                           
           ّ                                                         شويم که تمد ن همان  طرز جمعيت بشری و آثار و کماالتی  است که متناسب با 
                           ّ                                    سير به سوی آن کمال مطلوب کل ی باشد چه بدون منظور و مقصود مشترکی 
جمعيت فراهم نمی آيد و نيز سير به سوی مقصود و مطلوبی  که فزايندۀ  کمالی 

                           ّ       ّ                 نمی شود و حال آن که  ما تمد ن و ترق ی را الزم و ملزوم           ّ        نباشد ترق ی محسوب 
ّ    يکديگر می دانيم پس حکمت وجود جمعيتی  که به وصف تمد ن شناخته  شود  توج ه                    ّ                                                  
                                                             ّ             يا سير به سوی کمال مطلوب  انسانيت است و اين  نکته به خوبی مدل ل می کند  که 

بشری که عين  قوام و قيام جمعيت وحيث وحدت يا پيوستگی  بين جماعت های
ّ               از وجه مقابلۀ با توح ش که متضم ن پراکندگی است(        ّ     معنی تمد ن است          ّ ّ      بايد توج ه به )                            

             ّ                                                       ّ  کمال مطلوب کل ی و سير  عمومی به سوی آن باشد و نيز روشن می سازد که ترق ی 
                                                    ّ                   واقعی همۀ نوع دراين سيراست و به اين سبب بايد گفت ترق ی نيز فی نفسه شرط  

 .شری می باشد واجب قوام وقيام جمعيت ب
يا دائم است يعنی بدون آن :              ّ                                اما جريان ترق ی نيزبه يکی از دو صورت خواهد بود 

ا  پيش  می رود  و  لی  برای  قوام و جمعيت  حاصل  شود مستمر  ّ  ً                که توق ف  و تنز                                         ّ        ّ      
قی کننده دائما  درتجديد است چه هر روز از مرتبۀ   ّ               ً                                 در اين  صورت احوال قوم  تر                           

                                                      ّ   تری منتقل می گردند و درحال  نوی در می آيند  يا سير ترق ی  پس تری به مقام باال
ل و توق ف  ّ        ّ  منقطع  است و به  دفعات واقع می شود يعنی  درضمن سير گاهی تنز                                                            
  ّ                                   ّ                                     ات فاق  می افتد گاهی دوباره جنبش و ترق ی بازگشت می کند پس دراين بازگشت بايد 

يريابد و از اين رو احوال دور وزمان عقب ماندگی بالنسبه به طورناگهانی تغي
         ّ                        ّ                  ّ                   دفعات ترق ی قابل ناميدن به نام تجد د می گردد وچون ترق ی دائم درعالم  نقص 
ّ    امکانی تقريبا  محال است هرسيرارتقاء  ناچارشامل  ادوار تنزل  و اوقات  تج دد                                                          ً              
                                                   ّ                    خواهد  بود پس ازهمين راه هر وقت در يک جماعت آثارتوق ف وعقب ماندگی  ديده 

                           ّ                        ای آن جماعت نهضت به سوی تجد د واجب گشته و اگر چنين  شد   بايد  گفت بر
نهضتی پيش نيايد جمعيت مزبوراز آنچه مايل  قوام و قيام است محروم خواهد ماند 
ت برتری بی بهره خواهد بود بلکه  قهرا  به سوی  فنا  ّ                                     ً             يعنی نه فقط از پيشرفت وعز                          

 .و هالک خود  نزول خواهند  نمود
                            ّ       ّ               است که ازحيث وحدت و قوام ترق ی و تمد ن ناشی می گردد                 ّ      به اين بيان تجد د امری 

                                                         ّ              معذالک  از هر دومعنی وحدت و کثرت نمی تواند خالی بماند تجد د حقيقی ازاين 
          ّ                         ّ                               حيث که تجد د سيربه سوی کمال مطلوب کل ی ومشترک انسانيت است جهت و حدت 

ی  يک                                             ّ                  را شامل می باشد وجميع  اقوام وجماعت های متجد د را در معنی به سو
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ع و تفن ن اشکال و آثارنباشد  ّ        ّ                    منظور واحد سيرمی دهدام ا اگر دروجه ظهورآن تنو                        ّ                      
.  حيث فزونی و بسياری در مايۀ وجود انسانی و جمعيت بشری ازميان می رود 

   ّ                               مبد ل به فقرمی گردد و کمال وجود که  )richesse (دارندگی و پر مايگی هستی
ۀ آخری يکسانی  و بی فرقی   در آثار منظور اصلی  بود حاصل نمی آيد  به عبار

ع که نمايندۀ  کسر و نقض است حيث وحدت معنوی را به جای آن که  ّ                                                            يا عدم تنو           
  ّ                      ّ                                               عل ت قوام و قيام باشد مبد ل به رشتۀ جامد يا چوب بست خشکی می کند که آزادی 
                             ّ               ّ                          حرکت و نرمی حيات راازپيکر تمد ن گرفته شجر ترق ی و برتری را باالخره از نو 

 .دن به  شکوفه  و ثمر باز خواهد  داشتو رسي
چنين يکسانی و بی فرقی در آثار نه فقط منافی ذوق و دوراز قبول عقل و روح  

است بلکه در همين عالم ناقص جسمانی و کرۀ خاکی ما خالف طبيعت نيزخواهد 
ف  قدرتی که وجود دهندۀ ذات اوست  ّ                                 بود چه طبيعت به ذات  خويش يعنی به تصر                                      

رما بزور و ظهور داده و از اين راه نهايت  جنبۀ  کثرت ع  را بيش از حد  تصو  ّ                                         و تنو     ّ                ّ     
بر اثر اين . فزونی و دارندگی را  در مايۀ هستی خود  به نمايش  در آورده است

جلوۀ  بيشی و پرمايگی  کرۀ مسکونۀ ما با آن  که در  جنب باقی و عا لم  وجودی  
تلف االحوال گرديده چه از حيث  صغير و حقير است شامل محيط  های بی شمارمخ

وضع اراضی و جنبش معدن  و چه  از حيث  آب و هوا و اقسام حيوان و نبات  و 
ع و اختالف درمحيط های طبيعی که با فرق استعداد در اقوام و  ّ                                                         به وسيلۀ همين تنو                  
                                                                 ّ            افراد  بشر ترکيب می شود کثرت و تنوع  آثار را در احوال و امور متعل قه به انسان 

                  ّ                                 اين حال به حکم مقد ماتی که ديديم بی ترديد عين صالح و . داخل نموده است نيز
                                                                ّ    خير بشر است زيرا که معلوم شد کمال وجود و سعادت نوع بشرنيز در تعد د و 
ع آثار وجوديۀ اين نوع می باشد پس هرجماعتی  در عين آن که  درتوج ه و سير  ّ         تنو                                                                ّ   

حيث وحدت و وسيلۀ بستگی هر                      ّ                    به سوی  کمال مطلوب کل ی و مشترک نوع بشرکه 
                                                           ّ          جمعيت به وجود نوع است بايد در هر زمان با پيش قدمان  راه ترق ی هم آهنگ 
ّ                                                             باشدموظ ف است که خصايص و مزايايی  راکه هم طبيعت برای آن  جماعت  پيش        
ّ                                         آورده است وطبعا   طرزوطورخاصی  در وجه  اظهار و ابراز کماالت  فراهم  می              ً               

                             ّ                                حفظ  نمايد  بلکه  بايد  به جد   تمام بکوشد  تا در ميدان هنر و  سازد  با نهايت عالقه 
بازار  تعالی  روز به روز کماالت خاص تر به خود  و متمايز تر از آثار ديگران  
ّ                                      به جلوه  در آرد  تا در جمعيت کل  بشر از وجود خود فايده  و نفع مخصوصی                                

ّ     ظهور داده باشد و عضو زيادتی   بی ثمرکه مستحق  قطع يا بی اعتنايی و کنار                                             
گذاشتن باشد به شمارنيايد  و اين امتياز ضروری  و مفيد عين  فرق و فصلی است 
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                    ّ                             ّ      ّ                   که  امروز به نام  مل يت خوانده ميشود بلکه  صورت حق انی مل يت و بنيان معقول و 
مرغوب آن را بايد  در اين  وجه ازامتيازواختصاص در حيثی از کمال دانست  که 

 .کماالت  و آثار وجوديۀ نوع و جمعيت  بشری  باشد  فزونی  دهندۀ
     
          ّ             ّ                 ّ                           اين است عل ت مقبوليت تجد د و حکمت اختالف مل يت يا قابليت عالقۀ که عقل و    

                        ّ                ّ                                فطرت سليم درعين قبول تجد د برای حيثيات مل ی می شناسد پس به اين بيان و کشف 
       ّ                يت وتجد د به نظر می آمد                        ّ                            ّ اين بنيان برای اصولی مل يت، تناقضی که بين دو معنی مل  

مرتفع و نکات کثيرۀ ديگرنيز معلوم  می گردد که مشکالت  چند را به سهولت حل 
 :می کند وباب وصول به مصلحت وصالح علمی و عملی را به روی ما می گشايد 

   ً                           ّ                   ّ                     اوال ، دانسته می شود که اختالف مل يت صورتی است که مدب ر امر عالم  برای خير  
ی باشد  که و صالح  خصوصی اق ّ            وام و عمومی  بشربه ظهور آورده نه آن که شر                                          

نه چنان که عقيدۀ بعضی .      ّ                                         از ات فاقی وبی حکمت بودن اموردنيا پيش آمده باشد
)   internationalisme(مخالفين وطن خواهی و طرفداران وحدت سياسی اقوام وملل

دانست نه است می توان  آن را از ميان برداشت و مصلحت  را در برداشتن آن 
ف قومي ت فرقی است که اقوام و  ّ       ّ                      موافق سليقه و رأی متعص بين خشن و  بی تصر                   ّ                      
ملل را ازهر جهت از يکديگر جدا کرده منافع آنها را منافی  يکديگر ساخته باشدبه 
طوری که ناچارمستلزم  کشمکس و دشمنی يا سعی در افنای يکديگر   به اسلوب 

يقت بنيانی است  برای توزيع  وظايف و تقسيم تنازع  بقاء شناحته شود بلکه درحق
                    ّ       ّ                                          کاردرتهيۀ  لوازم ترق ی و تمد ن وترتيب آثارحشمت و کمال انسانيت  که معنی 
فزونی و بيشی وجلوۀ دارندگی و پرمايگی را بايد به ظهور رساند لهذا اگربه اين 
راه اختالف صورتی  بين جماعت های مختلف به نظر رسد در معنی اين اختالف 

ع ي ّ   عنی فرق مل يت اقوام با استعداد دنيا رابيشتربه يکديگر بستگی می دهد چه تنو                                                              ّ          
              ّ                                                       استعدادات وتعد د وجوه اظهار آن مناسب تعاون وهمدستی درتکميل آثار وجودی 
                           ّ                                               است و به داد وستد اسباب ترق ی و تتميم قوای يکديگر در فراهم ساختن  شرايط  و 

       ً                          ّ      که طبعا   اين همدستی و تعاون در رد  وبدل آثار سعادت و کمال دعوت  می نمايد  بل
معلومات و افکار و منقوالت اموال  وقوع  می يابد وهمين قدرکه سوء  سياست اهل 
جور وطمع صورت موحش خصومت و تنازع خونخوارانه را درکارنيارد بستگی 

ّ                     و پيوستگی اعضاء  را در جمعيت  کل   بشر محفوط  می دارد                                . 
ثبات می گردد که اگر چه اختالف خاک و نژاد  و زبان وامثال      ً               ثانيا  ، ازهمين راه ا 

         ّ                    ّ                              ّ                آن از مقد مات يا آثار اختالف مل يت است  ليکن هيچ کدام بنيان مل يت هيچ قومی نمی 
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ّ                            ّ   شود  بلکه مل يت يک مل ت آن است که خدمت خاص ی را در تکميل  مزايا  و ترق ی                      ّ        ّ            
ز کماالت  انسانی باشد که  نوع بشر ازعهده بر آيد و نمايندۀ  وجه  مخصوصی ا 

ّ                          آن قوم  ومل ت  را به منزلۀ عضومفيد و واجبی درپيکر کل  نوع  بشناساند  به وجهی                                          ّ           
که جمعيت  بشری  برای قوام  و کمال هستی خود  از وجود آن جماعت بی نياز 
خان اين دوره و اهل فلسفۀ  تاريخ در  ّ                                    نباشد و اين امررا می توان  با ان چه  مور                                         

 mission(        ّ                                                ار مترق يه و منتظره از وجود هر قومی مأموريت  تاريخی  آن مورد آث
historique   ( می نمايند  تطبيق نمود با شرط  توج ه به اين نکته  که آن  مأموريت                               ّ                                 

                  ّ                                                           تاريخی که بنيان مل يت است نمی تواند امر تخريبی  باشد يعنی  نمی تواند از قبيل  
        ّ                             آثار تمد ن و ضرر و آزار نوع  يا ملل و جنبش يا استياليی باشد که  جزتخريب 

                                                                        ّ  اقوام ديگر هيچ نتيجه نداشته باشد بلکه تنها  مأموريت  تاريخ  مفيد  در ترق ی 
         ّ           ّ                   ّ                 ّ              عمومی تمد ن  بنيان مل يت است  و بس و جمعي تی در حقيقت يک مل ت  به شمار می 

ّ                                  آيد  که وديعه  دار چنين وظيفه  و هم ت  نافعه  برای هيئت اجتماعيۀ بشری باشد                                    
وازعهدۀ  وظيفۀ خود بر آيد هر جماعت که عاطل  وعاری از چنين اثر خير است 
              ّ                                                          وفقط  برای تمت ع  جسمانی  خود يعنی  برای خوروخواب  به طور زندگانی حيوانی 
می خواهد زنده باشد يا درحوزۀ  زيست و جوانب واطراف زيستگاه خويش اثر 

ب آثار تمد ن  دارد اگر چه به اخ ّ           ّ                    مضر ومخر  تالف  نژاد  و زبان وامثال آن از اقوام        
ديگر متمايز باشد  يا به اضافه دارای زوربدنی و شجاعت جنگی بوده چندی نيز بر 
                                           ّ                                يک  قسمت از دينا مستولی شده باشد به واقع مل ت نيست در بدو امر نژاد يا گروه  

يت باشد                                                                     ّ جداگانۀ  ازمردم  است ليکن هيئتی  به شمار نمی آيد  که سزاوار عنوان مل  
و در خوراستقالل ومحترم بودن به اين عنوان محسوب گردد بلکه بالضروره  چنان 
که سوابق تاريخ نشان می دهد ديريا زود محکوم به فنا وزوال يا استهالک در 

تاريخ ممالک خود ما  يعنی ممالک آسيای غربی هم ( ضمن سايراقوام خواهد بود 
ت واعتبارملل اروپايی مشهورتراست چه  چنين تاريخ اروپا  که امروزبه مناسب ّ                                    قو   

بسيارازهجوم کنندگان وحشی وعاری ازاستعدادات غيرجنگی رامی نمايد که عاقبت 
نسل ايشان خود به خود برطرف شده و آنچه برطرف نشده به طوری در ضمن 
ديگران مستهلک گرده اند که امروز کمتر جماعتی  از ايشان شناخته می شود و 

ّ       ّ                        صاحبان استعداد و مزي ت خاص  درتمد ن اينگونه  هالک و استهالک  حال آن که از     ّ                    
کمتر ديده شده يا بالعکس  گاهی مثل نژاد بنی اسرائيل  يعنی قوم انبياء و پارسيان 
ّ              هند  يعنی  فراريان ايران قديم  دوام  و بقای اين سنخ از شرکای هم ت انسانيت با                                                                

جای حرف نيست که شهامت ) ده استوجود انواع شدايد و در بدری ها مشهود گردي
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و شجاعت و مردی و رزم آوری به هنگام از شرايط  واجبۀ بقا و استعالست ليکن 
ه نيزمانند قوای ديگرحياتی مايه ای که به وجه ظهور و مخل  صرف خويش  ّ           اين قو                                                        ّ      

شجاعت قومی .                                            ّ              شرافت می يابد و برای نگاه داری وپيشرفت جمعي ت مفيد می گردد
                                      ّ              نوی ديگر دارد ناجی آن قوم و پشتبان تمد ن دنياست ليکن که مزايای مع

رگروهی نادان وعاری ازلياقت تمد ن مانع هالک آن گروه نيست بلکه عاقبت  ّ                               ّ                                   تهو    
نامی که  به هرحال وبه هرصورت وجود بشر. موجب قطعی فنا وزوال ايشان است

ّ                    ّ                             اثرمفيد و مکم ل  يا الاقل حافظ تمد ن از خود آشکارنکند سازندۀ  عن        ّ          وان  مل يت وقابل              
درعوض آن مظهرکمالی از کماالت حقيقی .دوام وبقا به اين عنوان نخواهد شد

                           ّ              ّ       ّ                    انسانيت و مصدر خدمتی به تمد ن  معنوی و ماد ی  بشري ه به زور بازوی  خود 
               ّ        ّ             ّ                                    نگاهداراساس تمد ن است مل ت حقيقی ودرمل يت  خود ثابت وباقی  است و اين باقی  

نجات خود اوخيرعموم نوع بشر و حوزۀ انسانيت دانسته بودن او گذشته از فالح و 
                                  ّ                              خوشبختانه اهل آگاهی وخبردرملل متمد نۀ قديمه يکی ازکامل ترين مثال (خواهد شد

                     ّ                                                 برای اين طبقه قوم ومل ت ايران را خواهند شمردواگر مثالی ازغير خودمان را  ها
 .)د بياوريمبخواهيم يونان و مصر را ازممالک نزديک به خود می توانيم به يا

ّ   ثالثا،  چون کمال وجود و جمعيت بشری در آن کثرت و فزونی است  که متضم ن                                                            ً      
ع  شناخته  ع آثار   باشد تمد ن بشرنيز نمی تواند يک حقيقت واحدۀ  خالی از تنو  ّ           تنو                                               ّ                  ّ   

                        ّ                                        ازاين جهت که دانستيم تمد ن آن طرز زندگانی و آثار اجتماعی است که  . شود
ّ                      متوج ه سيربه سوی کمال مطلو     ّ                                       ب کل ی و مشترک  انسانيت باشد يک حقيقت واحدۀ    

ليکن ازاين حيث که بايد فزونی در معنی ) به قول منطقيين جنس است(   ّ       کل يه است 
ع  را حاوی باشد  شامل انواع و اصناف خاص ه می شود که هر يک از آن تمد ن  ّ                            ّ  تنو                                         ّ   

ستعدادها های خاص به تناسب  لوازم و مقتضيات مختلفۀ محيط ها و اختالف انواع ا
نه  تنها در تمدن درجات هست .                      ّ                اختصاص به يک قوم و مل ت مخصوصی می يابد

بلکه در هر درجه اقسام متعدده در يک  وقت موجود است زيرا که در طوايف  و 
اقوام  دينا  اختالف حال تنها  به  بيش و کم  استعداد  نيست بلکه بين  جماعت های 

به عالوه هرمحيط  طبيعی و مسکن و . تمستعد   نيز نوع استعداد مختلف اس
مأوايی اقتضای ديگررا  دارد وازهر قسم ازاستعداد و هر مسکن و محيطی يک 
       ّ                                          ّ                    وجه تمد ن خاص به وجود می آيد که ممکن است چندين تمد ن مختلف و متساوی در 
ّ      رتبه  وجود بايد  که همه درجای خود پسنديده و مفيد بلکه به همان وجه خاص  خود                                                                      

ّ               شد و مکم ل و متم م  مصالح  و کماالت جمعيت کل   بشرشمرده شودواجب با                           ّ        ّ ازاين .        
                                      ّ                                         رو بيانی را که در فقرۀ قبل از بنيان مل يت کرديم می توانيم به تعبيرديگر درآورده  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٧٢                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

                                           ّ                                  روشن تر و واضحترنماييم  و بهتر به دليل  مدل ل  داريم  يعنی می توانيم   بگوييم 
اعی است يک  گروه  وحشی اليق تسميه به لفظ  چنان که نظر دانشمندان علوم اجتم

ّ                                        مل ت شمرده نمی شود چه توح ش روابط الزمۀ مليت وقوميت که همان اصول                        ّ  
                      ّ                                            ّ   تشکيل جمعيت و اساس تمد ن است به درستی برقرارنيست  بنابراين عنوان مل يت 
                       ّ              ّ                            مخصوص به جماعت های متمد ن است وچون تمد ن نيزدارای اقسام واصناف است 

ّ        اختصاص به قسم خاص ی از آن است که منسوب به تمد ن خاص ی باشد  و گروهی که     ّ                            ّ                 
ّ                                                          يا تمد ن خاص ی  به او منسوب گردد تا اين امتياز و اختصاص برای آن جماعت      ّ      

        ّ  و نيز مل ت . استحقاق هستی مستقل که استقالل سياسی مظهر آن است فراهم سازد
باز نماند ودر ادای        ّ                  ّ                  ّ         اهل ترق ی آن است که در تمد ن مخصوص خود از ترق ی وتکميل 

ّ                                                          وظيفۀ خاص ۀ خويش نسبت به مقداری که سايرين هرکدام در سنخ وظايف  خود          
 .پيش رفته اند عقب نيفتد

     ً          ّ       ّ                                                ّ  رابعا ،  چون ترق ی و تمد ن نيز دوحيث وحدت و کثرت  را فرا می گيرد لهذا تجد د  
ست                        ّ                                         ّ   نيزکه بر گشت به سوی ترق ی وازسرگرفتن طرزابداع و ابتکار در آثارتمد ن ا

ل و توق فی  برای يک قوم   ّ        ّ                 هر دو معنی را شامل می شود چه درهردوره که تنز                                             
ل هم جهات عمومی و مشترک تمد ن  ّ                            ّ  ات فاق  افتد و تجد د را الزم آرد آن توق ف و تنز        ّ                   ّ               ّ  
ّ   و کمال مطلوب انسانيت را نزول و وقوف می دهد هم اميتازات ومزايای مختص ۀ                                                                    

ّ                  ّ    به تمد ن خاص  آن قوم را پس تجد د در اين خواهد بود که هم  امور عمومی را از        ّ    
                              ّ                                    اخالقيات و علم و حکمت به طور کل ی به مرتبۀ مقتضی زمان برسانند هم در 
ّ     ّ                     افزايش وتکميل خصوصيات و فضايل و مزايای خاص ۀ مل ی پيش روند  و اصل در                                           
ل به عنوان پايه وبنيان عمومی  ّ                              وظيفۀ هرم لت همين قسمت دوي م است وقسمت او               ّ                 ّ         

ّ                                  و مطلوب می باشد لهذا برای هرم لتی بايد متناسب باحاجتی  باشد که کارمنظور                              
ّ               ّ                ّ                                وظيفۀ خاص ۀ آن قوم  و مل ت يعنی تکميل تمد ن مخصوص به آن جمعيت به اين پايه          
ف از  ّ      و مقد مه دارد پس طريق صحيح  کار اين نيست که آثارمنظوره را بدون تصر                                                             ّ     

ّ                           ض هم ت به رسيدن به ديگران قانع ديگران اخذ کنند به تقليد ناقص اکتفا جويند به فر    
                                   ّ                                   باشند بلکه بايد ميزان حاجت خود و حد  ضرورت امر را به تناسب دخالت آن در 
                                       ّ                           وظايف خصوصی خويش درنظرگيرند اگرچه آن حد  فوق مقامی   باشد  که امم  

تدبيرعقلی در رعايت  تناسب  مذکور  و .                        ّ                  راقيه  يا پيشقدمان  ترق ی به آن رسيده اند 
ّ                ّ       ّ                                         م ت دراين عدم توق ف به حد  وصول  ديگران است تقليد بی تحقيق و پيروی بلندی ه

با چشم   بسته نه مفيد فايده است نه شايان کوشش واجب نيست چه اگر قوم عقب 
                                    ّ       ّ                    ّ              مانده ای با اقوام پيش رفته ای در تمد ن و ترق ی روبروشد مزايای تمد ن آن اقوام که 
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جهد بسياربه طورسرايت اخذ امورعمومی منظور جزء آن است بدون سعی و 
ّ                                                    واقتباس می شود ام ا همين اخذ اقتباس امور و کماالت عمومی مصالح  خصوصی                   
                                                     ّ                    را چنان که امروز در احوال ما مشرقيان نمايان است به شد ت به خطرمی اندازد و 
                  ّ                    ّ                                  از اين راه اساس مل يت بلکه وجود قوم ومل ت عقب مانده در تهديد زوال وهالک می 

                            ّ                         درضمن کماالت عمومی ومشترک تمد ن خصايص وامتيازات  شخصيۀ زيراکه .افتد
اقوام پيش افتاده نيز به خوبی و برتری جلوه می يابد وبه خطا مطلوب ومرغوب 
                                ً                                            عموم می گردد يعنی به نظرها عموما   شايستۀ اخذ و اقتباس می آيد در حالی که قوم 

فضيلت وهنر باشد به                               ّ                    ً عقب  مانده امتيازات و خصايص مل ی خود را اگرچه تماما  
ل عمومی  که احوال خويش می بينند حقير وخفيف می شناسند و به چشم   ّ                                                                قياس تنز         
پستی  ديده  فرق آن را بااحوال ديگران ازبدی وعيب آن فرض می کنند لهذا طالب 
تقليد صرفی می شوند که عاقبت وجود قوم  مقابل  را زشت  وغير مفيد و مستحق 

                                      ّ              درعين  آن که نبايد بستگی  به حيثيات مل ی عايق و مانع  زوال می سازد بنابراين
            ّ                               ّ                     ّ  پيشرفت درتهي ه و تکميل آثار عمومی ومشترک تمد ن گرددکوشش واهتمام کل ی 

ّ                                           ّ      بايدمتوج ه نگاهداری  وبرتری دادن جنبه های  خصوصی مل ی باشد تنها اصالحی  .        
عنی آن چه بايد                                                         ّ   که اين  حکم  برمی دارد  اين است که آثارعمومی و مشترک تمد ن ي

        ّ                                                               مراقب حد  پيشرفت آن نزد  ملل راقيه بود چون  بيشترامور معنوی است ازانظار 
ّ                                                        کوتاه  عام ۀ ناس پوشيده می ماند ودرصورتی که واجب ترقسمت کسب کردنی           
است ديرترموضوع  اخذ و اقتباس می گردد لهذا کشف و شناسايی اين قسمت و اخذ  

              ّ                            تکميل خصايص مل ی يا قدری بيشتر سزاوار جهد  اقتباس آن به همان درجۀ  حفظ  و 
                                ّ                                            و سعی  است ليکن  اين نکته  نيزکل يت حکم ما را نقض نمی کند  چه باز از اين راه 
تقليد بی تحقيق تجويز نمی شودبلکه ظاهر می گردد که بزرگتراستفاده  برای عبرت 

ّ                                                 و تنب ه ازتوج ه به پيشرفت و برتری ملل راقيه سعی در تحقيق و تجس بس معنوياتی      ّ      
                      ّ                                       ّ            است که علل و اسرار تقد م ايشان را معلوم سازد و به کشف طريق ترق ی و درآمدن  
در آن  طريق مدد نمايد  پس درهر حال  کار با تحقيق  است نه تقليد و اين  تحقيق 
اضافه برآنچه  پيش گفته شده اين  نکته را نيز به ياد  می آورد که در هر جا و 

ّ                                تر محل  حاجت و سزوارکوشش و اهتمام  استهرمقام  معنويات بيش      . 
ّ                                               در تکميل اين معنی بايد متذک رشد که عادات و رسومی که داخل  در فروع زندگانی                            
است مثل  ادب ظاهرو طرز نشست و برخاست وخوراک و پوشاک وامثال آن 
                 ّ                                           ّ    چندان درحقيقت تمد ن داخل نيست چه بستگی صريحی به کمال مطلوب کل ی و 

لين اموری است  که در ضمن حشر معنوی انسانيت  ّ                              ندارد ليکن در همين  حال او                           
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اقوام  با يکديگر بيش  يا کم از قومی به قوم  ديگر سرايت می يابد  پس  نظربه 
ت  سرايتی  که دارد  بهتر است که آن را  به سيرطبيعی خود  ّ                                                        کمی اهميت آن با قو                   

ت ها يا به  ايجاد و واگذارند  چه صرف وقت  به دفع و جلوگيری اين گونه سراي
                                                       ّ       ّ            تقويت و تسريع  آن هر دو باز دارنده  از مقصود  حقيقی ترق ی و تجد د وازاين رو 
خطاست يعنی تلف وقت و اسراف در قوايی است که  قابل صرف در موارد  ّ                                                               مضرو     
ّ                                           ّ              مفيدۀ حقيقی خواهد بود ام ا از اين  که اين گونه  اقدامات به نام  تجد د  بشود بيشتر                         

ۀ   احراز واجب  ّ    است زيرا  که دراين صورت  لفظ  تجد د را به کل ی بی معنی  و قو                ّ          ّ                                 
َ  ُ                 ّ   نهضت  را عاطل  و بی مغزمی سازيم و به اين که چنين امر س ب کی را به نام  تجد د                                                        
ّ                       که حقيقتی سنگين وعظيم است خوانده وبه جای آن مستحق  کوشش دانسته ايم و بی                                                  

 .وی   بی مايگی وبی مغزی می رويم                                   ً     مايگی خودرا اثبات  می کنيم  يا عمدا  به س
 

 نتيجه 
 
ّ                                              اکنون می توانيم بگوئيم حل  مشکل و رفع تناقض شد چه مشکل حقيقی از اين جا                           

                            ّ        ّ                                         برخاسته بود که حقيقت معنی مل يت و تجد د هيچ کدام  را به درستی  نمی  دانستيم  و 
هردو  تناقضی که بين اين دو امربه نظرمی آمد ناشی از خطای ما در فهم معنی

                                   ّ                                  حال می دانيم که اختالف قوميت ها و مل يت ها نمايندۀ حيث فزونی و پرمايگی . بود
ّ                                          در حقيقت انسانيت با جمعيت کل  بشری است که  مظهرآن حقيقت باشد وچون اين                             
                                              ّ                            فزونی و پرمايگی بايد در کماالت انسانيت باشد واال  تکثير نواقص يا آثارغيرقابل 

معنی نمايش بی مايگی و فقری معنوی و مقرون به اعتنا مفيد نخواهد بود چه در
                          ّ       ّ                          ّ         پراکندگی است لهذا بنيان مل يت هرمل ت خدمتی است که نسبت به ترق ی نوع  و 
                                                                   ّ         جمعيت بشری ازعهده برآيد و کمالی که برکماالت نوع بيفزايد بنابراين  مل ت حقيقی  

ل يا توق فی ر ّ         ّ    بايد اهل ترق ی نيز باشد و چون پيش آمد روز گار تنز  ا در يک حال             ّ                                   
          ّ                           ّ                                   برای يک مل ت پيش آرد بازگشت به سوی ترق ی يعنی ابداع  و ابتکار  کمالی تازه 
                       ّ                                                واجب می شود تا برحيث مل يت و قوام  وجود آن قوم و جماعت شکستی وارد نيايد 
                       ّ                                    ّ              و اين بازگشت به سوی ترق ی وابداع کمال يا کماالت تازه همان تجد د صالح وحقيقی 

ّ                               امر متم م ومکم ل يکديگر  است دومعنی متخالف و           ّ       ّ    است پس مل يت وتجد د دو       ّ       
                         ّ                                         متناقض و حق اين است که مل يت به منزلۀ اصل و ريشه است چه  قوام هستی 

هرجمعيتی به اين معنی است يعنی به حيث امتيازی در جمعيت است که واجب   
ّ                       سازندۀ وجود آن باشد و تجد د درمواقع لزوم متم م اين اصل شمرده می شود می .                          ّ                 
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ّ    ّ                        ن گفت قوميت و خصايص قومی با تربيت خاص  مل ی درحکم تنه و ساقۀ درخت توا                                     
ت  ّ   و تجد د به جای  پسوند و اصالحی در شاخ هاست  که  برگ  و بار درخت را قو                                                               ّ     
                          ّ                                           و بهبودی بخشد به عالوه  تجد د به فعل آمدن امری است که رشتۀ پيوند و حيث 

ّ                           ّ وحدت را در جمعيت کل  بشری می سازد و آن طلب ترق   ی حقيقی است که حقيقت                   
ّ               آن توج ه  و سير به سوی  کمال مطلوب کل  انسانيت  باشد                               ّ                 ّ        از اين  وجه  تجد د  قوام .      

               ّ                    ّ                       ّ           دهندۀ  بنيان مل يت  نيزمی گردد چه مل يت بيشترمظهر کثرت و تجد د مظهر حيث 
وحدت می شود ليکن در واقع امر در جمعيت بشری حيث وحدت که بخشندۀ قوام و 

                        ّ        ّ                         آن حقيقت معنوی است که مل يت و تجد د هر دو از آن مغز و معنی قيام وجود باشد 
ع   ّ    می گيرد يعنی توج ه به سوی کمال مطلوب انسانيت و تجد د اختالف مليت يا تنو                    ّ                                  ّ                
                ّ                                                     خصايص  و آثار مل ی هر دو مظهر کثرت  يا  فزونی و پرمايگی  است در حقيقت 

ع  در مکان                                 ّ                   انسانيت و جمعيت بشری به قول محق قين اروپايی اختالف   ّ             مل يت تنو       ّ  
ع  را  ع در زمان يا به اصطالح حکمای خودمان يکی تفن ن و تنو  ّ       است و تجد د  تنو        ّ                                           ّ      ّ         
ع درطول چه اگر اختالف مل يت آثار وجود اقوام و  ّ                        ّ                     عرض است ديگر تفن ن و تنو        ّ                
ع می سازد و تمد ن های کثيرهم عرض به  ّ                ّ                    ملل عالم  را در يک زمان مختلف ومتنو                                    

يشی و پرمايگی استعداد بشری را در  يک وقت به نمايش در آرد وجود می آرد تا ب
ّ                        ّ                                               تج دد صالح در يک  قوم  تول ی تراوش و فزايش کماالت کثيره را از منبع استعداد   
                                             ّ                          آن قوم در ازمنۀ عديده به ظهور می رساند پس تجد دهای صالح اقوام برروی  هم 

ّ                     فزونی مايل وجود را درنوع بشردرط ی ادوار واعصارحيات ب شری به جلوه می                               
                                                 ّ               ازاين جا می توان به اين نکته منتقل شد که وجوب تجد د باالصاله ناشی . آرد

                               ّ                                 ازضرورت اين معنی است که چون ترق ی برای هرجمعيتی واجب است و تکميل 
    ّ                                                                       وترق ی نيزبايد به ظهورآرندۀ فزونی و بيشی وجود ازمنه باشد لهذا دوام غيرمحدود 

د اگرچه درنوعی ازکمال باشد پسنديده اسلوب واح. دريک صورت ويک طرز 
ل همسايه است و جوبا  بايد طرز وسبکی جديد آن  ّ                    ً                        نيست بلکه توق فی است که با تنز                 ّ             
يکسانی زشت احوال را از ميان بردارد واسلوب تازه وبدعی را به جای آن گذارد 
 به عبارة اخری کمال و تکميل درابداع  و ابتکار است و مخالف جمود و تقليد هردو
لی در  ّ       می باشد پس تجد د حقيقی دوای  دو درد جمود و تقليد است و خواه  قبال   تنز      ً                                                 ّ              
احوال قوم مشاهده شده باشد خواه نشده باشد  برای رفع آن دردها  که مزمن شدن 
سکون و يک حالی  با غلبۀ خفت و ناپايداری است واجب خواهد بود نهايت آن که 

ل وتوق ف  اين  ّ       ّ       آشکار شدن وقوع تنز  ّ              ام ا ازهمين راه . وجوب را نمايان  ترمی سازد                    
       ّ                                                             ً          که  تجد د بايد عالج جمود و تقليد هر دو باشد  وجه حقيقی و صالح آن تماما  ابداع  و 
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                                                                  ّ       ابتکار خواهد بود يعنی ابراز کماالتی که ازفطرت واستعداد خود قوم متجد د ناشی 
معنی يعنی تراوش از                       ّ                                   گردد نه آن که به  کل ی از ديگران اخذ و اقتباس شود وهمين 

                                               ّ                       فطرت و استعداد  خود قوم کافی است که آثارعصر تجد د را به حيثيات  قومی و 
  ّ                ّ                                                مل ی بستگی دهد و مل يت و قوميت را از شکست ومحو شدن درضمن فساد تقليد 
محفوظ دارد چنان که جنبۀ نوسازی ابداع و ابتکارعيب جمود يعنی پابند آثارکهنه و 

. ت و عادات نا مرغوب قديم ماندن را چاره خواهد کردمبتذل بودن و اسيرحاال
نيزاز يک طرف عالقۀ قوم به گذشتۀ خويش به وجه صحيح و صالح آن يعنی 
بستگی به کماالت خاصۀ  پيشينه محکم می گردد چه هر تازه  ای وقتی کمال تازه 
                                                            ّ       است که فزايشی باشد برکماالت سابقه پس همۀ  آن کماالت درحکم  مقد مات آن 

کماالت و فضايل نه (برای وصول با اين تازه بايد همۀ آن کهنه ها . خواهد بود
ّ     محفوظ و محل  رجوع  باشد از طرف ديگر وجوب توج ه و ) نواقص و معايب کهنه                                  ّ           

سير نظر در کماالت ديگران به همين راه واضح می گردد زيرا  که ابداع  و ابتکار 
ۀ  ف است و امری که قو  ۀ تصر  ّ   بسته  به قو                    ّ      ّ ف  را بيش از هر چيز بسيط  می            ّ                              تصر    

عه است خصوصا  آن چه از نوع  فضايل و کماالت  ّ             ً                             دهد مشاهده و مطالعۀ آثارمتنو                             
ع  در بازديد احوال و آثار و فضايل و مآثر امم و  ّ                                                باشد و برترين درجۀ اين  تنو                            

 .اقوال مختلفۀ عالم محسوس و مشهود  خواهد شد
ع کماالت است نه تباين اوصاف واخالق               ّ                  باری اختالف مل يت دروجه صالح خود  ّ                                   تنو    

تا مستلزم دشمنی و آن بيگانگی باشد که مانع هم خبری و داد وستد در بازار 
                       ّ                                                 معارف ومعالی گردد و تجد د ابداع و ابتکارکماالت تازه است به تراوش ازفطرت و 

ی                                                      ّ                  ّ استعداد خود قوم نه به تقليد بی تحقيق تا ضعيف کنندۀ مل يت وحيثيات خاصۀ مل  
       ّ      ّ                                     ّ                   برای مل ت متجد د شود يا سبب يکسانی دراحوال ملل و تمد ن های ايشان و کسرو 

   ّ           ّ               تمد ن بنا برمقد ماتی که  ديديم .                                     ّ          نقص در بيشی و فزونی مايۀ وجود  و تمد ن بشر باشد
ع نيست تا وصول به آن همۀ اقوام و ملل دنيا را هم   ّ                                                  يک حقيقت واحدۀ خالی از تنو                           

ماندگان را مستلزم تقليد  صرف از ملل   پيش افتاده           ّ        ّ      شکل و ترق ی  و تجد د عقب 
                    ّ                           ّ                                نمايد و به حيثيات مل ی شکستی وارد سازد بلکه هرمل ت  قابل  تسميه به اين اسم  بايد 
ّ                                     تمد ن خاص به خود داشته باشد و تجد د او متوج ه  تکميل  و ترفيع  آثار و مزايای آن          ّ                             ّ   

ّ             تمد ن و جمعيت کل  بشری که مظه.    ّ          تمد ن خاص گردد ر حقيقت نوعيۀ انسانيت است    ّ           
ّ                  حيث وحدتی را برای قوام و قيام خود در بر دارد و آن توج ه به سوی يک کمال                                                      
        ّ                                                                 مطلوب کل ی است که طلب آن سزاوار مقام معنوی انسانيت و استعداد نوع بشرباشد  
ليکن چون آن کمال مطلوب نيز برای تمام بودن درهستی وکمال خود بايد حيث 
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عنی کثرت صفات و آثار را فراهم داشته باشد واز اين جهت فزونی و پرمايگی ي
طلب آن نيز از وجوه  کثيره  و به  نمايش استعدادات مختلفۀ عديده انجام يابد هر قوم 
ّ                                      ومل تی بايد دارای راه و روش خاصی  دراين طلب و خواستاری عمومی باشد واز                             ّ   

ع  اقسام در تمد ن الزم آيد  ّ                ّ          اين جا تنو                    ّ      و قوام  و قيام تمد ن به  نيز حيث وحدت .          
تناسبی بايد محفوظ  شود که همۀ روندگان را در تمام وجوه مختلفه رونده  به سوی 
ع  ّ   يک منظور کل ی نگاهدارد و اين تناسب  چنان  که حاال به خوبی می دانيم به تنو                                                             ّ           
احوال و آثار که هروجودی می تواند نفع مخصوص برای هيئت مجتمعه  داشته 

راه به جای  خود  واجب  گردد بهترفراهم  می آيد تا به هم شکلی و  باشد و از اين
                ّ                    ّ                                  يکسانی که چون عد ۀ  اجزای هم شکل ازحد  تجاوز کرد و جود اجزای آخرباالحقين 

ع با تناسب .  چيزی زائيد و ذيل و حشوی سزاوار بريدن خواهد    شد ّ            در چنان تنو            
و واجبۀ  انسانيت از دانش که در اين مقام مرغوب و مطلوب است صفات مشترکه  

و بينش و مکارم اخالق در عين آن که درهر جماعت وجه خاصی ظاهرمی سازد 
و اسباب کمال نوع را به ترکيب وجوه مختلفه  فراهم  می دارد همه جا موجود و 
نمايان خواهد بود رشته های پيوند بين اعضايی خواهد  شد که به نام بنی آدم خوانده 

ّ                           وستگی به بند اين رشته ها جمعيت ک ل بشر را تشکيل می دهند پس می شوند و با پي                                
دستورعملی برای عموم ملل واقوام با استعداد عالم اين است که هر قومی بايد همۀ 
ّ                   ّ                                           ّ      هم ت خود را مصروف ترق ی و تکميل  خويش داشته باشد و اگرتنزل يا توق فی در   

به اين وجه درنهضت در آيد                              ّ                    خود مشاهده  می کند به سوی تجد د گرايد   وبکوشد تا 
ّ                     و تجد د حقيقی  و صالح  اونيزدراين خواهد بود که تمد ن خاص   به خود را  افزايش      ّ                                            ّ     
و برتری دهد واين فزايش وتکميل مشروط  به آن است که مبانی موجوده  يعنی  
ت  نگاه دارد ازعوارض  ّ                      آثارواصولی راکه  تمد ن آن قوم ازپيش داشته درنهايت عز                                ّ                    

ل و فس ّ       تنز                                ّ                                      اد که سبب عقب ماندگی شده به جد  تمام مانند زنگی که از آينه می زدايند   
                                                           ّ             پاک کند و به آنچه موجبات کمال و فزونی است  و هنوز در آن تمد ن نشکفته  به 
ّ               وجهی که متناسب با تمد ن مزبور و تراوش  فطرت و استعداد  خاص  خود قوم باشد                                     ّ                     

                                  ّ  ی آرايش وافزايش دهد تا در جمعيت کل ی يعنی  به ابداع و ابتکارنه به تقليد و گداي
       ّ       ّ                                                        بشری مل يت هرمل ت که همان قوام  وجود اوست چنان  که بايد ثابت  و مستجکم  
ّ                                                       باشد وهر تمد ن خاص ی به مقام ومرتبه ای که درهر وقت شايستۀ دور و زمان است      ّ            
                                               ً           ّ          برسدازاين راه سعادت خصوصی هرقوم حاصل شود وعموما  کاروان تمد ن وتعالی  

که بايد عموم  نوع  بشر را  حاوی  باشد به يک  نظم و آهنگ به سوی  منزل  نيز 
  .نيک بختی  پيش رود
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 کمال مطلوب ايرانيت يا مأموريت تاريخی ايران 
 

                         ّ                                                 غور و تأمل در اين دستورکل ی با يک نگاه منصفانه به تاريخ گذشتۀ خودمان وموقع 
         ّ                 نهضت وتجد د مقتضی اين زمان         ّ                                ومقام مل ت ايران دستورخصوصی  ما را نيز در

 :معلوم  می سازد
ً         يعنی شهادت اعدا يا اقال   مردم بی (                           ّ          به شهادت تاريخ و گواهی محق قين خارجی  ّ                      

مش و بالی جان ما ) طرف ّ                 درحالی که بسياری ازمجاورين ومخالطين ما که باردو                                                
فوق                                ّ                                       بوده ودرهمان حال  رعونيت و تکب ربه ما  فروخته اند بنا براصول مذکوره در

          ّ                        ّ                    ّ                      به واقع مل ت شمرده نمی شده  داليل مل يت وکفايت و لياقت مل ی ايرانيان  بسيار است 
قرن ها اجداد ما :                                           ّ                  بلکه  کمتر قومی می تواند از اين حيث با مل ت ايران برابری کند

 :                             ّ                            به زوربازو نگاه دار حوزۀ تمد ن  بوده ودر جايی که گفته اند
 

 نگهدار تاج  کيان  بوده ام           پدر بر پدر  پهلوان   بوده ام   
 

رسبب ارتباط .                                       ّ                  درمعنی به اين نگاه داری خود ازحوزۀ تمد ن عالم باليده اند  ّ             مکر    
             ّ                                                               وامتزاج   تمد ن های مختلف با يکديگر وازاين راه فراهم کنندۀ پيوستگی بين عوامل 

 ّ      ب اسيان دردورۀ هخامنشی عصرانوشيروان زمان خالفت ع(    ّ       ّ            ترق ی و تمد ن گرديده اند
                                 ّ                            درهمۀ  ادوارسختی حافظ وپاسبان تمد ن عالم  و کماالت انسانيت شده ) وغيرذالک

)  دين و مکارم اخالق (                             ّ                    در هر امری ازامورمعنوی و ماد ی ازروحانيت واخالقيت 
لوازم معيشت و ) صنايع  منتظرفه و ادبيات علم و حکمت ( ذوقيات  و عقليات  

روش  درادوارعديده با سبک و) زراعت وصنعت تجارت وسياست(آبادی 
ّ        مخصوص به خويش سهم عمل و اقدامی ظاهرساخته و سازندۀ  تمد ن خاص ی بوده      ّ                                                      

                                   ً چنان که گاهی به اسم عرب  گاهی عموما  (اند که کمتربه نام خود ايران خوانده شده 
                      ّ          چون فی الحقيقه فوق تمد نی است که ) به نام مسلمين يا به مشرق منسوب گرديده

                                                    ّ          منسوب شدن به يک قوم واحد به نظر آيد ودربسط  و نشر کل ی که دارد      ً      بدوا   قابل
                                                              ّ          اصل و منشأ آن به آسانی يافته شود واينها همه چنان که گفته شد اد عای خودما 
ّ                                      نيست شهادت  دانشمندان بيگانه است درحق  ما ازايشان نيزنه فقط  قول زبانی است                                      

ّ      جود است و به اندک تجس س به بلکه اقرارهای کتبی آن درهمۀ زبان های علمی مو                     
 .دست همه کس می آيد
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                                       ّ                               بنابراين قومی که هيچ حق ندارد حيثيات مل ی خود را فراموش کند وحاضر يعنی    
                                        ّ                                درعرضه گاه لياقت و برتری  بدون آوردن تمد نی خاص  به خود  و عاری از لباس  

ن  دليل  امروز به همي.              ّ                                         ننگين و پرمذل ت  تقليد به ميدان  بيايد  قوم ايرانی  است
          ّ                               ّ                               ايران  مکل ف و مجبوربه در آمدن در نهضت تجد د است تا ننگ  در خواب  ماندگی  
و از راه دورافتادگی خود را بشويد و به سر بلندی که شرط حيات و بقاء  در 

          ّ               ّ          مجبور ومکل ف به اختيار تجد د است اما . کشاکش  دريای  وجود است  زنده بماند 
                                             ّ        امل آن شک  نيست  که اگر به راستی  بيدار و مهي ای  کار    ّ                   تجد د به معنی حقيقی و ک

ل نيست  که  ّ            شود  استعداد  اين نهضت  را به خوبی  خواهد  داشت چه  اين بار او                                                               
                   ّ                     ّ                                 ايران  محتاج به تجد د شده  بلکه در طول مد ت سه هزارسال زندگانی تاريخی  خود 

ر افت  وخيزها داشته باشد پس مکر   ّ                                ّ ناچار بوده است که مکر  ر چنان  که در تواريخ                     
می بينيم درنتيجۀ خوشی ها يا نا خوشی ها تن پروری و فساد  اخالق  ناشی  از 
رفاه  و دارندگی  يا بی اسبابی  و دست بستگی  اوقات  شکست  و سختی  و به حال 
ل وتوق ف افتاده ليکن به دليل وجودی که امروز دارد وآثارهنر و فضايلی که به  ّ       ّ                                                                  تنز    

ره ها ازکشتی طوفان زده اش دراطراف عالم منتشر است و ديگران طورشکسته پا
ل باز گشتی به سوی ترق ی نموده وغالبا  ازآنچه پيش  ّ                      ّ              ً            می دانند و بعدازهر دورۀ تنز                            
ر و به تصديق  ّ              ازآن زمان پستی بوده پيشتررفته است بنابراين ادوارتجد د ايران مکر            ّ                                                   

ازاکثراقوام  ديگر است پس  اهل خبر دراين جهت نيز تفاخر تاريخی ايران بيش
دليلی نيست بر اين که امروز ازعهدۀ  کاری که دفعات چند کرده و به توانايی و 
درخشندگی انجام داده برنيايد و در چاهی که چندين باربا چابکی از آن  جسته  يک 

 .باره فرو  بماند
شايد بعضی از فريفتگان شوکت وعظمت عصر کيانی و ساسانی برتری بزرگی  

برای نژاد باستانی ايران شناخته اختالط با نژادهای بيگانه را که به گمان ايشان از 
استيالی عرب پيش آمده سبب انحطاط و پستی ما فرض کرده باشند و ازاين راه  
فکر ايشان نزديک باشد به آن که  بگويند نژاد  فعلی ايران قابل آن نيست که بار 

چنين  عقيده خطای محض است و . نمايد ديگرهنرهای پيشنيان را از خود باز
 :تحقيق حقيقت به شرح ذيل خواهد شد

ل امر يعنی در بدو ايجاد يک تمد ن و تشکيل يک مل ت استعداد  نژادی بسيار  ّ                               ّ               ّ                       در او      
دخيل است و نژاد  باستانی ايران از اين حيث  يعنی از جهت کمال  استعدادی  که 

مان برده اند  بی گفته دارا است  ليکن  بعد در آن مقام  ابراز کرده شرافتی را که  گ
ّ                                    ّ                    از آن که  تمد ن مهم ی تشکيل  يافت معنی  و روحی  در جمعي ت دميده  می شود  که      ّ             
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            ّ                                                                بر قوای  ماد ی و جسمانی غالب می گردد و از آن  به بعد  ناقل  استعداد و اوصاف  
گتر ناقل  آن     ّ                                                        قومي ت  تنها  خون و نسل و نژاد  يا خويشی  بدنی  نيست بلکه بزر

                                                                ّ         استمرار تربيت  خواهد بود  به عبارت  اخری  افراد  چنان  قوم  متمد ن  ديگر  
کسانی  نيستند که از پشت گذشتگان  آن قوم  به وجود  آمده بلکه  افرادی  هستند  که 
                            ّ                              ً                    به  تربيت ناشی از روح آن تمد ن  پرورش يافته باشند خواه جسما   از نسل  پيشينيان  

باشند  خواه نباشند پس اختالط  نژادهای مختلف به طور مطلق  نه چنان         ّ  همان مل ت 
که بعضی  گمان برده اند  سبب تکميل است نه به  قول طرفداران ايران باستانی  يا 
                    ّ                                                    مخالفين عصر اسالمی عل ت  نقص بلکه  بعد از  هر دورۀ  اختالط  بايد نظر  کرد  

ل  کرده  يا ترق ی  نموده  و              ّ                         و ديد روح تمد ن  و تربيت گذشته  باقی  ا ّ                ّ            ست  يا نه تنز              
ی  . تکميل   شده است ل  کرده اختالط  نژاد  صورت مضر  ّ    اگر آن روح تربيت تنز                               ّ                    

           ّ      ّ                                    ً                       داشته  و مل يت  مل ت قديمه را ضعيف وخراب نموده اگر عينا   در همان  مقام  سابق  
نژادهای  جديد                       ً         ّ                              خود باقی  است پس روحا   همان مل ت است  که  با وجود  اختالط  با 

                                                              ّ            ثابت  و باقی می باشد  و باالخره  اگر بهبودی وتکميل يافته  پس مل ت  مزبور در 
                              ّ                                          اين اختالط  و امتزاج  رو به ترق ی و برتری رفته  وآن ترکيبی ازخون ها  صورت 

ّ                                                             گرفته که مکم ل  استعداد  و قوای  نژادی  و آثار  جسمانی  و روحانی بوده است            . 
د درايران به استيالی عرب شروع نشده  بلکه  از قديم ترين اعصار    ّ          اما  اختالط نژا 

تاريخی گاهی کم ترو گاهی  بيش تراين  امتزاج وترکيب درکار بوده است و 
خين ومحق قين  ّ         ّ    معذالک درجميع ادوارچه پيش ازاسالم چه بعدازاسالم به تصديق مور                                                           

ّ                    خاص ۀ خود  را به خوبی                                           ّ              اروپايی که بهتربينای اين دقايق هستند مل ت ايران مزايای   
نگاه  داشته و چه در غالبيت  و چه درمغلوبيت  بزرگی  و برتری و فرق  وامتياز 
                                                               ّ            خويش  را از اقوام  ديگر آشکار نموده است و اين همان  اثر روح تمد ن  و تربيت  
ت نفوذ روحانی خود هر  ّ                      باستانی ايران است که کهن بنيان  مل يت ماست و به قو                ّ                                  

                           ّ                           ً                 که  به ايران وارد  و در تمد ن  ايرانی  داخل   شده  روحا   با پيشنيان اهل  نژادی  را
ايران خويش ودرحکم  افراد  يک نسل  و نژاد ساخته است و حق اين است  که اگر  
                                                                  ّ      برای ما  اختالط  نژادی سبب  تکميل  استعداد  نگرديده   برخورد به تمد ن های 

يش آمدهای تاريخی و داد وستدهای ديگرو وصلت با روح تربيت هايی که درپ
                                                 ّ               ّ         معنوی نزد سايراقوام  يافته ايم  چنان که قانون  کل ی  وجود است تمد ن  و روح 
                                ّ                                          تربيت ايرانی يعنی بنيان معنوی مل يت ما را تکميل کرده و برتری داده است  وبه 
                                                                    ّ        اين سبب است  که بازبه تصديق دانشمندانی  که خبرۀ  کارند  نهايت  ترق ی و کمال
   ّ                                                              تمد ن گذشتۀ ما درعصراسالمی است که برترين آثارعلمی و ادبی وصنعتی  و 
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هر کس می تواند معتقد  شود ( هنری ايران را در اعصار مابعد  اسالم  بايد جست 
                       ّ                                             که  شاهنامۀ فردوسی و کل يات سعدی ، خمسۀ نظامی ، مثنوی  مولوی ، ديوان 

و روحانی عالم است يا مصنفات   حافظ ويک دريا آثارادبی که ازبرترين آثار ذوقی
فارابی و شيخ الرئيس  و خيام و خواجۀ طوسی و فوج ها ازحکما وعلما  درحکمت  
وعلوم  يا بنای  گنبد  شاه  خدابنده  و مسجد گوهر شاد  خراسان وابنيۀ  اصفهان  يا 
خطوط  مير و درويش و تذهيب ها و نازک کاری ها در نقاشی يا به  قول  فرنگی 

ينياتور ايرانی  که هوش از سر اهل ذوق عالم  ربوده همه از قبل ازاسالم است ها م
                                                     ّ                   ؛ مختارخواهد بود که استيالی عرب  و نشراسالم را به طورکل ی مبدأ تنزل و رونق 

اين فضليت   )    ّ              ّ                                           تمد ن ما نداند واال  چاره از تصديق برتری  اين دوره  نخواهد  بود
   ّ                                        تمد ن  ناشی نتواند  بود جز  از اين  معنی که  دورۀ  اسالمی ايران  در حيث  کمال

دميده  شدن روح  ايمانی  قرآن و اسالم  که دم  و نسيم محرک نهضت برای اقوام  
ليه اخالق  (                                   ّ       بدوی و شهری پيرو جوان وحشی و متمد ن بوده  ّ           چون محد د  اصول او           ّ       

ت آرندۀ عقل                ّ                                                و روحانيت  مهي ج  ذوق  عشق  و درهمان  حال بيدار کننده و  به حرک
     ً                                 ّ                    وضمنا  خصايص  و مزايای استعداد و روح مل ت  قومی ديگررا برای ) و فهم است

                                ّ                                            پيوند  معنوی با روح  تربيت و تمد ن کهن  و فشرده شدۀ ايرانی  همراه  می آورده  
                          ّ                                              ترکيبی از قوای  معنوی وتجد دی روحانی ومقتضی وقت  را پيش آورده که کشانيدۀ 

سوی ترکيب های ديگرمثل آشنايی با علم وحکمت يونانی  راه و رانندۀ رهروان به
                                    ّ                            گرديده و اين نهضت ممتد درمعنويات تمد ن با وجود تجزيه و ضعف سياسی 
ّ                                ّ                               مملکت  مکم ل تربيت و جهات قوام  و قيام  مل يت ايرانی شده  و ثروت و رفاه و           

خورده  کثرت آثار آبادی  و ذوق وهنر را به طوربرگ وبارآن نهال يا درخت  پيوند
معنی ومعنويت فراهم آورده است و نتيجه اين گرديده که پس ازاستيالی عرب 
                        ّ                         ّ                       اسالم به همان وجه روح تمد ن ايران و داخل دربنيان مل يت ايرانی  شده  که کيش 

 .زردشتی در روز گار باستانی بوده است
ی نيز بوده                  ّ                                                  ّ باری آن اختالط  کل ی ايرانيان  با نژادهای اجنبی که همراه  با خرابی کل  

                                                   ً         ً            درهجوم  ترک و تاتار و استيالی مغول که بی خبران  سهوا   يا عمدا   خرابی های 
ل  ّ   عظيم  آن را به غلبۀ عرب واسالم  نسبت می دهند واقع گشته و فی الحقيقه  تنز                                                                        
وانحطاطی را نيزسبب شده که جبران آن محال  می نموده و اگر  کسی بگويد  آن 

          ّ               ً                         عنويت  تمد ن ايران  وعموما   مشرق را کشته و استعداد بالی نازل  روح تربيت و م
 .   ّ       ّ                                                ترق ی و تجد د حقيقی را از ما سلب نموده چندان مورد مالمت  نيست

ليکن به فضل  خداوند شاهدی دردست است که خطای  اين نظر را نيز به آسانی   
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                      ّ                                               معلوم می کنند و آن ترق ی درخشان عصر صفوی است که آثار گران بهای  آن در 
                     ّ                                               صنايع هنوز آبروی  تمد ن مشرق است و راستی رونق و شکوه  آن عهد به جايی 
رسيد که هيچ عقلی از پيش چنان آبادی و جالل را بالفاصله بعد از آن خرابی های 

ر باور نمی کرد ّ               موحش وغيرقابل تصو                   ّ                   دراين بازگشت  ترق ی و صنايع وهنرهای  .                  
ل علم و حکمت . بديع از هيچ  زمانی کم نيامده ّ   اگربه مقام ا ول خود نرسيده  دراو                    ّ            

دوره به  خوبی قابل اعتناء بوده و شعر و فصاحت که درعين زمان شدايد به وجود 
                                 ّ                                 حضرت خواجه شمس الدين حافظ و يک عد ه استادان بزرگ که تحت  الشعاع آن 
وجود بی نظيرشده اند دراوج رفعت جا داشته اگراز بوالعجبی های روزگاردر 

ل خود را ديده  در دورۀ  بعد باز گشت نمايانی به سبک  عصرصفوی نهايت ّ                                                    تنز    
                      ّ                                                   صحيح قدما   نموده ومقد مۀ تجديد رونقی را به اسلوب رنسانس فرنگستان دراوايل 
قرون جديد ظاهرساخته است واينها همه شواهد آن است که بدترين باليا يعنی 

                ّ  و اصل استعداد مل ت                                                     ّ   استيالی مغول و عواقب آن نيزمايۀ  معنوی را که بنيان مل يت 
                                               ّ       ّ                       ايران است از ميان  نبرده و توانايی و امکان  ترق ی و تجد د می باشند ساکنين فعلی 
خاک ايرانند خواه  از حيث  نژاد اصل ايشان به ايرانيان  باستانی برسد خواه  نرسد  
پيوند قرابت ما روح تربيت ايرانی است که همان تکميل شدۀ تربيت باستانی ايرانی 

و به عوامل معنوی تازه تر مانند فصاحت عربی و ذوق صنعتی و هنری است 
يونان و چين وهند وعلم و حکمت يونانی  وازهمه باالتر به کمال مطلوب الهی 
ّ        اسالم  و عرفان خاص  ايرانی با آزادی فکر ولطف ذوق  پيروان آن مکم ل گشته                                              ّ                 

دريافته اند به خويشی پس اگرعموم  سکنۀ ايران اين روح تربيت را چنان  که بايد 
                                                 ّ        ّ              معنوی يعنی اشرف واقوای  خويشی ها فرزند و وارث تمد ن و قومي ت همان نياکان 
                                       ّ                                     بزرگوارند که هنوز دوام و بقای ملک و  مل ت ايران به بلندی نام ايشان است و اگر 
ل  اخالقی وعلمی عصر اخير  ّ                         آن روح تربيت  را درنيافته اند بايد عل ت عمدۀ  تنز            ّ                                     

                                            ّ                   ه ازابتالء به بليات عديده عظيمه و گرفتاری مرب يان   عقالی قوم  به را دانست ک
اصناف موانع نتيجه شده و کوشيد تا مقتضی فراهم شده زودتر آن مايۀ تربيتی   را 
                ّ                                                       در ضمن اسلوب مجد د و کاملترين دريابند و بوی نا خوش بيگانگی ازبوستان وطن 

 .سعدی  و فردوسی بيرون  رود
ردشتی هيچ يک ما نمی دانيم چه خون ها  درعروق ما جاری سوای  پارسيان ز 

                                 ً                                         است تا بتوانيم  از حيث نسب منحصرا  خود را به ايرانيان کيانی و ساسانی منتسب 
                                                               ً       ً       سازيم  وديگران را دشمن وبيگانه بخوانيم  پس بيگانه آنست  که ادبا  و روحا  فرزند 

ما را که سبک و طرزهنر و            ّ                                   ّ  تربيت و تمد ن ايران نباشد ودشمن آن که حيثيات مل ی 
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مکارم اخالقی و روحانيات وذوقيات خاصۀ ايرانی باشد فدای شهوت خود يا منافع 
ً                              بيگانگان بخواهد باقی همه خويشند اگر جسما  خون دشمنان قديم  ايران را در                                          
ّ                                           عروق خويش داشته باشند چه در طی  تاريخ گذشته ديده ايم  که همان  دشمنان  و                               

)  و پس از اسالم روحانيت اسالمی(        ّ                 روح تمد ن و تربيت ايرانی بيگانگان را معجز
گنبد شاه خدا بنده  :                                        ّ                   آشنا ساخته و در تکميل يا تجديد  بنای مل يت ما  شريک  نموده 

کمتر ازطاق کسری نمايندۀ آثارگذشته ايران نيست و زيج الغ بيگی و هنرهای 
ن معنوی  ايران است  که                                                 ّ بايسنقری به همان عنوان دخيل در تشکيل و تکميل تمد  

نبايد فاموش کرد که جمع ( دارالعلم جندی شاپورومدرسۀ نوشيروانی بوده است 
                                                                          ّ   آوری شاهنامه يعنی بزرگ تربنای   تازه کننده  و نگاهدارندۀ   نام و زبان و مل يت 

ّ                                                 ايرانی  پس از پراکندگی کلی   به اقدام  بايسنقرشاهزادۀ هنرمند تيموری شده است                           (
                                              ّ               زخم خرابی ها و گسيختگی ها در رشتۀ  وجود اين مل ت همين پيوستگی   بلی مرهم

                                                                ّ   هاست که به حسن استقبال تازه واردان در جمعيت ودم مسيحايی تربيت مل ی  
ظهورمی يابد  تا مرده را زنده  وکهنه را نو را به قرابت هم قدمی   در راه  شرافت  

ده  می سازند لهذا   اگر درنتيجۀ                                        ّ      وافتخاربا يکديگر ممزوج  وسازنده  يک مل ت  واح
                                                             ّ                  شدايد و نوايب گذشته  اثری از پراکندگی  و سستی  نيز در بنای مل يت ما  راه يافته  
                                               ّ                          باشد چارۀ  آن امروز به همان در آمدن در طريق تجد د به معنی حقيقی  يعنی  به 

ّ                               کوشش در ترفيع  و ترق ی دادن تمد ن خاص  ايرانی است  که وجهی خالصۀ   تم  ّ  د ن                     ّ          ّ    
شرقی و اسالمی به شمارمی آيد زيرا  که اين کوش وحصول  کمال منظور پيکر 
   ّ                                                                        تمد ن و تربيت ما را جان  تازه  خواهد داد و بين تمام  کوشندگان  در اين طريق  
                                               ّ                       خويشی معنوی ويگانگی درهستی را کامل کرده وحدت مل ی ايرانيان ولياقت تامۀ 

ن ملل و ممالک عالم بهتر ثابت و روشن ايران را برای استقالل و سربلندی درميا
 .خواهد نمود

ّ          ّ                               ّ                                ام ا اين تجد د  حقيقی ما در چيست؟  بنا برمقد ماتی  که گذشت در اين  که يک نظر    
ّ                                                   به آينده کمال مطلوب کل  بشرونظر ديگری به آثار گذشتۀ خويش  و سرمايۀ معنوی                       

ن نگاهی به موقع  که براثرسيرتاريخ  وکوشش پيشينيان برا ی ما فراهم شده همچني
                ّ                                                              و مقام  ملک و مل ت   خود درعالم  انداخته  ببينيم سهم عمل و طرز کار ما  با کمال 
ّ              ّ                                           مطلوب خاص ی که غايت تمد ن خصوصی ما بايد باشد چيست وبه حکم اين بينش          
قدم کوشش درسيربه سوی آن کمال مطلوب خاص بگذاريم به آن تناسب و طرز و 

ّ   اسلوبی که مقتضی اين توج ه                            ّ        ّ            است دراحياء و تکميل آثارمل يت و تمد ن خود ازعلم                       
وادب و هنرومکارم اخالق بکوشيم تا به جايی رسيم  که با عضاء  پيش روندۀ 
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          ّ                                                              کاروان تمد ن به آوردن آثارتازۀ  مخصوص به خود هم قدمی  نماييم و بدانيم که 
ل يعنی رسيدن ّ             همين قدر که به صح ت و راستی به راه افتيم اين منزل  او                                     ّ به پيش                  

رفتگان چندان دور نيست چه آن قدر که  خود گمان می کنيم از مايه عقب  نيستيم  
 وبيخبر عقب بودنی که می بينيم درهمين است که ما برسرگنج شايان خويش بيکار

نشسته و دست خود را  از گرفتن گوهرهای آن بسته ايم درحالی که ديگران  به دل 
                       ّ                  وسرمايه های معنوی و ماد ی  خود را بی دريغ  آگاه و به جان در جنبش و کوششند

سرمايۀ درخاک مانده  يا به خواری  . در کار دارند و نوبه نو از آن سود برمی دارند
برخاک ريختۀ ما هيچ کم نيست  يا مايۀ  ديگران فرقی درجنس و نوع دارد و اين 

آن در بازار                                 ّ                              فرق  چنان که دانسته شد فضيلت وعل ت سودمندی يا قيمت و گرانبهايی 
معرفت و داد وستد اموال است که نشان پستی ونقص وعيب آن نقص و عيب حقيقی 
در اين است که ما صاحبان اين ماهی ازسعی و عمل عقب مانده ايم  و اين عقب 
ماندگی وسستی کاهلی اگرممتد  شود  منتهی به فقدان هرحيثيت و رسيدن به فنا و 

زل خويش بی خبريم  چه بلندی مقام گذشته را زوال خواهد بود ودرحقيقت ازاين تن
ّ                     به کل ی از ياد برده ايم و رجز خوانی به عنوان تاريخی مرک ب از حکايت زورمندی                                                   ّ     
و جهان گير يعنی ستمگری بر اقوام ديگر با رعايای زير دست  که راست و دروغ  

ّ                  آنرا نيز ازهم نمی شناسيم هرچه می خواهيم به طور قص ه  وزمان  پهلوانی به آن                                                    
            ّ                                       معرفت در تمد ن گذشته و بلندی مقام  آن نمی گيرد بلکه . می افزائيم  جای شناسايی 

چون خودمی دانيم که واقع را  ندانسته  الف می زنيم هر چه نيز ا ز حقيقت بشنويم 
به سخن عادی خود قياس کرده و بی اعتبار  فرض می کنيم  و درآنچه نيز باور 

چون همه داستان زور وغلبه  شمشيراست پيشينيان خود را  داريم و به آن می باليم 
دررديف  وحشيان شمشير زنی می آوريم  که فرزندان ايشان بايد يک روز در 
                                                    ّ                         مکتب مغلوبين و روز ديگر در دبستان غالبين الفبای  تمد ن و تربيت  را بياموزند و 

ل عهد باستان گذشته کار ما هميشه به عکس بود ّ                                           حال  آن که از او  ه  يعنی اگرغالب                
                                       ّ                                   بوده اين مغلوبين را تربيت کرده و به تمد ن  آشنا  نموده و اگر مغلوب شده ايم 
                          ّ                                           غالبين را درمعنی مغلوب تمد ن و تربيت خود ساخته ايم باری دراين بی خبری 
        ّ                                                                         فعلی تمد ن خويش را نمی دانيم چه بوده تا بلندی مقام آن را بدانيم پس نمی توانيم  به 

ل و واپس رفتگی است نه مرتبۀ اصلی و ذاتی واقع بدانيم ح ّ                                         الی که درآن هستيم تنز                      
ت ديگران را به شد ت احساس نموده و به اغراق در  ّ                  ّ                            ما بلکه چون ضعف خود وقو                        
                                    ً                                      واهمه زياده  از حد بزرگ ديده ايم اصال  به پستی وجود خود معتقد شده ايم و کسی 

ز ازننگ وعار کند که بالذات خود ازپست  دانست هرچه اظهارغيرت و پرهي
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ودروغ و فريب است چه عارداشتن  ازعيبی است که شخص سزاوار نفس خود 
             ً                                                             نداند که ذاتا  خود را پست شمارد پستی را سزاوار وجود  خويش می شناسد  پس چه  
ننگی از آن داشته  باشد ؟  بنابراين کسانی از ما  که در اين خظا هستند و به 

ن بيرون نتوانند بود معتقد گرديده اند درباطن فرومايگی قوم خويش که خود ازآ
ازاين پستی ننگ ندارند و دروغ  است که از راه غيرت و خيرخواهی خواهان 
ت قوم و مل ت خويش و طالب نهضت و تجد د می باشند بلکه اين کلمات فريبی  ّ           ّ                        ّ                                عز   
                                 ّ                                        است برای آن که اسباب تقليد ازمتنع مين دينا  فراهم گردد واين کامجويان  فرو 
                                                             ّ         ريزندۀ نام به رذالت و شناعت  از وسايل عيش اهل شهوت و هوس متمت ع شوند و 
                    ّ                                                   به طورشخصی اسباب تنع م منعمين و دارندگان بی کار ممالک و ملل توانا را که 
ّ       ريزه خواران خوان تمد ن محسوبند می طلبند نه سربلندی با کوشش وهم ت اهل                                          ّ                    

  ّ                           مل يت وانسانيت می باشند پس به                                  ّ          کمال وهنر را که سازندگان بنای تمد ن و شرافت 
         ّ                                                             راستی تجد د نمی خواهند  ريزه خواری خوان ريزه خواران ديگر يعنی اهل نعمت 
          ّ                                                            ّ        ممالک متمد نه  را به اين نام طمع دارند و اين نه تنها به حقيقت رزالت وذل ت   است 
       ّ                       ّ                                     بلکه عل ت محرومی از همان خيرماد ی است که مطلوب مطلق طالبان دنياست چه 

ت مرغوبه همه صورت است و صورت بدون معنی قيام وهستی نمی پذيرد    ّ  ماد يا
بلی تا مکارم اخالق بزرگان بی طمع وعلم وهنر دانشمندان از همه چيز گذشته نمی 
ّ           ّ  بود درهمين  ثروت طلبی عصرآن همه آبادی درممالک متمد نه که جه ال نا متمد ن         ّ                                                  

ريخ  قديم  خود ما  تا             ّ                                    ايشان را ماد ی صرف می خواهند صورت نمی بست و در تا
قبای اطلب « پشت پازدگان  به دنيا  يعنی  به گفتۀ  حافظ  آن روندگان  طريقت  که 

به نيم جو نمی خريدند به وجود نمی آمدند امثال دولت » هرکس  که ازهنرعاريست
 .                             ّ                    زرين و آباد عضدالدوله وشاه عب اس کبيرقيام نمی يافت

رسيم يعنی در اين موضوع نيز که  کمال مطلوب                   ّ            برای آن  که از مقد مه به نتيجه   
ّ         خصوصی  ما با مرام  کل ی مل ت  ايران درتجد د وحفظ  و اثبات  مل يت و حق   حيات         ّ                   ّ              ّ    ّ                     
                                                                        ّ  خويش  چه بايد  باشد علی االجمال وارد  شويم  بايد به جنس و نوع استعداد  مل ی 

ساله  تجاوز خود  و حدود و جوانب  آن نيزنظری بيفکنيم واين ازميزان چندين ر
می کند  چه بايد به سوابق تاريخ ايران و آثار استعدادی که تاکنون از ايرانيان بروز 
کرده مراجعه نماييم واين جمله  که شرح مأثرومفاخر گذشتۀ ماست در کتاب ها  به 
                                                                 ّ        آسانی نگنجيده است پس باز بايد به اميدی که برتصديق اهل خبرداريم مت کی شويم 

يم  انواع  استعدادی که از مردم ايران  به ظهور رسيده کثيراست و به اختصار بگوئ
و درکمتر چيزی است از علم و هنر و شعر و ادب صناعت  و زراعت سياست و 
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تدبيرمنزل يا آبادی بالد که کمال ذوق و لياقت ايرانيان در آن ظاهر و واضح 
کی دو منظور                           ّ                                نگرديده باشد لهذا برای تجد د اين قوم نمی توان نظرمقصور به ي

جزيی  کرد که  گفته شود به حکم محدود بودن استعداد به اين يکی  دو امر بايستی 
                                         ّ                                      به آن اکتفا جوئيم  بلکه  چون  از مرام  کل ی و کمال مطلوب ايرانيت تنها  آنچه  را 

چنان  که منظور (          ّ                       ّ                        موضوع تجد د است ازآثارمختلفۀ  تمد ن و تربيت  به نظر گيريم 
ع اموری که مقصود و مطلوب می شود به قدری  )    ّ     تحق ق استفعلی ما ازاين  ّ                                          باز تنو        

است که  به سهولت نمی توان به شماره وشرح  بيان آن پرداخت ليکن ازخوشبختی 
                                                  ّ             وجه مخصوصی درکارهست که  پس  از روشن  شدن دستوری کل ی به دست  ما 

بايد  بکنيم از                                   ّ            ّ             دهد الاقل در اين که  بازگشت به ترق ی در آثارتمد ن را ازچه راه
 .سرگشتگی  بيرون  می آرد

                                                     ّ                     اين اواخر در ايران قولی به دهن ها افتاده می گويند تمد ن مشرق معنوی وازمغرب  
ّ                         ماد ی  است به اختالف سليقه بعضی اين قول را ذم  مشرق و مدح مغرب و برخی                                         ّ   
قدح مغرب ومدح مشرق می شناسند اين تعبيربه اين شکل  يکی از اشتباهات  

                       ّ                             ّ                 گ ماست زيرا که هيچ  تمد نی خالی از دو حيث معنوی و ماد ی نبوده و نخواهد بزر
از .          ّ                                                        بود؛  تمد ن يعنی زندگانی  کردن عقل  وحکمت وعقل و حکمت عين معنی است

 طرف ديگرهيچ زندگانی انسانی بی اسباب وآالت نيست واسباب وآالت ناچار
              ّ         ان و  روح  تمد ن است  و            ّ                                    جسمانی وماد ی است پس هميشه و درهرجا  معنويات بني

   ّ                                                                   ماد يات  به منزلۀ  جسم و لباس جسمانی آن فرق  دقيق  در اين است  که چون  
باالصاله طلب کمال خصيصۀ انسانيت است بايد منظور ومطلوب اصلی و حقيقی  
   ّ                               ّ                                       تمد ن معنی و معنويات  را دانست وماد يات  را اسباب و آالت  جسمانی کار شناخت  

ت مع ّ     ام ا چون  قو           ّ                                                           ّ  نی ازهر جهت مولد آثار و نتايج است فوايد و منافع  کثيرل ماد ی  
نيز به طورتراوش  وريزش فرعی ازآن حاصل می آيد  و به قول شعرا برگ 
عشرت کامجويان و نعمت  خواهان  دنيا  را فراهم  می سازد و از اين  رو همه جا 

را اصل مقصود  اين اختالف نظرپيش می آيد که بزرگان اهل دانش وبينش معنويات
ومطلوب می دانند و عوام  کوتاه نظر و فريفتگان  شهوات دنيوی منظور و مقصود 
        ّ                                                              اصلی ماد يات مرغوبۀ خويش را می شناسند وعجب آن که  در اين جهل و استغراق 
                          ّ                                             در طلب متاع مرغوب خودبه حد  غفلتی می رسند  که وجود اهل  معنی و خداوندان 

                             ّ                    ال وهنرايشان که ايجادهمان ماد يات  مطلوبۀ  جماعت  کمال هنر را نيزبا معنويت کم
                                                ّ                        را کرده فراموش می کنند وهرچه منافع  وآثارخير تمد ن  بيشترمی شود اين  حرص 
                                                            ّ          و آز بشر باالتر می رود تا به جايی می کشد  که در پيکر ظاهر تمد ن و قسمت  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٨٧                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

ده نمی شود                           ّ                                   مشهود  جمعيت  جز جنبۀ ماد ی و مفاسد و معايب شنيعۀ آن چيزی  دي
                                         ّ                    ّ                 و اين حالی است که کوتاه  بينان ما  در تمد ن مغرب ديده و به ماد ی  بودن آن معتقد 
           ّ         ّ                ّ                                      شده اند واال  درهر تمد نی معنويات و ماد يات با يکديگرهمراه است و دو لفظ معنوی 
     ّ                    ّ                                           و ماد ی دوحيث مختلف يک تمد ن را باز می نمايد چنان که فضال و علمای مغرب 

وی می گويند مراد ايشان معنويات يک هيئت جامعه است          ّ     هروقت تمد ن معن
                                                     ّ     ّ     ازروحانيات و اخالقيات و علم وحکمت وفصاحت وادب چون  تمد ن ماد ی می 
گويند مقصود ايشان لوازم ثروت وآثار آبادی وغيره است وهر دو جنبه  را در 
تشريح احوال يک قوم  وجمعيت  مذکور می دارند  پس  ما نيز  بايد اين خطای 

              ّ                         ّ                                 ظيم  را که تمد نی  ممکن است معنوی يا ماد ی  صرف  باشد  ازسربيرون  کنيم تا ع
                                ّ                                          به اين عقيدۀ فاسدۀ خطرناک که ماد يات خالی از معنويات يا صورت بی معنی  قيام 

 .پذير تواند  بود گرفتار نمائيم
ّ                  ّ                    ّ                                ام ا اگر دو جنبۀ ماد ی و معنوی از هيچ تمد نی جدا نشدنی نيست به علل چند از    
جه استعداد  نژادی يا مقتضيات  آب و هوا يا سوابق  تاريخی ممکن است از يکی و

                                                ّ             ً        دوجنبۀ زمانی بر ديگری غالب گردد واگردرممالک متمد نۀ مشرق عموما  وايران 
     ً                             ّ                                  خصوصا  دراعصار سعادت وعظمت جنبۀ ماد ی نيز به دليل کثرت آباد و ثروت بی 

ّ                               حسابی که محل   طمع ورشک جميع اقوام بوده  نه ايت جلوه  و رونق را داشته اين            
                                                                ّ    افتخار نيز برای ممالک ما ثابت است که درهر حيث ازحيثيات معنوی تمد ن و 
ازهمه بيشتر درآن چه به حيث روحانيت و جنبۀ ذوق بسته است هميشه پايگاهی 
بلند نمودارساخته اند و اين حسن استعداد  برای ما اين  خير بزرگ  و نعمت بيرون 

                              ّ       ّ                         سپاس را فراهم ساخته که اگر ماد يات تمد ن و ثروت ظاهر ما به حکم       ّ      از حد  شکر و
ّ                                                 زوال پذيری سريع ما ديات و صوريات دنيوی به زودی در معرض  کسر  و زوال                    
در آمده چون معنی و معنويات  دراين عالم  ناقص جسمانی  نيز بهتر ثابت و باقی  

                 ّ       نسبت  معنويت  تمد ن  ما    است سرمايۀ  معنوی  ما کمتر کسر و نقص ديده  درمقام
بيشتر فزايش يافته تا اين نيک بختی وسرافرازی را نه  از نظر چشم  دوختگان   به 
   ّ                                                                    ّ   ماد يات  پنهان است برای  ما پديد آورده که  درعوض ضعف  فعلی  در جنبۀ  ماد ی  
                  ّ                          ّ                             يا ثروت عمومی  تمد ن  ما را بيشتربه صورت  تمد ن  معنوی جلوه داه است  پس به 

                  ّ                ّ                                    ل ورحمت خداوند  من ان بعد از همۀ شد ت ها اين راه فرج خير برای ما بازاست فض
                                                      ّ                 که درچشم منصفان وآگاهان دنيا امتيازما درجهات معنوی تمد ن ومتاع مرغوب ما 
درداد وستد بين اقوام وملل عالم اشرف قماش ها يعنی خواسته وکاالی معنی است 

معظمی ازحکمت وادب و فضل وهنر  وبه واقع  نيز تمدن قديم  ما سرمايۀ معنوی
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برای ما گذاشته که می تواند بنيان نهضت جديد ما دراين  طريق  گردد و گذشته از 
آن که اين درهر زمان و درهرحال بزرگترين سعادت ها  و شرافت ها  است 
امروز يگانه روشنايی است که می تواند روزنۀ فرج حتمی ما شود چه خواهيم  

ّ                              ً         وفقرخود را به توس ل به اين سرمايۀ معنوی  که فعال   درعين  توانست جبران ضعف                  
بلندی مرتبه و دقيق وخفی بودن  برای ما  سريع الوصول تر است بنمائيم عليهذا  
تکليف  قطعی ما آن است  که بکوشيم  تا در تقسيم کار بين المللی و داد وستد ارباب 

ظاهر سازيم و اين کار را به     ّ                                      ّ  مدني ت هنر خويش را در سهمی  از معنويات  تمد ن 
        ّ                                                             شرط  تنب ه و کوشش به زودی و آسانی می توانيم  درحکمت  و ادب  و سبکی از 

 .صنعت  و هنر انجام دهيم
      ّ                                                    ّ                  در مقد مۀ  کالم گفتيم آن حقيقت  واحده که پيونددهندۀ عموم تمد ن ها به يکديگراست  

ال مطلوب به تفصيل               ّ                                        کمال مطلوب  کل ی و مشترک انسانيت  می باشدونگفتيم اين کم
همين  قدر می توان  دانست  کمال مطلوبی  هست و معنوی  است و .  معلوم  نيست

باالجمال منتهی مرتبۀ کمال انسانيت وسعادت ممکن را برای نوع انسان بايد  حاوی  
منظور اصلی و فايدۀ حقيقی ازحکمت و فلسفه  تحقيق درهمين  معنی و سعی  . باشد 

تفصيلی اين کمال مطلوب کلی است چنان  که برترين  سود و  در کشف و شناسايی
شرافت شعروادب وصنعت  و هنر  در تهييج  احساسات  انسانی  است به سوی  آن 
ّ                            ّ                                   مقصود کل  بشروتکميل  لطف و ذوق  و دق ت  فهم  برای دريافت  حقيقت و شناخت         

ت کهن شده،                                           ّ پس هيئت مجتمعۀ جسيمی مثل  ممالک  مشرق و مل  . نشان ها وآثار آن
     ّ                  ّ                                     ّ             درتمد ن و تربيت مانند مل ت ايران  نمی تواند درهيچ  نهضت و تجدد ی قدم بگذارد 
مگر  آن که  برای معنی دادن به آن نهضت و احتراز از سرگشتگی و گيج کم بودن 

   ً                                قبال  درتحقيق  حقيقت اين کمال مطلوب  ) از نشناختن مقصد وجهت  حرکت( درراه 
               ّ                                 که معنويات  تمد ن اسالمی و ايرانی ازمبانی ايمانی    کلی وارد شود علی الخصوص

وحکمت و عرفان و معانی مندرجه در شعر و سخن منظوم و غير منظوم  که هنوز 
ّ                                               در مشرق ومغرب محل  استفادۀ اهل و ذوق و معرفت است بلکه روزبه روز                  

ّ                                          ّ            ّ  بيشترمورد توج ه والتفات دانشمندان  دنيا می شود زمينۀ کل ی از پيش تهي ه  کرده بلکه             
ً مسلمين يا عموم شرقيين و درميان ايشان ايرانيان  را خصوصا   چون به سبب (                                                        

نزديکی نژاد و ذوق يا روح تربيت به آرين های اروپا  می توانند جامع  ذوقيات 
بيش از اقوام ديگر برای ورود درمبحث ) شرق و غرب و قديم  و جديد شوند 

ی که به آسانی می توانند در اين ميدان به                  ّ                  منظور مستعد و مهي ا ساخته است به طور
               ّ                                                          هم قدمی با متمد نين دينا به جلوه و جوالن درآيند به شرط  آن که  به جان و دل 
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ساعی و جاهد شوند و در نگاه داری افزايش مايۀ قديمی خود مطالعه وآموختن 
 .معلومات زمان يعنی به دست آوردن حاصل مطالعات ديگران به جد  تمام بکوشند

                                   ّ                                          بندۀ گويندۀ اين کلمات را يقين به حد  ايمان است که اگرما چنان که بايد  آرد اين   
طريق شديم  پيش ازآن که انبان  فنون و علوم  جديدۀ ديگر را به جزئيات و تفصيل 
ها  کاويده  باشيم درفن معقول يعنی حکمت و فلسفه  وآن قسمت از کليات علم که 

   ّ                                 ّ       تجد د حقيقی  که مقتضای  زمان باشد موف ق و به بنيان علوم ديگراست به احيا و 
 :چندين نتيجۀ  خيرنايل خواهيم  بود

ال   از اين ننگ که نسبت به زمان خود مطلقا  ازاقوام جاهل وعقب مانده  درعلم    ّ  ً                                      ً                                 او   
وتربيت  شمرده  شويم خواهيم رست ودر صورتی که سوابق معارف و آثارقديمۀ 

ديده نيز به نظر تحقيق نظرکنيم از بدو امر به خود را ترک نگوئيم  و درمسايل ج
ّ                  تناسب  خصوصيات  ذوق و استعداد خود و مقتضيات خاص ۀ محيط  بالطبيعه                                                
سبکی تازه و خاص به خويش  خواهيم  داشت و جهانی از مطالب را منظور گرفته 
ّ                          به نکاتی بر خواهيم  خورد  که شايد  جالب توج ه و محل  التفات ديگران نشده باشد         ّ                                           
                                         ّ                             پس درآن چه جان ومغز دانش و بينش و روح تمد ن است متاع نوی به بازار دنيا 
آورده سری درميان سرهای بلند عالم می افزايم و اين  خدمت بزرگ يا تکليف  
ّ             واجب خود را نسبت به تمد ن دنيا انجام می دهيم که يکی از وجوه  مهم ۀ نظر را که                                         ّ                       

ر مايۀ وجود  برای تکميل علم به اقتضای ضرورت کثرت يا فزونی و بيشی د
وحکمت وشناسايی کمال مطلوب انسانيت مفيد والزم است به کارآورده بر وجوه  
نظرديگری که در کارهست و به حکم بيداری وهشياری لوازم تکميل خود را از 

برای  آن که اهميت  ضرورت  اين مداخلۀ ما وعموم ( هرسو می طلبد می افزائيم 
                       ّ        ً                  اصول حکمتی  و معقول تمد ن  خصوصا   کشف و بيان کمال      ّ             متمد نين  مشرق  در

مطلوب انسانيت به درستی مورد التفات شود بايد به خاطر آورد که پيش ثابت کرده 
ّ                                                  ايم  که بايد کمال مطلوب  کل  بشر برای تمام  بودن مايه و کمال وجودی خود جميع                             

يز به همان نسبت جهات کماليۀ ممکنه را حاوی باشد و طرق  سير به سوی آن ن
ع  يا نمايندگی از حيث بيشی  و فزونی هستی داشته  باشد  از اين  رو  ّ                                                                  تعد د و تنو        ّ   
ع  استعداد  اقوام  که هر  يک را صاحب راه وروش خاص می سازد  مقد مۀ   ّ                                                               ّ    تنو    
                    ّ                                                  طبيعی اين کثرت  وتفن ن در طرق و آثار کمال انسانيت است پس برهرقوم مستعد 

خصوص به خويش داشته باشد واجب است که استعداد که بتواند سبک و روش م
ّ                     خاص خود را الاقل دراين مقام به کاراندازد و نظر به اهم يت واصالت اين موضوع                                                     

لين وظيفۀ واجبۀ او اظهار هنرخود دراين طريق خواهد  بود ّ                                                      معنوی او          (. 
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ه      ً                                       ّ                         ثانيا  ازهمين راه کمال مطلوب خصوصی يا مرام مل ی خود را درامر تجديد يافت 
مقتضای کارخويش و روش صالح ومفيد اصالحات را درهر جهت به دست 
                                                           ّ          خواهيم آورد از جمله  همان اسلوب حکمت وشناسايی کمال مطلوب مل ی که بايد 
                      ّ                                     ّ          معرفت استعداد و ذوق مل ت و اوضاع طبيعی محيط و موقع و مقام مل ت و مملکت 

ّ       ما را نيز متضم ن باشد م و بنيان استقالل و اسلوب مقتضی  مملکت داری را معلو.              
پايۀ سياست ما را مستحکم  خواهند نمود به عبارت  آخری مطالعۀ کامل  درطريق 
ادارۀ مملکت و اصالحات الزمه و نقشه سياست ما  که بدون آن که هرجه  بکنيم  
                                                                  ّ  نقش برآب  خواهد بود باالخره بايد درضمن اين التفات به کمال مطلوب  کل ی 

    ّ                                          و مل ت  خودمان انجام  گيرد  و ما را  از جنبش    وعمومی بشر و خصوصی قوم
 .به طور  چشم  بستگی  و گيجی  و سرگشتگی  برهاند

     ً                         ّ                                      ثالثا   تصوير يک  کمال مطلوب کل ی که کمال مطلوب خصوصی ما از آن به دست  
ۀ  شريفۀ ذوق خواهد شد ّ                      آيد مهي ج  بزرگی برای احساسات لطيفه وعاليه  و قو  جان .        ّ                                       

                             ّ                               ه ادبيات و صنايع مستظرفه و کل يۀ  آثار ذوق و هنر خواهد داد و و روان  تازه ب
ق هم ت  و جميع مکارم و قضايل اخالقی گرديده فساد اخالق وسستی و  ّ                                                        مشو      ّ   
ل اخالقی  ّ         بيکارگی فعلی را برطرف خواهد ساخت بلکه يگانه عالج درد فساد وتنز                                                              

ق ايمان                                       ّ                  که منشأ همۀدردهای ديگراست همين شوق مهي ج  ذوقيات وآن معرف ّ         ت مشو      
به معنی و معنويات است و بس وهر وسيلۀ ديگربه نظر گيريم تا اين  اصل و ريشه 

 .درست نشود شاخ بی ثمرخواهد بود
ّ                                                                        ام ا چون به دميدن اين نفحۀ  مسيحايی ذوقيات  ما از صنعت و ادب بار ديگرجانی    

ادآور                      ّ                                         گرفت واز نو رو به ترق ی گذاشت تا با طرز و سبکی مخصوص به خود و ي
سوابق هنر و آثار  مشهوره و مرغوبيۀ  خويش شاهکارهای تازه به ظهور آورديم  
و به گنج خانۀ  بدايع  و نفايس دنيا برديم  خواهيم  يافت که  در بازار سودا و داد 

            ّ                          اگرمخترع  طي اره و راه آهن  نيستيم  يا :  وستد  فضايل  ومعانی  دست پری  داريم
مبدع  آثاری هستيم  که در ارزش  حقيقی  کمتر نيست بلکه  کاشف  راديو نبوده ايم 

همان مايه ای است که  يکی از نتايج  و فوايد آن گشودن راه برای آن گونه 
اختراعات و اکتشافات است و پيش ازرسيدن به اين نتيجه برای خود ارزش  و قدر 

               ّ    دراين پايه و پل ه   مستقلی دارد چه مبداء ومنتهای  سير ارتقاء هر دو دراينجا است و 
بودن برترين برتری ها وچه بی مايه وکوتاه نظرکسی است که نداند نهايت  شرافت 
و افتخاريک قوم  درآن است که در تقسيم  وظايف اجتماعی بشر مأمور اشرف و 
اعالی همه  يعنی شرکت درشناسانيدن کمال مطلوب انسانيت وبه کار آوردن وجه 
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ّ                     خاص ی از آثارذوقيه و روح  !يۀ  انسانی  باشد   
         ّ                                                       از نظرماد ی و اقتصادی نيز نهايت صرفه و صالح ما درهمين  است که عالج 
فقرخود را درسرمايۀ نقدی به نقد معنی کنيم يعنی در صنعت نيزدر اين طرق باشيم 
که سهم خويش  را در تقسيم و توزيع فنون و حرف بين ممالک و بالد عالم  از آن 

م  که  امتۀ  آن به مقدارکم ارزش بسيار داشته باشند تا قابل صنايع  بديعه اختيار کين
ليۀ  کثير المقدار و گران  نخواهد به عبارت  ّ                                           ساختن به دست بوده ماشين و مواد او                                  
اخری بعد ازمحصوالت فالحتی  که آن نيزبه افزايش علم و معرفت  و تهييج  ذوق  

             ّ      ّ  يم که مظهر دق ت و رق ت و لطف  سليقه تکميل  پذيراست  سازندۀ  مصنوعاتی باش
ّ                                                              هوش و حس  کارکنان ما گشته نتايج لطف صنعت وهنر ما را که  به نمونه ها ی         
مختصرمانند فرش قالی وخاتم کاری تذهيب و جلد سازی و امثال آن درعين  زمان 

در تجارت .  کم  کاری وغلط کاری ما مقبول و مشهورآفاق است بيشتر منتشر سازد
شين را ازديگران بخريم و پرداخته های انگشت هنر وبه خارجی امتعۀ ساختۀ ما

صنعت خری وهنرفروشی کنيم تا . بارآوردهای ذوق وسليقۀ خويش را دربهابدهيم
به جای فزايندگی زيان بر سود خود بيفزاييم  و بدون آن که  ديگران  را به غنيمتی 

 .آريمی گرفتار نماييم برای خويش وخويشان غنيمتی به سرافرازی به دست 
اکنون به فضل  و کرم خداوند يکتا با آن که کتابی مبسوط  در ورقی چند گنجانيده 
شده و ازاين جهت سخن بسيارموجز ومشکل افتاده می توانم بگويم گفتنی ها گفته 

ديگر لياقت و شايستگی زيور پيکرآن شنوندگان است که به کاربستنی ها را به . شد
ّ     توفيق الهی وياری عزم وهم ت به والحمدهللا خيرالختاک والسالم  . کاربندند                        

 )  ٤.( واالکرام
 

ّ                        ّ        اخذ تمد ن خارجی، آزادی، وطن، مل ت، تساهل:  سيد حسن تقی زاده         
 

خ  وپژوهشگری بر )  ش.هـ ١٣٤٨ – ١٣٥٧( سيد حسن تقی زاده  ّ                 دانشمند ، مور              
جسته درتاريخ وفرهنگ  ايران، رجل سياسی سرشناس  و از سران  جنبش 

او پايه .                                     ّ               ايران و نمايندۀ نخستين مجلس شورای مل ی  از تبريزاست   مشروطه
   ّ  مجل ه                    ّ             ق در برلن است و مد ت شش سال اين . هـ  ١٣٣٤       ّ               گذارمجل ه ی کاوه درسال 

 يافت، به زبان فارسی در برلن انتشار می
وصاحب   .                                              ّ           های ترکی، عربی ، فرانسه ، انگليسی و آلمانی تسل ط کامل داشت به زبان
 .ای بسيار به زبان های فارسی ، انگليسی ،  و آلمانی استمقاله ه
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گاه شماری  در ايران  «ازآثار اوکه از وسواسی زياد برخورداربود می توان، 
 . نام برد... و»  مانی  وکيش او « ، »قديم

همچنين به رجال . ١        ّ         هوشنگ ات حاد، جلد » رک به پژوهشگران معاصرايران(
کتاب شرح رجال سياسی  - و» مهدی مجتهدی. »آذربايجان درعصرمشروطيت 

 . ، نوشته دکتر باقر عاقلی ١نظامی معاصر ايران، ج 
اخذ تمدن «  سيد حسن تقی زاده در دو خطابه  بدعوت انجمن مهرگان  دربارۀ  

 : بدينگونه  نظراتش را بيان می کند»                ّ        آزادی، وطن، مل ت، تساهل  خارجی، 
 

  ديباچه 
 

و  ١٦شود در دو مرتبه در  ای که در ذيل مالحظه مي خطابه خطابه يا درواقع دو   
بعد اينک باهتمام آقای . در انجمن مهرگان  ايراد شد و ١٣٣٩ماه آذر سنۀ   ١٨

هامشتمل بر  اين خطابه. يابد رساله ای جداگانه طبع و انتشار می درخشش بشکل 
رات و تفک راتی است  ّ          تصو           ّ مر برای اينجانب                           ّ       که در نتيجۀ تجارب و بحث مد تی از ع   

استفاده از فرصتی که آن انجمن محترم به من دادند  حاصل شده و در اين موقع با 
يقين دارم برخی از اين . مندان بيان کردم عالقه قسمتی از آنها را برای جمعی از 

بعضی يا بسياری از فضالی مملکت و  نظرها و عقايد که اظهار شده موافق آراء 
اين گونه مباحث و موضوعات                    ّ     حب نظر نيست و البت ه در اشخاص با معرفت و صا

چون من خود نيز خود  که جزو علوم مثبته نيست اجتهادات و عقايد مختلف است و 
دانم  ممکن می را از خطا مصون ندانسته و دعوی وصول به حقيقت قطعی ندارم و 

باشد  ی ها مبنی بر خطای اجتهاد شخص که بعضی از مطالب مندرجه در اين خطابه
شوم اگرعقايد مخالفی که محصول  اجتهادات و تحقيقات ديگران  خوشوقت می

ّ                 طرح و مورد بحث و تأم ل واقع گرديده بی است  غرضانه بيان شود تا مورد استفادۀ                     
و صاحبدل و افراد ديگری مانند خود اينجانب گشته و بر اثر تحقيق    ّ             نق ادان دانشمند 

  . ع گرددافکار الم برق حقيقت از تصادم 
در موقع ايراد خطابه چنانکه رسم اينجانب است تقاضا کردم که اگر شخصی 

ای به نظرش  حاضرين سؤالی راجع به مطلبی از آنچه بيان شد داشته و نکته از 
ولی جز يکی دو سؤال . مالحظه و مضايقه آن را اظهار نمايد و بپرسد بی برسد 

ّ    مختصری داده شد بعضی از حض ار  المجلس  به عمل آمد و جواب فی شفاهی که                          
مجال جواب فوری نشد و صالح چنان ديده شد که جواب آن             ً          سؤاالتی کتبا  دادند که 
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ّ   من ممکن است در ذيل اين دفتر بيان کنم، خاص ه  سؤاالت را نيز تا جايی که برای                                          
خاطر سؤال کننده نرسيده و در ضمير                                ً    که محتمل است که آن نکات منحصرا  به 

توان به کالم  به سهولت می اگر من خطايی کرده باشم . ر هم بوده باشدبعضی ديگ
منتقدين برگوينده بسيار  اند المعصمة  وحده پناه ببرم و  اگر بعضی  عقالء که گفته

ّ                                  برآشفته باشند و او را مستحق  طعن بدانند  باز جواب الزم در آخر  خطابه داده شده                            
ّ         که تساهل بايد مانع تعص بات گردد                      .   

  ١٣٣٩دی ماه 
 

ل   ّ   خطابۀ او           
 

ّ          برای موضوع خطابه امروزبسيارتفک روتأم ل الزم بود      ّ وعاقبت با موافقت                               
ّ                               درخشش که شوق و عالقه و هم ت ايشان اين مجلس را برای سلسله آقای  ای از                         
ّ                                                       متفک رين و صاحب نظران دائر نموده  موضوع فوق انتخاب شد و من  های  خطابه    

بصيرت و دانشمندان نبوده و نيستم به دو سبب پيشنهاد سخن  ارباب اگرچه در زمرۀ 
ّ        يکی آنکه اين مطلب در اين زمان محل  بحث و . پذيرفتم گفتن در اين موضوع را                                  

ّ                   و فکر و مورد توج ه خاطر آنان که در  عالقۀ بسياری از طبقۀ اهل معرفت                 
م . هست بيش دارند بوده و                   ّ       ّ              ريزی رسم و راه ترق ی و تمد ن  سهمی کم يا  طرح ّ   دو   

اگر هم قدری به (ايران                                          ّ           آنکه اينجانب در تحريص و تشويق به اخذ تمد ن مغربی در 
لين  ام و چنانکه اغلب می قدم بوده پيش) خطا و افراط ّ     دانند او                     ّ  نارنجک تسليم به تمد ن         

اوضاع آن زمان شايد  پروا انداختم که با مقتضيات و  فرنگی را در چهل سال قبل بی
مآب  فرنگی کندۀ  پوست»        ّ      اخذ تمد ن غربی«جای تعبير  شد وبه می تندروی شمرده

شدن مطلق ظاهری و باطنی و جسمانی و روحانی را واجب شمردم و چون 
عقيده که قدری افراطی دانسته شد در تاريخ زندگی من مانده اگر تفسير و  اين 

ات خود نتيجۀ                ّ                                   داشته باشد البت ه بهتر آنست که خودم قبل از خاتمۀ حي تصحيحی الزم 
ّ                تفک ر و تجربۀ بعدی    .       ّ                          اين مد ت را روزی بيان و توضيح کنم   

     ّ                                                           ّ  تا حد ی توضيح يا عذر آن نوع افراط و موجب تشويق بی حدود به اخذ تمد ن 
اندازه  ها بی                                                   ّ در اوايل بيداری و نهضت ملل مشرق آنست که چون اين مل ت غربی 

تناسب  فاصلۀ بين اينها و آنها بیمانده و                    ّ     مغربی در علم و تمد ن عقب نسبت به ملل 
                   ُ                                تکانی خورده و اين ب عد مسافت را درک کردند  و چشمشان  زياد شده بود وقتی که 

خيره گرديد گاهی پيشروان جوان آنها يکباره بدون                         ّ  درمقابل درخشندگی آن تمد ن 
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ّ                           تأم ل زياد و تميز و تشخيص بين  ل تمد ن و عوارض ظاهری     ّ      ّ                ضروريات درجۀ او                
را چشم بسته و صددرصد و درواقع  مۀ اوصاف و اصول و ظواهر آن آن اخذ ه

شمرده و دل به دريا زدند و آن را               ّ              قيد به آن تمد ن غربی را الزم  تسليم مطلق و بی
ّ                         ط ی نموده خود را به کانون  تشويق  کردند و خواستند به يک  جهش آن فاصله را 
هوس و شوق و . بيندازند د    ّ                                           تمد ن جديد عصری که در هزاران سال تکامل يافته بو

رسوم و راه زندگی  ميل شديد به ترک عادات و آداب و سنن قديمه قومی و پذيرفتن 
ّ                      مغربيان گاهی به جائی رسيد که يکی از متفک رين و پيشروان اصالحات  عثمانی در                                         

» فرنگی«                                          ّ  گفت که بايد همه چيز اروپايی را بگيريم حت ی  قريب پنجاه سال پيش می
مرض  در ترکی عثمانی به معنی » فرنگی«د غالب حضار ندانند که کلمۀ را و شاي

منحوس جنسی تناسلی است که من اسم آن را در فارسی و فرنگی چون قبيح 
                ً                                    چون آن مرض ظاهرا  ازآمريکا و به هرحال از ممالک فرنگی (کنم  ذکر نمی است 

ذا در مملکت عثمانی شايد همان داءاالفرنج کتب قديمه عربی باشد، ل به شرق آمده و 
يندۀ اين حرف که در حضور خود من .گو. اند استعمال کرده را به آن » فرنگی«لفظ 

اديب و نويسندۀ معروف عثمانی بود که با آنکه  هم فاش گفت دکتر عبدهللا جودت 
ّ         و از اين قبيل است  نسخ کل  قوانين . شمرد مي    ً                            اصال  کرد بود روح خود را فرانسوی                          

عادات قومی و اخذ قانون مدنی و غيره  اشی از مقتضيات دينی و شرعی و عرفی ن
ف و تغيير و  سويس به ّ             طور مطلق و بدون تصر  بالجمله تبديل غالب سنن و آداب                    

آداب اروپايی به دست                          ّ                         موجود در مملکت عثمانی حت ی خط و بعضی لغات زبان به 
ل جهانی که آن نيز قسما  ناشی ا ّ                       ً       حکومت نظامی بعد از جنگ او  همان ميل شديد  ز                         

به قول  هيأت حاکمۀ وقت به ترک اصول و آداب شرقی و استحاله در مغرب بود که 
  . »غربيديم«گويند ما  خودشان می

برای  اين بيان مبنی برحکم به خطا بودن همۀ آن اقدامات انقالبی نيست،بلکه
ّ                 سبب انقالبی فکری حاد ی است که گاهی به متفک رين ملل شرقی پيد توضيح ا شده و                    ّ                    

                                  ّ       گردد که ظواهر و عوارض غير مهم و حت ی گاهی  و موجب آن می شود  می
                   ً                   ّ                        مغربيان را هم مطلقا  به اندازۀ اصول تمد ن علمی آنان ترويج بکنند  نامطلوب زندگی 

ل انقالبی برقی و  و هم از تدريج طبيعی و  ّ                 تکامل صرف نظر کرده طرفدار تحو                              
ه بپيمايند و من بايد اقرار کنم که فتوای تند صد سال سريع شده و بخواهند يک شبه ره 

قبل از روزنامۀ کاوه و بعضی مقاالت بعدی  و انقالبی من در اين امر در چهل سال 
ّ                           متضم ن مقداری از اين نوع افراط                            ّ             مبنی بر دعوت به تغييرات کل ی انقالبی نيز     

گاهی موجب           ّ  در آداب مل ی                                               ّ   بوده، خاصه که به تجربه ديده شد که بعضی از تبد الت 
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زبان هم که اختالل          ّ                  شود و حت ی منتهی به خلل در  های نامطلوب مي بعضی تسلسل
جلو سستی                        ّ                                            آن باعث تزلزل ارکان مل يت تواند شد ميگردد، و اين انديشه بايد عايقی 

ک  ّ   و مسامحه در حفظ و حت ی تندروی در ترک آداب مل ی ديگر گشته و محر  اعتدال                      ّ                       ّ                
                          ّ                    ر حکم به لزوم اخذ کامل تمد ن و آداب فرنگی زبان من هم در آن موقع د. باشد
  . استثناء کرده بودم را 

اين مختصر اگر برای اخطار الزم و دعوت به احتياط و حزم نسبت به 
                                                       ّ         ها و تندرويهای حاد ضرور باشد نبايد داعی بر تفريط هم تلق ی شود يا  افراط بعضی 

ّ                   طی  طريق در راه وصول                 ّ                 بودن سستی و توق ف در سير تدريجی و حمل بر جايز   
  . شمرده شود          ّ        بغايت تمد ن مطلوب 

                                 ّ  شويم و ابتدا ميخواهم بگويم که تمد ن            ّ                         از اين مقد مه گذشته وارد اصل مطلب می
دانند دراصل لغت به معنی شهرنشينی و درواقع آن چيزی است که  همه می چنانکه 

وچ نشينان گوئيم درمقابل صحرانشينی يا زندگی ک قاپو می ما آن را تخته 
                                           ً    اگرچه حاال اين کلمه در بين بعضی ملل شرقی مثال  در  . وچادرنشينان و شکارچيان

مانده را                   ّ              اطالق ميشود و مدني ت سادۀ ملل عقب تر                  ً              ميان عربها غالبا  به مدارج عالی
ليۀ زندگی اجتماعی نيز آغاز تمد ن  ولی در حقيقت درجات . مينامند» حضارت« ّ                               ّ  او   

  . باال و پايين دارد مراحل و مدارج مختلف بسيار                  ّ  است هرچند که تمد ن 
درحقيقت نوع انسان از موقعی که به زندگی اجتماعی در يک ناحيه شروع کرد  

عدۀ معتنابهی به شکل طايفه يا قبيلۀ کوچک يا بزرگ در کنار هم سکنی  يعنی 
ّ       گرفته و مقر  ثابت  ای تفاهم بين                   ّ                              گزيدند و زبان مرتب ی ولو ناقص و ساده و ابتدائی بر           

کشف و استعمال نموده و کم کم به زراعت و رام کردن و  خود پيدا کردند و آتش را 
حکومت  يا شبه حکومتی به شکل بدوی برای استقرار  تربيت حيوانات پرداختند و 

منازعات يا سرداری در جنگهای با قبايل ديگر به راه  نظم در امور داخلی و فصل 
يا  هر قدر هم ابتدايی و خرافی بود مانند توتمی  ی و پرستشی انداختند و عقايد روحان

آن به تسامح عقايد دينی يا شبه دين  ترين درجات آئينی که به  آنيميسم يعنی پائين
و فکر بعد از مرگ افتاده  بتوان اطالق کرد و رؤسای روحانی و کاهنان پيدا کردند 

خود را دفن يا  های  جساد مردهخياالتی دربارۀ روح انسان و عاقبت آن داشته و ا
ل مدني ت گذاشته اند و  ّ       ّ               نگاهداری کردند، از همان موقع درواقع پا به مرحلۀ او  نوعی                                                   

ّ                           ّ           طی  اين مراحل ابتدائی هم البت ه محتاج به . اند       ّ                     از تمد ن ابتدايی را دارا شده  
درازی بوده و شايد بين هردرجه از درجات تکامل فکری و اجتماعی و  زمان 

  . و شايد ده هزاران سال فاصله بوده است يگر هزاران درجۀ د
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ً                          تدريج باال رفته و مخصوصا  در بعضی نواحی عالم که آب   اين تکامل مدنی به                        
ها و هوای بالنسبه معتدل و يا گرم وجود داشت مانند وادی نيل و  و رودخانه فراوان 
تر به مراحل النهرين و سواحل سند و گنگ و رودخانۀ زردچين زود بين نواحی 

اختراع خط و کتابت در مصر و سومر و شايد در سند و کريت  . اند تر رسيده عالی
بزرگترين قدم اساسی در راه اين تکامل بوده اگرچه  در حدود شش هزار سال قبل 

شکل ساختن ظروف گلی خام و پخته يا                            ّ     هايی قبل از آن هم آثار تمد ن به  در دوره
ّ            ل توج ه وکاشف از لعابی و نقش و نگارهای قاب    ّ                       ّ   ترق ی عقلی و فکری در ظرف مد تی      

                 ّ       مراحل و مدارج تمد ن بشری  که شايد دو سه هزارسال بوده وجود داشته و بايد جزو 
نگاشته رواج يافت از  در دورۀ عظيمی که خط و ثبت مطالب با نقوش . شمرده شود

ند به وجود بود طرفی هم بناهای بزرگ و پايدار که حاکی از هنر و صنعت عالی 
آمدند و از طرف ديگرانتقال معلومات به واسطۀ نگارش از نسلی به نسلی 

ّ             تدريج و تراکم آنها وسيلۀ تکامل مستمر و منظ م علم و هنر  افزايش دانش و هنر به و                                           
  . گرديد

يعنی (در قرون قديمه که بين چهل قرن و هفت قرن قبل از ميالد مسيح واقع است 
   ّ                                             تمد ن علمی در بعضی نواحل تکامل يافت و آثار آن به )  نقر ٣٣واقع در طی  در 

که در قسمت جنوبی (درمصروسومر . دست آمده است مانده به های باقی نوشته وسيلۀ 
النهرين و بابل  وعيالم که درمشرق سومربود و آشور در شمال بين)است النهرين  بين

و ) بحرالجزاير در(و سند در مغرب هندوستان و جزيرۀ کريت  در شمال سومر 
در نواحی ساحلی جنوب شرقی (از اروپائيها ميسن  اصطالح بعضی  ميگنی يا به

و فنيقيه در ) الذقيه(در ساحل  شمالی سوريه  و فلسطين و سوريه و اوگاريت ) يونان
قرطاجنبه در شمال آفريقا و مملکت  سواحل جنوبی لبنان و مستعمرۀ فنيقی در 

قفقازيه و شمال غربی  رارتو در مشرق آناطولی و ها در آسيای صغير و او ختی
و در بعضی  ها و حضرموتيها  در يمن  ها و سبائيها و قتبانی ايران و ممالک معينی

دارای                                                   ّ                 نواحی ساحلی شمال غربی عربستان و همچنين در چين تمد نهائی از اين نوع 
ل و علم حساب                                            ّ                 خط نشو و نما يافتند و در آن ميان خبر از ترق ی علم نجوم در باب

  لکن اين علوم در مراحل ابتدايی بود . طب در مصر داريم و 
لين دورۀ تمد ّ             اين دوره که آنرا دورۀ خط توان ناميد درواقع او  ن بشری |                                            

                                                       ّ         اصطالحی و پايدار آن است و فصلی مهم در تاريخ تکامل آن تمد ن و آغار  معنی  به
بين ملل ديگر محدود بوده و فقط                ّ    انتشار اين تمد ن در. شمرده شود علم و هنر بايد 

ّ       اقوامی که خط  ميخی  و يا با ) الذکر مانند چند قوم از اقوام سابق(کردند  استعمال مي            
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ّ                        خط  تصويری مصر آشنا بودند  کم و بيش ) های هيروگليفی نويس مانند  ختی(   
ها    ّ                       حد ی معرفت را در بعضی رشته اقتباساتی از بابل و مصر نموده و گاهی تا 

ّ                ل و ابتکارهائی کرده اند، مانند فن  تربيت اسب نزد تکمي   . های بوغازکوی ختی                                 
                                        ّ                           پس از آن دوره يک مرحلۀ بسيار عالی از تمد ن علمی در سرزمينی که آن را 

در بعضی از ممالک مشرق و از آن جمله در ايران يونان ناميدند و نواحی  بعدها 
يونان در سواحل مشرقی و جزاير نژاد و خويشاوند  اقوام يونانی مجاور آن و بين 

جنوب غربی دريای سياه و نواحی مختلف آسيای صغير  دريای مديترانه و سواحل 
             ّ                     ترين درجۀ تمد ن بشری از بدو تاريخ   درواقع عالی به ظهور آمد و در اين مرحله 

             ّ    يعنی دورۀ تجد د و (» رنسانس«اروپا پس از  انسان تا نهضت مدنی و علمی اخير 
م قرن  احياء علوم ّ       و آداب يونانی از نيمۀ دو  مد که زائيدۀ روح  وجود آ به) مسيحی  ١٥                       

اين ) يعنی يونانيان(هلن            ّ                                   و عقل و فع اليت فکری و علمی قومی بود موسوم به 
از مسيح يعنی  نهضت علمی و مدنی و ادبی و فکری وعقلی که از قرن ششم قبل 

کمال بشری  و منبع فيض                                              ّ عصرتالس وفيثاغورس تعالی گرفت سرچشمۀ علم وتمد ن
ساطع  برای دنيا بود و به حقيقت نور عظيمی در آن قطعه زمين و در ميان آن قوم 

ديگر                   ّ     های قوی وضعيف تمد نهای  فتاب جهانتاب تمام ستاره شدو طلوع کرد که مانندآ
و علم و صنعت ساير نواحی عالم را چه قبل از خود و چه بعد از خود 

ناپذير   العاده و قياس راصلی اين فيض وموهبت طبيعی خارقس. انداخت الشعاع  تحت
چنانکه بايد بر من و ) از بابل و مصر وچين و هند(قديم و جديد        ّ          با تمد نهای ديگر 

معلوم نيست و برای )     ً کامال  (                      ّ     محققين تاريخ علم و تمد ن هم         ّ               شايد حت ی بر بسياری از 
برای مثال . حيرت بوده  استمورد اعجاب و  نسلهای بعدی و اقوام جهان نيز  هم
ايران هم که به واسطۀ ترجمۀ کتب  خواهم عرض کنم که در ممالک اسالمی و  می

           ّ           و بحث و تتب ع و غور در  يونانی به عربی و استفاده از علوم يونان و قرنها مطالعه 
رشد و بسياری  ابن سينا و  آنها حکماء و علمای زياد پيدا شد و مانند فارابی و ابن

چيزی                                          ّ                     از آن منبع فيض کسب روشنايی کردند ولی مقل د يونان مانده و کمتر  ديگر
تا همين عصر ما يعنی . ناميدند افزودند ابتکاری بر آن علوم که علوم اوايل می

طوری که  به. شد قرن چهاردهم يونان کعبۀ علم و سرمشق معرفت شمرده مي اوايل 
سين میمن که منطق و حکمت قديم نزد ع در عهد جوانی  ّ       لما و مدر  خوانديم هميشه          

ای بين آنها  تا آنجا که افسانه. شمردند و سررشتۀ حکمت می خاک يونان را منشأ علم 
العاده  گفتند که در خاک يونان خاصيت فوق می رواج داشته و به شاگردان خود 

کنند در ورود  آنجا عبور مي مسافرين از  سحرآسايی هست که وقتی که کاروانهای 
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آنچه در عمر خود ديده و شنيده  آن سرزمين در خاطر هر کسی از مسافرين همه به 
           ّ       چون از سرحد  يونان  آيد و  شود و به يادشان می و فراموش کرده به ناگهان بيدار مي

مغرب زمين به  هنوز دانايان !!! شود شوند باز از  ذهن آنها فراموش مي خارج می
بالدوين رئيس  چنانکه چندسال پيش.گرندن         ّ                       علم وتمد ن يونانی به نظراعجاب می

                  ّ                                          انگليس درمجلس مل ی آن مملکت درضمن نطق خودقريب به اين مضمون  الوزراء
                    ّ                                             ّ  گفت که بعضی علوم ماد ی و صنعتی از زمان حکمای يونان تا حال خيلی ترق ی 

ّ               کرده، ولی شک دارم که فهم و عقل و علم مبنی بر تفک ر انسانی قدمی  العاده  فوق                                                
ليۀ اسالمی  روميها و سريانی. رفته باشد از عهد ارسطو باالتر  ّ           ها و مسلمين قرون او                    

                 ّ                                   مايۀ عظيمی از تمد ن وعلم و هنر خود را از آن منبع اخذ  به وسيلۀ ترجمه از يونانی 
  . کردند

دورۀ : توان تقسيم کرد                    ّ                              به نظر من تاريخ تمد ن بشری را بر چهار دورۀ بزرگ می
ّ  خط   ر آن در حدود چهار هزار سال قبل از مسيح تا قرن هفتم و کتابت از آغاز ظهو  

ل قبل  و ششم قبل  ّ       از مسيح و دورۀ تمد ن يونانی از قرن ششم قبل از مسيح تا قرن او                                          ّ                  
مسيحی و  ١٤٥٣قرن بعد هم، پس از سقوط قسطنطنيه در سنۀ  از مسيح و دو سه 

وتون و بيکن و اميد و آمريکا و ظهور کوپورنيک و ني اختراع طبع و کشف دماغۀ 
  .دکارت

شود             ّ                          ّ                            در حالت تمد ن ملل و ممالک قديمه و کيفي ت آن هم دو نوع مختلف ديده مي
توان تمدن علمی ناميد مانند يونان عهد قديم و مراکزيونانی اسکندريه  يکی را می که 

در قرون بعد از خاموش شدن يا ضعف کانون قديم آن در مرکز اصلی که  و سوريه 
                                        ّ             زور با علم وآزادی ارتباط داشت وديگری تمد ن جهانگيری و  و بيش از قدرت 

قدرت و انتظام و تشکيالت حکومتی و سلطنتی و استحکات  کشورگشائی وعظمت و
  . و ايران و روم بعد از آن بودند)      ّ تا حد ی(در قديم  آن بود که نمونۀ بارز آن آشور 

يای غربی و آفريقای شمالی                              ّ                    پس از ظهور و انتشار علم و تمد ن يونانی ملل ديگر آس
                ّ                       تدريج از آن مدني ت استقاضه نموده و بهره                   ّ             اروپای جنوبی و حت ی هندوستان به و 

ل هخامنشی تا زمان . يونان شدند يافتند و پيرو  ّ                   درايران از عهد داريوش او                         
ّ                   احتياجات صح ی از طب  يونانی استفاده مي ناصرالدين شاه قاجار برای رفع         ّ . کردند           

                             ّ        آن پيچ خورده بود ابتدا به اطب ای مصری  ی معالجۀ پای خود که مفصل داريوش برا
عالقيدر يونانی به اسم دموکدس از  پس به طبيب . ای نديد مراجعه کرد ولی فايده

             ّ                  پوليکراتوس جب ار آن جزيره بود و  اهالی کروتون در جزيرۀ ساموس که در دربار 
افتاده و بعدها به شورش  يدی به دست اوروتيوس والی ايران سارد پايتخت قديم ل
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معمولی اطبا پای  آماده شده بود مراجعه نمود و او بدون استعمال فشار و زحمت 
سينه  داريوش را معالجه کرد و هم سلعۀ زن داريوش يعنی ملکه آتوسا را که در 

ب دربار داريوش شد و بعد در عودت به وطن خود  ّ                                            داشت نيز دفع کرد و مقر                       
ور کرد سواحل يونانی را با کشتی دور زده و معاينه کند و نتيجه او را مأم داريوش 

ل هخامنشی  . را اطالع بدهد ّ           اردشير او  - ٤٦٥(هم در زمان خود ) درازدست(        
همچنين اردشير ) از اهل کس(به اسم آپولدنيدس  طبيبی يونانی داشت .) م.ق٤٢٤
م  ّ   دو  در دربار خود  نامداری به اسم کتزياس طبيب يونانی بسيار .) م.ق٣٥٩- ٤٠٤( 

قريب (معالجه نموده و ساليان دراز  داشت که مادر آن پادشاه و زنش و اطفال او را 
قبل از  ٣٩٧وطنش در سنۀ  در دربار ايران ماند و پس از عودت به ) سال ٢٠

پس از کتاب هرودت  مسيح کتاب عظيمی مشهور در تاريخ ايران و هند نوشت که 
پادشاه پس از  آن . هنوز بعضی قطعات آن باقی استمرجع عمدۀ تاريخ ايران بود و 

ّ       عالوه بر طب  بعضی . وی طبيب يونانی ديگری داشت به اسم پولوکريتس علوم           
ً                                                         ديگر مخصوصا  فلسفه نيز از يونان به ايران آمده بود و در تواريخ ديده می شود             

  می قبل از مسيح ٥٠٠که در حدود (وقتی که کتاب هراکليتوس فيلسوف يونانی  که 
ايران رسيد داريوش شرحی به آن فيلسوف نوشت مبنی بر اين که  به ). زيست

شود و بهتر است خودتان به  شما اينجا خوب فهميده نمی بعضی از قسمتهای کتاب 
مشاراليه نپذيرفت و جوابی نوشت مبنی بر . نماييد اينجا بيائيد که برای ما توضيح 

دارد و با چيز اندکی که با سليقۀ وی موافق  اينکه وی  از تبختر و درخشانی وحشت 
متن يونانی و ترجمۀ انگليسی .ايران بيايد تواند به  است قناعت داردوبه اين جهت نمي

چاپ شده    (Loeb Classical Library)  هر دو مکتوب در مجموعۀ متون يونانی در 
چنين  هم. ها شک دارند نوشته                  ّ                 اگرچه بعضی از محق قين در اصالت اين . است

لين  ّ     داريوش سکيالکس يونانی کارياندری را که از او  شود  دانان محسوب مي جغرافی                                          
رود سند رامعاينه و  قبل از مسيح مأمور کرد قسمت مجرای پائينی  ٥١٩در سنۀ 

ّ        تفتيش کند ووی ازمصب  سند حرکت کرده وپس ازطی  سواحل                         ّ عربستان به سواحل                    
  . مصردر بحر احمر رسيد

ها به ايران زبان و آداب يونانی  سکندر و اخالف او يعنی سلوکی        ّ   پس ازتسل ط ا
ّ              حت ی پادشاهان اشکانی خود را در سک ه های خودشان . ايران خيلی رواج گرفت در                               ّ  

ّ                               پانصد سال به خط  يونانی ضرب ميکردند با افتخار  که قريب  يعنی » فين هلن«              
ّ          محب  يونان و  ر دورۀ ساسانيان هم با د. ناميدند مآب می اصطالح امروزی فرنگی به   

               ّ                            ها داشتند تا حد ی علوم يونانی در ايران رواج  و رومی مخالفتی که با اشکانيان 
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دست  چيز قابلی به) اگر بوده(علمی آن دوره  محدود داشت و اگرچه از کتب و آثار 
اندکی از فلسفۀ اشراقی و شايد کمی از  نيامده، از چند کتاب در علم احکام نجوم و 

ّ     طب  يون نها بعدها  داريم که بعضی از آ ايرانی ترجمه شده بوده خبر . انی که به زبان 
م . در عهد اسالمی از پهلوی به عربی ترجمه شدند ّ   شاپور دو  ) م٣٧٩- ٣٠٩(ساسانی         

برای معالجۀ خود  طبيبی يونانی داشت به اسم تئودوسيوس و يا تئودوروس که او را 
ثبت شده و  اسم وی در کتب اسالمی . رددعوت کرد و بعد در جنديشاپور برقرار ک

ّ                                                        کتابی در طب  به زبان پهلوی هم به او نسبت داده شده که بعدها به عربی            
بنابر آنچه در کتب ) مسيحی٢٧٢- ٢٤٢(در عهد شاپور اول . شده است ترجمه 

                                          ٌ            ضمن جمع آوری و تدوين کتاب اوستا مقدار معتد  به از علوم  پهلوی ذکر شده در 
ّ              چنين هندی و غيره راجع به نجوم و طب  و رياضيات و  يونان و هم  يونانی از مآخذ                                  

م آن  فلسفه اخد در اوستا درج شده که  ّ      بدبختانه آن قسمت که ظاهرا  در بخش سو           ً                         
رجوع شود به ادبيات اوستا تأليف (                              ً            کتاب بوده از ميان رفته و فعال  موجود نيست 

در قرون بعد علوم ). ٣٥  - ٣٤صفحه  ٢گلدنر در جزو اساس فقه اللغه ايرانی جلد 
ميان سريانيهای  يافت و در  يونانی بيشتر از مملکت روم شرقی به ايران راه مي
انطاکيه و  مانند نصيبين و . سوريه و بين النهرين مراکز علم يونانی استقرار داشت

که مراکز روحانی مسيحی هم بودند ) اورفا(ادسا در شمال غربی بين النهرين 
ای معروف به صائبين دروغی در حران که دين قديم يونانی داشتند و تا سريانيه و 

بسياری  از کتب يونانی . علوم  و آداب يونانی در آنجا بود رواج داشت   ّ        حد ی کانون 
ها در  چهارم تا هفتم مسيحی به سريانی ترجمه شد و نسطوری از هر نوع در قرون 

مسيحی آن آثار را به ايران  ٤٨٩  قلمرو ايران در سنۀ مهاجرت از مملکت روم به 
ايران رواج دادند و مدارسی تأسيس نمودند که  آوردند و در مراکز استقرارشان در 

حاال آثاری از آن شهر در شاه آباد  يکی از آن مراکز علمی جندی شاپور بود که 
سريانی به زبان عربی ترجمه  در عهد اسالمی همين کتب . نزديکی اهواز توان ديد

م علوم يونانی چه به وسيلۀ ترجمۀ شد  م قرن دو  ّ                                 و از نيمه دو          ّ آن  کتب سريانی             
بين  ترجمه شده از يونانی و چه از طريق ترجمه مستقيم از يونانی به عربی در 

                                     ّ                               مسلمين انتشار يافت و به اين وسيله تمد ن عالی در ممالک اسالمی با مراکز 
ل ت علمی  ّ    پرمايه بوجود آمد که بعد از دورۀ او    ّ                              مد ن قديم يونان تا قرون اخير، در                                  

ای از تمدن يونانی و  نظيری نداشت، اگر تمدن رومی را ذيل و سايه تاريخ بشری 
در اواخر ساسانيان هم که حکمای اشرافی يونانی را دولت  . مشترک با آن بشماريم

ّ           تبعيد کرد و به ايران آمده فلسفه و طب  يونانی را مسيحی از آتن  ٥٢٩روم در سنۀ                                      
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  .يونانی بايد شمرده شود نه رومی در ايران تعليم کردند باز تعليمات آنها 
                 ّ                                                  در دورۀ ورود تمد  ن و علوم و فنون يونان به حوزۀ مسلمين قدرت معنوی و 

ّ    اسالمی و آداب آن و تسل ط قوی و فوق العادۀ ادبيات عرب و عجم و نمو  و  روحانی                                          ّ                     
ّ                      تشک ل و انبساط زبان فارسی رشد و تکميل و  قدری روح ملل  جديد اسالمی به   

کرده بود که برای بيان مفاهيم عاليۀ حکمت و فلسفه و  اسالمی و ايرانی را تسخير 
ّ                    نجوم و رياضی و طب  همان زبان عربی را  فنون يونانی از حساب و هندسه و                  

وجود آمد و هر چند بعضی  استقاللی به                              ّ     طوری وسعت و صيقل دادند که تمد ن با 
لغات استحاله شد و تأثير در زبان  به ميزان کم داخل کتب علمی شد آن لغات يونانی 
يونانی ترجمه شده بود  کتاب مجسطی را که دفعه اول در بغداد از . ادبی نگذاشت

مفردات ادويه  وجود آمد و نيز کتاب  نپسنديدند و ترجمۀ بهتری را خواستند و به
نباتات  ر مقابل معدودی از لغات ديسقوريدس را که در بغداد ترجمه شده بود چون د

  ّ                                                                 طب ی کلمات مناسب عربی درج نشده بود يعنی مترجمين پيدا نکرده بودند در 
م  اندلس   ّ   در زمان خليفه ناصر يعنی عبدالرحمن سو  به کمک راهبی ) ٣٥٠- ٣٠٠(                                   

به قرطبه فرستاد )      ً             ظاهرا  قسطنطين هفتم(خليفه پادشاه قسطنطنيه  که به خواهش آن 
االمکان لغات عربی را به جای لغات             ّ که در آن حت ی تری  وصحيحترجمۀ بهتر 

  . يونانی گذاشتند پرداختند
م وچهارم نهضت عظيمی بين مسلمين مخصوصا  برای  م و سو  ً      در قرون دو                                        ّ       ّ          

                                      ّ                              کتب يونانی و ترجمۀ آنها پيدا شد، به حد ی که به قول ويتينگتون انگليسی  تحصيل 
ّ   موجب تعج ب  به (يد از جمله شروط صلحی که مسلمين قيصر روم شد وقتی که د        
ّ     غلبه بر روم بر آنها تحميل کردند تحصيل حق  جمع پس از ) قول او وحشيان آوری و                                         

                     ّ                      و باز به قول همان مؤل ف يک نسخه کتاب مفردات  های کتب يونانی بود  خريد نسخه
از طرف سالطين روم به امير مسلم  ادويه ديسقوريدس بهترين هدايايی بود که 

  . ست اهداء شوددو
          ّ                    ّ                                        بعد از تمد ن يونانی تا ظهور تمد ن جديد اروپايی در چند قرن اخير بزرگترين 

م تا هفتم بود که  و  ّ                  عاليترين و پرمايه ترين تمد نهای عالم تمد ن اسالمی بين قرن دو                   ّ             ّ                          
و فنون عقلی درآن دوره اگرچه با ترجمۀ کتب يونانی شروع شده بود  رونق علوم 

ّ       رسيد و علماء و حکما و فالسفه و رياضيون و منج مين و  ۀ کمال به باالترين درج                                           
ّ                                   عدۀ منج مين و رياضيون نامدار و صاحب تأليف  اطبای بيشماری به وجود آورد که        

  . رسيد آن تنها به قريب هفتصد نفر می
        ّ                                                                اساس تمد ن اروپايی هم تا آنجا که مربوط به علوم و فنون است به وسيلۀ ترجمۀ 
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از قرون يازدهم و دوازدهم مسيحی به وسيلۀ مترجمين نامداری  علمی عربی کتب 
اهل بث و قسطنطين معروف به آفريقائی و جرارد گرومونی و  چون آدالرد از 

توليد نهضتی گرديد که پنج شش قرن در تکامل بود،  غيره هم پيدا شده و موجب 
همانا در تحت تأثير اقوام مسيحی اروپا همواره            ّ                       اگرچه البت ه زندگی مدنی و اجتماعی 

         ّ  عوامل تمد ن ) قرن پانزدهم مسيحی(  از قرن نهم . حيات مدنی يونانی و رومی بود
             ّ           که توأم با حد ی از آزادی  تری در اروپا به وجود آمد و به وسيلۀ اين عوامل  عالی

بود علم و حکمت                 ّ  صلح و سکون ممتد ی ) از گاهی بگاهی(اجتماعی و سياسی و نيز
با آن                                  ّ                   فته و به مدارج بااليی رسيد که تمد ن روم هم قابل قياس و مدنيت رونق گر

قی و انبساط آن به مقام بلندی . نبود ّ                              از طرفی  اين تمد ن جديد مغربی با سرعت تر                        ّ                
ّ                                                        و با اختراع فن  طبع و کشف دماغۀ اميد و آمريکا و اصالح دينی لوتر انبساط  رسيد               

می پس از استيالی مغول که طرف ديگر مشرق زمين و ممالک  اسال گرفت و از 
                       ّ                                    جاهليت و خاتمۀ دورۀ تمد ن بود به انحطاط فوق العاده گرائيد و  سرفصل دورۀ 

آن ديار جز در بعضی موارد استثنايی خاموش و يا  مشعل علوم و فنون عقلی در 
علوم روحانی و معارف دينی نيز بالنسبه     ً            ّ  مثال  در ايران حت ی . خيلی ضعيف شد

                         ّ  مغول ياسای چنگيز کتاب مقد س  برای فرمانروايان . مايه گرديد سست و پوچ  و بی
اسالمی از فلسفه و کالم      ّ                                                   و مت بع گرديده به اوستا و قرآن سبقت يافت و در قبال علوم 

اصطالح علوم  و حکمت الهی و کتب فارابی و رازی و ابن سينا و ابن رشد به 
سر  آنها کله  با جمع حروف اول  که آنها را(کيميا و ليميا و هيميا و سيميا و ريميا 

بينی  و رمل و جفر و اعداد و خرافات و موهومات مغولی و ترکی و کف) ناميدند
اختالجات اعضاء و اوزقنق و احکام نجوم عوامانه و جادو  و استخراج خبی و  و 

آنها رايج شد و  تسخير جن و ارواح و  تسخير کواکب و طلسمات و نظاير  ضمير و 
تفسيرونحووصرف و عروض و ادب عالمانه به مقدار ضرورت،  ای علم   ّ      حت ی به ج

ّ     قشری غرق در مباحث الفاظ بی معنی و بديع و الغاز و معم يات  علمای ظاهری و                                                     
  . بيهوده شدند

تا جائی که قول قاسم بيک امين مصری در اعراب بسمله يعنی وجوه مختلف 
  ّ                  حت ی انشای فارسی نيز . قائل شدند نحوی بسم هللا بدون مبالغه القل هزار شق ترکيب 

  . بيهقی و سياست نامه تا گودال درۀ نادری انحطاط گرفت از پايۀ تاريخ 
                                                ً                   اين دورۀ انحطاط عظيم درممالک مشرق اسالمی و مخصوصا  در ايران قرنی بعد 

قرن دوام داشت و دراين اثنا چنانکه گفته شد نهضت جديدی مدنی درمغرب  از 
تدريج باال گرفت و بر اثر احياء تمدن و علوم يونانی درآن سامان  هو ب زمين پيدا شد 
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                                              ّ           اختراعات جديد فاصلۀ مدنی مغرب و مشرق بيش از حد  تصور زياد  و کشفيات و 
اش  سياسی و روحانی و ظهور لوتر و اصالح دينی او و مبارزه پيشرفت آزادی . شد

هبت الهی برای نوع انسان نادان عقل را که بزرگترين مو با جمود روحانيون قشری 
ّ                                          تعص ب آزاد کرد و عجب آنکه نه تنها در اين چند                             ّ    است از زندان جهل و قيود تعب د و    

                    ً         ً         پس از رنسانس متواليا  و مستمرا  باال رفت              ّ       ّ               قرن اخير تمد ن و ترق ی در مغرب زمين 
ا  و به ّ  ً     و درمشرق اسالمی مستمر  آور راه سقوط و نزول و   ننگ طور فاحش و                     

             ً   جديد مغرب اصال  و  گرفت، بلکه ملل شرقی از آن نهضت مدنی و علمی انحطاط 
شايد سبب  شنيدند عطف نظری ننمودند و      ً   ّ                            ابدا  مط لع هم نشدند و اگر هم چيزی می

ترين  قوی ترين و  چه در قرون گذشته دين و مذهب مهم. عمده همانا اختالف دين بود
العاده بر افکار   ّ          ل ط عظيم فوق     ّ                                     و مؤث رترين عامل اجتماعی بوده و استيالء و تس

ها داشته و شايد نود  درصد امور زندگی  اذهان و اعمال و زندگی افراد و جامعه و 
                                                      ّ       عقايد و افکار دينی جريان داشت و به همين جهت مسلمين تمد ن غربی  تحت تأثير 

                                    ّ                 مسيحی ظهور کرده و رواج گرفته بود تمد ن مسيحی  شمرده و  را که در بين ملل 
  ّ                ّ                         کف ار درهيچ امری حت ی امور دنيوی صرف و علم و               ّ     اجتناب از تشب ه به  از نظر

يعنی ابوريحان (ازبزرگترين عالم اسالمی     ّ             ّ                    تمد ن هم تقليد کف ار را جايز نشمردند و
تمسخر » افرادالمقال«رسالۀ خود به اسم                          ّ        که اين نوع اجتناب از تشب ه را در ) بيرونی

اجتناب در قرون اخيره به مرور  فتراق و کرده است پيروی نکردند و اين حالت ا
ّ                     زمان در تحت قيادت پيشوايان متعص ب و بسيار شديدالعمل          ً          و مخصوصا  مسلمانان                                

خاک ريختن است                                  ّ                        ايرانی دوام کرده و روز به روز شد ت گرفت و نمونۀ آن حکايت 
جهالت  به جای قدم سفير فرنگی که به دربار شاه طهماسب صفوی آمده بود و اين 

تر و بدتر هم شد و  دورۀ قاجاريه هم تخفيف نيافته بلکه از بعضی جهات سخت در
تدريج اندک از  سال به اين طرف به ١٧٠همين سبب است که وقتی که از قريب  به 

فرنگستان درمملکت عثمانی ازعهد سلطان سليم ثالث و سلطان           ّ  علم و تمد ن 
برقرار  ١٢٤١را در سنۀ که نظام جديد عسكری (محمود  مصطفی چهارم و سلطان 

ّ                          مدنی را با خط  همايونی گلخانه به عنوان  که تنظيمات (و سلطان مجيد ) کرد وقعۀ «            
ل فرانسوی و اردوکشی  و در مصر پس از ) تأسيس نمود» خيريه ّ                     آمدن ناپوليون او                 

ّ                        او به آن ديار و تقليد محم دعلی پاشا از او بعد از  تخليۀ مصر رواج گرفت باز ايران                          
خان  اصالحات ميرزا تقی                    ّ                      ّ  ه تقليد از ممالک سن ی رغبتی نشان نداد و ني ت شيعه ب

جديد عثمانی را                   ّ                                      اميرنظام که در مد ت توقف سه سالۀ خود در ارزروم انتظامات 
استانبول سفير                       ّ                                ّ      مشاهده کرده بود و تشب ثات ميرزا حسين خان سپهساالر که مد تی در 
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اگر . ماند اصالحات در ايران کرد عقيم بود و ميل به اجرای همان نوع انتظامات و 
مشاهدۀ بالعيان قدرت نظامی ممالک اروپايی و شکست خوردن از فرنگيها و 

قدرت بر دفع تجاوز آنها به خاک عثمانی و ايران نبود شايد يکی دو قرن ديگر  عدم 
  .يافت بيداری تأخير مي هم آغاز 

که بزرگترين تکانی که  خواهد بگويد، به نظر من بديهی است هرکس هرچه مي
ّ                                   ايران برای شکستن طلسم جهالت و تعص ب و عقب ماندگی به وجود آمد در آخر  در                                  

قرن چهاردهم با طلوع مشروطيت بود و از آن تاريخ است که فجر تمدن و  ربع اول 
              ّ                                 ای در بنيان سد  جاهليت پيدا شد که سال به سال در  شده و رخنه بيداری ساطع 

                 ّ                            ضعيف برای کسب تمد ن جديد عصری و آزادی آغاز شد  ولو وسعت بود و نهضتی 
ل بسيار ضعيف  ّ              و اگرچه اين تحو  بوده و هست و برخالف آنچه در نظر بعضی                

ايم و دقايقی بيش از صبح  پيش نرفته نمايد هنوز از هزار قدم پنج قدم      ّ      متجد دين مي
و هنوز در غالب پيش داريم                                 ّ                 نگذشته و تا طلوع کامل آفتاب تمد ن مراحل بسيار در 

ّ      باقی است شک ی در  نواحی ايران همان روح شاه طهماسب و اجتناب از غير مسلم            
ت مي ّ     اين نيست که آن نهضت قو  آزادی  سياسی و                          ً     گيرد و خواهد گرفت و قطعا  اگر                       

ّ                                        اجتماعی محدودتر نشود طی  دورۀ بين الطلوعين يا تاريک و روشنی تا  طلوع کامل                        
از  گويی کنم اميد آن دارم قبل  اهد شد و بدون آنکه غيبخورشيد خيلی طوالنی نخو

نور تمدن حقيقی در اين مملکت بسط يافته و استبداد و ) ق(آخر قرن پانزدهم
ّ     تعص بات  های  جاهلی راه زوال خواهد گرفت و معرفت و تربيت محدود به قلعه   

سکنۀ  و حوزۀ جوانان آشنا به زبانهای فرنگی نمانده بين مدارس عاليۀ طهران 
خيلج فارس و بلوچستان و اهالی بشاگرد و  واليات دوردست کرمان و سواحل 

  . لرستان و طبس و غيره نيز انتشار خواهد يافت
                                                           ّ           برای دفع شبهه مناسب است گفته شود که اين اظهار من راجع به مد تی که اميد 

ر است  ّ  از تاريکی به روشنايی برسيم شايد قدری حمل بر بدبينی شود و تصو  شود با                                                             
ها که حاال سعی در  تربيت و تزايد عدد مدارس و عدۀ تحصيل کرده بسط تعليم و 

کنم منظور  ممکن است زودتر به سرمنزل برسيم، لذا عرض مي شود  حصول آن مي
ما بايد باشد تنها باسوادی اکثريت مردم و ) محدود(           ّ                من از تمد نی که غايت آمال 

عادات و لباس و وضع معيشت ظاهری آنها به  ديل فراگرفتنشان مبادی علوم را يا تب
   ّ                                تمد ن و فهم و پختگی و رشد اجتماعی و  عادات و آداب مغربی نيست، بلکه روح 
ّ            مخصوصا  خالصي از تعص بات افراطی  روح تساهل و آزادمنشی و آزاده فکری و             ً      

مغربيان و شهامت و فداکاری  و متانت فکری و وطن دوستی از نوع وطن پرستی 
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  . ايم نشده راه عقايد خود است که هنوز به اين مرحله نزديک در 
ل بسط آزادی است برای همۀ طبقات مل ت  ّ                                  ّ  شرايط رسيدن به آن آمال در درجۀ او                                  

ّ        حق  اظهارنظر در امورعام ه و شرکت و دخالت آنها در حل  و فصل  و                             ّ                     ّ آن امور،   
رباب و رعيت مالکيت زمين زراعی برای غير زارعين يعنی اصول ا منسوخ شدن 

        ّ                                               حکومت مل ی به شکل ممالک مغربی و آزادی کامل و حقيقی مردم  قرون وسطايی 
                      ّ                         خود، تربيت و تکامل تدي ن حقيقی خالی از خرافات و  دراعمال حقوق سياسی 

ّ         ّ         موهومات و تعص بات متعد يانه وطن  پرستی حقيقی و عادالنه و با رعايت انصاف و              
پرستی از راه رفاه عمومی و  اين وطن نمو  اعتدال و فراهم آوردن اسباب حصول و

پرستی کاذب  احتراز از وطن عدالت و آزادی که موجد دلبستگی به وطن باشد، 
افراطی که  درادوار  پرستی                            ّ پرستی کاذب و بعضی ظواهر مل ت              ّ وبعضی ظواهرمل ت

ت شعوبيه  ليۀ                              ّ                    ّ         اخير در بين بعضی ملل شرقی شد ت يافته و شبيه به غال  ّ     قرون او        
شايد  گويند و به زبان خودمان » شوونيزم«می است و آن را به زبانهای فرنگی اسال

                  ً                               ّ      توان ناميد و غالبا  مبنی بر خودپرستی و خودستايی مل ی است »   ّ      مل ت بازی«آن را 
ق بر اغيار و برتری براقوام ديگر و غرورتعص ب  با  ّ   افراط و دعوی مزي ت و تفو                                           ّ       ّ                

های آلمان فوق همه در آلمان و ماييم که از که منشأ سرودها و حماسه (         ّ  آميز مل ی 
که افراط درآن  به ناسيونال سوسياليست ) در ايران ميشود پادشهان باج گرفتيم، 

دور از عقل و انصاف و عدالت است بلکه موجب  آلمانی هيتلرتواند رسيد ونه تنها 
ات عظيمۀ مل ی و بين ّ            ّ       مضر  جهت             ّ                    خطرات و مول د خصومتهای افراطی بی المللی و    

. معتدل مقتضای طبيعی اقوام است دوستی معقول و      ّ    ّ البت ه مل ت. بين اقوام تواند شد
آن ترجمۀ فرنگی آن  پسند کردن  ولی اگر از اعتدال خارح شد ولو برای فرنگی

کلمۀ (  برآن اطالق کنيد  باز مستحسن نخواهد بود » ناسيوناليزم«يعنی اسم 
معنی مصطلح بين اروپائيان به حقيقت  بههای فرهنگی و  در زبان» ناسيوناليزم«

و از اين قبيل است گاهی خلط و مغشوش ) پرستی                 ّ پرستی دارد نه مل ت وطن معنی 
تفسير آن به نفع خود و نسبت دادن همۀ بزرگان تاريخی به قوم و  کردن تاريخ و 

ّ                    گروهی از غالت قومي ت و متعص ب خودپسند بعضی ملل  نژاد خود که حاال در نزد         ّ                 
رسد شرط ديگر برای رسيدن به اين  رسيده و می ی گاهی به افراط اندر افراط شرق

             ً               علوم و مخصوصا  صرف قسمت اعظم  اند عبارتست از نشر  نچه گفته آمال غير از آ
وسعت معيشت و راحت و علم و  و بلکه صدی نود عايدات مملکتی برای رفاه و 

      ّ       ها تمد ن عالی  بدين طريق که                     ّ                          معرفت طبقۀ پايين مل ت از دهقان و کارگر و اصناف
  . شود تدريج حاصل مي حقيقی به
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دوست حقيقی سه  ای دانا و با فهم وطن             ً                        ّ بدبختانه فعال  در مملکت ما گذشته از عد ه
                                                ّ        ّ          متضاد و مختلف وجود داد که هرسه موجب دور ماندن مل ت از تمد ن حقيقی و  طبقۀ 

ّ                 يکی طبقۀ عوام و متعص ب و منهمک در ظلم : رشد است ت که تابع پيشوايان جاهل                    
ّ     و متعص ب و               ّ                                  ً             متظاهر به تدي ن و عاری از روح ديانت حقيقی وغالبا   دنياپرست و       

                 ّ                                    هستند، و ديگری مل ت پرستان جاهل افراطی که در نسبت همۀ  طالب منافع خويش 
ترجيح صفات و کماالت ايرانی بر مواهب  اقوام ديگری  مفاخربشر به قوم خود و 

                           ّ                مملکت و ملت خود را منبع تمد نها و علوم عالم          ّ  نموده حت ی تناسب  اغراق بی
گيرند و گاهی هم اين دعاوی وسيلۀ  نمی ای  شمردند و جز اثبات جهل خود نتيجه می

ّ          ّ       قبول عام ه برای مد عيان می م آن . شود         ّ      طبقۀ سو  مآب خودپرست و  زمره فرنگی       
و ) ه هر وسيله که باشدب(  عقيده و ايمان است که جز تحصيل پول  پرست و بی منفعت

يادگرفتن زبان خارجی  ها و ميل به  جمع مال و  عيش و اخذ ظواهر زندگی فرنگی
ر و يا در صورت ) نه برای کسب علم( ّ                و مسافرت موق ت و مکر  اسکان دائمی به              ّ      

ندارد و  اروپا و آمريکا هوسی نداشته و به هيچ چيز از معنويات اعتقاد و دلبستگی 
ت و فداکاری در راه خير به وطن و مل ت      ّ          البت ه از شهامت ّ                                   ّ  و استقالل نفس وعز                 

ر چنانکه اشاره شد استثناهايی . عاری هستند خود  ّ                              البت ه در طبقۀ تربيت يافته و منو                            ّ    
ّ                                  ً ذالک آنان که دارای حس  فداکاری و حيثيت انسانی هستند فعال   مع شود  هم پيدا مي                     

خود نفرت داشته عاشق فرنگی و             ّ        بسياری از مل ت و وطن  معدود و محدود هستند و 
اين قبيل .                     ّ                   هستند و حقارت نفس مل ی بر آنها غلبه دارد آداب و عادات عارضی آنها  

آنچه ممکن است از ايرانيت دور بوده و  اشخاص ميل دارند زن و فرزندانشان 
ّ        ّ                        ظواهر کم اهم يت و حت ی نامطلوب و جلف فرنگيان  ّ  را اخذ کنند و بچ ه             های آنها از                 

گاهی در مقابل مالمت  زبان فرنگی آموخته و فارسی درست ياد نگيرند و  کودکی
جهل خود                         ّ                                   برای بيسوادی در زبان مل ی خود خط فارسی را مشکل شمرده و عذر 

االصل را لغات خارجی شمرده  دهند و گاهی هم کلمات فارسی عربی قرار می
ند و اين  مخالفت با آن فرقی بين آنها و لغات فرنگی دارای همان معانی قائل نيست و 

دانند و از دشمنی با عرب وترک دم  کلمات را جزو وطن پرستی خود می نوع 
  . شمارند قوم و خويش آريايی فرنگيها مي زنند و خود را  می

       ّ                       ّ                                        من البت ه معتقد به لزوم اخذ تمد ن غربی  و علم و معرفت و کماالت و تربيت و 
  ّ                        حب ات و مستحسنات اوصاف ملل                        ّ     مطلوب و ضروری و بلکه حت ی مست فضائل 

                                                    ّ  آرزومند آنم که زبدۀنفوس تربيت يافتۀ ما آداب و سنن مل ی      ّ            متمد ن هستم، ولی 
حفظ کند و آنها را حقير نشمرده با نهايت متانت و  ضرر خود را نيز  مطلوب و بی
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بدون خصومت به ملل ديگر و آداب آنها يا  سرافرازی به رعايت آنها مقيد باشند و 
  . دارند ردن آنها حيثيت  ملی خود را نگاه حقير شم

گاهی درمقال نکوهش برای تقليدکورکورانه ازفرنگيها واخذ همه اصول و 
نها و فرق نگذاشتن بين اصول ضروری وعوارض غير  و عوارض تمدن آ ظواهر 

اگر . گاهی نامطلوب ومضرگفته شده که تمدن تجزيه ناپذيراست  ضروری وبلکه 
توانيد يک  شود و نمي متعلقات آن بالضروره پايبند شما مي همه  آن را اخذ کرديد

                     ً              اين حرف که شايد ظاهرا  منطقی به نظر . رد کنيد قسمت را قبول و قسمت ديگر را 
معقول و تميز آن از نامعقول بسته به  بيايد اساس صحيحی ندارد و اختيار امور 

افراد وملل و  ذوق  شرافت قوت  نفس و قدرت اخالقی و حيثيت و عزت نفس و 
توانند به  مي سليم آنها است و آنها که حس حقارت نفس ملی ندارند  به آسانی 

  . اعتنا باشند عوارض آداب اجتماعی اقوام ديگر بی
چنانکه دو قوم متمدن شرقی يعنی ژاپونيها و هنديها با کمال عزت و شرافت 

اصيل خود و زبان خود اند که اصول تمدن غربی را با حفظ مدنيت  داده نشان 
اند و اين صفت دليل سربلندی  اعتنايی به ظواهر آداب غربيها نکرده اقتباس نموده و 

ترين درجات تمدن و علم  ژاپونيها به عالی. عزت است و سرافرازی و حيثيت و 
را حتی زمين نشستن و طرز خوراک و خط  اند ولی عادات قديم خود  وهنر رسيده

هشت هزار نقش است و تاريخ و سال  حداقل مرکب ازهفت تا مشکل خود را که در 
. کل نفوس آنها باسواد شده است اند و در مدت بالنسبه کمی  و ماه خود را ترک نگفته

» دوانگاری«انگليس به خط  هنديها هم پس اززيستن قريب دوقرن درتحت حکومت 
هندی و تاريخ خود را  اند هم چنين سال و ماه  نويسند و خط التينی را اخذ نکرده می

زندگی اجتماعی خود  درممالک غربی هم بعضی ملل خصوصيات .کنند استعمال مي
قدم تر مردم  کنند شايد از همه ثابت  انگيزی حفظ کرده و مي را به استقامت حيرت

به  انگلستان هستند که پس از دو سه قرن روابط خيلی نزديک با ملل ديگر نزديک 
اند و نه اوزان  لمللی نه امالی مشکل زبان خود را تغيير دادهخود و مراودات بين ا

اگرچه اين نوع ثبات در نظر ديگران مستحسن شمرده (مقياسهای خود را  و 
صفت ثبات ممکن است گاهی جمود خوانده شود، ولی تا ملتهای  اين ) شود نمي

اتی و دارند ميل خواهند داشت تشخيص ملی وخصائص ذ مختلف وجود ذاتی متمايز 
       ّ                                 خاطرتشب ه به ملت ديگری از دست نداده وعزت  فطری يا عادی قديمی خود را به 

که فرنگيها به آن طبيعت پستی نفس نام  نفس قومی را حفظ کرده از روح حقارت 
ذاته جمود تعريفی ندارد و    ّ حد   توان گفت که فی البته مي. دهند احتراز بکنند مي
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ثباتی مفرط و  بی ولی . م ديگربايد پسنديده  باشداستعداد اخذ عادات مستحسن از اقوا
مگردر  سهولت هم نبايد از اوصاف مطلوب شمرده شود،       ّ                  قابلي ت ترک آداب خود به 

ّ                                     مواردی که معايب فاحش و مضر  آن آداب مسلم شده و فوايد مهمۀ کسوت                           
  . انکارناپذير باشد جديد 

پنجه  رانه به زورمندان قوی                                         ّ     چون بعضی از آثار اين حقارت نفس ملی و تبعي ت حقي
حدی که زبان خود را بدون  با ثروت ملل ديگر درطبقۀ جوان ما نمايان است به و 

تعبيرات فرنگی پرکرده و حتی به جای کلمات معمول زبان خود ترجمۀ  جهت به 
کنند و مثال به جای فالنی روز شنبه از طهران  خارجی را استعمال مي فارسی زبان 

طهران را ترک «گويند  حرکت کرد که زبان فارسی است می  به سوی اصفهان
و بدون » نوبۀ خود  به«گويند  مي» هم«است و به جای  که ترجمه از فرانسه » کرد

و هکذا » افزود«گويند  شخصی در وسط بيان  مي هيچ جهتی در دنبالۀ نقل کالم 
مينه اخير حاال   ّ                  جد ی الزم است در اين ز صدتا تعبير ديگر که در اين باب اخطار 

شود موجب  که احداث مي افراط زياد است و رو به شدت است و خلل در زبان 
در مجاورت و  ملل ديگری سربلند و با عزت در دنيا هستند که . تأسف جدی است

          ً کنند وابدا   مي حتی زير تسلط ملت بسيار بزرگ و پر زوروبا قدرتی زندگی کرده يا 
از اين  مثال بارزی . شود ستحاله در بزرگتر ديده نمياز هيچ حيث در آنها اثری از ا

قريب يک (قبيل فنالند کوچک است در مجاورت روسيۀ بزرگ که مدت مديدی 
ّ                                            ً     هم درتحت تبعيت  سياسی او بوده ولی همۀ آثار ملی خود را کامال  حفظ ) ونيم قرن               

  . معرض نفوذ معنوی آن همسايۀ قوی نشده است نموده و 
جمله برای صحبت امروز کافی باشد و بايد برای احتراز از  کنم اين گمان مي

افراطی خاطر حضار محترم حاال سخن را کوتاه کنم و از بيان بقيۀ مطالبی  تصديع 
صرف نظر شود و شايد در صورت اقتضاء و احتمال مورد عالقه  که در نظر بود، 

  .ديگری به عرض آنها مبادرت شود شدن آن مطالب در موقع 
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  خطابۀ دوم 

 
                                                      ّ        در آخر خطابۀ گذشته عرض کردم که من عالوه بر مبحث اخذ تمد ن خارجی   

موضوع آن خطابه بود بعضی يادداشتهای ديگر هم در باب بعضی مواضيع  که 
اگر فرصتی پيدا شود ممکن است از  آن مقوالت نيز سخن بگويم،  ديگر دارم که 

ّ   ولی آقای درخشش که عالقه و توج ه . دموجب ختم کالم ش ناچار  لکن ضيق وقت به                            
موجب تشويق و جرأت من به عرض مطالب و  ايشان به افکار و بيانات من 

رات خودم و اين جرأت هم البته باعث  ّ                                   تصو  مزاحمت زياد خاطر شنوندگان شده و    
.          ّ      مانده مصد ع گردم موضوعات باقی شود تقاضا و اصرار فرمودند که باز در آن  مي

بايد خشنودی خود     ً قبال  . (شود مي ت تقاضای ايشان دنبالۀ سخن تعقيب اينک در اجاب
ّ             را از اين فقره اظهار کنم که تا آنجا که متوج ه شدن طبع و  نشر خطابه سابق من در                                            

ارزروم با زاء  غلط بود كه از اندر نوادر است اگرچه باز  جرايد برخالف انتظار کم
  .)روم با ضاد طبع کرده بودند اجتهاد خود حروف چين ارض         ً   را ظاهرا  به

آزادی : آن موضوعات که در نظر بود شرحی در باب آنها بيان شود عبارت بود از
اينک به ترتيب مجملی دربارۀ هر کدام از آنها سخن گفته .         ّ         وطن ـ مل ت و تساهل ـ 

  :شود
ل ّ  او                                        ّ                      آزادی ـ درخطابۀ گذشته بيان کردم که تمد ن و علم و هنر بشری در :  

عالی آن از يونان ظهور کرده يا در آن قوم کمال يافته است و حاال بايد  مرحلۀ 
ّ                                  علم وهنربلکه آزادی وحب  استقالل و حيثيت انسانی نيز منبعش  بگويم که نه تنها                       

آزادی، اين کلمۀ مبارک و معنی واقعی آن .   ّ          مل ت بوده است همان سرزمين وهمان 
د آزادی سياسی و مدنی و روحانی البته مقصو. است بسيار مورد بحث وتحقيق شده 

ً است که يونانيهای قديم و مخصوصا   جامعۀ مردم است وآن همان چيزی  مردم آتن                                 
  .عمل هم آوردند به آن عالقۀ شديد پيدا کردند و آنرا به مقام 

                                                    ّ            در قرون بعد تا نهضت جديد اروپا ديگر اين نعمت نصيب مل ت ديگری نشد   
                       ً          آزادی به آن معنی که فعال  در اصطالح . ها ضی دورهگاهی دربين روميها دربع بجز 

شود در قرون اخيره در ممالک فرانسه و انگليس اساس  استعمال مي         ّ  ملل متمد ن 
و انقالب ) قرن سيزدهم مسيحی(انگلستان در قرن هفتم  مشروطيت در . گرفت

بيش دنيا را تکانی داده و انظار مردم کم و  عظيم فرانسه در اوايل قرن سيزدهم 
ّ       متمد ن عالم رابه آن معنی متوج ه ساخت در همه جا هزاران سال به چيزهايی  مردم .     ّ                       



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥١٠                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

به آنها انس گرفته بودند که  نامطلوب و ناگوار عادت کرده و در جزو زندگی خود 
غالمان و کنيزان و  آمد، مانند خريد و فروش  منسوخ بودن آنها به ذهنشان نمي
ّ      تبعيت عام ه از  نهای زراعتی به غير زارعين و                 ّ       ّ     وجود ارباب و رعي ت و تعل ق زمي         

زورمند يا  حدود زبردستان                         ّ    درهم شکستن آن اوضاع تسل ط بی. روحانيان و کاهنان
زمين مبدأ تاريخ جديد و  مالدار يا وابستگان به مقامات روحانی در مغرب

يت تحقيق در معنی منطقی و ماه. گويند ای شد که آن را دورۀ آزادی مي دوره آغاز 
ّ                                     خود موضوع بسيار مهم ی است و چون قابل تأويالت گوناگون است  حقيقی آزادی                    

         ّ                                       نيست و حت ی در ميان اهل فضل و معرفت  اشخاصی پيدا  فايده  بحث در آن بی
                    ً                     صالح و فساد آزادی اصال  ترديد دارند و آن را  شوند که در خوبی و بدی و  مي

ی که بزرگترين نعمتی است که آزاد به عقيدۀ من . کنند مسأله غامضی فرض مي
و بدون آن رشد افکار و                                         ً         خداوند به نوع انسان بخشيده ضروری و ذاتا  الزم است 

ّ       عقل ميس ر نيست است و تنها قيدی که  البته  آزادی بدون قيد و شرط مطلوب و مفيد .       
تصريح نکرده  بالبداهه الزم است عدم تجاوز به حقوق ديگران است که به نظر من 

به  ين قيد بدان ماند که گفته شود غذا برای وجود انسان الزم است مشروط ا. است
در بعضی افواه اين حرف جاری شده که بدون  رشد . آنکه مخلوط به سنگ نباشد

ّ     مل تی آزادی برای آنها جايز نيست و مضر  است کافی در                                   ّ   .  
 اين سخن اگر قول اشخاصی است که خود در فقدان آزادی منفعت دارند غرض

واضح است و هميشه نظير اين نوع داليل برای حفظ سلطۀ قديم در کار بوده  گوينده 
کنند و  غرض از روی عقيده چنين اظهاری می گاهی هم اشخاص بی ولی . است

شود  و عقل جز با تجربه                ً             بدون آزادی اصال  رشد حاصل نمي غافل از آن هستند که 
 ّ      ّ                         ي ام مظف رالدين شاه که مردم جنبشی در اواخر ا. رود نمی ولو ناقص رو به کمال 

کردند و البته درباريان و  مملکت استهزاء مي برای تحصيل آزادی کردند بزرگان 
سلطۀ پادشاه راضی نبودند و يکی  اعيان به کسر کردن و محدود نمودن خردلی از 

که برای گفتگو دراين  شدگان تحصيل کرده در اروپا در مجلس درباری  از تربيت
مشروطيت برای  و تقاضای مردم منعقد شده بود با کمال استخفاف گفت که موضوع 

بعضی  از . ايران مثل آنست که جوشن رستم را به يک طفل شش ماهه بپوشانند
غرض در همين زمان خودمان نيز شنيده شده که عدالت  اشخاص عاقل و بی

شود و  ج مياز آزادی است و آزادی بدون عدالت موجب فساد و هرج و مر تر  مهم
اين حرف با منطق سازگار . آزادی باعث سعادت و رفاه مردم تواند شد عدالت بدون 

فرض آزادی  سياسی افراطی بدون . کند استدالل عقلی دوام نمی نيست و در مقابل 
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محال نيست و البته آزادی بعضی قيودی معقول و معتدل و  عدالت اجتماعی و مدنی 
رفته در همان قيد عدم تجاوز به حقوق و آزادی  هم روی غرضانه الزم دارد  که  بی

وجود عدالت و بسط و تکامل آن بدون آزادی        ّ      لکن حت ی فرض . ديگران جمع است
  ّ        مد عی چنين  توان به در مقام بحث مي مجال و ممتنع است و ) نه خيال(در دايرۀ عمل 

ارجی سخن واقعيات و وجود خ عقيده گفت که فرضيات وهمی را کنار گذاشته از 
ممکن است وجود                                           ّ          در دنيا ممالکی هست که  درآنها آزادی تا حد  کمالی که . گويد

معنی  به ای آزادی  دارد و عدالت هم  موجود است و البته ممکن است درجامعه
ولی آيا شما يک . متعارفی وجود داشته باشد و عدالت مفقود يا ناقص باشد

اگر . جا آزادی نباشد ولی عدالت برقرار باشدرا در دنيا سراغ داريد که  آن اجتماعی 
البته تکامل آزادی . کند کرديد حرف شما معنی و مفهوم پيدا مي چنين جايی را پيدا 

بعضی اوقات البته در استفاده از آزادی سوء . دهد مي تر  تدريج نتايج مطمئن به
ً استعماالتی هم شده است و غالبا   مردم از سيرت کارها باعث ارتجاع و نفرت  همين                               

ممالک مختلف اين وضع و حالت  شود و در زمان خودمان هم در  آزادی شده و مي
و طرفداران حکومت  را مشاهده کرديم و گاهی ديده شده که دشمنان دموکراسی 

آن سالها  اند و يا از وقوع              ً                                 فردی يا عمدا  خودشان آن  افراطها را تحريک کرده
نی برای ادامۀ واهمه های دروغ و اعمال قدرت اند و در واقع دکا استفاده کرده

اند که گاهی خالی از دخل  عمده هم نبوده  سلطه و بگير و ببند  خود باز کرده و 
تيراندازی چند نفر بابی . شوند وقت به بسته شدن آن دکان راضی نمي است و هيچ 

استبدادی خيلی به درد او و دستگاه ١٢٦٨ناصرالدين شاه در سنۀ  نادان و غافل به 
خواهانه را و هر آنچه را که  هر جنبش آزادی و عدالت وی خورد و ساليان دراز 

از اين . کردند پنداشتند به نام بابيگری تعقيب مي مي برخالف منافع شخصی خود 
ّ   نکته نبايد غافل شد و هميشه بايد توج ه  داشت که آزادی وسيلۀ تمرين و تکميل                                    

       ّ            مرور اي ام آن جماعت   اينکه به مخلوق خدا انتظار  برای دادن آزادی به. تجربه است
به يادگرفتن شنا در آب  تر و با رشد شوند شبيه آنست که جوانی که ميل  عالم و کامل

او شنا کنند و  دارد کنار استخر بزرگی پر از آب بايستد و شناگران ماهر جلو چشم 
ياد  ت حرکات شناگران شنا به او اجازۀ رفتن به آب داده نشود تا با مشاهده و مراقب

حان باشد در آخر باز ا ولين روزی که . بگيرد                              ّ                     ّ             اگر آن جوان سالها ناظر عمل مال 
تدريج در آب  کم عمق داخل نشده و دست و  شود و تا به بشود غرق مي داخل آب 

  . گيرد نمي پايی نزند شنا ياد 
شده و در  بدبختانه با کلمۀ آزادی هم درگذشته دربعضی ممالک خيلی بازی
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           ّ                                                         جای عالم حت ی مستبدترين مديران امور نگفته که در آنجا آزادي نيست و با  هيچ 
اند بلکه هميشه دعوی آن بوده و  صداقت به فقدان آزادی اقرار نکرده شرافت و 

آزادی کامل وجود دارد و گاهی چنانکه در موقع تأسيس  هست که در آن کشور 
رخالف حقيقت اعالن آزادی هم بدون قصد ب دوما در روسيه برای اغفال مردم 

                     ً      ً         اعتقاد و اعتمادی ابدا  و اصال  نداشتند    ّ                        حد ی که ديگر مردم آن اقليم  اجرای آن شده به
طوری که اگر  کردند، به نمي ها باور  و به هزار سوگند و تأکيد هم به حقيقت وعده

ً                                درآن ممالک روزی واقعا  و براستی وعدۀ آزادی حقيقی داده  کسی باور شد  مي                      
ر آمدن گرگ به دروغ، عاقبت وقتی که  نمي ّ                                   کرد و مثل قصۀ فرياد مکر  هم       ً واقعا                         

آن ممالک آزادی را  گاهی در . کنند گرگ بيايد به راست بودن آن يقين نمي
کنند و حقيقت آنست که منظور  وضع موجود صدق کند تفسير مي که به طوری  به

ه در بعضی از نقاط عالم  مانند سوئد و آزادی حقيقی است ک خواهان  اصلی آزادی
جا بايد آن نوع آزادی بالتمام خواسته  دارد و همه هوالند و انگلستان و غيره وجود 

نمونه داشته باشد نبايد آن را آزادی ناميد و  شود فرقی با آن  شود و اگر آنچه داده مي
نيستی نيز به بسيار استبدادی کمو قبول کرد و راضی شد چنانکه حاال حکومتهای 

  . دهند خود اسم حکومت دمکراتيک خلق مي
لی در لغت به معنی زادگاه و مسکن انسان و  ّ                                         وطن و مل ت ـ اين دو کلمه که او                      ّ        

می  ّ    دو  در اصل به معنی دين و  مذهب بوده در اين عصر به معنای ديگری استعمال   
به ايران آمده شوند و هر دو لفظ به اين معانی فعلی از مملکت عثمانی  می شده و 

  . است
                                                    ّ      ّ        وطن به معنی سياسی آن عبارت است از قطعه زمينی با سرحد ات معي ن که در 

حکومت واحدی و قلمرو دولت يا پادشاهی باشد و سکنۀ آن تابع قوانين  تحت 
نکه  منافع و زيان و غم و شادي شريک باشند، قطع نظر از آ مشترکی بوده در 

  ّ            ات صال و پيوند . ک يا نژاد مشترک باشند يا نباشندمشتر دارای دين مشترک يا زبان 
و دلبستگی آنها بيشتر موکول به رفاه و آزادی  آن مردم به وطن خود و به همديگر 

رضا و رغبت در آن اجتماع زيست کنند  درآن ملک است که موجب آن باشد که به 
مختلف بوده هستند که از نژاد  در بسياری از ممالک آزاد جماعاتی . و خوش باشند

االصل  قومی فرانسوی نژاد با  درکانادا مردم انگليسی. ولی هموطن وفاداری هستند
در سويس سه  . زنند کنند و هر کدام همان زبان اصلی خود را حرف می زندگی مي

» هلوتی«  قوم مختلف دارای سه يا چهار زبان ساکن هستند که همه تحت عنوان 
مذهبی  سکنۀ مملکت آلمان از دو فرقۀ . خود دارندعالقه و دلبستگی شديدی به وطن 
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ّ            مسيحی و مرک ب بوده و مع ّ   اهالی مملکت بلژيک مرک ب . ذالک قوم واحدی هستند                                
ها که                              ً                                     دو قوم مختلف با زبانهای کامال  مختلف هستند با حقوق مساوی يعنی والون از 

بان فالمانی زنند و فالمانها که بيشتر از نصف سکنه هستند به ز حرف می فرانسه 
در مملکت فرانسه در نواحی برتانی . گويند سخن مي) هوالندی قسمی از زبان (

زنند، ولی غالب آنها زبان فرانسه  زبان برتونی حرف می قريب يک ميليون نفر به 
  :سه قوم با سه زبان وجود دارد در جزيزۀ بريطانيا . فهمند را هم مي

و سکوتالندی که زبان بيش از صد و انگليسی که زبان قسمت اعظم سکنه است 
هزار نفر است و قريب به هفت هزار نفر از آنها فقط همان زبان را استعمال  سی 
بيش ) به فرانسه گال(دانند و زبان ولش که در قسمت ولس  انگليسی نمي کنند و  مي

                                          ً گويند و قريب دويست هزار نفر از آنها منحصرا   آن سخن مي با  از يک ميليون نفر 
اين ارقام مأخوذ از کتاب . دانند کنند و انگليسی نمي مي همان زبان را استعمال 

زبان ولش زبان کلتی است که در . کوهن است تأليف ميه و » السنه عالم«معروف 
صغير و آن نواحی که پايتخت حاليۀ                                ّ           قرون قديمه در انحاء اروپا و حت ی در آسيای 

در همۀ ممالک مذکور . است تشار زياد داشته آن واقع است ان ترکيه يعنی آنقره در 
زبان آريايی وجود  در هندوستان بيش از صد . در فوق زبان رسمی وجود ندارد

زبان ادبی  زبان از آنها  ١٦يا  ١٥                    ً ميليون نفر است و اقال   ٢٩٠دارد و زبان قريب 
و زنده و در قسمتی از مملکت زبان رسمی است و چندين زبان دراويدی در 

ميليون نفوس با آنها حرف  ٧٢مملکت موجود است که عمدۀ آنها چهار تا است و  آن 
همۀ آن زبانها ادبی و مستعمل است و يکی مزاحم ديگری نيست و اگرچه  زند و  مي

ر شده هيچ نوع اجباری برای غلبه آن برساير  زبان هندی زبان  ّ                                          رسمی دولتی مقر               
در . مسلم است و مزاحم هم نيستند عربی و کردی زبان در عراق هم . زبانها نيست

چنين بلوچستان ايران دو نژاد  پاکستان است و هم بلوچستان هندی که حاال يک ايالت 
از نژاد ايرانی بوده و زبان ) بلوچی(يکی  کنند که     ّ                          بکل ی متباين پهلوی هم زندگی مي

هند هستند  از نژاد دراويدی جنوب            ً ها که اصال   االصل دارد و ديگری براهوی ايرانی
                ّ           آريايی دارد و حت ی از السنۀ  و زبانشان نه زبان آريايی است و نه قرابتی با زبان 

ميليون از مصريها  در مصر قريب يک ميليون و ربع . هند و اروپايی هم نيست
  . مسيحی هستند و باقی مسلمان

ها تا دويست سال پيش  قبطی(های بومی مصرند  ها قبطی اکثريت مسيحی
در لبنان ). زدند و زبان عربی غلبه نکرده بود خصوص خود را حرف میم زبان 

                                                ٌ         نفوس مسيحی و نصف ديگر مسلمان هستند که قسمتی معتد به هم از        ً     تقريبا  نصف 
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از ) قريب پنجاه هزار نفر(و عدۀ زيادی هم ) نفر ١٥٠٠٠٠  قريب (آنها شيعه هستند 
در آنجا وجود ) پرستند هللا را مياسمعيليه که الحاکم بامر ای منشعب از  فرقه(دروز 

  . دارد
   ً            مثال  در ايرالند  .                                   ّ         ّ      البته در بعضی ممالک دنيا دين تا حد ی اساس مل يت است  

                                  ّ   نجا غالب  است مذهب کاتوليک حافظ مل يت  که با آنکه زبان انگليسی در آ ) جنوبی(
ست درصد نفوس آن مسلمان ا ٩/٨٥در پاکستان هم که . هست اهالی آنجا بوده و 

اهالی هر يک از اين .           ّ               و قائمۀ مل يت آن مملکت است دين بر زبان و نژاد غلبه دارد 
شوند و  و زبان و دين ملت واحد محسوب مي ممالک مذکور در فوق با اختالف نژاد 

انسانی و مدنی و سياسی امتيازی به  دانند و در حقوق                    ّ    خود را از همان مل ت مي
  . همديگر ندارند و مساوی هستند

و يهوديان ايرانی ) از ارمنی و آسوری(سال قبل مسيحيان ايرانی  ٥٠در ايران تا 
عه مي   ّ  حت ی  ّ      زردشتيان را ملل متنو  ناميدند و هنوز هم تحت اين عنوان يا اصطالح                     

مشروطيت ايران با هزار .                       ّ       مخصوص در مجلس شورای مل ی دارند اقليت وکيل 
                               ً ايفه در مقابل قانون مملکتی اصوال  اتباع ايران را از هر ط زحمت مساوی بودن 

  . برقرار نمود
گاهی نسبت به وطن دوستی بعضی از طوايف و فرقه های ايرانی اظهار شک و 

  . کنند ظن شده است و دليل  آن را تمايل آنها به بعضی از دول خارجی ذکر مي سوء 
 البته در موقع جنگ های ايران و عثمان در قرون سابق احساسات دوستانۀ

گاهی هم سبب مهاجرت . توان انکار کرد ايران را نسبت به عثمانی نمي های    ّ سن ی
آذربايجان به اصفهان را دور کردن آنها از ممالک مسيحی  دادن ارامنۀ جلفای 

حاال هم در . اند دولت مسيحی مجاور فرض کرده نزديک و بيم تمايل آنها را به 
     ً ظاهرا  . ای مختلف وجود داشته و داردزبانه مملکت ما عناصر و اقوام و مذاهب و 

و ) ارمنی و آسوری(هزار نفر مسيحی  مذهب و قريب صد                     ّ بيش از يک ميليون سن ی
ّ    پانزده هزار نفر زردشتی و عدۀ زيادی از اهل حق  و  و ) صبه(عدۀ کمی صابئی                                             
  ... چندين هزار نفر شيعۀ اسماعيلی جزو نفوس ايران هستند

                              ّ              ان و نژاد ادنی خللی به وحدت مل ی ايران و وطن همۀ اين اختالف مذهب و زب
شرط عدالت و آزادی و رفاه اجتماعی و اگر  رساند، فقط به آن ايرانيان نمی پرستی  

ن اختالف مذهب و زبان نخواهد  گونه نگرانی از آ باشد جای هيچ اين شرط موجود 
  . رانی  نيستنسبت به پروتستانت های آن مملکت نگ بود چنانکه  حاال در فرانسه 

ولی در قرن شانزدهم مسيحی که آنها مورد آزار بودند نگرانی بوده و شب 
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ها را قتل عام کردند و در همين  مسيحی که پروتستان ١٥٧٢بارتلمی در سنۀ  سنت 
ّ              لغت الروس فرانسوی صفحۀ ننگين تاريخ تعص ب در فرانسه،  کتاب معروف                                      

نژاد و زبان ادنی تمايلی به  های آلمانی اروپا نه سويسی در موقع جنگ . شمرده شده
فرانسه و همۀ آنان مملکت  زبان نسبت به فرانسوی های  آلمان نشان دادند و نه سويسی

ّ                       خود را که مقر  آزادی و عدالت است بر  همۀ ممالک خارجی مجاور خود ترجيح              
شود، ورنه وطن  عدالت قائم مي دهند پس وطن پرستی حقيقی براساس آزادی و  مي

ّ                 کند و حب  وطن گرچه حديثی  پرستی اجباری ريشه پيدا نمي است صحيح، طبع         
يت در زبان و دين خود  ّ                      انسان هم راحت و رفاه و  عدالت و آزادی و حر  در اقامتگاه                                           

و  دهد  خواهد و به آسانی به مردن به سختی و ظلم و سلب آزادی تن در نمي خود مي
. کند کند ولی با ظلم  دوام نمي وام ميپيشوايان ما گفته اند که مملک با کفر د

قباديانی بلخی که افتخار ايران و شاعر سخنور  با ايمان فارسی است  ناصرخسرو 
بودن يعنی هفت امامی بودن از وطن خود آواره شد و خانمان او  به سبب اسماعيلی 

ّ                                      امرای  متعص ب ويران و تاراج کردند و او به بدخشان  را به حکم روحانيان و            
) افغانستان(آباد و جرم کنونی  يمکان در حوالی فيض ريخت و در درۀ کوهی به نام گ

پانزده سال بود به عسرت و سختی و تنهايی  هرحال بيش از  بقيۀ عمر خود را که به
   :دلسوز شکايت کنان گفت و عزلت و غربت در آنجا گذراند و با نالۀ 

 
ی      ّ       در بلخ ايمنند زهرشر   باره  زن زد و لوطی و خوار و د می                       
 از خانمان کنندت آواره       ور دوستدار آل رسولی تو 

 پير و جوان و طفل به گهواره     آزاد و بنده و پسر و دختر    
 کردندمان نشانۀ بيغاره           بر دوستی عترت پيغبر 

  
چنانکه معروف است فردوسی را هم به عنوان اينکه رافضی است از دفن در 

های عادالنه برای                           ّ      خسرو انوشروان که بقدر مقد ر آئين. مسلمانان مانع شدند تان قبرس
باز قريب ) اگرچه نسبت به مانويان و مزدکيان تساهلی نشان نداد(  رعايا جاری کرد 

استحکام و با آسايش کرد و خسرو پرويز که مملکت ايران را  سال سلطنت با  ٤٨
يمه کرد و سوريه و فلسطين و مصر و قسمت فتوحات عظ العاده داده و  وسعت فوق

ّ          بوسفور و پشت ديوار قسطنطنيه مسخ ر ساخت و  بزرگی از خاک روم را تا تنگۀ                                
رعايا، عاقبت به دست خود ايرانيان  درنتيجۀ ظلم زياد و اسراف و جمع مال از 

ساله فرانسوا ژوزف با   ٦٨دولت امپراطوری اتريش تحت سلطنت . هالک شد
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صدی پانزده نبودن                                        ً        عناصر و زبان و اقوام قلمرو او و تقريبا  بيش از  وجود اختالف
ّ             قوم حاکم بر پايتخت يعنی آلمانی نژادها از کل  نفوس مملکت  که ) ميليون نفر  ٤٥(                                          

و                                   ّ                                  قريب شش ميليون بودند در همۀ آن مد ت به قدر کافی دوام و استحکام داشت 
ل اروپا درهم نمي ّ                 بدون صدمۀ اساسی جنگ او  چه سياست . ماند ت و پايدار ميريخ                      

پادشاه و آن دولت براساس تساهل و مدارا و توافق و آزادی بود و بنابر آنکه  آن 
و (ام  در کتابی خوانده بودم و حاال درست خاطرم نيست کجا ديده وقتی در جوانی 

ن         ّ                                        مجلس مل ی آن مملکت نه قوم از اقوام مختلف قلمرو آ در ) يقين قطعی به آن ندارم
ن  نه زبان بودند و به هشت زبان از آنها در آ امپراطوری وکاليی داشتند که دارای 

  .بود که عدۀ آن قوم بالنسه کم بود شد و فقط زبان روتنی استثناء  مجلس نطق می
بازی افراطی که در بعضی از ملل شرقی در قرن جديد پيدا شده و        ّ اين مل ت
آثار سرايت آن به ايران هم در بعضی  مزاج غير سالم است و بعضی اوقات عالمت 

خواهم بگويم لغو و خطرناک و  شود هيچ مناسب تقليد نيست و می مي محافل ديده 
برای مملکت ما                                      ً موجب خطر و خصومتها تواند شد و مخصوصا   مضر بوده و فقط 

) کولتور(خاک و ايرانيت و وحدت ايرانی و وحدت آداب  که بر پايۀ وطن مشترک و
هات جاهالنه و احداث  اريخ و تاج وتخت و وحدت ت ّ                    پادشاهی مت کی است بعضی تفو                ّ          

ها چشم بسته گاهی به عرب و  بعضی. نيست                            ً     نفاق و دوتيرگی و اختالف ابدا  صالح 
ّ     ها و تعص بات  آنکه اين نوع افراط کنند گذشته از  ترک طعن کرده و بدزبانی مي        

کرده منافات دارد و از  يج مذموم با روح اسالم که برادری بين مسلمين را ترو
  ...خطرناک است جوهر عالی اسالم دور است برای سياست داخلی نيز فوق العاده 

خصومت به عرب برای اينکه بيش از هزار سال قبل به خاک ما هجوم آورده بودند 
دينی مبنی بر توحيد با مبانی عالی و پرفضيلت و زبانی پر ثروت هم همراه  و 

آن  اند به بهانۀ اينکه در اين زمان اشخاصی از  رانی را پرمايه کردهاي آورده و زبان 
مجادالت و اختالفاتی دارند دور از عقل و سياست است و برای  قوم نسبت به ايران 

حاکمۀ يک مملکت عربی يا گاهی يک فرد جاهل از آنان  يک ناسازگاری با هيأت 
ات ايران تا سواحل آتالنتيک و                ّ اقيانوس از سرحد   سنگی به تمام قوم عرب را مانند 

و بيش از پنجاه ميليون نفر نفوس را        ّ             طور ات صال بسط دارد  اواسط قارۀ آفريقا به
درواقع اظهار کراهت به آمدن  شامل است انداختن و توهين کردن شايسته نيست و 

ّ      عرب به ايران در سيزده قرن پيش نوعی اظهار تأس ف بر  قبول دين اسالم و                                             
عقلی و  ن در کيش قديم است که ترجيحی است بدون مرجع منطقی و آرزوی ماند

آميز به اقوام ترکی زبان که از شمال  های خصومت هم چنين طعن. انصاف
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سيبری تا بالکان در قريب نه هزار کيلومتر زمين انتشار دارند و بر طبق  شرقی 
ه هرحال کمتر تر ب تر و معتدل ميليون نفرند و به حساب دقيق ٥١  احصائيۀ رسمی 

سزاوار نيست زيرا که جلب خصومت اقوام زيادی منبسط در  ميليون نيستند  ٥٠از 
ّ                    جهت وداعی مهم نه تنها مضر  است بلکه با مالحظۀ  هزاران فرسخ از زمين بدون                          

صدی نود آنها مسلمان هستند موجب اختالف  اينکه اغلب آن اقوام و شايد بيش از 
  .بين مسلمين است

فارسی عربی                                        ّ          همين بدعت تصفيۀ زبان فارسی وافراط درضد يت با لغاتبدبختانه 
          ّ                                  ای از متجد دين شايع شده نه تنها افتراق ما را  که چندی است در بين طبقهاالصل 

هم  زبانان همسايه زيادتر نموده و ما را نسبت به   ّ                        مل ت افغان و پاکستان و ترکی با 
زبان هم که تا حاال زبان فارسی  وترکی زبان کند، خود ايرانيان عربی مي پاک بيگانه 

فهميدند حاال  تر مي واسطۀ اشتراک در بسياری از لغات سهل به فصيح ادبی را 
فهمند و به زبان رسمی بيگانه  زبان عجيب تازه را نمي تدريج  سواد آنها به اکثريت بی

شرقی هم نزديکتر شود  در صالح جامعۀ  زبانشان به ملل اسالمی هر چه . شوند مي
سعی شود زبان فارسی در بين ملل غربی و  جای آرزو است اگر . و اسالمی است

  .عمومی تعليم شود طور  بيشتر و بلکه به... ملل عربی و ترک 
معلوم نيست که چرا درصورتی که وزارت خارجۀ ما به خارجيانی که چند سال 

ّ                ب حق  تابعيت ايرانی اند در صورت تقاضای آنها  اغل          ّ              ايران توق ف و اقامت کرده در     
ّ       لغات عربی که هزار سال درايران توط ن کرده دهد به  مي ّ             اند حق  ايرانی شدن                                        
  .دهند نمي

ولی باز بايد بين .                   ّ                                    البته ما به هيچ مل تی نبايد خصومت و کينه زياد بپرورانيم
شرقی و اسالمی و ملل غربی قدری فرق بگذاريم و اين دو گروه اقوام را يعنی  ملل 

زيرا که اگر از ملل شرقی . شرقی را نبايد مقايسه کرده و به يک چشم ديد و غربی 
ايم بعضی ملل غربی از دويست سال به اين  صدماتی خورده ما در گذشتۀ قديم 

و هر زخمی به سرعت و . اند و معنوی به ما کرده        ّ                ّ  طرف تعد يات گوناگونی ماد ی 
      ّ                       در تسل ط جابرانۀ خود بر اقوام از آنها  پذيرد و هنوز بعضی   سهولت التيام نمي

آميز آن را در  اخبار فاجعه چنانکه همين روزها . اسالمی اصرار و مداومت دارند
همدری با اقوام  کنيد و ما گذشته از جهت جامعۀ اسالمی بر اثر  جرايد مالحظه مي

اين  توانيم آن ظالمان را با  ايم نمي                    ّ                        شرقی چون خود نيز مد تها گرفتار درد آنها بوده
. مظلومان به يک جشم ببينيم و استعمارگران را به معنی تمام برادر خود بخوانيم

که در ترکی  - کولتور(که هم از اين جهات و هم به سبب آداب مشترک  اينست 
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                                                ً هزار سالۀ بين ما فرق عظيمی بين ملل شرقی و مخصوصا  ) اند گفته عثمانی حرث 
يم، البته باز  بدون اينکه در خصومت کن مغربيان متجاوز حس مي اسالمی و بعضی 

مي ّ   و کينه نسبت به دو    .                                      ّ               افراط ورزيم يا از اخذ آثار مستحسن تمد ن آنها بپرهيزيم ها                  
مايه از آداب و زبان  بعضی از جوانان مجذوب ظواهر مدنی مغرب و مغربيان و بی

در مقام          ّ                                                       تاريخ مل ی خود در نهايت غفلت از اين جهانی اشتراکی و افتراقی گاهی و 
ّ      محاج ه با  گمرک لغات فرنگی به زبان ما در غير  قيد و بند و بی مخالفين ورود بی    

گويند چه فرقی دارد اگر به جای کلمۀ خارجی فرانسوی  قطعی مي موارد ضرورت 
و حتی پای !!! کنيد آن هم خارجی است استعمال مي االصل  کلمۀ فارسی عربی

شود  بودن لغت فرانسوی به ميان کشيده مي ايی نامه و هندواروپ بودن لغت(!)  سامي
  ! و مغالطه و استدالل سوفسطايی هللا از اين غفلت  سبحان. که ديگر چه عرض کنم

من وقتی در اين باب و مضحک بودن ترجيح کلمات فرانسوی يا روسی که به 
از     ّ                                                               متجد دين از لغات هند واروپايی هستند بر لغات عربی که باز به قول آنها  قول 

است در مقام تشبيه نوشتم اگر يکی از خوانين ايل عرب ورامين قصد  اصل سامی 
از ازدواج با يک دختر از ايل اصانلوی خوار يعنی ناحيۀ  ازدواج داشته باشد آيا 

جای آن يک دختر حبشی را که زبان سامی امهری  همسايۀ خود احتراز کرده و به 
کند به اين دليل که زبان دختر اصانلو ترکی  مي قريب به عربی دارد به زنی اختيار 

 سامی است و قرابت با عربی دارد؟ و دور از عربی است و زبان دختر حبشی 
ما همين داستان آريائی بودن اين و سامی  يکی از بالهای جديد نازل بر مملکت

آن و آلتائی بودن آن ديگری است که از اصطالحات جديد فن زبانشناسی  بودن 
ورد زبان هوسناکان جديد ما شده است و در مقام خود دست کمی  است و مغربيان 

هللا ولی ندارد که هر دو  الدين حيدر و نعمتيان پيرو شاه نعمۀ از حيدريان اتباع قطب 
خود به منازعه برخاسته و قرنها به جان هم  بوده و بی از يک فرقۀ مذهبی اسالمی 

ّ                يافث نزاع موج هی با هم نداشته اوالد نوح هم از سام و حام و . افتادند اند و بايد دعا              
  . دارد کرد که خدا ما را از اينگونه بليات محفوظ 

اگر گفته شود که بعضی از اقوام شرقی و مسلمان نيز در گذشته به ما و مملکت 
. اند درين صورت چه فرقی با متجاوزين عصر اخير دارند    ّ              تعد ی و تجاوز کرده ما 
ۀ تميز و تشخيص فکرها ک گونه  اين ّ                ه به قول علماء جواب نقضی است از انحطاط قو                                          

عقلی صحيح و موازنۀ منطقی است، زيرا که خود مرور زمان از  و فقدان محاکمۀ 
پرست عاقلی نسبت به  هيچ ايرانی وطن. اجتماعی است احکام معقول طبيعی و

دست يافت آن سال قبل به قهر وغلبه به ايران  اسکندرمقدونی که بيش از دو هزار
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پرستان تبريز و مرحوم  دارزنندگان وطن کند که به خارجيان  احساس خصومت نمي
بعالوه درکشمکش با اقوام . کند مي االسالم درروزعاشورا درپنجاه سال قبل  ثقۀ

اما ما . طرفين بوده است ايم و مجادله از  مجاور ما هم گاهی تجاوزاتی به آنها کرده
اگر . است ايم باالی چشمتان ابرو  ولگا هيچ وقت نگفته به ساکنين سواحل نوا و

آن  يونانيان تحت لوای اسکندر به ايران صدمه زدند ما هم کمتر از دو قرن پيش از 
راست است . به خاک يونان تاخته و از هيچ گونه صدمه خودداری نکرده بوديم

         ّ          ايران تسل ط يافتند،                               ً                         يونانيان قريب هشتادسال مستقيما  وصدها سال غير مستقيم در  که 
کن کردن نژاد ايرانی    ّ     ّ                                   حد ی تمد ن خود را اينجا آوردند و سعی در ريشه ولی آنها تا 

عربها هم اگرچه سلطنت . و اختالط را ترويج و تشويق نمودند نکردند، بلکه امتزاج 
ايرانی را از ميان نبردند و فقط دينی آوردند که اساس  بومی ايران را برانداختند قوم 

عرب برعجم بود ولغاتی از زبان آنها که اغلب  ن مبنی بر مساوات و عدم ترجيح آ
  . محتاج اليه بود داخل زبان ايرانی شد

طورکه احترازی ازاستعمال لغات يونانی داخل درفارسی درزبان  پس همان
و ) از پنگان(نداريم مانند پياله و ديهيم وسپهر والماس و درم و دينارو فنجان  خود 
که (کالبد و لنگر وهيون و پسته و نرگس و زمرد و سيم و مرواريد  و قپان و  لگن

همانطور هم الزم نيست که ) اللغۀ ايرانی ذکر کرده اساس فقه پاول هورن آنها را در 
االصل فارسی  سياوش دنبال کرده با کلمات عربی دشمنی با عرب را مانند خون 

ها به خاطر جنگهای هزاران  دشمنی نوع اين . شدۀ خودمان به خصومت برخيزيم
ايرانی را برانداختند در کمتر از  ها سلطنت  اگر عرب. سال پيش منطقی نيست
به استقرار کرد و  های سالطين بومی در ايران شروع  دويست سال بعد سلسله

سلطنت  که ايرانيان  درصورتی. مانده اهالی آن هم عرب نشدند مملکت ايران باقی
ر عهد کمبوجيه برانداختند و ديگر تا دو هزار و پانصد سال بومی مصر را د

دولتی مصری از نژاد مصری و مستقل در آن کشور ظاهر نشد، ولی امروز  بعد 
خواهيم  ولی بعضی از ما نمي. کند به اين کينه با ايران ستيزه نمي کسی در مصر 

خواهيم انتقام  يقادسيه و جلوال و نهاوند را فراموش کنيم و م کينۀ عرب و شکست 
خودمان که از اصل عربی آمده و هزار سال در  همه را از لغات بدبخت فارسی 

ّ                             اينجا توط ن نموده و در آغوش فارسی نمو  کرده اند بگيريم و آنها را اجنبی و          
و کونسولتاسيون و پارانتز  ولی تريبون و بيوگرافی و بيبليوگرافی . خارجی بشماريم

گيومه و تيتر و سن و   و گرامی و پروتست و کادو و تيراژ و و انستاله شدن و سوژه 
سنديکا و کميته و  کالس و ليسانس و سالون و ديپلم و رمان و سانسور و کنفرانس و 
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عرب  . کميسيون و کنترول و پنجاه کلمۀ فرنگی سراپا بيگانه را خارجی  ندانيم
اوات آورد و زبانی چنانکه گفته شد با خود دينی مبنی بر تنزيه و تقوی و مس

بسيار غنی و وسيع که با امتزاج به زبان شيرين پارسی زبانی فوق العاده  بسيار 
دلکش برای ما ارث گذاشت و به زبان ما حالوت عجيبی بخشيد  لطيف و جذاب و 

و غزلهای حافظ و قصايد عنصری و اشعار  که گلستان و بوستان سعدی 
خواهيم اجتناب  لغات آن زبان حاال می ا از های دلربای آنست و م ناصرخسرو نمونه

مغول است که بالی آسمانی  ولی بعضی لغات مغولی را که زبان قوم وحشی . کنيم
بود بی آنکه کمترين  ترين چيزها به پلنگ و سباع درنده  و مار و عقرب  بوده و شبيه

انداختن بر    ّ                                                           مزي ت بشری و فضيلت انسانی داشته باشند و برای تخريب و قتل عام و 
   ّ                                                        تمد ن مثل سيل هولناک به سوی مملکت ما روی آوردند و قابل قياس 

استيالکنندگان قبل نبودند هنوز در زبان فارسی مانند بومی و يگانه استعمال  با 
لغت نوکر و داروغه و سيورسات و غيره و غيره و از آنجمله برای  کنيم مثل  مي

کنگاشستان و جعل شده از کلمۀ مجلس، ) االصل عربی(  اجتناب از لغت فارسی 
  . کنيم کنگاش مغولی را استعمال مي

غرض آنکه به نظر من نغمۀ خصومت با عرب و ترک زبان که گاهی از 
ّ                    شود عالوه بر آنکه موج د اختالف و نفاق بين  بعضی اشخاص خام شنيده مي طرف                     

هم هست؛ اسالمی و همسايه تواند شد ناشی از سوء سياست در داخله  ملل شرقی و 
شد ما همۀ ايرانيان را دارای هر زبان و مذهبی  که باشند  زيرا که چنانکه  گفته 

دانيم و نبايد هيچ وقت اين وهم باطل در  خود می       ّ                     جزو مل ت ايران و برادر وطنی 
غير شيعۀ ايرانی ايجاد شود که جماعت  زبان و غير مسلم و  اذهان اقوام غير فارسی

را بر سکنۀ واليات تحميل کنند  زبان و آداب و مذهب خود خواهند  ساکن پايتخت می
ّ      ممالک که اين تعص ب را  بعضی . و آن واليات را در حکم مستعمرۀ خود بشمارند                

زبان فرانسه  از دو  آلمانها بيش از چهل سال برای برانداختن . داشتند سودی نبردند
در . ماند نتيجه  بی                             ّ                        واليت آلزاس و لورن همه نوع جد  کردند و عاقبت کوشش آنها

گيری شديد برای هضم يک عنصر قومی بدون سر  قرون سابق شايد جبر و سخت
) يعنی ترکها(در مملکت عثمانی سابق که قوم حاکم . داد صدای زياد نتيجه مي و 

نفوس امپراطوری بيشتر نبود و شايد چهار خمس نفوس يا بيشتر  فقط يک ربع 
ً              با عناصر غير ترکی و مخصوصا  مسلمين مدارا قرنها  مسلمان بود آن قوم حاکم                            

ّ                      تا حد ی قابل تحم ل داشت و حتی در هيأت  داشت و با مسيحيان و يهود هم رفتار           ّ     
يعنی (     ً                     غالبا  وزيران ارمنی و اوالح  وزراء هميشه وزيرانی از آن عناصر داشت و 
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وسعت  که در(مملکت وسيع  هرحال مسلمين آن  در کابينه بودند و به) از رومانيها
دولت خود يکدل  با وجود اختالف زبان با ) چند برابر مملکت ترکيه کنونی بود

        ّ  فوران مل ت                 ّ        در عثمانی و تجد دطلبی و  ١٣٢٦بعد از انقالب مشروطيت سال . بودند
در  بازی ترکان جوان تندروی سرکار آمدند که ميل داشتند ساير عناصر و اقوام را 

خصومت   ند و درنتيجه نه تنها با غير مسلمين بهتدريج از بين ببر صورت امکان به
شد و  ميل به افتراق برخاستند بلکه واليات اسالمی هم که به آنها سختگيری مي و 

کردند و از آنجمله عربها و ارناودهای    ّ          شد ت تحميل مي حاکم را بر آنها به زبان قوم 
ر زدن بزرگان و                            ّ          قيام کردند و نتيجه عاقبت شد ت عمل و دا مسلمان ) آلبانيها(

عقالی ترک در استانبول وقتی به خود اينجانب گفت که  يکی از . پيشروان عرب شد
مسيحی مملکت خودمان داريم همه گناه به گردن  در اين گرفتاريها که با عناصر 

استانبول و قسمتی از بالکان را فتح کرد  سلطان دمحم فاتح است که در آن زمان که 
را بين قبول اسالم و اعدام مخبر  نۀ غير مسلم گذاشته و آنها اگر شمشير به گردن سک

آسوده بوديم ولی حاال  شدند وما حاال ملت واحد داشتيم و  کرد همه مسلمان مي مي
به . شود مي ديگر در اين عصر آن کارغير ممکن است و موجب جنگ با خارجه 

ل جهانی و از دست رفتن همۀ ّ                          همين جهت وقتی که بعد از جنگ او  عرب  واليات                               
قسمت  آناطولی ازآن امپراطوری تنهاهمان نشين وغيره وفانی کردن ارامنه در

لی  آناطولی ّ    و کمی از قسمت اروپايی که شايد روی هم رفته بيست درصد وسعت او                                                            
گفتند که حمد خدا                           ّ                    ً   ماند، باز بعضی از همان مل ت پرستان افراطی علنا  مي بود باقی 

اگرچه کردها با عدۀ عظيمی که (  ّ              مل ت متجانس شديم شديم و يک  را که ما خالص 
شباهت نيست  اينگونه عقيدۀ عجيب بی.) مملکت وجود داشتند داشتند هنوز در داخلۀ 

محض خصومت به يکی از رجال ايران در طهران  به آنچه به ناحق و افتراء و 
ايالت حکم  تندرويهای آذربايجانيان گفته بود که آن               ّ      دادند که بر ضد  بعضی  نسبت مي

خاطر سالمت باقی بدن آن را بريده دور  شقاقلوسی در بدن ايران دارد که بايد به 
هيچ وقت  چنين سياستمدار  يقين دارم که اين اسناد بی اساس بود و ما . انداخت

  . ايم نظری نداشته کوته
و  درمملکت عثمانی بعد ازاستقرارمشروطيت بعضی افراطيون ازتاتارستان روسيه 

که از (قاز وارد آن مملکت شدند و شروع به تبليغات تند کردند و يکی از آنها قف
و در » سه طرز سياست«ای نوشته و منتشر ساخت به نام  رساله) تاتار بود تندروان 

تبليغ کرد که برای آن مملکت سه طريقۀ سياست وجود دارد که  آن به عثمانيان 
يعنی همه ی . يکی سياست وطنی عثمانی است :اختيار کنند توانند يکی از آنها را  مي
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می                     ّ         سکنۀ مملکت را يک مل ت دانستن  ّ    و تقويت حس  وطنی در آنها کردن، و دو                          ّ          
     ّ                       را مل ت خود دانسته و مايل به    ّ                                      ات حاد اسالم است که فقط سکنۀ مسلمان مملکت 

م عالقه مندی فقط  ّ                 يگانگی با مسلمانان ديگر دنيا هم باشند، سو  انه به قوم ترک و بيگ                                         
کند که همان  نويسنده سعی کرده بود با استدالالت ثابت . شمردن اقوام ديگر مملکت

م ترجيح دارد ّ             شق  سو     ّ ّ                     اين عقيدۀ آن شخص متعص ب تاتار که چنگيز را .   پرستيد و  مي                     
پيشرفت  برد  هللا عليه و آله مي خود شنيدم که اسم آن ظالم خونخوار را با دعای صلی

ّ                کاهون يهودی فرانسوی در کتاب قص ه مانند خود به های لئون  کرد و سفسطه                              
که در آن چنگيز را بزرگترين سياسی و شاه مرد عالم »    ّ                مقد مه به تاريخ آسيا«  اسم 
وسيلۀ ترجمه به ترکی در بين جوانان ترک رواج گرفت و سياست  شمارد به  می

کان تا که چندی خواب امپراطوری ترک از حدود بال   ّ                      ات حاد اتراک به وجود آمد 
                       ّ             سياست فقط با ظهور و تسل ط مصطفی کمال  ديدند و اين  حدود مانچوری را می

خودمان هم نمونۀ ديگری از اين  در همين زمان .      ً         ظاهرا  متروک شد) آتاتورک(
ق نژادی و از ميان بردن  ّ                        نوع سياست که مبنی بر تفو  نژادهای ديگر مملکت بود در                         

برای تصفيه و يک  دانست ديده شد که  يا می      ّ                           بين مل تی که خود را باالترين ملل دن
ّ                                 نواخت کردن سکنۀ مملکت خود خط  مستقيم را که اقصر فاصله در راه  مقصود                             

اهل  ديگر است انتخاب کرده وقسمتی عمده بيش ازهفت هشت ميليون از يک عنصر
  . وطنشان را کشتار کردند

ايد حمل بر آنچه در باب وضع سياست عثمانيان در دورۀ سابق گفته شد نب
افراطی يا خدای نخواسته طعن بر آن ملت شود که امروز هم دوستی با صفا  انتقاد 

برقرار است و هم اوليای آنها آن سياست اشتباهی قديم را در  در بين ما و آنها 
بلکه محض دلسوزی به آنها و بيشتر برای عبرت  اند  مملکت خود متروک داشته

  . خودمان آن چند کلمه عرض شد
غرض آنکه مملکت دارای عناصرمختلف اگر پيرو سياست عاقالنه باشد بايد 

            ّ                                                       وطن مشترک مت کی باشد و در بين اقوام مختلف خود تبعيضی روا ندارد و به  بر 
ورنه اگر هم .                         ّ      ّ                     همه را جلب کند و رشتۀ ات حاد مل ی را استوار نگاه دارد عدالت قلوب 

                       ّ          رکز قوی ممکن باشد آن ات حاد ظاهری اقوام در تحت حکم يک م   ّ              مد تی نگهداری آن 
  ّ           ات حاد جماهير «اصطالح خودشان  درمملکت روسيه يا به           ً چنانکه فعال  (اجباری است 

چنانکه در دائرۀ المعارف بريطانی در (علوم روسيه  بنا بر اظهار آکادمی » شوروی
لی و. تحت انقياد به يک قدرت مرکزی هستند قوم و نژاد در  ١٦٩) مادۀ روسيه آمده

                    ّ           با اوليای آن کشور مت حد و يکرنگ  چون قلوب آن جماعات به واسطۀ عدم آزادی 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٢٣                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

تکان خارجی يا داخلی از  نيست هميشه در موقع تزلزل بنيان به واسطۀ صدمه و 
وجود اقوام و                   ً پرستان افراطی اصال   -        ّ گاهی مل ت). بيم تالشی ايمن نخواهد بود

کنند  کنند و گمان مي ره انکار میعناصر و زبانهای مختلف را در ايران بالم
ّ                 شوند و متوج ه نيستند که فقط  تندگويی و تندخويی و مجادله آن عناصر هضم مي با            

ّ      تساهل و برادری و توج ه فوق عدالت و  ت  -                     ّ   المعمول به رفاه آنها و آزادی آنها بر قو                                        
گيری و طعن بر ناصحين در  افزايد، نه جبر و سخت مرکزی مي هاضمۀ حکومت 

  . باب اين
خواهم به  تساهل ـ يکی ديگر از مطالب من که فقط به اجمال و اختصار تمام می

اشاره بکنم، آن چيزی است که گويا بهترين لغت برای آن همان تساهل است يا  آن 
ّ                                                      و تحم ل عقايد مخالف خود و درواقع همان جملۀ ارشادی قرآن است  وسعت صدر      

و اين صفت بسيار مفيد و مهم و » عون احسنهيستمعون القول فيتب الذين «: که گويد
  ّ                                                     مت صفين به آن بين ما زياد نباشد و خيلی الزم است که ترويج  ترسم  عالی است ومی

ُ      و تسل ط بر نفس و رياضت و تمرين و تهذيب خ لق و  و تشويق شود و البته مجاهدت                                   ّ     
من  بعالوه وجود آزادی به معنی حقيقی،. است قوی بودن اعصاب برای آن ضرور 

ّ              از اول جوانی و حت ی ايا م صبی وقتی که    ّ                شد ت مانع گفته شدن  اساتيد و علمای ما به                  ّ     
و تکفير بلکه قصد جان کسی را  شدند و طعن شديد  و نوشته شدن بعضی مطالب می

ّ         که چيزی برخالف عقايد مسل م آنها که آن را حق  مطلق و  دانستند     ّ          حت ی بديهی می                        ّ                 
فوق العاده                          ّ             که دليل آنان برای اين شد ت عمل و تندی شنيدم  ديدم و مي کرد می می

ّ                                                اينست که چون راه ما حق  است نبايد به تقرير و تحرير ناحق اجازه بدهيم و                       
          ّ               کردند و حت ی خودم ديدم که  آنجمله تحصيل علم حکمت قديم را هم غدغن مي از 

توان  ت نميگفت که کتاب مثنوی موالنا را با دس مجتهد عالمی بود مي استاد ما که 
  . توان آن را گرفت مي گرفت و فقط با انبر 

گذشت که اگر عقايد ما             ّ                                     هميشه با شد ت ايمانی هم که خودم داشتم به خاطرم می
ّ  حق   است چرا از ذکر و تحرير خالف آن انديشه داريم و فقط بيم از قول مخالف   

ف آن است که مال ما سست باشد و به يک گفتار يا نگارش خال وقتی معذور 
. اين خود عالمت خوبی برای عقيدۀ صواب نيست متالشی شده و درهم بريزد و 

و شنيدن هر طرف مسأله در هر امری                                     ّ خالصه آنکه افکار و عقايد با بحث و رد  
تساهل در ايران وظيفۀ  ترويج صفت . شود و بس تر می پخته وکامل و راسخ

ولتر فرانسوی  و بهتر از کالم پس از وجود آزادی . پيشروان و پيشوايان قوم است
                    ً         ای که شما داريد کامال  مخالفم،  توان يافت که گفت من با عقيده سخنی نمي
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        ّ                                                                حاضرم حت ی جان خود را فدا کنم برای آنکه شما بتوانيد آن عقيده را به آزادی  ولی 
سعدی هم اين را در قصۀ نزاع جهود با مسلمان به اين معنی . کنيد اظهار و تبليغ 

  : کرده که چون اشاره
 گر از بساط زمين عقل منعدم گردد

 به خود گمان نبرد هيچکس که نادانم
  . پس بگذار هر کس حرف خود را بگويد

ّ                                            سخن ما و تصديع طوالنی که حض ار محترم با شکيبائی و حوصله به آن گوش داده                           
. گنجد خسته شدند تمام شد و مخلص عرايض امروز من درچند کلمه مي و 

                                               ّ          اجتماعی و سياسی و روحانی به اعلی درجه و تا سرحد  تجاوز به  زادی ضرورت آ
ّ                                 تمس ک به وطن پرستی حقيقی و راستين و ) تأويل و تفسير آنهم نه با (حقوق غير    

طرف و سعی عظيم   فداکاری در دفاع وطن از يک استوار بودن و حاضر شدن به 
ّ                در گوارا کردن توط ن در آن وطن با  ب رفاه و عدالت و آزادی ـ فراهم نمودن اسبا                 

              ّ                       نژادپرستی و مل ت بازی افراطی و باالخره  برادری با تمام هموطنان و احتراز از 
  .های مختلف عقايد و سليقه قدر مقدور برای مدارا با صاحبان  تساهل کامل به

 
  سؤاالت و جوابهای آنها 

 
ر يونان بوده و از                           ّ   آيد که درجۀ عالي علم و تمد ن د س ـ از بيانات شما چنين برمي

                    ّ       ايم که ايران مهد تمد ن بوده  آيا آنچه ما اغلب شنيده. سرزمين ظهور نموده است آن 
 حقيقيت نيست؟ و آيا يونان مديون ايران نبوده است؟ موافق 

 
لکن . اند شکی نيست                                      ّ                  ج ـ در اينکه ايرانيان يکی از ملل متمد نۀ قديمه مشرق بوده

نها بدبختانه در بين خودشان خبری نمانده و     ّ   تمد ن آ آثار مثبت و علوم مربوط به در 
                  ّ                                             قرون اخيره بلکه حت ی در قرون وسطی هم از اثری کتبی راجع به ادوار  نه تنها در 

نه تنها در دورۀ اسالمی پس از انقراض سلطنت . نداريم قديمه در ايران خبر 
ّ             هم ظاهرا  اط العی از تاريخ                 ّ                ساسانيان بلکه حت ی در عهد ساسانی                ً    قديم ايران مثال  از          ً  

نامه که در آن عصر تأليف شده ذکری  هخامنشيان و ماديها نبوده، ورنه در خدای 
بابکان يعنی دورۀ اشکانيان و         ّ                              شايد حت ی از دورۀ بالفصل قبل از اردشير . شد می

ّ       ّ                           ها نيز اط الع مرت بی در دست نبود و فردوسی در  سلوکی شاهنامه خود که منظومۀ          
و بايد (اشکانيان گويد  فارسی ترجمه شده از خدای نامه است در باب  شاهنامۀ منثور
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   ): نقل از همان خدای نامه عهد ساسانی بوده باشد
 
 ام  از ايشان بجز نام نشنيده« 
 » ام نه در نامۀ خسروان ديده    بيخشان  چو کوتاه شد شاخ و هم « 

 » نگويد جهانديده تاريخشان
  

ّ             ّ   انند کتب طبری و بيرونی و مطه ربن طاهر مقد سی های قرون اسالمی م در نوشته                            
االرب و االخبار الطوال و دينوري و  مسعودی و حمزۀ اصفهانی و ثعالبی و نهايۀ و 

التواريخ و کتب ابن قتيبه و ابن البلخی و ابن الفقيه و ابن الجوزی و بلعمی و  مجمل 
ی از اسامی و عدد و الجوزی و مسکويه و غيره هم فهرستهای بسيار مختلف سبط ابن 

ثبت شده که قريب ) البته به نقل از تواريخ عهد ساسانی(اشکانيان  مدت سلطنت 
در عهد ساسانيان مدت بين اسکندر مقدونی و . دارند سيصد سال با هم اختالف 

شمردند و اين عدد در  سال می ٢٦٦سال بود   ٥٤٧اردشير بابکان را که در حقيقت 
منظور شده است که ناشی از اشتباهی         ّ  طور مسل م  آنها بهتواريخ و حسابهای رسمی 

  . اند التباس کرده             ً                              بوده که بعدا  تاريخ سلوکی را با ظهور زردشت 
ّ                                                                   اط العی که از تاريخ حقيقی ايران قديم از يک قرن به اين طرف کم و بيش در   

       ً ده، مثال  ايرانيان عهد اواخر قاجاربه پيدا شد به نقل از کتب فرنگيها به دست آم بين 
و مرحوم ذکاء الملک و جمله از منبع ) دمحم حسن خان(اعتمادالسلطنه  از کتب 

هاي  شايد غالب ايرانی. معاصر هخامنشيان و بعد از آن است مورخين يونانی قديم 
خين يونانی را هم قبول نمی ای از تربيت          ّ     معاصر حت ی عده ّ                          شدگان حرف مور  کردند              

کردند اگر کتيبۀ  می» غرض«حمل بر  ه و اساس و خالف حقيقت شمرد و بی
قرن اخير خوانده و مندرجات  داريوش در کوه بيستون به وسيلۀ محققين فرنگی در 

آنچه . زياد مطابقت دارد کم و            ً                          شد که عينا  با نوشتۀ هرودوت يونانی بی آن کشف نمي
ان آمده قديم اير عنوان تاريخ  به) خدای نامه(در شاهنامه و نسخۀ اصلی پهلوی آن 

عدم  قول علماء  همه به با اين. ها و اساطيری بيش نيست که حقيقت ندارد افسانه
شود و آثار بنائی ومنقوشات قديم کم و بيش داللت بر  وجدان دليل عدم وجود نمي

                                                  ّ              ای از هنر و صنعت درعهد قديم درايران دارد، ولی البت ه از طرف ديگر  مايه وجود 
ايران قديم تشکيالت دولتی و لشکر نيرومند و . شود میدليل وجود هم ن عدم وجدان 

  ّ                                               حد ی نظم اداری داشته است و کاخهای با عظمت به وجود  تقسيمات کشوری و تا 
ل پيک  ّ       آورد و حت ی داريوش او  ّ                                           منظ م ميان انحاء دور ممالک خود راه انداخته بود          ّ              .
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وجب افتخار    ّ                  تمد ن بايد شمرده شود م های اخالقی هم که از ارکان  بعضی جنبه
پيشوايان دينی قديم در احتراز از  العادۀ سالطين و                        ً          ايرانيان تواند شد، مثال  تأکيد فوق

مقايسۀ يونانيها  با  دروغ چنانکه جارج گروندی در دائرۀالمعارف بريطانی در 
در مقابل  ايرانيها با همۀ ثنائی که  از فضائل و خصال و اوصاف ستودۀ يونانيان 

گوئی  راست د گويد که ايرانيان بزرگترين مقام رادر اخالق و روش به کن ايرانيان مي
قرار  دادند، درصورتی که يونانيان آن صفت را تالی مزايا و صفات نيک ديگر  می
  . دادند می

ليۀ اسالمی و حت ی تا قرن نهم و عهد  ّ               ّ                   خدمات ايرانيان به علم درقرون او                                
                         ّ        گترين افتخار تاريخ اين مل ت شمرده جمشيد کاشی به حقيقت مايۀ بزر الدين  غياث

ّ                  بيرونی و محم دبن زکريای رازی و محم دبن موسی خوارزمی  سينا و  تواند شد و ابن                      ّ            
ل  الدين جمشيد درخشنده غياث و نصيرالدين طوسی و همان  ّ   ترين ستارگان قدر او                    

کرده                   ّ                    يونان در علم و تمد ن چيزی از ايران اخذ  در باب اينکه .             ّ       تاريخ اين مل ت هستند
ّ                         باشد اط العی ندارم و بعضی روايات  ها  آميز مبنی بر استفادۀ افالطون ازمغ افسانه       

و مجموعۀ اشعار مليون ) ؟(جاماسب  يا فيثاغورس از منابع شرقی و تعليمات 
های منسوب به هرمس و  افسانه مليون بيت زردشت که پلين رومی روايت کرده و 

تاريخی ندارند و ما ايرانيان  اد نبوده و ارزش ارتباط او با منابع شرقی شايان اعتم
گذاشته سرافرازی  سينا را دور  الزم نيست که بيرونی و خوارزمی و رازی و ابن

  .خود را مرهون جاماسب بسازيم
قول شما  پرستی افراطی يا به                                ّ آيا از مضمون بيان شما در باب مل ت - س
ناسيوناليسم مطلوب نيست و جزو  طور بايد استنباط کرد که ترويج اين » بازی   ّ مل ت«

  ) بهمن گرشاسبی(نيست؟             ّ  فضائل يک مل ت 
ّ     ّ      ناسيونالسيم لغت فرنگی است که اگرچه معنی لغوی آن تعص ب مل ی است  - ج                                                   

معمول و مصطلح آن در زبانهای فرنگی وطن پرستی است، چنانکه در  معنی 
  گفتند و وطن ميپرستان ايرالندی راهميشه ناسيوناليست ايرالندی  وطن انگليس 

های هندی واغلب آنها را برای  هندوستان را ناسيوناليست پرستان استقالل طلب 
ناميدند، و ناسيوناليست به اين  و انقالبيون هم می ترسانيدن مردم ازآنها آنارشيست 

لکن اگر در موردی . و جزو فضائل است          ّ                            معنی البت ه برای ما مطلوب و مقبول است 
ّ   تعص بات قومی باشد مثال  تعص ب مراد از آن معنی     ً                  ّ کردی بر عليه فارسی زبانان    

ّ                      ايرانی يا تعص ب فارسی زبانان ايران  ّ          و يا تعص ب مسلمين ...              ايران بر عليه اقوام         
آن . شد غير مسلم اين مملکت اين مفهوم برای وحدت وطنی مملکت مضر تواند 
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نيست، بلکه معادل بازی ناسيوناليسم       ّ ترمل ت پرستی با تعبيرصحيح       ّ نوع مل ت
         ّ                      است که شد ت اعالی آن در آلمان در » راسيزم«و گاهی » شووينيزم«فرنگی  کلمۀ 

                                           ّ         ّ  سوسياليست و در مملکت عثمانی در عهد حکومت ات حاد و ترق ی  دورۀ ناسيونال 
                                         ّ         معنی معقول کلمه  ناسيوناليست هستند و البت ه خود را  همۀ بلژيکيها به . ديده شد

ّ                                         ّ تعص بات قومی ندارند و در بلژيک فالمانها بر ضد   انند، اما د ناسيوناليست هم می   
  . والونها يا بالعکس نيستند

فرموديد در اجتماعی که آزادی به مفهوم واقعی حکمفرما نباشد عدالت  - س
  فرمائيد دربارۀ عدل انوشيروان در آن محيط غير آزاد؟  چه می. ندارد وجود 

  ) صديق اسفندياری( 
. نه عدالت امروزه، آن مفهومی را که در قرون سابق داشته ندارند نه آزادی و - ج

خان زند شباهتی به آزادی حقيقی مملکت سويس اين زمان  نه؛ آزادی عهد کريم    ً مثال  
عدالت . استبداد نادرشاه قابل مقايسه با استبداد پسرش عادل شاه است دارد و نه 

بل خونخواری چنگيز نمود و جلوه سالطين مغولی بود در مقا خان که بهترين  غازان
انوشروانی نه محکمه داشت » عدالت«. آبراهام لنکولن کرد نه در مقابل عدالت  می

بلکه عدالت ). هيأت منصفه(و نه ژوری  العموم                         ّ  و نه قضات مستقل و نه مد عی
. شخص سلطان و تفضيل او بود              ّ     طينتی نسبی ات فاقی                ّ              پادشاهان آن اي ام ناشی از خوش

 ٤و  ١٢ساله بست و بين   ٥٠و  ٢٠ان در ماليات سرانه که به اشخاص بين انوشرو
خدمت دولت بودند و  درم بود نجباء و اشراف و اعيان و روحانيان و آنها را که در 

  . لشکريان را مستثنی کرد
شهرت دادگری اوشايد بيشتر مرهون ستايش موبدان زردشتی بوده که به جهت 

  .                      ّ                   ن مذهب مزدکی او را جن ت مکان قلمداد کردندمزدکيان و برانداخت دفع 
نخويرغ سردار ايرانی را که در الزستان شکست فاحش خورده بود به حکم 

های  زنده پوست کندند ودرچندين مورد به امر او چوب سرتيزی به روده انوشروان 
تأليف » ايران در زير حکم ساسانيان«رجوع شود به کتاب (کردند  مغضوبين فرو

وجود تواند آمد  انسانی اين عصر فقط در مملکت آزاد به پس عدالت ). سن تنکريس
. حصول آن و مؤاخذۀ کار حرکات مخالف آن هستند که هزاران زبان و قلم مراقب 

          ّ                              بسيار متمد ن اروپائی با هشتاد مليون نفوس  رئيس يک مملکت  ١٣١٣در سال 
کرده بود با وجود قانون  برقرار تربيت شده که حکم مطلق واستبدادی برای خود 

 ٤٨مستقر بود به قول خود  شمار قضايی که چندين قرن در آنجا  اساسی و محاکم بی
خود گرفته صدها  ساعت قوه قضائيه را ابطال کرده و حکم بالمنازع را به دست 
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کرده                                        ً                          اشخاص را بی محاکمه اعدام کرد، زيرا قبال  آزادی را در آن مملکت سلب 
انسه که آزادی جاری بود با وجود توطئه و همدستی غالب مقامات    ّ      اما  در فر. بود

لشکری و کشوری برای محکوم کردن دريفوس يهودی صاحب منصب  عالی 
خواه و انتقاد شديد اميل زوال  ناحق در مقابل هيجان مردم آزادی به کوچک نظامی 

در عودت دادن دريفوس از جزيزۀ شيطان که محبس او  شکست خورده مجبور به 
آزاد کردن او شدند و در اين مورد آزادی يکی  ن بود به فرانسه و تجديد محاکمه و  آ

  . از بزرگترين آثار باهرۀ خود را نشان داد
شخصی هم به نام باقر نجفی از کاشان که خطابه را در جرايد خوانده شرحی 

يت اينجانب نوشته و سؤاالتی راجع به موضوع آزادی کرده که چون با نها به 
اميدوارم به کوچکی بنده نگاه نکرده و عرايضم را «: نويسد مي تواضع و فروتنی 

غرضی و ميل به کشف حقيقت از مراسلۀ  و آثار بی» گذاشت بدون جواب نخواهيد 
ً    که با کمال ميل به هر سؤال کننده و مخصوصا  به  اينجانب «    ّ  البت ه . او پيدا است                                         

دهم اينک جواب خدمتشان عرض  می اشخاصی از طبقات پايين اجتماع جواب 
کند  بسياری از مردم خلجان می          ً                             کنم خصوصا  که نظير اشکال ايشان در خاطر  می

ل  نظام عالم و جامعه و  ّ                      مبنی بر اينکه وجود آزادی م خ   ِ  ُ موجب ايجاد هرج و مرج                           
ّ                                               ل ب  آن فکر مبنی بر اينست که آزادی را به معنی عمل . تواند شد و فقدان قيود در   ُ

هر کاری  کنند که هر کسی بتواند  بند و باری فرض مي و به عبارة اخری بی زندگی
غير  خواهد بکند ولو آنکه مستلزم تجاوز به حقوق ديگران و اجحاف به  که دلش مي

خواهی اراده نکرده و مخالف عقل و  چنين معنی را هيچ آزادی. و اخالل نظم باشد
       ّ  طلبی حت ی  بديهی است و هيچ آزادی اجتماعی و قوانين عادالنۀ مدنی بودنش نظم 

نداشته و ندارد که اصول احکام و وصايای عشرۀ نازل بر موسی  آنارشيست وجود 
از قتل و دزدی و طمع به مال غير و ناموس ديگران و          ً             و مخصوصا  لزوم اجتناب 

ارتکاب هرگونه تجاوز آزاد بداند و قدرتی  غيره را قبول نداشته و کسی را در 
دايرۀ عمل هر کس . اصول الزم نداند        ّ                          رای مقي د داشتن افراد به رعايت آن اجتماعی ب

انسانی در اصطالح مردمان  يابد و مقصود از آزادی  درحدود حقوق غير پايان مي
                    ّ    انتقاد از اعمال متول يان      ّ                                                 متمد ن امروز آزادی سياسی يعنی آزادی نطق و آزادی قلم و 

ّ                            امور عام ه است و آزادی عقيده و پرستش لکم دينکم «و » الدين فی الاکراه «بر طبق         
ّ                            و آزادی ذات يعنی حر  بودن هر فرد انسان و نبودن » ولی دين بردگی و آزادی کار                    

ضرورت  و شغل و اجباری برای کار بدنی مانند اسير نباشد، مگر در مورد 
می نظا                                     ّ               ّ                 اجتماعی که درتمام دنيا ونزد ملل متمد نۀ آن ضرورت مسل م باشدمانند خدمت 
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  ّ                      مل ت آنهم به ميزان محدود         ّ       ً              طور کل ی اساسا  دادن آزادی به به. در بسياری از ممالک
   ّ                                                                معي ن از طرف ارباب قدرت که اندازۀ الزم و مفيد را بسنجند و هر وقت الزم  و 

ميزانی که صالح بدانند قدری بيشتر و يا کمتر بدهند اگرچه فرضی معقول  ديدند به 
دارد، يعنی اگرچه محال عقلی نيست قريب به محال امکان عملی ن و مطلوب است 

ای که وی خود را شبان  صاحب قدرتی به اختيار به گله زيرا که هيچ . عادی است
                    ً      چه آزادی رعايا غالبا  موجب . ندرت بسيار به دهد مگر  داند آزادی نداده ونمی آن می

. شود ی می   ّ                تمت عات و ملذات زندگ ها و  محروميت وی از هوسها و شهوات و طمع
وسيلۀ ترسانيدن آنها از                              ّ                      روحانيون دنياپرست نيز که تسل طشان بر رمۀ خودشان به 

ج  عقاب در صورت عدم اطاعت و انقياد به آنها پايدار می ّ   شود مرو  آزادی مخلوق        
ً                                             خدا نيستند و غالبا  سازمان عظيم فشار و تضييق آنان بر ارواح مردم                    

ۀ کشوری و سياسی حکومتهای جابر و جائر های ظالمان سازمان خداترس با بدبخت 
در اسپانيا و » انکيزيسيون«روحانی » تأمينات«اند، مانند دستگاه  داشته       ّ    عقد ات حاد 

در قرون وسطی و حکومتهای اسالمی اولواالمر خلفای اموی  بعضی ممالک ديگر 
ناحق خلفای راشدين تا سقوط بغداد به دست مغول به      ّ                       و عب اسی يعنی آنان که پس از 

  ). استثنای عمر بن عبدالعزيز به(  لقب و منصب اميرالمؤمنين داشتند 
برای دفع کامل هر شبهه نظير آنچه گفته شد کافی خواهد بود گفته شود که مقصود 

آزادی بی کم و بيش همان است که نمونۀ آن امروز در بعضی ممالک مانند  از 
و آمريکای شمالی و ممالک اقيانوسيه ) استثنای شبه جزيرۀ ايبری به(  اروپای غربی 

ميليون نفوس از  ٨٠٠و هندوستان وجود دارد و بيشتر از ) جديد اوسترالی و زالند (
خللی در نظام و انتظام عادالنۀ آن ممالک پيدا نشده و  مند و برخوردارند و  آن بهره

ا تقليد همان. تقليدی مطلوب و مستحب باشد                          ّ     شود و اگر برای مملکت و مل ت ما  نمي
سامان رفاه و آزادی و عدالت که  نظام اجتماعی اين ممالک است که مردم آن 

بعضی ملل ديگر دنيا که  محصول همان آزادی است دارند، نه تقليد هوسناکانه از 
ممالک مذکور در  تقليد از . خواهد بود» ای دو صد لعنت بر آن تقليد باد«مصداق 

و علم  دود بر نظام سياسی مبنی بر آزادی فوق هم که مستحسن شمرديم همانا مح
 )   ٥(  .است که مطلوب است نه بسياری از عادات و آداب نامطلوب آنها
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  :توضيحات ومآخذ
 
کاظم  –ابوالحسن فروغی (،»                  ّ      ّ                چهار رساله در تجد د ، مل يت ، دين و آزادی« -  ٣

وشش هوشنگ به ک - ) فخرالدين شادمان –سيدحسن تقی زاده  –زاده ايرانشهر 
   ٦ – ٧صص – ١٣٨٩انتشارات خاوران تابستان - کشاورز صدر

   ١٣ – ٦١صص  - پيشين  – ٤
    ٦٧ – ١٢٣صص   - پيشين    -  ٥
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 يازدهمفصل 
 

 آراء تقی زاده را در رابطه  باغرب ستائی و مدرنيته
 

ی و مدرنيته را به سه آراء تقی زاده را در رابطه  باغرب ستائ«   ّ           عب اس منوچهری   
 » کرده است»  دور تاريخی تقسيم

 
 در آستانه ی مشروطه  – ١
 

ّ  قمری در طی  سفری به مصر ، ترکيه و قفقاز در سن   ١٣٢٣تقی زاده در سال                                    ّ          ٢٦ 
سالگی ، در دورانی که هنوز سفری به غرب  نکرده  بود،  رساله ای تحت  عنوان  

در اين رساله وی ريشه . اريخی ايران نوشتتحقيق  درحاالت  کنونی  با مطالعات ت
يابی عقب ماندگی ايران درمقايسه با ملل پيشرفته  پرداخت  و سپس  تجويز تاريخی 

 .را ارائه داد»                   ّ      ضرورت پذيرفتن تمد ن غرب « خود  درباب 
.              ّ                                                           برای يافتن عل ت يا علل عقب ماندگی ، تقی زاده  دست به تحليلی تاريخی می زند 

طور بارز تحت تأثير نظريۀ تاريخ بقاء داروين و نظريه ارگانيک تحليل وی به 
ر سلسله های . دولت است ّ             وی عل ت العمل عقب ماندگی کشوررا درافول مکر                                     ّ     

 حکومتی ايران، که خود حاصل  زوال 
درعين . درونی آنهاست،  و تهاجم  بيگانگان به حکومتهای در حال زوال  می بيند 

امعه ، که به نظر او حاصل زوال اخالقی حکومتگران  حال ، به ابتذال فرهنگی  ج
تاريخ به ما می نماياند که هر وقت مستی : به گفتۀ وی : بوده است  نيز اشاره  دارد

ّ                            اولی االمر باعث خرابيهای بزرگ گشته رياست مک ه  و سدانت کعبه به يک خيک                                            
رزمشاه  با آن شرابی فروخته شد و ازخزانه  به قريش گذشت ، و جالل الدين  خوا

دالوری و جنگاوری  و رشادت  و مردانگی که عرصه را بر مغول تنگ کرده بود 
رأی  ... بلی ، اناالدنيا طعام  شراب  و.  درانجام چون به مستی درافتاد کارش تباه شد

فلسفی سرپرستان شد و ازتأثيرتربيت ايشان به مقتضای  الناس  علی سلوک ملوکهم  
 .ختل شداخالق  عمومی نيز م

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٢                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

                                                                     ّ    تقی زاده پس از بررسی وضع موجود در ايران و با اشاره  به پيشرفتها و ترق يات 
ّ                                علمی و اقتصادی درغرب ، در نهايت ، راه حل  خود را بدينگونه  ارائه  می دهد                                        : 

ت و مکنت و جاه و شوکت و  ت و رفاه  و سعادت و قو  ّ                         چاره ای برای زندگی وعز                        ّ                      
قی صنعت و غنا و ثروت  و رواج تجارت و و ّ           فور زراعت و تر  .... ايمان و ...              

نام  و شهرت  و ...دين و رونق عمران وصايت جاودانی و رفع نادانی و کسب ظفر
دست باالی دست  ديگران شدن جز اين نيست و تدبيری غير از اين نه که با شتاب 

به  آن  را.                                          ّ                     هرچه تمامتر و عزم  درست  وغيرت  واقعی تمد ن جديد را قبول  کنيم 
ب  نپردازيم ّ            عين همان اصول اجرا  نموده و به کاراندازيم و  به تجربه  مجر                                                           . 

 
 دوران ميانه  -  ٢
 
م حيات فکری تقی زاده  با دوران اقامت    ّ                                       مرحلۀ دو  ساله وی د ربرلن وانتشار  ٨       

روزنامۀ کاوه درآنجا شروع می شود و تا پايان اقامت وی درانگلستان در 
 .ادامه دارد ) ١٩٤٦( شمسی  ١٣٢٤سال

ّ                             کاوه  از نظر محتوا  توس ط خود تقی زاده   به دو دوره ] مجله[انتشار روزنامه                       
، به گفتۀ مجتهدی ، تفسير » صلح« مطالب کاوه در . جنگ  و صلح  تقسيم می شود

، بود تقی زاده خود اشاره »                            ّ      يعنی ضرورت پذيرش بالشرط  تمد ن غرب « حرف ،
ده جنگ بود ولهذا روش آن با زمان جنگ  متناسب زائي« می کند که روزنامۀ کاوه 

ّ         ام ا اکنون »  .بود  : 
                                                             ّ          روزنامه  تازه ای می شود که مندرجات آن بيشترازهرچيز ترويج  تمد ن اروپائی  

ّ                     ّ             ّ          است در ايران، جهاد بر ضد  تعص ب ، خدمت  به حفظ  مل يت و وحدت  مل ی ايران ،     ّ                        
 ... رسیمجاهدت  در پاکيزگی  و حفظ  زبان  و ادبيات فا

                   ّ                                                        امروز چيزی که به حد  اعال ايران الزم است و همه وطن پرستان ايران  با تمام قوا  
                                               ّ                              بايد در آن  راه بکوشند  و آن را بر هر چيزی  مقد م دارند  سه چيز است که  هرچه  

نخست قبول و ترويج  :           ّ                                             در باره شد ت لزوم آن  مبالغه شود کمتر از حقيقت گفته شده 
شرط و قيد و تسليم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب وعايدات و    ّ           تمد ن اروپا  بال

ّ                                  رسوم  و تربيت وعلوم  وصنايع وزندگی و کل  اوضاع فرنگستان بدون هيچ استثناء                                        
و کنار گذاشتن هر نوع خود پسندی  و ايرادات بی معنی غلط وطن )  جزاز زبان( 

 .خواندمی توان »  وطن پرستی کاذب« پرستی ناشی می شود و آن را 
وی سپس در يک جمع بندی با تيتردرشت عصاره  ايده خود  را اين گونه  بيان می  
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 :کند
چنين  .  »                ً         ً       ً        ً                      ايران بايد ظاهرا   و باطنا  ، جسما   و روحا   فرنگی مآب  شود و بس « 

روند فکری درشماره های  بعدی کاوه  نيز ادامه  می يابد و فقط تعديالت جزئی در 
م  دورۀ جديد ، يعنی در سال د. آن صورت می گيرد ل سال  دو  ّ                            ر شماره  او           ّ           ١٣٣٩ 

                                                              ّ  قمری ،  تقی زاده بار ديگر بر ضرورت اخذ اصول و آداب و رسوم  تمد ن 
درچند شمار بعد به عنوان  پاسخ  به .  اروپائی و وصول بالشرط  آن تأکيد می کند

می »  مجادله«                                                 ّ           کسانی  که در ايران  درمورد شيوه  وحدود پذيرش تمد ن  اروپائی 
«                                   ّ                                    کنند نگرشی مطلق انگارانه درباب تمد ن غرب ابراز می کند و در پاسخ به اين 

 :چنين می گويد»  مجادالت
يکی می گويد  بلی فرنگيها ... در توجيه علوم وآداب و عادات وشئون اروپائی ... 

قی گرده اند اما  درعلم  نحو به پايۀ علما ی ما نمی رسند ، دي ّ                ّ                                           درطب  خوب تر  گری            
                                                     ّ            بايد بگوئيم ما ايرانيها، يعنی به طورهيئت اجتماعيه ماد ه و معنی ،  ... می گويد

درعلم وادب ، در نهضت و ذوق ،درموسيقی وشعر، درعادات و آداب ، در زندگی 
و مردمی ، در جسم  و روح ، در اداره  سياست ، در پشت کار و کار کردن ازملل 

             ّ                         ايم و بايد مل ت خودمان  را يعنی نژاد و      ّ                             متمد ن فرنگ صدهزار فرسنگ عقب مانده
                                                            ّ                  زمان  و تاريخ خودمان را نگاهداشته پشت سرفرنگيها  بدويم و ترق يات  و تمدن آنها  
                                                                        ّ  را بدون  چون و چرا و بدون اجتهادات بی معنی اخذ بکنيم و بالشرط  تسليم  تمد ن 

ان اظهار نه در الفبای عربی سختگيری  کنيم وعالقه مخصوصی  بد. مغرب بشويم
 .                   ّ                                                 کرده  جزو لوازم  مل يتش قراردهيم  و نه درباب تربيت زنان نق و نقی کنيم

ّ                          سپس ، درچند شماره بعد ، با اشاره به اينکه سوء  توه ماتی در مورد مقصود اصلی                                                    
 :وی پيش آمده است سعی در تعديل موضع مطلق انگار خود دارد و می گويد

را درست درنيافته اند و بعضی  گمان کرده    ّ                           حت ی  فضالی  قوم مقصود حقيقی ما... 
                                ً                                   اند که ما می خواهيم  بگوييم  اصال   مشرق زمين را نقص ذاتی و مغرب  را 

محتاج  .                     ّ             ّ                                  مزيتی جبلی است که حت ی از قديم االي ام علمای ما در خط و غفلت  بوده اند
 .به توضيح  نيست  که اين خيال  خيلی از منظور  ما دور است 

... ب می دانيم  که در قرون وسطی علم به هردرجه که  بود در مشرق بلکه ما خو 
درجه  عالی داشت و کسانی مانند بيرونی و ابن خلدون از آنجا ظهور کرده  بودند 
لکن  اين شرافت وافتخارباز نمی تواند مانع ننگ امروزی شود که  درجه ی علم  و 

وچندين مرتبه هم عقب تر  (معرفت  درميان ما به همان حال قرون وسطی مانده 
 ...و در مغرب  زمين  صد هزار درجه باال  رفته) رفته 
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                             ً               ّ                          چندی پس از اين موضعگيری مجددا  موضع تندتری ات خاذ می کند واين باربه اوج 
با نوشتن  رساله ) ميالدی  ١٩٢٨( شمسی ١٣٠٧و درسال .            ّ        استحاله طب ی می رسد
قدمی  »                 ّ ی ازسرفصلهای تمد نتعليم عمومی يا يک ۀمقدم«ای تحت  عنوان 

فراترگذشته درباب  ضرورت  فرنگی  مآبی  برداشته واين بارسخن از لزوم  تبديل 
« تأليف اين کتاب، به گفتۀ مجتهدی ، . الفبای عربی  به التين نيزبه ميان می آورد

در اين کتاب ، بار  ديگر تقی زاده بر آنچه  در »  .نقطه اوج غرب زدگی او بود
                            ّ                                     کاوه  در باب  ضرورت اخذ  تمد ن غربی  گفته تأکيد می ورزد  و اشاره   روزنامۀ

ّ                                       ّ             ً هرگونه  شک   و هر نوع شبهه  و تزلزل را در اخذ تمد ن جديد ، کامال  : می کند که           
، چه اقتصادی و چه اجتماعی و چه اخالقی و چه سياسی  و چه اداری، بايد کنار 

 ...ادگذاشت  وهيچ  نوع ترديد  به خاطر  راه ند
                                                        ّ             پس برای  زندگی و خوشبختی به عبار ت زندگی عصری بايد  متمد ن شد و  برای 
    ّ                                                 ّ                     متمد ن شدن  نيز بايد  تمام  اصول و ارکان  و شرايط  تمد ن  مغربی  امروزه  را 

 .قبول کرد
 :وی سپس به ضرورت  تغيير الفباء  نيز اشاره  کرده می گويد 

ّ    يکی  از وسايل  مهم ه ی تمد ن ، خط   ا      ّ        ّ ست که آلت  حفظ و انفصال  و انتشار  افکار                  
ً                                            و علم است  و مخصوصا   به واسطۀ تعليم عمومی که امروزه از اصول  و                     

ّ                سهولت  خط   اهم يت  خاص ی  دارد که  می .                     ّ           اسبابهای عمده ی تمد ن عصری  است        ّ      ّ         
ل گذاشت ّ        توان  آن را  در جرگه  لوازم درجه  او   بدبختانه  به واسطه ی ظلم  تاريخ .                                    

به ما  از اين  حيث  نيز در درجۀ پستی واقع  شده ايم  و راه  بسط  تعليم  که يکی  
ل ترق ی است بر ما  سد  شده است ّ      ّ               ّ        از اسباب  درجه  او                   . 

               ّ                                                           پس  از بحث  مفص لی  در باب  شيوه ی تغيير خط در نهايت  به اين نتيجه  می رسد 
 :که 

ّ                     ّ      به واسطۀ نشر خط  التينی  و تعميمی تعل م آن                            ّ         در ميان  طبقات  پايين مل ت از مرد               
و زن  و روستائی و شهری و صغير و کبير روزنه ی جديدی برای تابش نور 
                       ّ                                         ّ          معرفت  باز می شود و تمد ن ما با اروپا  مربوط  شده و مجرای نهر تمد ن  مغربی  
به مملکت  ما گشوده  می گردد و به همين  طريق  يادگرفتن السنۀ اروپائی هم که 

  .                      ّ               تياج  به آن هست  تا حد ی سهل تر می شودتمام اح
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 دوران کهنسالی  -  ٣
  

قی و انحطاط « تقی زاده درمقاله ای تحت عنوان  ١٣٢٨درسال  ّ             بعضی از علل  تر                
           ّ                                                      با عنوان عل ت شناسيهای  رايج  اشاره می کند  و سپس  نظر خود را  در » ايران 

ونه ای روانشناسی اجتماعی است نظر وی ، که درواقع گ. اين زمينه ارائه  می دهد
 :در اين مقاله می نويسد.             ّ             ، مملواز کل ی  مسلکی  است

اصلی انحطاط  مل ت ما درمبانی اخالق است ونقصی که از اين حيث وجود دارد  ّ                ّ                                                    سر   
استيالهای پی در پی اقوام خارجی و ظلم  مفرط  . با تاريخ مملکت مربوط است

ملکت را عليل و ذليل نموده قدرت اخالقی  داخلی و جنگهای مستمرروح مردم اين م
را در هم  شکسته و قوای  روحانی الزم برای استقامت  در مقابل حوادث و ظلم را 

 ...ضعيف  ساخته  است
استيالی عرب و مغول وسلسله های  مختلف ترک بر ايران  و زبونی ومحکوميت   

ّ                               ايرانيان  به تدريج حس  استقالل فردی و جمعی و مردانگی  را ضعيف ساخت  و                     
غالب افراد ملل ]  در حالی که . [ اين ناجوانمردی درادبا و شعرا هم مشهود ميشود

« دارای اخالق متين  و راستگو و درست کردار و ، بقول انگليسها، ... مغربی 
 .هستند» جنتلمن 

ّ                            تقی زاده نتيجه گيری را درطی  بحث ديگری نيز مطرح  می کند اينبار با اشاره به .                            
موقعيت  جغرافيائی کشور و تاخت وتازهای اقوام مختلف به ايران  به اين نتيجه  

 :می رسدکه 
صفت مدارا و مجامله با غالبين و صاحبان قدرت به حکم بقای انسب از اصول 

 .                              ّ                     تکامل  داروينی در معنويات  ممد  بقای  قوم ايرانی است
( فت مگسها ی کاناری لکن اگر اين  صفت ، که صفت  کمال هم نيست ، مانند ص

موجب حفظ نوع شده بدبختانه  دراخالق  قوم تأثيراخالقی نامطلوبی کرده )  خالدات
 ... ايرانيان. است

در اندک زمان  و ...                             ّ                        فوق العاده  نرم و خوشخو ومؤد ب و اهل سازش ومجامله اند
ا به آنها            ً                                                           بلکه  فورا   راه  سازش و مدارا با قاهرين خارجی و داخلی را يافته وخود ر

 ...نزديک  می کنند
فرهنگی به ارائه  راه  –وی سپس  درپی  چارجويی برای چننين  نقصان  اجتماعی 

    ّ                البت ه اين بارسخن از . حل می پردازد ودرنهايت روبه سوی کشورهای غربی دارد 
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 : استحاله  نيست بلکه  صحبت از تعليم  و تربيت اجتماعی اخالقی است به گفته وی 
ت و فراهم آ ّ     وردن اسباب نشوونمای روح مردانگی ، راستی و ايجاد ملکه فتو                                                         

ت انسانی  درقومی سهل نيست ّ                          مرو  ليه و حکايات و داستانها .    ّ                         کيفيت تعليمات او                 
برای با سوادها ومواعظ و تعليمات روحانی در طبقۀ عوام  تأثير بسيار مهم دارد و 

روح و اخالق پاکتر در افراد گمان می کنم  سه چهار وسيله  برای شروع به ايجاد 
                                              ّ                        بالتبع درجامعه باعث شروع نهضتی برای پاکسازی عف ت اخالقی تواند بود، نخست 

مدرسۀ  ابتدائی ومعادل آن کودکستان و )    ً             مثال  پنج الی  ده (اقدامی برای ايجاد چند 
ّ                      ّ                              دو يا سه مدرسه ی متوس طه و دوتا سه دارالمعل مين درتحت ادارۀ کامل ومطلق يک                      

   ّ                                                ّ                معل مين و پرستاران مرد و زن ازيکی از ممالک کوچک متمد ن  مانند  سوئد     ّ عد ه
 ...يا سوئيس 

اين نحوه نگرش و شيوه  برخورد  تا اواخر زندگی تقی زاده  بر افکار وی غالب   
بار »         ّ        اخذ  تمد ن خارجی « شمسی درخطابه ای در باب  ١٣٣٩وی در سال . بود

در . و راه نجات آن می پردازد » اندگی ايرانعلل عقب م« ديگر به بحث در زمينۀ
ليۀ خود در مورد  ّ                 اين خطابه  وی ابتدا به تئوريهای او  در »         ّ        اخذ تمد ن خارجی «                                  

سالهای آغازين مشروطه اشاره می کند وافراط  خود و ديگران در پذيرش همه 
  ّ  مد ن برتری ت« سپس در ريشه يابی .         ّ                                  جانبۀتمد ن خارجی را مورد انتقاد قرار می دهد

راز تاريخی « به عنوان يک »            ّ       برجستگی تمد ن يونان« به ميراث يونان و » غرب 
دراين سخنرانی، تقی زاده  به جای استحاله گری با بازار . سخن می گويد»ناگشوده 

 :               ّ                               انگاری  به تمد ن  غرب اشاره  می کند و می گويد 
ماالت و تربيت و        ّ                       ّ                       من البت ه معتقد به لزوم اخذ تمد ن غربی وعلم و معرفت و ک«

                       ّ       ّ                        مطلوب و ضروری و بلکه حت ی مستحب ات و مستحسنات اوصاف ملل  فضائل 
                                                     ّ  آرزومند آنم که زبدۀ نفوس تربيت يافتۀ ما آداب و سنن مل ی      ّ            متمد ن هستم، ولی 

حفظ کند و آنها را حقير نشمرده با نهايت متانت و  ضرر خود را نيز  مطلوب و بی
 )١(» .اشندسرافرازی به رعايت آنها مقيد ب

 
 سه زندگي در يک عمر:   ّ             سي دحسن تقي زاده

 
ّ                                             محم دعلي همايون کاتوزيان در مقالۀ خود تحت عنوان  سه :   ّ             سي دحسن تقي زاده«   

                ً        ً ايران بايد ظاهرا  و باطنا  «از قول  تقی زاده در بارۀ  جملۀ » زندگي در يک عمر
 : آورده است » .     ً       ً                   وجسما  و روحا  فرنگي مآب شود و بس
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م، ص (رباره آن جمله بخصوص يک بار تقي زاده د ّ      در مقاالت تقي زاده، جلد سو                          
البته ما مي خواستيم فرنگي مآب بشويم ولي هيچوقت «اين توضيح را داد که ) ١٤١

ّ                                           ام ا توضيحات بعدي او در بارۀ آن جمله نشان مي » .نمي خواستيم فرنگي بشويم  
و در هرحال نظر او . ددهد که شبه مدرنيست ها از آن برداشت نادرستي کرده بودن

از . با برداشتي که از آن کرده بودند بسيار متفاوت بود) ١٩٤٠دهه ( ١٣٢٠در دهه 
تقي زاده در پاسخ به نامه اي از ابوالحسن ابتهاج نوشت که  ١٣٢٦جمله در دي ماه 

ر  بدبختي ها و فالکت و ذل ت و بي خانماني و «در کشوري که در آن  ِ                       ّ                 انواع م تصو   ّ    ُ       
 :وجود دارد» . . .سنگي و برهنگي و ناخوشي و بيسوادي و کثافتآوارگي و گر

ِ                 مخارج پ ر اسراف و برافراشتن عمارات ش د ادي و پاريسي اعظم  گناهان کبيره و                  ّ  َ                            ُ       
ل است در اين امور... کفر است و ّ                  تقليدازفرنگي هاي متمو  در صورتي که آنها .                     

له آب خوردني در                                  ّ                    صدها سال به تدريج دراين کارها ترق ي کرده اند وما که لو
نداريم بايد عماراتي داشته باشيم معادل عصري که در پاريس و لندن هم . . . پايتخت

 ٧٢.لوله آب نبوده است
 :وي سپس به منظوراصلي خود از آموختن ظاهري و باطني از فرنگ مي پردازد

و اگر، چنانکه اشاره فرموده ايد، من مردم را در بيست و هفت سال قبل به اخذ 
از ظاهر و باطن و جسماني و روحاني تشويق کرده ام هيچ وقت "  ّ       د ن فرنگيتم"

ِ                                        ّ       قصد  اين گونه تقليد مجنونانه و سفيهانه تجمل ي نبوده                ّ       ِ بلکه قصد از تمد ن ظاهري  .   
ّ          ِ                        فرنگ پاکيزگي لباس ومسکن و امور  صح ي و تميزي  معابر و آب توي لوله، و     ِ                              

ِ     ِ             آداب پسنديده ظاهري وترک  فحش  قبيح درمعابر ِ        و تقليد به آمدن  س ر  وقت و .. .                        َ   ِ               
             ّ         و مراد از تمد ن روحاني . بوده. . .                 ِ                   ِ    اجتناب از پرحرفي  بي معني و بي قيمتي  وقت

ِ         ميل به علوم و مطالعه و بناي دارالعلوم ها وطبع  کتاب و اصالح  حال  زنان و     ِ            ِ                                             
ِ        احترازازتعد د زوجات وطالق  بي جهت وپاکي زبان و قلم و احترام و درستکاري ...            ّ           

ِ              دفع فساد و رشوه و م داخل  و باز هزارانو      َ امور معنوي و حقوقي و اخالقي و ...                   
تأکيد برکلمات در اصل . [آدابي ديگر بوده که تعداد آنها هم ده صفحه ديگر مي شود

 ].مقاله است
 : تقي زاده در ادامه مثالي مي آورد

َ   من بدون يک ثانيه ترديد ترجيح مي دهم که وکالي مجلس قباي قد ک  و ِ  لباس گشاد                                                           َ         
هفتاد سال قبل را بپوشند و ريش داشته باشند ولي اگر جلسه ساعت سه و نيم اعالم 
مي شود ساعت پنج نيايند، و شش و نيم رئيس به طاالر جلسه نرود که نيم ساعت 
                    ّ                                          ّ      ديگر براي حصول اکثري ت منتظر شود، و بيست دقيقه پس از حصول اکثري ت باز 
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.                                  ّ       ت بيرون بروند و باز جلسه از اکثري ت بيفتدجمعي براي سيگار و چايي و صحب
به اينکه همه ريش و سبيل را بتراشند و يقه آهاري تازه ] اينهارا ترجيح مي دهم[

ّ              ِ                           زده، شيک و شنگول بر کل  آداب اجتماعي  پسنديده فرنگي پشت پا بزنند                       . . . .
      ّ  از تمد ن .                   ّ                                 ّ             بدبختانه ما نه تمد ن ظاهري فرنگستان را گرفتيم نه تمد ن معنوي آن را

                            ِ                                        ظاهري جز فحشاء و قمار و لباس  ميمون صفت و خودآرايي با وسائل وارده از 
ِ                خارجه، و از تمد ن باطني آنها نيز هيچ چيز نياموختيم جز آنکه ا نکار  اديان را بدون     ِ                                            ّ               

ِ            ايمان به يک اصل و يک عقيده معنوي  ديگر، فرنگي مآبان  ما آموختند دراين باب .                                 ِ                 
تأکيد برکلمات درمتن . [ه در پنجاه صفحه هم نگنجدسخن آنقدر زياد است ک

  )٢(]اصليست
 
 

 دميت آن وخصوصيات تقی زاده از منظر فريد
 

زادی ومقدمه نهضت مشروطيت در بارۀ آخر و آدکتر فريدون آدميت درکتاب، فکر
 :عاقبت  تندرويهای سيد حسن تقی زاده در زمان دمحم عليشاه  می نويسد

از   ١٣٢٦ عليشاه  با جنجال زياد  در سوم  جمادی  االول چنانکه  می دانيم  دمحم«
آن ماه  با بمباران مجلس  ٢٣طهران خارج شد و در باغشاه  مستقرگرديد  و در

 .نابکارترين ضربه  رابه حکومت ملی  نوبنياد ايران  وارد ساخت
جمعی از .  با چيرگی استبداد برآزادی دورۀ حکومت دهشت از نو آغازگرديد 

گان به زنجير افتادند، عده ای  به دست دژخيمان باغشاه  جان سپردند و دسته آزاد
از آزادگان  ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل  . ای نيز به رنج  تبعيد گرفتار آمدند

دمحم عليشاه دشمنی های ملک المتکلمين  را نيز که از جانب  ظل السلطان . را گشتند
ب زبر دست را به طرز وحشتناکی معدوم  سود مادی می برد نبخشود وآن خطي

 .قاضی  قزوينی را مسموم کردند،  او در نزع تدريجی  به سختی  جان داد. ساخت 
رئيس انجمن آذربايجان که خود منادی شورش بود از روز قبل ازحادثه  که قشون  
ملی  آماده  کارزارميگرديد  در خفا  می زيست و روز  بمباران مجلس  که افراد  

نجمن آذربايجان با ديگرمليون عليه  قزاقان مردانه می جنگيدند او به مجلس  نرفت  ا
در اين دقايق  حساس که محک  تجربه  . و از خفيه  گاه به سفارت انگلستان پناه  برد

است و منش واقعی افراد ظاهر  می شود آزاد مردان راست کردار با صفت  راه و 
که سران آن در بزنگاه سنگر خالی کنند محکوم  انقالبی . رسم ديگری داشته اند 
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اين نکته خالی از نيشخند نيست  که آقای  تقی زاده  پس از . شمشير بيدادگری  است
آزادی  بمعنی « نيم قرن  که ازآن روزگار می گذرد  از روی  تعمق  می نويسد

 حقيقی آن بی وجود  شهامت  افراد  و مردانگی  و مردی  و استقالل  فکر و
سرافرازی و شجاعت اخالقی و استقامت و استواری ومقاومت  درمقابل  ارباب 

و لفظ » صفت« قدرت جرئت و صراحت که اين همه را ميتوان درکلمۀ خودمانی 
... خالصه  کرد وجود  پيدا  نمی کند  و آن  همانست  که »  کارکتر« فرنگی 

»  بی صفت« بقول  خودمان بگويد واهل تسليم زبونی  و باز  » نه « شخص  بتواند 
بدبختانه  در مملکت  ما حتی  سران  قوم  از اين خصلت  الزمۀ آزادی که به . نباشد

حقيقت حيثيت انسانی است کم  بهره بوده اند و بسياری از همان سر دسته های 
ابن الوقت  و غالم و کرنش  کنندۀ  به خود کامان و حکام ... مشروطه  طلبان اسمی 

اين بيان  حقيقت  باعتراف  نويسندۀ  آن که  درباره دوره ای از » ...بوده قهار زمان
ارداۀ ديگران بوده  نيک  تطبيق می »  آلت فعل« زندگی  سياسی خود گفت او 

  )٣(.کند
  

  توضيحات و مآخذ 
  

  
                             ّ               مشروطه و مدرنيته پارادوکس تجد د طلبی در آراء « عباس منوچهری  مقاله   -  ١

ّ                     مؤس سۀ پژوهشی و مطالعات  –) کتاب نهم( عاصرايران تاريخ م - »تقی زاده   
    ٨٠ – ٨٦صص  -  ١٣٧٤ –فرهنگی 

 
« ، » سه زندگي در يک عمر:   ّ             سي دحسن تقي زاده« دمحمعلي همايون کاتوزيان  -  ٢

  سال بيست و يکم» ايران نامه 
 
َ               فکرآزادی ومقد م ه نهضت مشروطيت« دکتر فريدون آدميت   - ٣ انتشارات سخن »              ّ
     ٣٢٨  -  ٣٢٩صص   -  ١٣٤٠- 
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  دوازدهمقصل 
  

 مليت و روح ملی ايران: کاظم زاده ايرانشهر
 

اگر آزادی فکر وعمل را از نوع بشر سلب کنيم جهان ما : يکی ازحکما گفته است
شکل يک قبرستان را می گيرد واگر ازاين آزادی، اورا بهره مند سازيم ولی به 

شيم جهان ما، فرقی با بيشه ی حيوانات پاشيدن تخم علم درکشتزاردماغ وی نکو
 .وحشی پيدا نمی کند

ملت ايران را هدف و آمالی الزم است که تا اورا قوت جوانی و روح تازه بخشد 
 .وازجای خود تکان نخورد هدف و آمالی جزمليت چيرديگری نمی تواند بشود
دمان را حاال الزم ميدانيم که اين مسئله را قدری واضحتربيان کنيم ومقصود خو

اززنده کردن مليت ايرانی وهدف قراردادن آن برای آمال ملی روشنتر اظهار 
 .داريم

ما ميگوئيم که ملت ايران وقتی يک تمدن درخشانی داشته است که درآن عهد يکی 
و باشکوهترين سلطنتهای روی زمين را دارا بوده است چنانکه آثارفنی و صنعتی 

باز اکنون برجامانده وبناهای شکسته ونبشته  وفلسفی آن تمدن، پس ازهزاران سال
ها وسنگتراشيهای عهدهخامنشيان و ساسانيان وهمچنين نوشته های ملت های قديم 

 .به عظمت و رونق آن تمدن ديرين شهادت  ميکنند
ما ميگوييم با اين که ملت ايران قرن هاست که در زيرفشاربندگی و زيردستی . 

کش ودرزير زنجيراستيالی ملت های وحشی  حکمداران ظالم و بی حس ومعرفت
بيگانه زيسته و با اين که بسياری از آداب واخالق قديم و شعائرملی وحتی دين 
وآيين باستانی خود را ازدست داده و دراوضاع سياسی و اجتماعی اوتغييرات کلی 
 بعمل آمده است بازروح ايرانيت اونمرده وهمان خصايص فطری را که دو

فقط حوادث روزخط سيرآن روح را تغيير . داشته باز دارا می باشدهزارسال پيش 
داده و يک  پزدۀ ضخيم، رخسارآن روح را پوشيده داشته است وآن پرده عبارت 

 .ازجهالت واسارت يعنی نداشتن علم و آزاديست
ما ميگوئيم که ملت ايران استعداد نژادی و ذکاوت آريائی خود راگم نکرده و باز 
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ک تمدن درخشانی از خود بروز دهد و خدمتهای  بزرگی به جهان قادراست که ي
علم وحقيقت وصنعت بکند زيرا هوش و ذکاوت فطری ايرانی هنوز زنده است 
ونهال فطانت وفرهنگ ودانش درکشورايران بکلی نخشکيده است فقرمحتاج آبياری 

جز  آن منبع وآن آفتاب. از يک منبع فياض تربيت ويک تابش آفتاب تشويق است
 .علم و آزادی  چيز ديگری نيست

. ما ميگوئيم که ملت ايران را فقط نبودن علم وآزادی بدين خاک سياه نشانده است
هر وضع ناگواری که می بينيدوهرحالت دلخراشی که مشاهده مينمائيد وهر ظلم 

همه نتيجۀ بی علمی يعنی  وخرابی و پريشانی که دراين خاک روی داده وميدهد
 .دم و نبودن آزادی فکر و عقيده  استنابينائی مر

سلطنت های جسمانی و روحانی ايران، يعنی ديوانيان و روحانيان اين مرز و بوم، 
برای حفظ  تمام  تسلط و فرعونی وبرای سير کردن اژدهای حرص وطمع 
وشهوت خود، ملت ايران را درگودال  نادانی وپستی انداخته وباخاک جهالت و 

ت وبادستهای خونين ظلم و وحشيگری شقاوت خاکريزکرده تعصب واوهام وخرافا
چنانکه  . نگذاشته اند نفسی به آزادی بکشد وبحال بيايد ونگاهی باطراف خود کند

ظلمهای بی اندازه و وحشيانۀ پادشاهان که اغلب آنان درنتيجۀ کشتارهای خونين 
گزمهلت وحتی قتل فرزند و برادر تاج و تخت را ازيکديگرغصب نموده اند، هر

نداده است که مردمان مقتدر وتوانا و صاحبان ذکاوت و فطانت بروی کار آمده و 
استعداد خود را نشان وکارهای مهم را انجام داده، ملت ايران را براه ترقی و تجدد 

اين پادشاهان درهرکس، حسن غيرت وحميت و شجاعت ولياقت سراغ . بيندازند
نجه وغدرهای بيرحمانه و بيشرفانه به قتل گرفته اند فوری آنان را با انواع شک

رسانيده، مسموم کرده ويا محروم از نور بصرساخته اند؛ بطوريکه صفحات تاريخ 
 .ايران ازخون اينگونه  مردان با کفايت و درايت رنگين وننگين است

همچنين درميان تودۀ ملت، آنهائيکه استعداد توليد ثروت وتجارت داشتند و يا  
ه ومايل  به آباد کردن مملکت بودند از آنجائيکه اطمينان برجان ومال ثروتی اندوخت

خود نداشته وخودرا دستخوش پادشاهان وحکام ومأمورين غارتگرديدند کوشش 
درجمع مال وزحمت کشيدن درراه تزييد ثروت وآباد کردن مملکت وآوردن 

وشهوت  کارخانه ها وترقی دادن صنايع را بيهوده ووبال گردن ومايۀ جلب طمع
وچپاول حکومت ديده يا ترک مملکت گفته درمملکت بيگانه رحل اقامت 
افکندندوبتدريج درچند پشت ازحس ايرانيت هم محروم مانده فرزندان بيحس وبيگانه 
به ايران که ايرانيت را برای خود تنگ می شمارند بار آوردند وتمام ثروت 
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دبختانه هنوزهم ازين قبيل خودرادرديارغربت درراه بيگانگان صرف نمودند که ب
ايرانيان درممالک خارجه ديده ميشود ويا اينکه درداخل مملکت دست ازاقدام 
بکارهای آبادی وترقی کشيده و به پنهان کردن  ثروت خود درزيرخاک و در ته 

ازطرف ديگرتعليمات . صندوقها و يابگذاشتن آن دربانگهای خارجه قانع شدند
وعالمان بی عمل ما که دنيا را ناپايدار وعمررا بی واعظ ها و روحانيان رياکار

اعتباردانسته مردم را تشويق بدريوزگی برهنگی ودرويشی کرده حس تشبث واقدام 
در امور اقتصادی و معاشی را کشتند و با اين تلقينات، مملکت راخراب و ويرانه 

مالک وتودۀ ملت را گرسنه و مفتخوارو تنبل ودرويش وگدا ولی خود را صاحب ا
ودهات واولی به تصرف درموقوفات ومالک الرقاب ملت سادۀ  نادان  و عوام 

 !ساختند
بدترازهمۀ اينها، اين روحانيان ما، که مسلط روح ملت شده وخود را پيشوا وارشاد  

کنندۀ اوقرارداده اند، بجای اينکه چشم خود را به جهان تمدن غرب بازکرده، 
نها عبرت گرفته احکام دين مقدس اسالم را با ازسرگذشت اديان ديگروپيشوايان آ

قوۀ اجتهاد به مقتضيات زمان واحتياجات عصر جديد موافق  سازند، قوای دماغی 
مردم را طوری درتنگنای اوهام وخرافات، اسيرنگاه داشتندکه هيچ آثارفکری و 

وهروقت، که ازدماغی، نوری بلندشده، فکرجديد وآزاد و . ذکائی ازآنها سرنزد
نی تجلی کرده و خواست با فروغ خود،دماغهای تاريک وقلبهای کدرمردم را روش

روشن سازد، بمحض اينکه احساس  کردندانتشاراين فکر،ممکنست به مقام تسلط 
وجبروت آنان صدمه ای برساندويا پرده ازروی رياکاريهای آنان بردارد، فوری 

کشتارهای وحشيانه برای باچماقهای تکفيرآنرا خاموش کرده، فتنه ها برپا نموده و
 .حفظ مقام  خود راه انداختند

درنتيجۀ اين اوضاع، مزرع حاصلخيز دماغ ايرانی، حال يک شور زار را گرفته 
وقرنهاست که تخم فکرهای جديد وآزاد درآن نروئيده است واگرهم درطی زمان، 
چندد دماغ قوی ومنوردرميان حکما وعلمای ملت پيدا شده است، آنان 

معرفت وافکارخود راببازر ديگربرده ازترس تکفيروتلعين، ابکار معانی نيزگوهر
وافکارخود را درپس پرده های تودرتوی رموزواسرار پنهان کرده ومانند آن 
صاحبان  بضاعت که ثروت خود رادردياربيگانه بدامن بيگانگان ريحته اند، اينها 

أليفات خود را درآن نيز، محصوالت دماغ خود را  در قالب زبان عربی ريخته وت
زمان نوشتند و با همۀ اين، درکتم اسرارحکمت و در فاش نکردن آنها پيش مردم نا 

 .اهل، تاکيد های سخت نمودند
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درينصورت ازيک چنين ملت اسيرومحکوم چه جنبش وقيامی انتظارميتوان داشت 
وۀ وازچنين دماغهای خسته که به هيچوجه آزادی درانکشاف وانبساط ندارند، چه ق

 .محاکمه وتعقل وتجلی را متوقع توان بود
دعلم وازادی بکام اين ملت بچشانيدواين زنحيراسارت هاينست ک ماميگوئيم، شما ش

مادی ومعنوی را ازگردن افراد آن برداشته، آنان را با عواطف تشويق، نوازش 
چه جواهر فضل وعرفان ازين کان ذکاوت آريائی بيرون . کنيد؛ نوقت خواهيد ديد

واهد ريخت؛ آنوقت خواهيد  ديد چه آثار تمدن وعلم از دست اين توده ملت بيرون خ
آنوقت شماهم ايمان خواهيد آوردکه روح اين ملت نمرده بلکه افسرده . خواهد آمد
آنوقت خواهيد فهيمدکه زنده کردن ايران کهن وتجديد تمدن آن محال . بوده است

غايۀ آمال مابايد شود دردست  که"ايران جوان آزاد"نيست وبوجود آوردن يک
خودماست واين آرزو، فقط با بيدارکردن حس مليت وبا پرورش دادن روح ملت به 

 .             ً                             ترتيبی که ذيال  می نگتاريم بخصول خواهد پيوست
 

 مليت و خصايص روح ملی ايران
 

مليت، عبارت است ازمجموع خصايص روحی يک ملت است که آن خصايص او 
می سازداين خصايص شکل های مختلف درتمام شئون را ازملت های ديگر جدا 

سياسی اقتصادی و درصفحات زندگی فردی واجتماعی آن ملت نمودارمی گردد 
وبه عبارت ديگراثرات آن خصايص روحی در دين و آداب مذهبی، درزبان 
وادبيات و درطرز تفکر ودراخالق وعادات ودرامور ومعيشت همواره نمايان می 

 .شود
ناختن روح يک ملتوپی بردن بمزايا و خصايص آن، برای علمای بنابراين، ش 

اجتماعی وبخصوص  برای ارابا سياست وکسانيکه می خواهند ملتی را زيرنفوذ 
مادی ومعنوی خود آورده وتجددی درزندگی سياسی واجتماعی وفکری او بدهند 

ه واجب است واگردرست تعميق بکنيم می بينيم که همۀ مردان نامور تاريخی ک
اوضاع ملت خود را بکلی تغييرداده وآنها را بيک راه جديد هدايت کرده اند ، 

 پرتو از بخوبی برخصايص روحی واحوال اجتماعی ملتهای خود واقف بوده اند و
شناختن روح ملت، دراقدامات خود کامياب شده اند واز پرتو شناختن روح ملت، 

 .دراقدامات خود کامياب شده اند
ينکه بسياری از رجال بزرگ تاريخی با اينکه ذکاوت فوق العاده و همچنين علت ا
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اجرا آلت بسيارمهم بعمل آورده . داشته وخود را آماج بزرگترين خطرها قرارداده
اند وبااينکه زمين و زمان نيزبا مقاصد آنان ياری وهمراهی کرده ولی بازبتوليد يک 

عمال خود را برخالف جريا انقالب وتجدد عشق موفق نشده اند،اينست که اساس   ا
روح ملی گذاشته خصايص آن روح را ازنظردورگرفته واز قوت خائفۀ  آن غفلت 

 .کرده اند
پس برای ما هم که ميخواهيم انتباهی در احوال روحی ملت ايران بعمل  بياوريم  و 
                                                     ً                 او را  بيدار کرده بيک خط جديدی  بيندازيم الزمست که اوال خصايص روحی او را 

ً                                                          م وثانيا  افکار واعمال خودمان را موافق جريان آن خصايص قرار دهيم تا بشناسي         
 .زودتربمقصد برسيم

مانند بعض کوته نظران نبايد تصورکرد که برای حصول اين انتباه، بايد روح ملت  
هيچ قوۀ . ما اين تصوررا غلط وحصول آنراهم مجال می دانيم. را تغييرکرد

انقالبهاهم نتوانسته روح ملتی راتغييربدهد  بزرگ، حتی خونين ترين وشديدترين
بلکه فقط دايرۀ فعاليت يعنی مجرای آنراتغييرداده واشکال تظاهرآنراعوض کرده 

اينک انقالب بزرگ فرانسه واحوال روحی آن ملت درپيش وپس از انقالب .است
برای توضيح مقصد ازروح ملی، مثالی . مثال روشنی برای هرموقق ميباشد

 :ملت انگليس پيش چشم  خود بياوريم ازخاصيص روح
خصايص روح ملت انگليس را دريک کلمه می توان خالصه کرد و آن عبارت 

 مقصود. است ولی يک محافظه کاری که با ترقی همقدم است"محافظه کاری"از
ازين خاصه محافظه کاری اينست که ملت انگليس درحفظ کردن شعاير ملی وآداب 

ود بيش ازديگران پافشاری می کند يعنی حالت اجتماعی وقوانين واخالق خ
 .عصبانی وانقالبی ندارد وتشکيالت سياسی واجتماعی خود را زودعوض می کند

اين محافظه کاری درکليۀ امورسياسی،اقتصادی،اجتماعی، دينی، زبانی و اخالقی 
وحتی درطرز تفکرو تکلم وتلبس وتغذی اين ملت حکمفرماست واو جريان هيچيک 

ررا ازروی هواوهوس عوض نمی کند بلکه درمحافظۀ آنها مقاومت ازين امو
 .ومتانتيکه بدرجۀ عناد برسد نشان  ميدهد

کابينهای . ازتأثيراين روح محافظه کاريست که سياست انگليس کمترتغيير مييابد 
انگلستان بيشترعمرميکنند وازادی فکر وعقده درين مملکت بيشترازهمه جاديده 

ً       ميشودوضمنا  تعصب و ونيزازيکطرف . خرافات بی اندازه نيزمشاهده ميگردد          
متمول ترين ومتنعم ترين مردمان عالم دراين خاک زيست کرده وتمام مملکت 
امالک موروثۀ آنان می باشد وازطرف ديگرفقيرترين کارگران حتی درخودلندن  
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درکثيف ترين کوچه ها وپست ترين خانه ها مانند حيوانات ببدترين شکلی زندگی 
کنندوبا وجود اين، انقالبی درين مملکت سرنميزند وآوازۀ اين همه تشکيالت مي

انقالبی مانندبولشويزم وکومونيزم و اشپار تا کيزم و فاشيزم وغيره درين محط، 
 .انعکاسی  پيدا نمی نمايد

خالصه، هرکس  پس از ديدن ممالک فرنگ به انگلستان وارد شود می بيند که 
ترتيبات اداری، وضع زندگی، . باممالک ديگردارد درآنجا همه چيزفرق  کلی

تشکيالت معارف ودارالفنون ها، اصول تدريس وتعليم وحتی طرزتلبس وطبخ 
وخانه داری وآداب معاشرت وخالصه همه چيز، شکل و رنگ   مخصوص دارد 

 .که با وضاع ممالک ديگر فرنگ متفاوتست
نشده بلکه او را ازيک ترقی ولی اين خاصۀ محافظه کاری مانع ترقی ملت انگليس 

تاريخی واز يک تکامل دائمی بهرهمند ساخته است واز پرتواين خاصۀ محافظه 
کاريست که هيچ يک ازعادات وآداب وطرزسياست وقوانين را تا شدت لزوم 

 امور وميتوان گفت هرتغييری که دريکی از تغييرنميدهند تغييرآنها احساس شنود
           ً                                 ل شود يقينا  درموقعی حاصل شده که ديگربيشتر   سياسی واجتماعی اين ملت حاص

 .از آن در حال سابق نميتوانست بماند
آثاری که اين روح محافظه کاری دراخالق ومقدرات ملت انگليس بعمل آورده است 
عبارت ازقوۀ استقامت، متانت، خونسردی، اعتماد بنفس، تشبث شخصی، وحس 

لی واجتماعی ويک موفقيت تسلط وغرورملی درافراد وحصول يک ترقی تکام
 .درادارۀ سياست ملل وسلطنت برجهان می باشد

اکنون بيدديد خصايص روح ملت ايران چه بوده است وتاکنون درکدام افقها   
خصايص روح . تظاهرکرده وچگونه مجرای امروزی آنها را تغييرمی توانيم بدهيم

 جزو که در" ريخیتجليات روح ايرانی درادوارتا" ايرانی را نگارنده دررسالۀ
 انتشارات ايرانشهربه چاپ خواهدرسيد به تفصيل نگاشته ام ودرينجابه چند سطر

 :اکتفا می کنم
روح ايرانی علويت " روح ملت ايران دريک جمله می توان معرفی کردو گفت که 

   ً                                                قبال  بايدبگوئيم که اين بلند پروازی نقصان وعيبی نيست ". طلب وبلند پرواز است
وح تاکنون سبب باقی ماندن استقالل ايران ورهانيدن ازچنگال بلکه همين ر

 .استيالی بيگانگان گرديده است
ازتأثيراين خاصۀ روحی، حس غرور، غلو وافراط در تمام تشکيالت اجتماعی 
وسياسی درهمۀ اعمال وافکارايرانی ازسلطنت ودين گرفته تا در زبان وادبيات، 
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درتمام ازمنۀ تاريخی حکمران بوده  دروضع زندگی ودرمسائل اقتصادی وغيره
چنانکه در زيرتأثيراين روح علويت طلب، ايرانی هميشه استيالی ممالک . است

 .ديگر وجهانگيری و جهانگردی را وجهۀ همت خود ساخته است
از پرتوهمين، کشورايران، زاد وبوم اينهمه پيغمبرها وفيلسوفها ومنشاء اينهمه 

فلسفه ها گرديده يعنی اينهمه آتشهای مقدس مذهبها و طريقتها وعقيده ها و
 .ازسينۀ اين روح فروزان شده است

ازتحريک همين روح،درمملکت ايران اينهمه عصيانها، انقالبها، طغيانها، قيامها  
 .وتجددها زائيده   است

الهيات پرداخته  ايرانی بيشترازماديات به روحانيات و درزيرنفوذ همين روح، 
 .اقتصادی  وطبيعی کمتر اهميت داده استبمسائل مادی وعلوم 

 از دراثرتعليمات اين روح،ادبيات ايرانی پرازقصايدومدايح بامبالغه ورنکين وپر
 تشبيهات خارق عادت وکنايات واستعارات واصطالحات ومبالغات افسانه وار و

 .افکار وامثال وحکميات فيلسوفانه و عارفانه گرديده است
نهمه بناهای نظرربا وآثارمهم حجاری وکتيبه های با درسايۀ الهام اين روح، اي

عظمت و نقاشيهای با روح وصنايع دستی حيرت نمون درسينۀ خاک يادگارمانده 
 .است

ازتلقينات همين روحست که ايرانی با بسائقه غرورملی، اسکندرماکدونی را از  
ادشاهان نژاد دارا شمرده نسب ائمه خود راازنسل شهربانويزدجردرسانده واغلب پ

 .را بدعوی انتساب بخاندان ساسانی واداشته است
ازبرکت وقوت همين روحست که ملت ايران پس ازقبول دين اسالم وگذراندن چند  

قرن دراسارت معنوی، چنان رونق وبسطی بديانت اسالمی داده وآنرا چنان به 
ی اخالق وروح وشعايرخود موافق ساخته که يک اسالم مترقی ومتعالی و ايران

 .بوجود آورده است
گوئی روح ايرانی يک اشتای خارق العاده داشته وهرغذای معنوی گه پيدا کرده ،  

او را سيرنساخته که هرآن درپی يکغذای کافيترومقوی ترميگشته وخود نيز غذاهای 
چنانکه ازتأثيرهمين خاصه، آنچه را ملت ايران، . ديگروقوای ديگرآفريده است

 ی ديگراقتباس کرده، انقدرآنها را توسيع وتکميل نموده وازفنون وعلوم از ملتها
 .شناخته ميشود او رنگ وشکل آنها راتغييرداده که امروزآنها محصول قوای خود

چنانکه درفلسفه ازيونان وهند،درفن نجوم ازبابل وآشور، در معماری وحجاری از 
 کرده ولی آنهايونان و روم، درخط وادبيات ازعرب و در نقاشی ازچين اقتباسهائی 
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فلسفۀ مخصوص ايرانی ، يک  هرا آنقدرتحليل وتزئين وتسهيل وتکميل نموده کهی ک
طرز معماری ايرانی، يک خط  و ادبيات مخصوص ايرانی ويک نقاشی ايرانی که 

 .دارای روح ايرانی ايرانيت هستندبه وجود آورده است
چنين روح متعالی دراينجاهرشخص متفکری حق دارد بپرسدکه پس ملتی که دارای 

وچنين خواص ترقی پرور وبده سات چرا وچگونه بدينحال امروزی افتاده است، 
چنانکه گفتيم روح ملتها جوهر خود را عوض نميکنند بلکه فقط اشکال تجلی آنها 

همينطور روح ايرانی درتمام ادوار تاريخی خود يکی بوده ولی نسبت .تنوع می يابد
نسبت بدرجۀ پرورش و تشويق ، درشکلهای  به چگونگی محيط وزمان يعنی 

مختلف تجلی کرده است بعبارت ديگردرهرمجرای جديد که اورا سوق داده اند 
چنانکه آن . تأثيرات واعجازهای استعداد خود را درآن مجری ظاهرساخته است

روحيکه درقرنهای اول اسالم، باآن قدرت و آزادی فکر وعقيدۀ فلسفی، اساس علوم 
 ضع وخزاين آن علوم را، مانند تفسير، حکمت وکالم وادبيات ونحواسالمی را و

ومنطق وغيره ، با جواهرذيقيمت عقل وذکاوت خود، ماالمال وغنی کرد؛ درعهد 
 .صفويان، ـن همه اوهام وخرافات ازخود زائيد

آن روح که به صنعتکاران ايرانی درعهد هخامنشيان وساسانيان،درساختن آن  
يره نما، الهامات بخشيد؟ درعهد قاجاريه، بيش از پروردن بناهای روخ افزا وخ

 .معماران امروزی وساختن بناهای کلی کنونی، قدرتی نشان  نداده است
آن روحی که امثال ابومسلم حراسانی، ديالمه، سامانيان وبرمکيان را پرورش  داده 

د، برانگيخت؛ و براعادۀ استقالل ايران و بقلع ريشۀ نفوذ عرب با اينکه همدين او بو
زير تربيت محيط امروزی، رجالی  را بار آورده  که برای تأمين معشيت چند روزۀ 

 .خود، به ويران ساختن مملکت و به تسليم  کردن  آن به بيگانگان  راضی ميشوند
آن روحيکه ايرانيان قديم را منع ازدروغگوئی و دزدی وبيکاری کرده واينها را 

ی م انيان آن عهد راواداربه اخراج بيکاران ازشهرها یبزرگترين گناه ميشمرد واير
نمود، امروز بايدمردمان دروغگو، چابلوس، بيعاروبيکاروبی همه چيزدر اغوش 

 .خود بپپرورد
ستاد که درباالی رآن  روح ايرانی، که جاذبه والهام آن، منصورها را بپای دارمی ف

ينگونه  مردان سست عقيدت آن بازکوش اناالحق ميزدند، در محيط فاسد امروزی، ا
 !پرور و دنيا  پرست پرورش  ميدهد ودورو ورياکار وتن

آری اين همان روحيست فقط مربی و پرورشگاه اوعوض شده؛ غذای را تغيير داده 
و وی را دربند محيط  فاسد امروزی نگاهداشته اند و بدين جهت ، خواص آن روح 
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معکوس وثمرهای تلخ بخشيده اسدت که علويت، غلو وافراط  بوده است نتيجه های 
که آنها عبارت ازغلودراوهام وخرافات وجهالت وعواممفريبی وريا کاری وافراط 
درظلم، شقاوت،وحشت،دروغگوئی ستفطرتی، تملق، خيانت ، خود پرستی وجزآنها 

 .ميباشد
اينست که ما می گوئيم درپيش آمدن انحطاط کنونی، روح ايران گناهی ندارد بلکه  

اينست که می گوئيم . درگرئن مربيان اويعنی اوليای دولت وعلمای امت استتقصير
اگرمی خواهيد بساط اين اوضاع  را برچينيد واگرميخواهيد پا بدايرۀ تجدد وترقی 
بگذاريد بای يک زمين مساعد وموافقی برای پرورش   اين روح ملی که خواص 

رو بالی گشايد واز پرتو  حيات آنرا شرح داديم فراهم سازيد تا اين روح به آزادی پ
 بخش خود، راه نيکبختی رابرای ما روشن سازد

مقصود ما  از مليت و از زنده کردن روح ملی همين است وچون اين روح ملی  
بيش ازهمه در قلمرو سياست، دين، زبان واخالق تظاهر کرده و خواهد کرد، بدان 

ن بعمل بايد آورد، دردايرۀ جهت، اصالحاتی که برای مساعد کردن زمينۀ پرورش آ
همين شئون چهارگانه که ما آنها را ارگان مليت می ناميم، بموقع اجرا بايد گذاشته 

سال اول مجلۀ اشاره کرديم، اين اصالحات در نتيجۀ سه ١٢شودوچنانکه درشمارۀ
انقالب سياسی، فکری وادبی ازقوه به فعل خواهدآمد وچگونگی آنرا درشماره های 

 .م  نگاشتآينده خواهي
که قريب سيصد سال ) ارخيمدس(اينک روح ملی ايران، مانن عالم يونانی آرشميد 

پيش ازميالد گفته بود که يک استناد گاهی بمن بدهيد تاکرۀ زمين را جيش تکان 
ای راه يافتگان حقيقت وای دلدادگان : دهم، اين روح نياض ولطيف نيزميگويد
و آزادی برای تجلی من خلق کنيد تا من  طلعت تمدن ايرانی، يک نمايشگاه وسيع

باجاذبه ها وجلوه های آريائی خود، مدنيت اين جهان را شکل بهتر و رنگ زيباتری  
 .بخشم

 )١(کاظم زاده ايرانشهر. ح
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 مسئلۀ مليت و وحدت ملی ايران: دکترمحمود افشار

 
:  اردوحدت ملی وصول مليت درقرون و ممالک مختلف واحد مقياس مشترک ند

، درجائی زبان و در »اتحاد خون« گاهی مذهب واخالق اجتماعی، زمانی  نژاد يا
. جائی ديگروحدت تاريخ يا اشتراک منافع  اقتصادی  تشکيل ملت ها داده   است

عمل ديگری که درتشکيل قوميت خيلی مؤثراست آب وهوا واوضاع طبيعت می 
زچند قرن زندگانی دريک آب وهوا  اقوام مختلف نيزکه بهم آميخته شوند پس ا. باشد

 .يکی شده تشکيل قوم واحدی خواهند داد
تشکيل ملت . تشکيل ملت دول متحدۀ آمريکا وبعضی ملل ديگرازاين قبيل است 

حاليه ايران نيزتا حدی همينطورمی بشائ، چه اختالط اقوام مختلف به ايرانيان 
ختالط  کامل طوری نيسن درقرون گذشته مسلم ميباشد، ولی بواسطۀ  طول زمان وا

اگرنظر طوالنی تری بعقب بيفکنم . که بتوان در وحدت نژاد ايران سخنی گفت
اما اينکه کدام . مشاهده  خواهيم  کرد که اغلب ملل امروزه ترکيبی ازاقوام مختلفند 

يک ازاين عوامل اصلی وصحيتراست مورد بحث واختالف علماء حقوق وسياست 
ک آلمان وحدت نژاد وزبان عامل وحدت ملی است، زيرا    ً        مثال  در ممال. می باشد

هستند و حتی بواسطۀ » کاتوليک« وجنوبی ها » پرتسان« ازحيث آلمانيها شمالی 
درمملکت . همين اختالف واختالفات ديگردرسياست داخلی مناقشاتی بايکديگردارند

تشکيل سويس سه قوم مختلف که ازحيث نژاد، زبان ومذهب با يکديگرتفاوت دارند 
ملت واحدی داده، در برابری ويگانگی باهم بهمان استقامت و وفاداری هستندکه 

اين سه قوم عبارتند ازسويسهای شمالی متکلم . ملت آلمان يا ملت  فرانسه  می باشند
بزبان آلمانی، سويسيهای غربی متکلم  بزبان فرانسوی وباالخره  سويسيهای جنوبی 

بعالوه ازحيث مذهب و نژاد نيزسويسيهای جنوبی . نندکه بلسان ايطاليائی تکلم می ک
.  شمالی با هم اختالفا دارند؛ خالصه آنکه شمالی ها ژرمنی وجنوبيها التينی هستند - 

با اين که کينه  ژرمن و التين وخصومت آلمانی وفرانسوی بی اندازه است درمهد 
از وطن و تاريخ  سويس اين اقوام مختلف  تشکيل  يک ملت  داده، با يک قلب متحد

پس وحدت ملی سويسيها متکی بزندگانی سياسی . مسترک خود دفاع می نمايند
 .واجتماعی چندين قرن دريک  مملکت با يکديگر واشتراک منافع است

درايران وحدت ملی مامتکی دريکانگی نژاد، اشتراک وزندگانی اجتماعی و وحدت    
 .تاريخ مدت چندين هزارسال است
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است يا فضولی تازيهاازاينکه قسمتی   » ترک« ها برآنکه نصف ايران ادعا عثمانی 
                                        ً             هستند بکلی  واهی وبی پا می باشد، چه کامال  معلوم است   » عرب« ازاهالی ايران 

که مملکت ايران پيش ازحملۀ عرب وتاخت و تازمغول انژاد ايرانی مسکون  وبوده 
ند فقط با ملت بومی اروپائی  وترکهاکه ازنژاد زرد وعربها که از نژاد سامی هست

اگردربعضی نقاط مثل آذربايجان . در اميخته نه اينکه قائم مقام آنها شده باشند
وقسمتی ازسواحل خليج فارس لسان ترکی وعربی زبان اهالی شده است بکلی 

 .                           ً               عارضی  و منشاء وعلت آن کامال  معلوم  می بادش
مردمی است که از نژاد ايرانی   مقصود تمام» مليت ايران«آمروز وقتی گفته شود 

درايران يا خارج ازآن توطن دارند باستثنای ارامنه و يهوديها والبته خارجيها مقيم   
ً               يهوديها وارامنه ساکن ايران اگرچه حاليه هموطن ما وتقريبا  درکليۀ حقوق   . ايران                                                        

ً                                         ملی با ما سهيمند ولی مسلما  ازخارج به اين مملکت مهاجرت کرده وچون  با                            
ايرانيان  ازدواج واختالط ننموده  تشکيل اقليت خاصی درايران داده وبه جامعه 
مليت ديکر تعلق دارند که عبارت ازمليت ارمنی وجامعه يهود باشد که هريک 

ولی بعکس آنها زردشتيها، اگرچه ازحيث .  برای خود کانون جداگانه ای دارند
که با سايرايرانيان نيزازدواج  مذهب با مسامانان ساکن ايران نيستند وقرن هاست

همچنين . نمی کنند ولی ازحيث   نژاد وتاريخ چندين هزارساله يکی می باشند
پارسيان مقيم هند همچنانکه  ازاسم آنان برمی آيد اهل پارس يعنی ايران هستند و با 
اين که بيش ازهزارسال است درخارج ازايران ساکنند معهذابه مليت ايران تعلق 

ارسيان هند مقيم هند نسبت به هندوستان همان حکم يهود وارامنه ساکن پ. دارند
اماسايراهالی ايران ازآذربايجانی کرد، لر، طهرانی، . ايران را نسبت به ايران دارند

خوزستانی، گيالنی، خراسانی، اصفهانی، بلوچستان وغيره که ازحيث زبان 
 .به مليت  ايران می باشندومذهب با يکديگراختالف دارند همه ايرانی  ومتعلق  

اگرچه مليت ايران بواسطۀ تاريخ پرافتخارچيدين هزارساله ونژاد ممتازآريائی  
ازهمسايهای زرد پوست تورانی وعرب های سامی مشخص است ولی می توان  
گفت که وحدت ملی ما بوسطۀ اختالف لسان ميان ترک زبانهای آذربايجان وعرب 

اين . ان سايرواليات ازحيث زبان ناقصمی باشدزبانهای خوزستان وفارسی زبان
                                                                  ً حقيقت را هرقدرهم تلخ باشد بايد دانشت وگفت تابه خيال اصالح  و يا اقال  
جلوگيری ازشدت آن درآينده برآمد، چه معلوم نيست که تا کی مذهب مشترک عامل  

يله قوی در وحدت  ملی ما خواهد بود، زيرا مطابق اطالعاتی که داريم عثمانيها بوس
تبليغات خود مغلطه می کنند ودرتضعيف عمل مذهب ميکوشند و چون آذربايجانيان 
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همين  سوء  قصد را . ترکی زبان هستند ميخواهند آنها ازبه جامعه خودبکشند
البته بايدبه پيش بينی . نيزعربهای همسايه نسبت به ايرانيان همزبان خود دارند

پان « يا » اتحاد توران« درتحت لواء . ضعف اين عامل عمال زبان را تقويت کنيم
کانون ترک وانجمنهای ديگردراين راه کارمی کنند وجرائد ومجالت » تورانيسم

زيادی ناشراين عقيده هستند، مبلغين سالهاست که دراطراف به تبليغات مشغول می 
بسياری از اهالی  قفقاز که با ما هم مذهب يعنی شيعه وبا عثمانی ها همزبان .  باشند

بنويسندگی » قفقازجديد« هستند به اين عقيده گرويده مروج ومبلغ آن شده اند، مجله 
        ً                 که سابقا  درطهران منتشرمی » ايراننو« دمحم امين رسول زاده سردبيرسابق روزنامه

 ....شد ازناشرين همين افکاراست
اهالی گنجه وبادکوبه وقسمت  : وحشت ما ازاين پيش آمد آنقدرهم خيالی نيست

قفقازکه شيعه مذهب ولی ترک زبان بودند دراحساسات و تمايالت خود ميان  جنوبی
...  ما وعثمانيها آنها را اختيارکردند، يعنی عامل زبان برعمال مذهب سبقت گرفت

يعنی نواحی گنجه وبادکوبه که بتوضع و برای » اران« راست است که بين اهالی 
ربايجانيای فرق کلی هست که ذاهالی آ سوء  قصد  نام آذربايجان  برخود نهاده اند با

آذربايجانيان ايرانی االصل وآذربايجان جز وقسمت طبيعی ايران و هميشه عضو 
الينفک اين مملکت بوده، بعکس قفقازکه درحقيقت جزو مستعمرات ما محسوب می 

شده است، معهذا وقتی بنابرمغلطه کاری شد خطرمسلم وجلوگيری ازآن واجب   
 .است

کی ازمسائلی که طرف توجه عامه و مورد  نزاع وگفتگوی ملل شده   خالصه، ي 
 »بيسمارک« درسايه اصول مليت بود که. مسئله مليت و وحدت ملی است

توانستند با مساعی و تدابيرخود آلمان و ايطاليا را بوحدت ملی کامياب » کاوور«و
محاربه . کشهای دنيای امروز برسرهمين  موضوع استمبسياری  از کش.  نمايند

گسيخته شدن وحدت سلطنتی . های خوانين بالکان  برای حل قضيه مليت بوده است
ودولتی امپراطوری اطريش ومجارستان درجنگ اخير بهمين علت می باشد ، زيرا 
مردمی که در خاک اطريش ومجارستان بودند ازيک زبان ويک نژاد و يک مذهب 

کست قشون اطريش را فرا گرفت همينکه ارزش ش. يعنی درحقيقت يک ملت نبودند
ارکان دولت وسلطنت آن متزلزل شد وهرقسمت ازآن مملکت وسيع ملحق به ملتی 

بوسنی وهرزگوين به  - کراکوی وکاليسی به لهستان:(شد که با اوهمزبان بود
 - ترانتين وتربست به ايطاليا  - کوين به رومانستان هترانسلوانی وب - صربستان 

موانع سياسی  خوداطريش هم اگر - وسالواکی آزاد گرديد بهم - مجارستان مستقل شد
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خارجی پيش نيامده  بود چون با آلمانها همزبان است به آن مملکت ملحق شده بود، 
اما با دولت آلمان که همان شکست .) احتمال اين پيش آمدهم هنوز مرتفع نشده

ا دارای اطريش به او نيز وارد آمد رشته وحدت سياسيش ازهم گشيخته نشد، زير
وحدت ملی بود وفقط   قسمتهايی  از آن مجزی شد که همزبان او نبود، مانند پزنانی 

تجزيه  .  وشلسويک هلشتين که اولی به لهستان و دومبا له  دانمارک  ملحق گرديد
الزاس لورن ازآلمان والحاق به فرانسه مسئله ديگری است که شرح  آن را خارج 

مسئله مليت و دکه  ويلسن رئيس  جمهوری سابق  اشاره  بهمين. از موضوع ماست
خود درکنفرانس صلح پاريس اعالن نمود که ملل حق دارند »  اصل١٤« امريکا در

 .مقدرات خود را خودشان  تعيين کنند
. مقصود ازاطاله کالم آنکه وحدت ملی امروز ازاهم مسئل و حقايق بين المللی است

ما نيزدرهمين جريان سياسی خواهد افتاد و  چه بخواهيم وچه نخواهيم درآينده ملت 
اين حقيقت يک روزی مدارسياست دولت ما خواهد گرديد، همچنان که مدارسياست  

هرسياستمداری بايد اين را بخوبی   .                 ً                     غالب دول، مخصوصا  عثمانی نيزگرديده است
 . بداندزيرامسئلۀ وحدت ملی حد مشترک ميان سياست خارجی وسياست داخلی است

مخترعين اين نوع سياست آن بوده است که بواسطۀ توليد حس مليت تمام اقوام   قصد 
همزبان يا هم نژاد يا اقوايم را که وجه اشتراک ديگری با هم دارند بگرد کانون ملی 

اگراجرای اين سياست دربعضی موارد   . جمع کنندواز آنها يک ملت واحد بسازند
ع ديگربهانه سياسی بدست دول قوی و موافق باعدالت بين المللی بوده درمواق

عقايدعلماء حقوق و سياست . سياسيون حادثه جوداده وبه صلح ملل صدمه زده است
هم دراين زمينه بهمان اندازه متفاوت است که منافع سياسی ملل با هم اختالف  

برخی سياست مليت را مضر به مصالح بين المللی دانسته وبرخی ديگرآن را .  دارد
اما چون به مليت آنها  نگاه کنيم . وری صلح  عمومی آينده می پندارنداساس ضر

می بينيم که اغلبشان مصالح عمومی وصلح عالم را بهانه کرده  و تمام   استدالالت 
ما هم با همه احتراميکه  . علمی آنها دراين موضوع  برای  حفظ   منافع  ملی است 

ات وطنی را تا وقتی که ملل  ديگر نسبت بعلم و حقيقت داريم معهذا اين احساس
تعقيب می کنند برای کشورخود درخورپيروی می دانيم، وگرنه  خواه نخواه  طعمۀ 

 .قويتر وبی باک  تر از خود می شويم
يعنی اتخاد تورانيان و ترکان  »پان تورکيسم«يا» پان تورانيسم« همينطورکه بعنوان 

» پان عربيسم« مين طورهم ايده آل يک ايده آل ملی ترکها را به هيجان آورده  ه
پان « و: پان تورکيسم«در برابر. يعنی اتحاداعراب باعث نهضت عرب شده است
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 .داشته باشيم» اتحاد ايرانيان« يعنی »  پان ايرانيسم« ما نچاريم »  عربيسم
پان « از قبيل - همچينين درسايرممالک نيزاين نهضتهای ملی وجود داشته ودارد 

يعنی اتخاد اسالوها و » پان اسالويسم« ی اتحاد ژرمنها وآلمانها ، يعن» ژرمانيسم
 .روسها و غيره

متصف هستند دربد بينی های » خوش بينی « شايد برخی ازسياسيون که به صفت  
اهالی « ما نسبت به اينده ولزوم اتخاذ سياست تدافعی شريک نباشندوبگويند 

پرفسورمارکوارت ... رب نمی باشندآذربايجان ترک نيستندومردم عربستان ايران ع
صحيح است ولی بايدبااين سخنان منطقی مطبوعات  » . آلمانی هم گفته ونوشته است

 .جری  ، ديپلماسی زيردست وسرنيزه نيزداشت
اين نغمات مخالف ازآن جهت سازشده که درآذربايجان ترکی  ودريک قسمت از  

دعيان ما، اگرزياد بی انصاف   گمان نمی کنيم که م. خوزستان عربی تکلم می شود
آذربايجان  زيرادرايرانی بودن موطن ونژادهای.نباشند،جزاين ادعای ديگری بکنند

اين را ما به . و وحدت تاريخ آنها با سايرايرانيان شکی نمی توان داشتو خوزستان 
. تنهايی نميگوئيم، بلکه علمای علم تاريخ ومعرفت احوال ملل اقوام ثابت کرده اند

نقشه جغرافيای اروپائی را برداريد و به قسمت نژاد ها نگاه کنيد اين حقيقت هر
برهيچ کس هم پوشيده نيست که زبانهای ترکی . برشما چون افتاب روشن می شود

ً       واقعا  بهانه . وتازی براين نواحی تحميل شده ويک چيزعارضی است نه طبيعی      
ريخی ميگويند چون اجداد غريبی برای مملکت گيری است که تورانيها بيک ملت تا

خونخوار ماچنگيزوتيمورو سلجوقيان وغيره درچندين قرن پيش به مملکت شما 
تاخته، بعد ازخرابيهاوقتل وغارتها که قرن ها طول ان بوده، زبان خود را نيزبرشما 
تحميل نموده ، حال شمابايد ازبرادران ملی، وطنی دينی، اخالقی و تاريخی خود 

ه بما ملحق شويد، زيرا ما زبان شما را ميفهميم  يا شما  لسان   ما ايرانيها دست کشيد
غافل ازاين که اگرتحميل زبان خارجی برملتی ميبايست توليدحقی   بکند !را ميدانيد

ايرلنديها که زبان خارجی برملتی می بايست توليد حقی بکندايرلنديها که زبان 
د راضی باشند، درصورتيکه   انگليسی برآنها تحميل شده می بايست بسرنوشت خو

اسم خزب   » شين فين« می دانيم نهضت ملی درآن جزيره شروع شده است و کلمۀ 
ملی ايرلند نيزکه يک لغت از زبان باستانی آنهاست حکايت ازاحساسات ملت ايرلند   

پس همسايه های زرد پوست ما نبايد تعجب بکننداگرهموطنان آذربايجانی   . می نمايد
زبان تورانی يعنی ترکی که چنگيزيان وسايرغارتگران اين مملکت بر آنها    ما ازاين

تحميل کرده اند وامروزبهانه بدست دشمنان آنها داده است متفرند ودرخود اسالمبول 
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با اگ همزبان . تأسيس می کنند» کلوب نژاد ايران« برابرتحريکات وتبلغات تورانی
بدولت وقی می نمود می بايست  بودن توليد حق اطاعت وقم ضعيفی را نسبت

سويس فرانسوی زبان وبلژيک جزو جمهوری فرانسه بشود، با امريکاچون   
  ...انگليسی  زبان است مطيع انگلستان گردد  و قس عليهذا 

 
 عالج آن کادم است؟ : اين ها همه بيان درد بود 
لت و بگمان نگارنده بعد از قبول يک اصل مسلم که قوام و دوام هر دولت وم 

محفوظ   ماندن ازهرخط  خارجی وداخلی بسته به آن است ويکی  از شرايط اوليۀ 
مقصودحکومت (هر دولتی می باشد، يعنی داشتن حکومت مقتدرونظام قوی

تاددشمنان بعضی هوسهای خام دردل ودماغ خود ) اشتباه نشود...استبدادی نيست 
درطول زمان وحدت ملی ايران  نپزند،  بايد که دولت ما وسائلی را اتخاذ نمايد تا

 :                   ً                  بعضی ازآنها را ذيال  خاطرنشان می نمايم. ازحيث زبان وديگرجهات کامل گردد
                                                              ً ترويج کامل زبان وادبيات فارسی وتاريخ ايران درتمام مملکت مخصوصا  ) ١

بايد بودجۀ . درآذربايجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان و نواحی ترکمن نشين
را زياد نمود مدارس و کلسهای متعدد برای اطفال واکابرگشود،  معارف اين نقاط 

انتشار جرائد ومجالت فارسی زبان  محلی را تشويق کرد، کتب و رسائل ارزان 
قيمت سهل وساده بزبان فارسی مخصوص آن نقاط  تهيه نمود، بادارۀ معارف 

 ...آنجاها اهميت زياد داد و مأمورين وطن پرست پاکدامن جدی فرستاد 
مجلۀ آينده بسهم خود اين خدمت را نموده وقيمت اشتراک مجله را درآذربايجان     

. قرارداده است) محل طبع مجله( ارزانتر ازساير واليات وحتی ارزانتراز طهران 
خوب است سايرمطبوعات  نيزاين رويه را قبول واين ضرر را بر خود هموار   

عارف  ملی  درآن نقاط  مملکت  بيکديگر ، نمايند ، تا با اين وسائل وتدابيرمختلف م
 .تا با  اين وسائل و تدابيرمختلف معارف ملی درآن نقاط  تعميم يابد

کشيدن راههای آهن ومربوط  ومتصل نمودن کليۀ نقاط مملکت بيکديگر، تا )  ٢
 .بواسطۀ خلطه وآميزش زياد ميان طوايف مختلف ايرانی يگانگی کامل پيدا شود

عضی ايالت آذربايجان وخوزستان را بنقاط داخل ايران وآوردن   کوچ دادن ب)  ٣
ايالت فارس زبان را از داخله  باين ايالت و شهرنشين کردن آنها ، با رعايت 
شرايط اختالط وگشودن مدارس، تمام اين اقدامات بايد با رعايت شرايط  اققتصادی  

شرائط اقتصادی اجازه   و اجتماعی باشد تا ضررديگری ازآنها ناشی نگردد، چه اگر
بدهد يعنی ازاين تغييرات صدمه ای بارکان اقتصادی عمومی  وارد نيايد اشکال 
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مهم ديگری نيست، زيرا باالخره بايد اين اياالت را شهرنشين کرد ، پس هرجا 
 .زمين به آنها  بدهند وطن آنان می شود

يجان و خرسان و تقسيمات جديد اياالت و واليات وازميان بردن سامی آذربا)  ٤
: درتقسيمات جديد بايد دو اصل عمده را مالحظه کرد. کرمان و عذبستان و غيره

يکی  اقتصادی وديگری سياسی، مالحظۀ اقتصادی اين که تقسيمات جديد تسهيالتی 
از برای توسعۀ اقصادی مملکت داشته باشد ومالحظۀ سياسی آنکه مسئلۀ تکميل  

بايد تقسيمات جديد خيلی کوچکترودر . دارند  وحدت ملی رادرتقسيمات جدی مرعی
 .حقيقت  از روی منافع اقتصادی ومصالح  سياسی سابق الذکر بعمل آيد

تغييراسامی ترکی وعربی که ترکتازان وغارتگران اجنبی بنواحی،دهات، ) ٥
 کوهها ورودهای ايران داده اندبه اسامی فارسی وازميان بردن کليۀ اين قبيل آثار

 .خارجی
بايد استعمال السنۀ  خارجی را بطور رسمی برای اتباع ايران درمحاکم،   ) ٦

ولی بايد تمام اين اقدامات تدريجی واز    –مدارس، ادارات دولتی و قشونی منع  نمود
روی تدبيروماليمت ومتانت باشد وگرنه ممکن است نتيجۀ معکوس ازآن گرفت 

 .وموجب  انزجارونفاق گردد
آبادی اين نقاط كوشيد و وسائل زندگانی راحت و آزاد را بايد به سرعت به )  ٧

 .تر نباشد های فريبنده، پست برای مردم فراهم آورد تا وضع آنها، از همسايه
بايد در اصول اداره مملكت، سياستی را اتخاذ نموده كه نه بواسطه تمركز زياد )  ٨

د، موجب خودسری و تمركز زيا  منجر به استبداد و انزجار گردد، و نه بواسطه عدم
بعقيده نگارنده بهترين سياست اداری برای ايران، سيستم . هوچيگری واليات شود

عدم (و دسانتراليزاسيون ) تمركز(ِ  ُ                                     د ك نسانتراسيون است كه بين سانترالياسيون 
در هر حال بيان اين ) ١(باشد  می” المركزيت“يا به اصطالح معمول ديگر) تمركز

ود که  نظر بخطراتی که ازخارج وداخل متوجۀ وحدت قسمت   را آن حيث الزم ب
عدم «ملی و تماميت ارضی ايران است ما نمی توانيم درمملکت خود اصول 

نزديکتراست تبليغ * آزادی ( و آرزوی ما يعنی » ايدال « را هر قدرهم به » تمرکز
 ...نمائيم

ختيارات و درتشکيل يا عدم تشکيل انجمنهای ايالتی و واليتی وحدود وحقوق وا 
قوانی آنها نيزکه تا حدی مربوط به مسئله است  نظرياتی داريم که بيم طواالنی شدن  

 .شرح آن در اينجا  باز ميداردزی اندازه مقاله و خارج  گرديدن از موضوع  ما ا
در خاتمه اميدواريم  ريشه های  نفاق داخلی که  هميشه ازعلل  ضعف  ما در برابر 
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شدع،  با متانت اخالقی هموطنان شمالی و جنوبی  و حس   اجنی محسوب بوده قطع
سياست و اتدا  دولت و اتخاذ تدابير  الزمه تبليغات ئ تلقينات خارحی  بال اثر  مانده 

   .و وحدت ملی  ايران روز به رئز کامل گردد
 

ترويج كامل زبان و ادبيات فارسی و تاريخ ايران در تمام مملكت، مخصوصا  - ١    
 .نشين ايجان و كردستان و خوزستان و بلوچستان و نواحی تركمندر آذرب

 
كشيدن راههای آهن، و مربوط و متصل نمودن كليه نقاط مملكت به يكديگر،  - ٢    

] يكسانی[= تا بواسطه خلط و آميزش زياد ميان طوايف مختلف ايرانی، يگانگی 
 .كامل پيدا شود

 
خوزستان به نقاط داخلی ايران و آوردن كوچ دادن بعضی ايالت آذربايجان و  - ٣    

زبان از داخله به اين اياالت و شهرنشين كردن آنها، با رعايت شرايط  ايالت فارسی
 .اختالط و گشودن مدارس

 
تقسيمات جديد اياالت و واليات و از ميان بردن اسامی آذربايجان و خراسان  - ۴    

 .و كرمان و عربستان و غيره
 

به نواحی، (!) تازان و غارتگران اجنبی   ُ               ُ  ت ركی و عربی كه ت رك تغيير اسامی - ۵    
اند به اسامی فارسی، و از ميان بردن كليه اين  دهات، كوهها و رودهای ايران داده

 (!).قبيل آثار خارجی 
 

              َ                                                   بايد استعمال ا لسنه خارجی را بطور رسمی برای اتباع ايران در محاكم،  - ۶    
  .ی منع نمودمدارس، ادارات دولتی و قشون

 
بايد به سرعت به آبادی اين نقاط كوشيد و وسائل زندگانی راحت و آزاد را  - ٧    

  .تر نباشد های فريبنده، پست برای مردم فراهم آورد تا وضع آنها، از همسايه
 

بايد در اصول اداره مملكت، سياستی را اتخاذ نموده كه نه بواسطه تمركز  - ٨    
تمركززياد، موجب خودسری   نزجار گردد، ونه بواسطه عدمزياد منجربه استبداد وا
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بعقيده نگارنده بهترين سياست اداری برای ايران، سيستم . و هوچيگری واليات شود
عدم (و دسانتراليزاسيون ) تمركز(ِ  ُ                                     د ك نسانتراسيون است كه بين سانترالياسيون 

 )٢.(باشد می” المركزيت“يا به اصطالح معمول ديگر ) تمركز
  
 

 قلمرو زبان فارسی  : ر محمود افشاردکت
 

 افغانستان برادرعزيز ايران است
يا آرزوئی دارد يکی ازمهم ترين آرزوهای سياسی من  » ايده ال« هرمرد سياسی

هم  پس ازحفظ تماميت ايران مستقل امروزاين است که درقلمرو زبان فارسی  
ی کجاست وخود زبان قلمرو زبان فارس. هميشه يگانگی وحسن تفاهم حکمفرما باشد

 فارسی چيست که من اينقدردلباختۀ اين و پای بند آنم؟ 
بيست وچند سال پيش که با کشتی ازاروپا به ايران می آمدم يک نفرتاجيک   اهل  

همينکه لب به سخن گشود ودانستم پارسی گوی است . ماوراء النهربا من همسفرشد
ً      سفر دراز دريا را کوتاه گرفتم وحقيقتا  لذتی  که ازمصاحبت او بردم  فراموش                                     

مثل اينکه درزمان سامانيان می زيستم ويا يکی از فرزندان رودکی . نشدنی است
مکالمه می کردم واشعارنغزآن شاعرفصيح را با لهجۀ بخارائی می شنيدم که می 

 :فرمود
 

 ياد يارمهربان آيد همی ياد جوی موليان آيد همی           
 او    زير پايم پرنيان آيد همیريگ آموی ودرشتيهای راه 

 خنگ ما را تا ميان آيد همی آب جيحون با همه پهناوری       
 

همچنين وقتی سعادت مالقات يک نفربرادرافغانی مرا دست می دهد گذشتۀ پر 
ملک الشعرا ... افتخاروبا عظمت دربارمحمود سبکتکين درغزنه درنظرم می آيد

درجلو بارگاه درجلوبارگاه يمين الدوله  عنصری را می بينم که سرصف شاعران 
 :ايستاده اين اشعارآبدار را می خواند

 
 چنين نمايد شمشير خسروان آثار     چنين کنند بزرگان چو کرد بايد کار

 چو مرد بر هنر خويش ايمنی دارد    رود بديدۀ دشمن بجستن پيکار
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 دش نه کارگزارنه رهنمای بکار آيدش نه اختر گر       نه فا لگير بکار آي
 رود چنانکه خداوند شرق رفت برزم    زمانه گشته مر او را دليل و ايزد يار

حس می کنم که مابا افغانها وتاجيکها هميشه ازيک اصل و نسب وداری يک زبان 
وتاريخ وادبيات مشترک بوده ومهمترين چيزی که ما را تا کنون به يک   رشتۀ 

ن فارسی است که شيرين ترين زبانهای جهان يگانگی استوارداشته است همانا زبا
 .می باشد
ايران امروزرا در دو شمارۀ گذشته ازلحاظ لفظ  مورد » امپراطوری« من اکر

گفتگوقراردادم وبی مورددانستم، اکنون می خواهم ازجهت سياست هم مخالفت خود 
ً                                                           را صراحتا  با آن اظهارکنم، به اين معنی که معتقدم بايد ازدلها خوداين ه وس و          

آرزورا، به فرض اينک وجود داشته بيرون کنيم که بازحکومت ايران چنان  
شاهنشاهی راايجاد کند که ايران وافغانستان وهندوستان وترکستان و قفقاز  و آسيای 
                        ً                                             صغيروعراق وغيره  را فرضا  شامل باشد، زيرا به عقيدۀ من اين آرزوی سياسی 

 ...دهوسی است که با مقتضيات زمان وفق نمی ده
قلمرو «يعنی » امپراطوری ادبی« اما من به يک امپراطوری ديگر عالقه دارم آن 

است که شامل افغانستان وتاجيکستان و ايران و بلوچستان » زبان و ادبيات فارسی
که بعضی ازآن ها ادبيات باعظمت کم نظير  فارسی را  - وکردستان می باشد

ً               درقرون متماديه مشترکا  به وجود آورده  دبياتی که فقط اشتراک مساعی آنها ا –                     
اشتراک مساعی که بايد  پايداربماند تا بتواند  –توانسته است آنرا بدين زيبائی بيارايد 

سران و تاجداران . چنين آثاربزرگ وجاويدانی راحفظ کند وباز به وجود  آورد
نويسندگان و شعرا ودانشمندان وکليۀ   Empire» آمپير« وصاحب منصبان اين 

ن آوران اين لسان شيرين بيان ازاقوام وطوايف گوناگونند که هريک با لهجه زبا
قرنهاست درمجالس بزم .  يالحن بانک محلی خود سخن می گويند يا شعرمی خوانند

ازدوست و دشمن » کين جويان « ودر ميدانهای رزم » پای کوبان« به ساز آوزان 
اص يا وطن مخصوص کسی  اين زبان ديگرشهرستان يا شکورخ.  کام گرفته اند

اگروطنی  نيست، نوعی ازوطن است، زيرا هر يک ... نيست که ايجاد اختالف کند
 .ازما چون وطن آن دوست می داريم

 !اين وطن مصروعراق و شام نيست اين وطن شهريست کورا نام نيست 
 !چرا نام هم  دارد و چه زيبا اسمی

 ...ومی تمام فارسی گويان استمشترک عم» وطن« نام اين » قلمروزبان فارسی« 
 .با عظمت است» امپراطوری ادبی« اسم اين » قلمرو  زبان فارسی
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 .مشترک ما می باشد» جامعۀ اخالقی« عنوان  اين » قلمرو زبان فارسی«  
عنصری وسنائی ، فردوسی  وسعدی ، . همه ما به يک نسبت به آن افتخارمی کنيم 

ارند و به يک اندازه ازاشعارآبدارآنان بهره يا رودکی و معزی، به همه ما تعلق د
ای عنصری را کمتر نمی خوانند چون سراينده . می بريم ّ                                         درايران قصايد غر                 

افغانستان ازغزليات فصيح سعدی کمترلذت نمی برند چون گوينده  ايرانی  می 
 )٣(....باشد

  
  
  
  

  توضيحات و مآخذ 
  
اول دی ماه   - ايرانشهر مجله»مليت وروح ملی ايران«کاظم زاده ايرانشهر - ١

  ١٩٣ – ٢٠٦، صص  ٤شمارۀ  -  ١٩٢٣دسامبر ١٧=  ١٢٩٢
 
( مجلد دوم - مجله آينده» مسئلۀ مليت و وحدت ملی ايران« دکتر محمود افشار   -  ٢

  ٥٥٩ – ٥٦٩، صص  ١٣٠٦آبان  ) ٨شمارۀ 
 
سال  ١٢ – ٩شماره های   - آينده » قلمرو زبان فارسی« دکتر محمود افشار    - ٣
 ٦٤١ – ٦٤٤،صص  ١٣٧٠اسفند  –فدهم، آذر ه
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 سيزدهمفصل 

 
  ايران را چرا بايد دوست داشت؟: دمحم علی فروغی  

 
 ذکاء الملک 

گر مهر من نسبت به وطن تنها از آن سبب باشد که خود از آن مرز و بوم هستم و 
اختالف و  بخواهم اين عنوان را وسيله ی مغايرت خويش و بيگانه قرار داده و از

نفاق بين مردم برای خود استفاده کنم، اين وطن پرستی نيست، خود پرستی است و 
مانند تعصب دينی آن جماعت از ارباب اديان که اختالف دين و مذهب و نفاق بين 
مردم را وسيله ی منافع و اعتبارات شخصی و فرقه ای قرار می دادند، مذموم است 

 .و بايد مردود باشد
سياری از اصول و نواميس که در نظر مردم همواره مسلم و مقدس بود از اين ايام ب

برای بعضی در .مسلم بودن و قدس افتاده است يا الاقل مثل سابق محل اتفاق نيست
از . آن باب ترديد و تشکيک حاصل شده و جماعتی مخالف منکر آن گرديده اند

ن شده و درصدداند جمله ی آن اصول، حب وطن و عالقه ی مليت است که منکر آ
در نظر من، عالقه مليت با احساسات بين المللی . به احساسات بين الملل تبديل نمايند

 .و وطن پرستی و با حب نوع بشر منافات ندارد و به آسانی جمع می شود
وليکن يک وطن پرستی بی غرضانه هم هست که هر فردی چون پرورده ی آب و 

هره مندی هايی که از وطن و ابنای وطن خاکی است به واسطه ی نعمت ها و ب
دريافت کرده نسبت به آن ها در خود حق شناسی احساس می کند، چنان که فرزند 

اين حب وطن پسنديده است بلکه هر فردی به آن . نسبت به پدر و مادر مهر ورزد
ی نوع بشر  پرستی با همه توان متذکر شد که اين وطن که می مکلف باشد، مگر اين

ی اول رهين منت پدر و مادر و در  ندارد و انسان هم چنان که در درجه منافات
ی نوع  اش مشغول همه ی سوم ذمه ی دوم مديون ابنای وطن است، در درجه درجه

باشد و همه را بايد دوست بدارد و خير وسعادت همه را بخواهد که خير و  بشر می
پرستی  ، اين قسم وطنبه عبارت آخری. سعادت خود او و قوم او هم در آن است
 .جزو تعاون و همبستگی کل نوع بشر است

پرستی هست که در نظر من  از اين گذشته يک منشاء و مأخذ ديگر نيز برای وطن 
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پرستی کسی است  باشد و آن وطن تر می تر و معقول الذکر هم محکم از منشاء سابق
از جهت قدر و داند،  که وطن و ابناء وطن خود را اليق مهر و قابل محبت می

مانند دوستی کسی نسبت به شخص ديگر نه از جهت . منزلتی که در واقع دارند
ها بوده، بلکه به سبب منزلتی که  خويش و قرابت يا مهربانی و مالطفتی که بين آن

 .اند ی قدر و قيمت واقعی در نظر يکديگر حاصل نموده به واسطه
به قول معروف بنای آن خالی از  ی من به ويژه اين نوع محبت است که به عقيده 

ی موجودات  اند بر اين که همه نظران دنيا متفق امروزدانشمندان وصاحب. خلل است
زنند و متوجه کمال و طالب وصول به آن  و نوع بشر در طريق ترقی قدم می

ی معنوی برای مردم، چه فردی و چه جمعی، قائل باشيم  باشند و اگر يک وظيفه می
وانيم قائل نباشيم، آن وظيفه اين است که در وصول نوع بشر به ت چنان که نمی
 .ی کمال شرکت و مدد نمايند مدارج عاليه

هر قوم و جماعتی مانند هر فردی که اين وظيفه را ادا کند عزيز و قابل احترام و  
تر است و عالقه به  ی آن برآيد گرامی تر از عهده محبت است و هرچه بهتر و بيش

و هر چه يک قوم در ادای اين وظيفه کوتاهی . تر بايد داشت او بيش وجود و بقای
تر خواهد بود، مگر اين  تر و عالقه به وجود و بقای او ضعيف کند البته عزتش کم

که اين کوتاهی تقصير او نبوده و عوائق و موانع او را از کار باز داشته باشد و در 
حتی االمکان مرتفع سازد و آن صورت وظيفه ی هر کسی است که آن عوائق را 

 .ثمر را در مجمع انسانيت مثمر نمايد عنصر بی
ی انسانيت خود را  غرض اين که هر کسی عضو هيئت و جماعتی باشد که وظيفه 

چنان که بيان کردم ادا نموده است، حق دارد هيئت و جماعت خود را دوست بدارد 
ی او نسبت به  و ملل باشد عالقه و در عين اين که البته نبايد منکر وجود ساير اقوام

کنم هر کسی  حال تصور می. شده است ی معقول و تحسين قوم و ملت خويش عالقه
ی  با احوال ايرانيان درست معرفت يابد تصديق خواهد کرد که اين قوم در وظيفه

خود در عالم انسانيت کوتاهی نکرده بلکه نسبت به بسياری از اقوام ديگر در راه 
تر بوده  اسی پيش قدم است و مداومتش در اين راه نيز از اکثر ملل بيششن   وظيفه
 .است

های تنزل و  هرچند برای ملت ايرانی به اقتضای طبيعت روزگار متاسفانه دوره 
ی خداداد ممنوع و  ها از ابزار استعداد و مايه انحطاط نيز پيش آمده که درآن دوره

ه وقت عارضی و قهری و موقتی بوده محروم گرديده است وليکن ظلمت آن ايام هم
گاه تندباد حوادث که بر ايران و مردم آن هجوم آورده چراغ  و با اين همه هيچ
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معرفت را در آن مملکت و آتش ذوق و شور را در دل ايرانيان به کلی خاموش 
  :ننموده و به قول خواجه حافظ شيرازی

 دارند      از آن به  دير مغانم عزيز  می  
 که نميرد هميشه در دل ماست که آتشی

قوم ايرانی هرگاه شوکت و سيادت داشته قدرت خود را برای استقرار امنيت و 
آسايش و رفاه مردم به کاربرده، اقوام زيردست خويش را به مالطفت و رأفت اداره 

ها نشده، هرگز به  کرده، مزاحم آداب و رسوم و زبان و خصوصيات قوميت آن
که از طرف دشمنان مکرر به  ل عام نفوس نپرداخته و با آنها و قت تخريب آبادی

بليات نهب وحرق وقتل و چپاول گرفتار گرديده، هنگام قدرت درصدد تالفی 
 .برنيامده است

کيش باستانی ما ويرانی و درندگی را مانند بيماری و تاريکی از آثار شيطان و 
ی تقرب يزدان  را مايه اهريمن خوانده ايجاد وسايل آبادی و روشنايی و تندرستی

ها که  ی تاريخ ما از صاحبان شوکت،آن ی سه هزارساله ی دوره درهمه. دانسته است
اند، نام خود را به عملياتی مانند فجايع آشوريان و بابليان و  ايرانی حقيقی بوده

آزار و اذيت و قتل و غارت و . اند ها ننگين ننموده چنگيزيان و تيموريان و امثال آن
نی و تعصب جاهالنه در مملکت ايران کمتر وقتی از خود ايرانيان ناشی شده و ويرا

 .اغلب کار خارجيان يا ازتاثير نفوذ ايشان بوده است
ايرانيان مثل يونانيان و روميان، زيردستان خود را بنده نساخته و زحمات زندگانی 

قت مانند ها بار نکرده و بزرگان و سالطين ايرانی هيچ و خويش را به دوش آن
روميان برای تفنن و تفرج خاطر، اسيران را با يکديگر يا با شير و ببر و پلنگ به 

ها طرد و تبعيد چند صد  های ايرانی هرگز مانند اسپانيولی دولت. اند جنگ نينداخته
اند بلکه خارجيان را  آزار را به جرم اختالف دين و مذهب روا نداشته هزار مردم بی

ای از اين   رفتار سالطين صفويه با ارامنه نمونه. اند نموده به مملکت خود دعوت
شيوه و طريقه است و دست يافتن کوروش شاهنشاه ايران بر بابل بشارت آزادی 

 .قوم يهود از اسارت هفتاد ساله بوده است
بينيم در آن دوره آثار و  هر يک از ادوار شوکت و سلطنت ايرانی را که بنگريم، می

از علم و حکمت و شعر و ادب و زراعت و تجارت و صناعت خصايص انسانيت 
ها خود به آن امور اشتغال  ايرانی. ی لوازم مدنيت رونق و رواج داشته است و همه

ورزيدند و بيگانگان را هم در اين راه تشويق و ترغيب و تقويت و حمايت  می
ه را به دربار داراها و اردشيرهای ما دانشمندان و حکمای يونان و غير. نمودند می
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گرديدند  کردند و فالسفه و علمايی که از وطن خود طرد و تبعيد می خود دعوت می
های ما به مطالعات و عمليات  در نزد اکاسره به مهربانی پذيرفته شده و دارالعلم

 .ورزيدند علمی اشتغال می
و متاسفانه دست جفاکاران آثار و نتايج زحمات اجداد ما را محو و خراب نموده 

. ها ببريم به وسايل غيرمستقيم بايد متوسل شويم خواهيم پی به چگونگی آن چون می
اما آيا کلمات حکيمانه که از بزرگان و پادشاهان ما منقول است دليل بر بزرگواری 
و بلند نظری آنان نيست؟ آيا اهتمامی که برای دست يافتن بر خزائن حکمت و 

پروری ايشان نتواند  ی دانش آن داشتند نشانه و امثال» کليله و دمنه«معرفت مانند 
شود داللت تامه بر  ها ديده می های قصورآن بود؟ آيا آثار صنعتی که درخرابه

منشی و استعداد و دانشمندی ايرانيان  هنرپروری و ذوق فطری ايشان ندارد؟ بزرگ
شمندان اند حتی دان ها سر و کار داشته ی اقوام ومللی که با آن چنان بوده که همه

اند و همه وقت نام ايرانی در اذهان و خاطر  کرده ها به خوبی ياد می ايشان از آن
مردم، شهامت و مالطفت و ذوق و شور و ظرافت و حکمت و عرفان را به ياد 

های بزرگان دنيا از هر قوم و مملکت و هر دوره و  هرگاه به گفته. آورده است می
يونانی و رومی و عرب و يهود و هنود  زمان رجوع شود و از دوست و دشمن از

ی اروپايی و ازهرودوت و گزنفون و افالطون تا ولتر و  گرفته تا اقوام عديده
منتسکيو و ارنست رنان و مستشرقان گذشته و معاصر اگر در کلماتشان تتبع شود 

چه در حق ايرانيان گفته و به صراحت يا کنايه و  توان ترتيب داد از آن دفاتر چند می
 .اند مستقيم يا غير مستقيم آنان را ستايش نموده

ی اقوام خارجی ذوق سليم  از طرف ديگر، هرگاه سيادت از ايران سلب شده و غلبه
و طبع رقيق ايرانی را محجوب کرده، عالم انسانيت در اين قسمت دنيا که ما هستيم 

يرانی تاثير خود تنزل و انحطاط يافته است، وليکن در آن مواقع نيز مايه و استعداد ا
تربيت را که به زور کثرت جمعيت و يا بر حسب  را بخشيده و اقوام وحشی و بی

اند، در اندک زمانی برحسب استعداد  پيش آمدهای خاص بر مملکت ايران چيره شده
ی لوازم تمدن و   رونق همه. آنان بيش يا کم داخل در عالم تمدن و تربيت کرده است

های درخشان تاريخ عالم انسانيت به  اسی که يکی از دورهتربيت در زمان خلفای عب
ی خوشی  چه همه تصديق دارند که جلوه. رود، بهترين شاهد اين مدعاست شمار می

اند  ها کرده که مسلمين در آن دوره درعلم و حکمت و سياست و صنعت و غيره
 .جزو اعظم آن به همت ايرانيان و از اثر وجود ايشان بوده است

استعداد ايرانيان در ابراز افکار عالی و بديع و ايجاد آثار صنعتی ظريف و  قريحه و
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لطيف چنان سرشار و زاينده بوده که انسداد مجاری عادی از آن جلوگيری ننموده و 
ی طبيعی فکر خود  اگر مايه. خود مجاری برای ظهور و بروز احداث کرده است

ه دهد، به عنوان دين و مذهب توانسته است جلو را به صورت حکمت و فلسفه نمی
سازی  در آورد و اگر ممنوع بوده است که ذوق صنعتی خود را با نقاشی و مجسمه

کاری وساير تزئينات و تنزهات جلوه  نويسی و تذهيب و منبت ظاهر کند، به خوش
 .داده است

تر و با اين  نفوذ علمی و ادبی و صنعتی ايران در ممالک مجاوره از آفتاب روشن
اند هنوز آثارش  ر اين صد سال اخير در برانداختن آن اهتمام به عمل آورهکه د

توان گفت ازديرزمان درآسيای غربی و مرکزی، ايرانی  که می پديدار است، چنان
 .يگانه عامل تربيت و تمدن و ايران مرکز و کانون تابش انوار معرفت بوده است

اوضاع وطن را مساعد احوال  از اين گذشته از ايرانيان هرگاه فردی يا جماعتی
اند، همواره نام  خود نديده و به جبر يا به اختيار به ممالک ديگر مهاجرت کرده

ايرانی را به آبرومندی حفظ نموده حامل علم و صنعت و عامل آبادی و ثروت 
ی ممالک مجاور ايران، آثار تمدن و آبادی از  توان گفت درهمه که می چنان. اند بوده

ی هندوستان اگر انصاف دهند  مردم ممالک وسيعه. ايرانيان است نتايج وجود
توانند بهترين شاهد اين مدعا باشند که تاثيرات ايرانيان اسالمی در آن مملکت  می

های باستانی نيز در هندوستان حاجت  مقام ايرانی. آشکار است و قابل انکار نيست
اند، امروز  ان آن قوم شريفبه شرح و بيان ندارد که جماعت پارسيان که بازماندگ

های خصايص انسانيت دارند و  ی رشته در آن سرزمين چه مقام ارجمند در همه
شمار آن ديار محترم نگاه داشته و  چگونه نام ايرانی را در ميان اقوام و فرق و بی

 .باشند ی سرافرازی ما می مايه
ست که به از ذکر اين جمالت مقصود در رجزخوانی نيست، بلکه غرض اين ا 

که  ی من ايرانی ازآن اقوام است که استعداد ادای وظايف انسانيت رادارد چنان عقيده
ايم، آثار  های تاريکی تاريخ ايران بيرون آمده امروز هم با آن که تازه ازيکی ازدوره

توان اميدوار بود که باز با کاروان ترقی نوع بشر هم  استعداد ايرانی ظاهر شد و می
های مختلف شرق و غرب به  رسد که تمدن ر اين موقع که به نظر میقدم شود و د

يکديگر برخورده و با هم اختالط و امتزاج يافته و يک يا چند تمدن تازه بايد ايجاد 
گردد، ذوق و هوش و فکرايرانی هم مثل ايام گذشته يک عنصر مفيد و باقيمت واقع 

که  ت دوست باشيم چنانپرست و مل ها حق داريم که وطن پس ما ايرانی. شود
خارجيان نيزهر کسی درست به احوال اين قوم برخورده تصديق کرده است که 
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وجودش درعالم انسانيت مفيد بوده و هست ونسبت به ملت و مملکت ما اظهار 
 .داريم شناسيم و منظور می ها را می مهرومالطفت نموده و ما قدرآن مهربانی

پرستی و ملت  کنم اين است که چون وطن خواهم اظهار ای که می آخرين عقيده
دوستی البته لوازمی دارد که هر کسی بايد به قدر قوه به آن قيام نمايد، درنظر من 
نخستين لوازم آن اين است که شخص در ادای آن وظايف انسانيت که موجب عزت 

شود کوتاهی ننمايد و اگر استعدادش در انجام اين وظيفه سرشار  و حرمت ملتش می
 )١(.اند بکوشد اشدالاقل درتجليل وتکريم کسانی که استعدادراداشته وبه کار انداختهنب
 

 تأثير رفتار شاه در تربيت ايرانی : دمحم علی فروغی 
  

نيتی ندارند  ها نسبت به ما سوء       ً    ام فعال  ترک های سابق و الحق خود نوشته در راپرت
 :بد نيست که عقايد خودم را در اين باب توضيح بکنم

 
اند که در گذشته اساس  ها به کارهای خود مشغولند يعنی ملتفت شده امروز ترک

شان ضعيف و  شان تجزيه و دولت کارشان غلط بوده است و به اين واسطه مملکت
شان محدود شده بود و حتی نزديک بود  شان فقير و نادان و عاجز و استقالل ملت

عی عقالی آنها مصروفست به اين وجودشان از ميان برود اينست که حاال تمام مسا
که ترتيبات اداری خود را منظم کنند، اقتصاديات خود را ترقی دهند، قوۀ نظامی 
خود را با مقتضيات امروزی متناسب نمايند حدود وثغورخود را امن کنند، 
                                        ً                         مشکالت سياسی خود را تسويه نمايند و مخصوصا  اساس قوميت خويش را محکم 

. االمکان از جنگ و جدال و حوادث احتراز دارند حتیسازند و به اين واسطه 
بيايد يک دفعه نپاييده مثل پاييز گذشته کاسه و کوزه را   ممکن است اگر امری پيش

ظن  بهم بزنند اما اين نه از بابت طمع و سودای جهانگيری است بلکه از جهت سوء
 .و ترس و خيال است

است و از آتيه نگرانم به اين معنی که بينی بنده فقط راجع به حالت حاليه  اما خوش
ها به پيشرفت مقاصد امروزی خود موفق شوند و روزگار بگذارد بنيان  اگر ترک

الملل نيز مانع خياالت  کار خود را محکم کنند و اساس سياست دنيا و اوضاع بين
               ً                                                        خام نباشد يقينا  هوا و هوس درسرخواهند داشت و ممکن است نسبت به ما خياالتی 

توانم  تواند داشته باشد که دو قسم آن را عجالة من می د و آن اشکال مختلف میبپزن
 :بينی کنم پيش
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يکی اين که يک قسمت کوچک يا بزرگ از خاک ما را بخواهند متصرف شوند، 
هر چند اين خيال با وجود دولت روسيه به مالحظۀ قفقاز و ترکستان مستبعد است 

قفقاز و ترکستان هميشه مثل امروز بماند و از وليکن از کجا که مناسبات روسيه و 
های روسيه در داخله يا خارجه برای اجرای مقاصد  کجا که يک وقتی گرفتاری

ً      ها موقع مناسب بدست ندهد و چنان که سابقا  نوشته ترک ام برای آن موقع من از                                         
 دانم اطالعات شما از آن مملکت از چه قرار است اگر نمی. افغانستان هم نگرانم

از ترکيه . ها بکلی در تحت نفوذ ترکند شود صحيح باشد افغان آنچه اينجا استنباط می
پادشاه افغان هم که عنقريب به آنقره . گيرند و غيره صاحب منصب و مستشار می

باری اينها همه . دانم هيچ گفتگوی رفتنش به ايران هست يا نيست خواهد آمد و نمی
آمد را بواسطۀ  اما با اين همه احتمال اين پيش. چيزهايی است که بايد در نظر گرفت

ها  بينم خود ترک توان ضعيف دانست خاصه اين که می المللی آتيه می اوضاع بين
                                                                 ً    اصرار دارند که دولت ايران بايد در ازدياد قوه بکوشد و قشونش را اقال  به 

به  صدوپنجاه هزار نفر برساند و ما حاضريم برای اين مقصود هر کمکی بتوانيم
خواهند ما را اغفال کنند و  ها خدعه و تزوير است و می حاال آيا حرف. ايران بکنيم

توانيم قوۀ خود را زياد کنيم، يا از روی صدق است و  مطمئن هستند که ما نمی
نيت ندارند و ميل دارند ما قوت داشته باشيم که روزی بتوانيم زير بال        ً    حقيقتا  سوء

توانم از روی قطع در اين باب حکم کنم و فهم مطلب  نمیآنها را بگيريم بنده عجالة 
طول مدت و تجربه الزم دارد وليکن صورت ظاهر اظهاراتشان بصداقت و 

 .صميميت بيشتر شباهت دارد
اگر اين عناوين را هم صميمی بدانيم ممکن است بگوييم اين عقيدۀ دولت امروزی 

 ه عقيدۀ مخالف داشته باشند؟ترک است از کجا يک روز کسانی بر سر کار نيايند ک
اين احتمال را هم که مرتفع بدانيم قسم ديگری ممکن است پيش بيايد که احتمالش 

های ترکی وارد  کنم از حاال اين خيال در بعضی از دماغ تر است و تصور می قوی
دانند  ها خود را فوق ساير ملل الاقل فوق ملل مشرق می باشد و آن اين است که ترک

ها دارند نظرآنست که قبل از جنگ  ر بارۀ خودشان و ساير مشرق زمينیو نظری د
ها و ملل ديگر داشتند، يعنی خود را مستحق سيادت  ها نسبت به ساير اروپايی آلمان

دانند و پس از آن که تفوق اقتصادی و علمی و صنعتی و تمدنی  بر ملل مشرق می
بزور نباشد و به رضا و  خود را مسلم کردند و در صدد برخواهند آمد که اگر

رغبت ساير ملل مشرق را تابع و زير بليط خود قرار دهند و از حاال هواهای ملل 
ها به پختگی  اروپايی در سر دارند و اگر ما مثل گذشته غافل و خواب باشيم و ترک
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و متانت کار کنند نظر بهم کيشی و مناسبات زبانی و نژادی و تمدنی و غيرها که 
توان به وسيلۀ تبليغات و تدابير ديگر قوت داد اين خطر  و هست و میدر بين بوده 

تواند بکند زيرا که امری معنوی و  ممکن است پيش بيايد و کسی هم جلوگيری نمی
 .طبيعی است
های من بجا باشد يا نباشد يک مطلب مسلم است که هيچ ملتی بدون  اين نگرانی

اين است که استقالل ظاهری يا معنوی کند و اقل مسائل  لياقت و قابليت دوام نمی
در آتيه لشکرکشی و جنگ و جدال با توپ و تفنگ کم کم . دهد خود را از دست می

شود اما کشمکش معنوی هيچوقت از بين مردم مرتفع نخواهد شد، هر  منسوخ می
لياقت خادم  شود و ملت بی سازد مخدوم می قومی که خود را اليق و مستعد می

که افراد مردم به حسب استعداد و لياقت بعضی آقا و جماعتی  خواهد بود چنان
 .نوکرند و چون اين ترتيب طبيعی و مقرون به عدالت است چاره هم ندارد

خواهم بگيرم اينست که بايد کاری کرد که ملت  ای که از اين مقدمات می نتيجه
ت ترک ايران ملت شود و لياقت پيدا کند واال زير دست شدنش حتمی است زير دس
شود و  نشود زير دست عرب ـ که عنقريب تربيت شدۀ انگليس خواهد بود ـ می

 .بينيم جای بسی نگرانی است اوضاعی که امروز در ايران می
                      ً                                                  افراد مردم ايران مطلقا  يک منظور و مطلوب دارند و آن پول است و برای تحصيل 

ی و هيزی پول از هر طبقه و جماعت و صنف باشند گذشته از دزدی و مسخرگ
بازی و تملق و  بازی و حقه اند که به اسامی مختلف آنتريک فقط يک راه پيش گرفته

حقيقتی است و از  شود و اسم جامع آن بی هوچيگری و شارالتی و غيره خوانده می
کنند و شما که از  ها هيچوقت با هم اتحاد و اتفاق نمی اين جهت است که ايرانی

حقيقتی و نفاق هيچ  دانيد که هيچ وقت بی اريد میاوضاع گذشته و حال دنيا خبرد
قومی را به جايی نرسانده و هر وقت هر ملتی به مقامی رسيده امری معنوی را در 

طلبی و فداکاری و همت و غيرت و شهامت او را به حرکت  نظر داشته و حقيقت
ايد اگر بپرسيد چه ب. درآورده و اتفاق و اتحاد مطلوب خويش را حاصل نموده است

البته اهميت . کنم بايد ملت را تربيت کرد تأمل عرض می کرد و چاره چيست بی
تنظيم ماليه و تقويت قشون وترقی اقتصاديات را ازنظرنبايددور داشت چه همانطور 

کند معنويات هم به تنهايی  که ماديات به تنهايی برای ارتقای يک ملت کفايت نمی
ملت تربيت نشود هرچه سعی در ترقی ماديات کافی نيست، وليکن بايد دانست که تا 

          ً                                              رسد و عينا  مانند احوال پدرهايی است که برای اوالد خود مال  آن کنند به جايی نمی
ايم که آن  کنند، چه بسيار ديده گذارند و آنها را تربيت نمی و دولت فراوان به ارث می
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والدی که تربيت شده و دهند ولی ا اموال را فرزندان ناقابل به اندک زمانی به باد می
کنند و شاهد ديگری  قابلت دارند از پدر هم که ارثی نبرند خودشان تحصيل مال می

الملل چندين مليون پول از خارجه به ايران  که که دارم اينست که در زمان جنگ بين
ها به خارجه برگشت  آمد وليکن چون ملت مستعد نبود در ظرف مدت قليلی آن پول

 .کار نيست و حاجت به بسط کالم نداردو مطلب قابل ان
                                                                      ً      اما تربيت ملت قسمت مهمی از آن البته به نشرمعارف است به وسايلی که دائما  گفته 

تکثير و تأسيس مدارس و مؤسسات و مجامع و مجالت علمی و ادبی و : شود می
صنعتی، ترجمه و تأليف و طبع کتب مفيده، طلبيدن معلمين خارجی، فرستادن 

ستعد به خارجه، تشويق و تجليل ارباب کمال و قس علی ذالک و يقين های م جوان
کند  است که در اين باب مسامحه جايز نيست اما امروزه اين اقدامات هم کفايت نمی

در اين . ها آنست که فکری برای تقويت مايۀ اخالقی ملت بشود و مهمتر از اين
کنند و حتی به  استهزا می گوييم رندان در دل دوره وقتی که ما از اخالق سخن می

گويند اينها صوفی و  آورند و اگر بخواهند به معقوليت حرف بزنند می زبان می
اند و رضای خاطر خدا و پيغمبر را در نظر دارند، آخرت  پرست درويش يا موهوم

دانم داخل اين بحث شده  الزم نمی. ترسند خواهند و از بهشت و دوزخ می را می
نيست رضای خاطر خدا و پيغمبر الزم باشد يا نباشد موضوع توضيح کنم که چنين 

های ما برای آخرت نيست صرف مصلحت دنيوی خود  ديگری است و اين حرف
رسد  مآبی و تجدد به من نمی را در نظر داريم و دراين باب هيچ کس ازجهت فرنگی
اليه و کنم آکادمی و مدارس ع اال اين که من وقتی که به اوضاع فرنگستان نگاه می

ها و البراتوارها و حکما و علماوادبا  های صنعتی وتأترهای اخالقی و موزه کارخانه
خانه را تماشا  خانه و رقاص ها و فاحشه خانه بينم، مدعيان من قهوه وهنرمندان را می

ً        کنند که نسبت به آن مؤسسات عاليه در اقليت ضعيفی هستند و غالبا  هم اهل  می                                                             
دهم  طول نمی. هاست کنند و تلۀ پول برای خارجی رفت نمیفرنگستان درآنجا آمد و

دوست، نه  مقصود انيست که امروز ملت ايران نه خداپرست است، نه وطن
طلب، نه دنبال ناموس، نه طالب هنر، نه جويای معرفت، بايد  خواه نه شرافت آزادی

دست بازی مأيوس شوند و  کاری کرد که مردم از شارالتانی و هوچيگری وانتريک
شوند، همت و غيرت  بردارند، در آن صورت ناچار متوجه کاروهنر و کمال می

شوند، دولت هم اگرنکند خودشان اسباب تحصيل  کنند، حقيقت طلب می پيدا می
کند دنبال  کنند و با امنيت و عدالتی که دولت برقرار می معرفت را فراهم می

شرافت مملکت خويش  روند ومثل سايرملل ثروت وقدرت و اقتصاديات هم می
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تر و  ازحسن اتفاق اين قسمت ازتربيت ملت که از همه مشکل. دهند راترقی می
اش بدست ما آمده و بايد مغتنم بشماريم و آن وجود مبارک  مهمتر است وسيله

 .شاهنشاه پهلوی است
 

             ّ                       دانيد که متمل ق و چاپلوس نيستم و اگر  شناسيد و می مرا می.. …دوست عزيز
گويم از روی دليل و برهان  کردم آنچه می گويی کنم در طهران می زاجخواستم م می

ّ                    ممکن است اشتباه کرده باشم ام ا صحيح يا غلط عقيده. است و بعالوه . ام اينست                            
مردم دنيا خاصه . ايد و توضيح مطلب مهم است دانم که شما هم با من هم عقيده می

                       ّ   م معروف صحيح است که الن اس اهل ايران هميشه نظر به مقامات عاليه داشته و کال
تر است نظر  علی دين ملوکهم و البته چون مقام شخص پادشاه از ساير مقامات عالی

خواهند خاطر  کنند، همه می توجه عامه به او از همه بيشتر است، همه از او تقليد می
او را خرسند سازند، کالمش مؤثر و رفتارش سرمشق است، و اگر هم در بدو امر 

                                           ً                          شان از گفتار و کردار او از روی حقيقت و قلبا  نباشد کم کم به مرور زمان متابعت
کند و بهترين شاهد اين مدعا هم گذشته از داليل تاريخی اينست که  حقيقت پيدا می

ببينيد وجود شاهنشاه پهلوی در همين چهار پنج سال اخير با آن که دورۀ کشمکش و 
 .انقالب بوده چه تأثير خوشی داشته است

 
الحاصل پادشاه مملکت، خاصه پادشاهی مقتدر و نامی مثل اعليحضرت پهلوی 

کند که به ارباب هنر و کمال مردمان درست و با حقيقت  گفتار و کردارش ظاهر می
                         ّ  ها و متقلبين بيزار و متنف ر  ها و انتريگان ها و هوچی نظر توجه دارد و از شارالتان

اخالقی ملت و نجات دهندۀ مملکت خواهد  ترين عامل ترقی و است، و اين فقره قوی
 .بود

ام و  تصورنکنيد عقيدۀ بنده اينست که آنچه نوشتم کشفياتی است که خودم تنها کرده
 …گويد غرضانه نمی کنم هيچکس مثل من بی داند اما گمان می کسی ديگر نمی

 
پايان (……ازاين تصديع طوالنی که بسر کار دادم مقصودم اينست که چون شما را

  )٢()نامه است ناتمام
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  ضيحات و مآخذ تو

  
 
  ١٣٨٤ –جلد اول ،  انتشارات توس  –)  دمحم علی ذکاء الملک(مقاالت فروغی   -  ١
  ٢٤٣ – ٢٥١صص  - 
برگرفته از سياست نامه ذکاء الملک فروغی به اهتمام ايرج افشار و هرمز همايون  

 پور
  
 –جلد دوم، انتشارات توس  –) لملکدمحم علی ذکاء ا(مقاالت دمحمعلی فروغی    -  ٢

  ٦٥ -  ٧٢صص  -   ١٣٨٤
 سايت خرد: منبع

  
رئيس دفتر رضا خان   بر خالف  دمحم » اديب  السلطنه ( اما،  حسين سميعی  

پهلوی بالطبيعه مردی خودخواه و مغرور و : علی فروغی  بر اين باور است که 
دست گرفت اين صفات از همان وقت كه زمام كارها را به . از خودراضی بود

شد اين  كرد و هرچه بر اختيار و اقتدارش افزوده می كمابيش از او بروز می
 .گرديد اوصاف از او بيشتر ظاهر می

زبان در  چينان چرب گو و بادنجان دورقاب                   ّ        علی الخصوص كه متمل قان گزاف
ستودند و چيزهايی در  اطراف او جمع شده، او را به انواع مدايح و مناقب می

ّ            حق  او قائل می آمدگوييها                                          ّ         شدندكه ابدا دراو وجود نداشت و در اين تمل قات و خوش  
رساندند كه گاهی او را مأمور علنی و فرستاده خدا و  كار مبالغه را به جايی می

دانست  آن مرد عامی خودپسند هم با آنكه می. خواندند می» مؤيد من عند هللا«
جو از  ست كه مردم چاپلوس و منفعتغالب اين حرفها و ستايشها دروغهايی ا

آمد و ريشخند او  بافند و برای خوش روی اغراض و مقاصد شخصی به هم می
آمد و برای شنيدن  گويند و هيچ كدام اساس و حقيقت ندارد، معهذا خوشش می می

 .گرفت داد و قلوه می حقيقت دل می                      ّ      اين دروغها به آن متمل قان بی
دادند و او  زدند و به او تحويل می خته و به قالب میآنها دروغها را ساخته و پردا

و باور داشت كه »                   ّ      كاين منم طاووس علي ين شده«. كرد شنيد و باور می همی می
گويند مردی فوق العاده و ماوراء الطبيعه  طور كه اين اشخاص می حقيقة همان
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است و كارهايی كه در اين كشور كرده است در حكم كرامت و اعجاز است و 
                               ّ                                وقت از ايران بيرون نرفته و ترقي ات كشورهای جهان را به چشم نديده  ون هيچچ

ر می ّ     بود تصو  گويان نامرد به او خاطرنشان  طور هم آن مزاج كرد و همين       
 اند كردند كه آنچه او كرده است در هيچ جای دنيا نظيرش را نكرده می

ر از مردم جز كرنش و تعظيم و س ّ                              و بر روی همين عقيده و تصو  تايش و تكريم                         
                                           ّ                        و بندگی و فداكاری و چاكری و فرمانبرداری توق ع و انتظاری نداشت و اگر 

سرايان يكی فی الجمله در مبالغه كوتاهی  اتفاقا در ميان اين دروغگويان و ياوه
شد يا بيانش برای اشباع و اغراق نارسا بود  كرد يا لكنتی در زبانش پيدا می می

ّ        ه آن بنده گنهكار در سينه آن خدای قادر قه ار جای شد و كين اوقات پهلوی تلخ می                                        
  .گرفت می

  
دفتر   - به کوشش ايرج افشار) اديب السلطنه( خاطرات حسين سميعی : منبع

  ۴٠٢: ، ص٣ تاريخ مجموعه اسناد و منابع تاريخی، ج
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  چهاردهمفصل  

  

: داريوش همايون  انقالب نوگری و استبداد روشنرای  
 

يوش همايون نظريه پرداز ناسيوناليست موازنۀ مثبت مشروطه خواه  در کتاب   دار 
تاريخ ايران در صد ساله گذشته، در واقع : آورده است» صد سال کشاکش با تجدد« 

ها و  ها و کوتاهی روی های پايانی سده نوزدهم، داستان پيروزی و زياده از دهه
هائی که حتا  ايرانی است؛ تالششکست، و اکنون رستاخيز جنبش نوسازی جامعه 

های خود که از همان آغاز آمد و در پسزنشی که دراواخرروی داد، يکی  درکژروی
های زندگی ملی ما را ساخته است و آينده را نيز تا آنجا که بتوان  ترين دوره از مهم

 .ها شکل خواهد داد ها و تجربه ديد زير تاثير همان انديشه
 

ه چنين جای بزرگی در تاريخ ايران داده همانا يکی بودنش آنچه به جنبش مشروط   
ها و روابط اجتماعی  سويه نظام ارزش  نوسازی همه. با انديشه نوگری يا تجدد است

و زيرساخت اداری و اقتصادی با جنبش مشروطه آغاز شد و تا هنگامی که مسئله 
ندگی و تازگی های مشروطه نيروی ز ها و آرمان ايران مسئله نوگری است انديشه

پادشاهی پارلمانی تنها يکی از عناصر مشروطه است و . خود را نگه خواهد داشت
ترين عنصر نيز  با آنکه به عنوان شکل حکومت و نه نظام سياسی و حکومتی، مهم

. کنند نيست، بسياری به خطا يا از روی عمد مشروطه را در پادشاهی خالصه می
خواهان در پی نوسازی  مشروطه. نياورد پادشاهی را جنبش مشروطه به ايران

پادشاهی . سياست و فرهنگ و اقتصاد ايران بودند و پادشاهی را نيز دگرگون کردند
هائی از  ها با جنبه پيش از آن نيز بود و چند گاهی با همه مشروطه و در بيشتر زمان

شينه امروز ما مشروطه را به عنوان يک جنبش سياسی و فرهنگی با پي. آن درافتاد
بايد در همه ابعادش  انگيز خود در پهنه انديشه و عمل می دراز و پربار و عبرت

بررسی کنيم و در چنان بررسی است که عناصر زنده و ارزنده آن برای امروز و 
 .آينده ايران آشکار خواهد شد

از نو تعبيرکردن گذشته در پرتو مسائل روز و از نو تعريف کردن آن برای   
اين البته با بازسازی تاريخ (گيرد  ی کاری است که همواره صورت میهای بعد نسل

بازنگری انقالب و دوره مشروطه .) بازان است افزار سياست تفاوت دارد که دست
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انداز تاريخی ايرانی امروز، بلکه برای نوسازی  نه تنها از نظر اصالح چشم
تقريبا، با نگرشی جا،  اکنون که راست و چپ در همه. سياست ايران ضرورت دارد

توانند بسياری از  نگرند، راست و چپ ايران نيز می تازه به خود و پيرامونشان می
بارهای گذشته را به زمين بگذارند وسبکبارتر به ساختن يک ايران تازه  کوله

) معاصر(چنان بازنگری از آنرو بايسته است که در تاريخ همروزگار . بياغازند
توان يافت و نيز از آنرو که اين  تر از مشروطه نمی زايندهايران سنتی نيرومندتر و 

ترين  های سياسی و بزرگ تاريخ همروزگار، بزرگترين مايه کشاکش ميان گرايش
 .های سياسی گوناگون است مايه سوءتفاهم در خود گرايش

 
ريشه همه آنها در . يابی، چپ و راست ايران تفاوت چندان ندارند از نظر ريشه   

نيز “ مليون“روطه است و تا انقالب اسالمی بيشتر چپگرايان و همه جنبش مش
حتا آخوندها نيز نسب سياسی خود را به . بيمی نداشتند که ازآن سربلند باشند

از زبان و ادبيات فارسی کنونی گرفته تا . برند خواهی دوران مشروطه می مشروعه
برابری زنان و حقوق های همگانی و توسعه سياسی و اقتصادی و  آموزش و رسانه

هر . بشر هرچه از اسباب تجدد در ايران داريم از برکت جنبش مشروطه است
بررسی ناسيوناليسم ايرانی، ترقيخواهی، حاکميت مردم و عدالت اجتماعی از 

بازگشت به پيام و ايدئولوژی انقالب مشروطه، به . شود دوران مشروطه آغاز می
ين روشنرائی و انسانگرائی غرب بود، نه تنها های انديشگی آن که همه در زم ريشه

ناپذير پيشرفت را به  کند و معتقدان به سير وقفه ما را راهنمائی، که شرمزده می
يک ملت در جهانی که هنوز سده نوزدهم را ) اليت(سرامدان . اندازد ترديد می

واقع و اگر نظر درست تاريخنگاران را بپذيريم که جهان سده بيستم در (گذرانيد  می
به راه ) به پايان رسيد ١٩٨٩آغاز شد و در  ١٩١۴نه از نظر رياضی صرف، در 

احمد و  ها رفتند و درپايان سده بيستم به کژراهه آل زاده ها، ورسول آخوندزاده
های  اگر امروز ما باز به پيام جنبش مشروطه و سرچشمه. شريعتی و خمينی افتادند

نسل انقالب اسالمی پس از دسته . ائی نيستانديشگی آن بازگرديم از سر واپسگر
گلی که سه دهه پيش به آب داد اگر به همان جا هم برسد پيشرفتی خواهد بود؛ و 

ای که با انقالب اسالمی آمده است در پويش آزادی و ترقی بر همان راه  نسل تازه
 .رود که نياکانش صد سالی پيش گشودند می

 
اد تاريخ همروزگار ايران و آغازگاه هر انقالب مشروطه را مهمترين رويد   



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٤                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

انديشه و گرايش سياسی و اجتماعی ايرانی امروز شمردن از اينروست که آن 
نياز به امامزاده سازی و پس و پيش کردن تاريخ . انقالب زنده و به ما مربوط است

تر جای گيرد؛ به صورتی شگفتاور امروزی  های جوان ندارد تا در خودآگاهی نسل
هايش  های روشنفکران دوران انقالب مشروطه و دنباله ما درنوشته.است“ نمدر“و 

هائی بربخوريم   ـ ناسيوناليسم افراطی،  روی تا دو سه دهه بعد ممکن است به زياده
های  هائی در انديشه ستيزی در عين تکيه بر دين، ساده کردن امور ـ و نارسائی دين

ولی . هاست گردن زبان ابتدائی و الکن آن دهه آنان ببينيم که گناه بخشی از آن نيز به
ها و همان زبان که به تندی به گستردن و نوسازندگيش همت گماشتند  همان انديشه

های آنان و جانشينانشان  توانيم به برکت تالش ما اکنون می. راه را بر امروز گشودند
 .های بعدی، پيکار صد ساله ملی را پيشتر ببريم در نسل

ها و  ها و چرخش ها و فراز و نشيب يرانی در سده بيستم با همه ناهمواریجامعه ا   
اکنون نيز در اين شامگاه تاريک . هايش بر مسير آزادی و ترقی رفته است بازگشت

ما همچنان با دو بال آزادی و ترقی پرواز . جمهوری اسالمی اين پويش ادامه دارد
. زمان بال و پر زدنی دردناک استکنيم ــ هرچند پرهايمان شکسته است و پروا می

شباهت به آنچه صد سال پيش بوديم نيست ــ بيش از  ای جهات حال ما بی از پاره
بيشتر به (ها  تجربه. کنيم ای را با نويدهای درخشان آغاز می همه در اينکه سده تازه

و دستاوردهای چهار نسل اخير ايرانی اين اميد را به ) ها معنی اشتباهات و شکست
دهد که آرزوی ديرينه رسيدن به دنيای پيشرفته را در اين سده تازه تحقق  ما می
ای که از پايان  سازد و صد ساله کند و می ايران فردا را گذشته ما کمک می. بخشيم

سده نوزدهم تا سده بيست و يکم کشيده است بيشترين ارتباط و بيشترين سهم را در 
است که از نظر جوشش انرژی ملی نه تنها در اين دوره . ساختن آينده خواهد داشت

کمتر ملتی در صد ساله گذشته . تاريخ ما بلکه در تاريخ سده بيستم کم مانند است
 .بيش از ما خود را به آب و آتش زده است

 ۶٠تا ۴٠/ ٨٠تا ۶٠های ــ و شوريدن برآن در دهه انديشه آزادی وترقی   
ترين  هی سرامدان جامعه ايرانی برجستهخورشيدی ــ باتاکيدهای متفاوت، درخودآگا

برخالف اروپای باختری . مسلط بوده است) ديسکور(جا را داشته است و گفتمان 
که خاستگاه انديشه آزادی و ترقی يا به زبان ديگر، تجدد يا مدرنيته، است در ايران 

 پيشروان تجدد در. انديشی در دين و فلسفه فرا نيامد نوگری يا مدرنيته از ژرف
آنها شکست خورده در . بودند ايران با يک ضرورت عملی و فوری روبرو می

ديدند و  های خود با روسيه و انگلستان، موجوديت ملی را در خطر می روياروئی
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جستند و از آنجا به ضرورت گرفتن  چاره را در نيرومندی نظامی و اقتصادی می
ب با آنکه آزادی را در خود انديشه ترقی بدين ترتي. رسيدند های اروپائی می دانش

توانست  دشواری زياد می نهفته داشت، از همان آغاز جای باالتر را گرفت و بی
اين نکته اساسی در توضيح اينکه چرا . مستقل از آن تصور شود و در عمل نيز شد

. خواهان دنبال دست نيرومند افتادند از يادها رفته است بسياری از مشروطه
ش مشروطه بيش از هر چيز بوجود آوردن يک قدرت دفاعی دلمشغولی پدران جنب

 .های بيگانه و نيروهای گريز از مرکز در خدمت آنان بود در برابر قدرت
 

برگرداندن حاکميت به مردم نه يک هدف خودبخود، نه يک حکم فلسفه سياسی،    
جوئی، بلکه يک ضرورت مرگ و  خواهی و برابری نه حتا برخاسته از عدالت

گری عملی در خدمت ناسيوناليسمی بود که پس  شد؛ يک چاره ملی تلقی می زندگی
رسيد و از دو سرچشمه  از صد سال چيرگی بر گفتمان سياسی اروپا به ايران می

سرافکندگی ملتی که تازه از تخت بزرگی به زير کشيده شده : شد نيرومند سيراب می
ای که به  ت؛ و آگاهی تازهداش بود و تصورات بزرگ فرهنگی و تاريخی از خود می

شناسان اروپائی از تاريخ باستانی و شکوه ايران پيش از  های شرق ياری کوشش
شناسان به فرهنگ  اسالم پيدا شده بود، و همراه با شيفتگی دانشمندانه آن شرق

 .های پياپی ايرانيان را از سرمستی خود ماالمال کرد ايران، نسل
ز پايان سده نوزدهم تا آغاز سده بيستم، اولويت در دو دهه انقالب مشروطه، ا   

طلبان ايرانی محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت برای  روشنفکران و اصالح
جلوگيری از دادن امتيازات به بيگانگان؛ و دفاع از يکپارچگی و استقالل کشور؛ و 

نه های دوگا پديده. ها از منابع ملی بود کوتاه کردن دست آخوندها و اشراف و خان
وابستگی و واپسماندگی که برای روشنفکران آن روز در پادشاهی استبدادی قاجار 

با پادشاهانی چون . شد در مرکز گفتمان سياسی و فلسفی ايران قرار گرفت يگانه می
گذاشتند يا  ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه که يا کشور را تکه تکه به بيگانه وامی

کردند، و شاهزاده ـ واليانی  ای مبتذل خود میه فروختند و صرف خوشگذرانی می
ای  السلطان که آرزوئی باالتر از تجزيه ايران و رسيدن به پادشاهی گوشه چون ظل

کوتاه کردن : بود از آن نداشتند، يک راه بيشتر در برابر روشنفکران ايران نمی
ت و دست پادشاه و خاندانش از امور کشور، و دست بيگانگان از مرزها و گمرکا

 .منابع ثروت؛ از حکومت و دادگستری و نيروهای نظامی ايران
آورد، اصطالح مشروطه که از  باآنکه در نگاه اول، مشروطه شرط را به ياد می   
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فرانسه آمده است ـ کارتوال و  chartreعثمانی به ايران راه يافت از شارتر 
). اساسی(د و قانون ی التين، چنانکه در ماگنا کارتا به معنی لوح و سن“کارتا“

قنسطيطوسيون آن روزها (های عثمانی در برابر کنستيتوسيون  مشروطه را ترک
شد و فارسی ـ و ترکی ـ آن  مآبی هنوز فضل شمرده می دانی و عربی که عربی

. ساخته بودند و ايرانيان نيز گرفتند) روزگار بر عقده حقارت خود چيره نشده بود
نی و غيرشخصی است، و البته قانون همه چيز را منظور از مشروطه حکومت قانو

قانونی وحکومت  برای پدران جنبش مشروطه درد ايران بی. کند مشروط به خود می
نام “ دمکراسی“ها که به مبالغه  دلخواسته بودودرهمه سده بيستم، حتا درآن دوره

انقالب مشروطه در همه جا . درمان ماند گرفته است، اين درد بيشتر بی
Constitutional Revolution شناخته شد. 

آن روز، ناسيوناليسم نگهدارنده و “ متجددين“خواهان و  نخستين غريزه مشروطه   
دفاعی بود ــ احساس وظيفه در برابر تاريخ يک ملت کهنسال و سربلند ــ ولی اين 

تنها مجلسی که . شد ناسيوناليسم تنها در چهارچوب يک نظام دمکراتيک تصور می
توانست استقالل کشور را  خاست و نماينده حاکميت مردم بود می ردم برمیاز م

بحث دمکراسی و ناسيوناليسم در آن چند دهه دوران روشنگری ايران . نگهدارد
. بايد ناسيوناليسم در دمکراسی تصور شد، چنانکه می. همان مسير اروپائی را پيمود

بايد حاکميت داشته باشد، ملت  اگر همه چيز به نام و برای ملت است همان ملت می
و به  ١٨۴٨اما اندکی نگذشت که در ايران نيز مانند اروپای مرکزی . فرمانروا

هايشان ــ دمکراسی  دالئل کمابيش همانند، شکست آزاديخواهان در رسيدن به هدف
و ناسيوناليسم ــ به عنوان دو مقوله جداگانه در نظر گرفته شدند که دست کم در 

 .بودند) متنافر(حل، همگريز نخستين مرا
های مربوط به  حکومت قانون که هدف اصلی پدران مشروطه بود کمتر، از بحث   

حقوق طبيعی ومسئوليت فردی دربرابرمشيت الهی وضرورت جدائی دين از 
  اين ضعف تئوريک، نقش خود را در از قدرت انداختن جنبش(حکومت برآمد 

وران  در حلقه کوچکی از پيشروترين انديشه هائی چنان بحث.) مشروطه داشته است
اصلی و مسلط در آن  discoursداشت ولی گفتمان  آن روز ايران جای خود را می

آور آخوندی، ناسيوناليسم و دفاع از يکپارچگی و استقالل  فضای سنگين و هراس
توانست به عنوان سرزمين اسالمی نظر آخوندها را نيز  که به آسانی می(ايران 
های بيگانه، و نيرومندی نظامی و اقتصادی  اندازی و روياروئی با دست) کندجلب 

از . شمردند حکومت قانون را شرط همه اينها و قدرت و ترقی کشور می. بود می
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رو بود که مجلس شورای ملی، که به تندی جای درخواست فروتنانه و پر از  همين
واهان آمد و به قانون اساسی خ سازش عدالتخانه را گرفت، در کانون توجه مشروطه

آيد  رسيدکه درواقع قانون اساسی نيست و چنانکه از عنوانش برمی ١٢٨۵/  ١٩٠۶
ترين وظيفه ملی يعنی جلوگيری از  بايست فوری است و می“ در تشکيل مجلس“

اما هرچه از دمکراسی و . دادن امتيازات به بيگانگان را به انجام رساند، و رساند
خواهی بود در همان قانون گنجيده است و بر خالف متمم   روطهبشر در مش حقوق 

آميز  قانون اساسی سال بعد که يک قانون اساسی تمام عيار است هيچ آاليش تبعيض
 .و استبدادمنشانه در آن راه ندارد

کشور و حاکميت ) تماميت(در پشت اينهمه دلمشغولی به استقالل و يکپارچگی   
ن به آن، اراده پيش بردن جامعه و رساندنش به پای مردم همچون تنها راه رسيد

خواهان از  مشروطه. اروپا، آنچه که ترقی و ترقيخواهی نام گرفت، قرارداشت
آهن سرتاسری و آوردن صنايع نوين بويژه  همان نخستين روزها به دنبال راه

بودند و پيشروترينشان به  پوالدسازی، و آموزش رايگان همگانی برای ايران می
گذاری بانک  های ناکام در پايه کوشش. انديشيدند انون کار و اصالحات ارضی میق

هم در زمينه ) با آوردن شوستر و ميلسپو(ملی؛ و سامان دادن به وضع مالی کشور 
 .گنجيد دفاع از استقالل و هم نوسازندگی و پيشرفت کشور می

ت تازه نيز پديد آورد اين نگرش تازه به سياست و اجتماع با خود يک زبان و ادبيا  
افتاد،  که زير نفوذ روزافزون فرهنگ باختری از عربيت و ادبيت هرچه دورتر می

نگاری و برآمدن رساله  و با گسترش صنعت چاپ و نشر و رونق گرفتن روزنامه
eaaay های مسلط ادبی در برابر شعر، )ژانر(نويسی به عنوان گونه  و داستان

ها انجاميد و خود از همين  وسازندگی در همه زمينهجنبش مشروطه به ن. تقويت شد
ای در قلمرو سياست و  مردان ــ و تک و توک  زنان ــ تازه. نوگرائی برخاسته بود

طبقه . به رقابت پرداختند) بيشتر کهنه تا کهن(فرهنگ برآمدند و با اشرافيت کهن 
نفکران، نشانه متوسط کوچک ولی بيدار و فعال ايران و اليه اجتماعی نوپديد روش

 .خود را بر همه زندگی ملی گذاشتند
های آزادی، ناسيوناليسم و ترقی، به زبان ديگر تجدد  در انقالب مشروطه آرمان   

در پيوند با آن دو  conceptهر فرايافتی . يا نوگری پيروز شدند، همه درهم آميخته
ت شعار زنده ناسيوناليسم به صور. بود هدف هر سه يکی می. آمد ديگر درنظرمی

  آزادی درعين حال آزادی ازاستبداد داخلی و دست. شد گرمی بادملت ايران جلوه
. رفت ای در خدمت آن هر دو بشمار می داد، و ترقی وسيله اندازی خارجی معنی می
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مردم محجوری . توانستند ناسيوناليست باشند و دمکرات نباشند خواهان نمی مشروطه
های  شود به نام نيستند و حقوق طبيعی آنها را میکه شايسته اداره کردن خود 

گيرند؟ ترقيخواهی بخش ديگری  گوناگون زيرپا گذاشت چگونه باالترازهمه قرارمی
توان  دمکراسی و خود موجوديت ملت را چگونه می: های آنان بود از نظام ارزش

تی ملت، در واپسماندگی نگهداری کرد؟ اينهمه البته پيش از آن بود که تعبير فاشيس
هردو (کمابيش مستقل از مردم، به عنوان يک مفهوم مجرد تاريخی ـ فرهنگی 

ملت در آن روزها . به ايران وارد شود) گزينشی و دلخواسته، تا حد ساختگی
ای از تاريخ و فرهنگ و نهادها و سرزمين مشترک مردمی بود که در  مجموعه

و همراه با آشنائی با ادبيات  زير يک حاکميت بودند ــ با هر درجه قدرت حکومتی؛
تا پيش از آن . ناسيوناليستی اروپائی در سده نوزدهم به واژگان فارسی راه يافت

 .ملت در برابر امت بود ــ مذهب در برابر دين
ای از ناسيون فرانسه بود ولی برای ايرانيان مردم  ملت در مفهوم تازه خود ترجمه  

به . کرد ائی اين دو واژه را در فرانسه گم میمعن nuanceداد و تابش  نيز معنی می
های  سبب طبيعت قدرت و دستگاه حاکم، دوگانگی ملت و دولت ــ برخالف زبان

اروپائی ــ از همان زمان به زبان و انديشه سياسی ايران راه يافت و تا برقراری 
 stateيا دولت  governmentحکومت . توان بدان پايان داد يک نظام مردمساالر نمی

که در يک نظام استبدادی و در غياب مردم، يکی و همان است، تنها مظهر استبداد 
هفتاد سال بعد همين تصور از . (نبود، وابسته به بيگانه و جدا از ملت نيز بود

شان  حکومت ـ دولت به انقالبيان اسالمی از راست و چپ و ميانه فرصت تاريخی
توانستند  دشواری می نويسندگان آن دوران بی وران و از اينجاست که انديشه.) را داد

ملت و مردم را، همچنانکه حکومت و دولت را در کنار هم بکار برند و متعرض 
تفاوت تابشی ميان معانی آنها نشوند ــ رسمی که تا امروز پايدار مانده است ــ 

ه بندوباری زبانی را به حد بسياری از نويسندگان امروزی نرساندند ک هرچند بی 
نهادهای (را نيز با حکومت ) فرايافت مجرد مانند مالکيت( sovereigntyحاکميت 

دولت به عنوان و (اتا ـ ناسيون . مترادف بشمارند) سياسی و حقوقی و نظامی
دربرگيرنده ملت، که در علوم سياسی يک کلمه و به معنی ملتی با ريشه تاريخی و 

توانيم دولت ـ ملت را  ، و ما میفرهنگی در قلمرو معين و با حکومت واحد است
در جريان عمل و در دوره رضاشاه، برای چندمين بار در تاريخ ) بجای آن بگذاريم

ولی ما به سبب طبيعت استبدادی حکومت . گذاری شد ايران، مصداقی يافت و پايه
را دو فرايافت “ ناسيون“و “ اتا“در ايران هنوز در واژگان و انديشه سياسی خود 
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  .انگاريم اه روياروی يکديگر میجدا و گ
را جز دوره استبداد صغير  ١٢٩٩/  ١٩٢١تا کودتای  ١٢٨۵/  ١٩٠۶از    
خواهان به  مشروطه ١٩٠٩در . اند مشروطه اول نام نهاده) پادشاهی دمحمعلی شاه(

شاه قاجار را با همه پشتيبانی روسيه، از کشور رانده . پيروزی قطعی رسيده بودند
افکار . شان درهم شکسته بودند ی استبدادی را با همه پشتيبانان بيگانهبودند و نيروها

ترين  سر رهبران مشروطه قرار داشت که بزرگ عمومی چنان دربست در پشت
خواه در ميان شادی عمومی به دست رئيس شهربانی ارمنی به دار  مجتهد مشروعه

اما انقالب . باز دارد تواند آنها را رسيد که ديگر چيزی نمی به نظر می. آويخته شد
در سرزمينی روی داده بود که بيشتر به معنی جغرافيائی يک کشور بشمار 

رفت، و تنها غرور ملی مردمانش آن را يکپارچه نگهداشته بود؛ وگرنه از يک  می
شد به آسانی به گوشه ديگرش رفت ــ در جاهائی از راه يک سرزمين  گوشه آن نمی

نيروی نظامی که در شمار آيد، نه درآمد، نه صنعت،  نه قدرت مرکزی، نه. همسايه
 .و تقريبا هيچ چيز ديگر

هائی سنجيده شد که با آنها به صحنه آمده بود و  مشروطه در عمل با همان آرمان   
ايرانيان حکومت مشروطه را ــ که در واقع . به نام آنها جنگيده و پيروز شده بود

و ترقی و ناسيوناليسم، با معيار تجدد  حکومت مجلس بود ـ با معيارهای آزادی
بينوائی، قحطی، . خواهی سنجيدند و سرخورده شدند های جنبش مشروطه دهه

ها و آخوندها و  های کشنده و واگيردار، ناامنی، زورگوئی اشراف و خان بيماری
ای که بسياری از سرامدان سياسی  تازه رسيده، فساد پردامنه“ مجاهدين“ای  پاره

های برتری مجلس مانند گذشته و بدتر،  ز بدان پيوسته بودند، در سالمشروطه ني
مشروطه نه تنها به ايران يک حکومت پاکيزه و . سرتاسر ايران را برداشته بود

بست حکومتی انداخت که کودتای سوم اسفند  کارامد نداد بلکه کشور را به چنان بن
ها  ا عمر متوسط کابينهه در آن سال. را اجتناب ناپذير ساخت) ١٩٢١/  ١٢٩٩(
چند ده تنی “ های موزيکال صندلی“در يک بازی . کمتر از سه ماه بود) “ها دولت“(

های نخست وزيری و وزارت را ميان خود  از اشراف پيش از مشروطه صندلی
های بيشماری که در هر جا از زمين سبز “انجمن“. کردند دست به دست می

هائی که آزادی بی  ها داشته باشند؛ روزنامهخواستند دستی در کار شدند و می می
“ فاتح“های  بردند؛ فئودال هيچ مسئوليت را همچون پروانه سوءاستفاده بکار می

کردند؛ تندروان راديکالی که  تهران که مانند فرماندهان يک ارتش اشغالی رفتار می
در ( بودند در آن جامعه قرون وسطائی در پی انقالب سوسياليستی نمونه روسی می
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و حتا در دوران پيروزی مشروطه تروريسم را بجای ) خود روسيه نيز بيجا بود
ترين لحظه  اينهمه فضای سياست ايران را در آن بزرگ. پيکار سياسی گذاشته بودند

ديدند  ای که نويدهای انقالب را برباد می از نظر مردم سرخورده. تاريخی کدر کرد
يا در تالش “ مشروطه خود رسيده بودندبه “تنها گروهی. چيزی عوض نشده بود

 .بودند که برسند
از ورود سپاهيان بختياری به تهران آنان تا دو سالی نيروئی در حکومت ايران    

های ايلی خود  طمعی که در اداره سرزمين شدند ــ با همان کارائی و سالمت و بی
شرکت نفت ايران  خوکرده بودند، و با همان سرسپردگی به انگلستان که آنان را در

ها را در دستان فاسد و ناتوان  باز اليگارشی کهن رشته. و انگليس سهيم داشته بود
بويژه، انگلستان با شبکه حقوق  ١٩١۴-١٨از پس از جنگ جهانی . خود گرفت

و با ) …ها پادشاه و دربار، سياستگران، آخوندها، خان(بگيرانش در هيئت حاکمه 
تفنگداران جنوب که به پيشنهاد (ستقيم خود حضور نظامی مستقيم يا غيرم

آن زمانی بود  ــ تنها همان زمان . ايران را در چنگال گرفت) السلطنه بسيج شد نايب
داشت؛ ولی تفکر  انگلستان توجيهی می“ همه توانی“ـ که تفکر عوامانه درباره 

ر چنبر عوامانه تا روزگار ما نيز کشيده است و روشنفکران و رهبران بيشمار را د
 .فلج کننده خود گرفته است

 
عناصر راديکال “ چپ روی کودکانه“خواهان و  کاری و ناآگاهی مشروطه تازه   

نويسندگان قانون . اعتبار کردن مجلس داشت ترين سهم را در بی در ميان آنها بزرگ
اساسی، خردمندانه يک شيوه انتخاباتی متناسب با شرايط آن روز ايران را اختيار 

در مجلس اول . انتخابات مجلس با رای همگانی وهرفرد يک رای نبود. بودند کرده
که بهترين مجلس آن دوره بود اصناف ششگانه سهميه نمايندگان خود را 

بين خواستند راهی را که  های گمراه و عوامفريبان کوتاه اما راديکال. گزيدند برمی
يمودند، و به تدريج از های باختری در چند سده تا همين دوران ما پ دمکراسی

انتخابات محدود و گاه غيرمستقيم به همگانی کردن حق رای رسيدند، يکشبه بروند 
و با اين استدالل ظاهرپسند که افراد ملت برابرند رای همگانی و مستقيم را ــ اما 

در عمل آشکار شد که معدودی افراد ملت . باز منهای زنان ــ بجای آن گذاشتند
 .ندبسيار برابرتر

ها و زمينداران بزرگ تا پيش از اصالح دمکراتيک، سهم کوچکی از مجلس  خان   
داشتند؛ پس از آن، تااصالحات ارضی دمحمرضاشاه، درموقعيتی بودند که 
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ها را با کسان و گماشتگانشان  رعايای خودبيشتر کرسی“طبيعی“توانستند با رای می
. دولت را در کنترل خود بياورند های پرکنند و فرايند قانونگزاری و ترکيب هيئت

توانست  دمکراتيک کردن قانون انتخابات به ايران مجلسی داد که هرگز نمی
های  ironyمجلس مشروطه، از طرفه . آرزوهای ترقيخواهانه مشروطه را برآورد

تلخ تاريخ ايران، خود به يک عامل بازدارنده اصالحات بدل شد و در هفتاد سال 
) انگلستان(های خارج  اگون زير تاثير سرامدان سنتی، قدرتخويش به درجات گون

ترين روزهای  و دربار افتاد ــ هرچند بايد اين قدرشناسی را کرد که در تيره
مخاطره ملی، مجلسيان به ماموريت ناسيوناليستی جنبش مشروطه وفادار ماندند و 

و امتيازات به مجلس جل. با همه توان از استقالل و يکپارچگی ايران دفاع کردند
با همه فشار انگلستان فاتح جنگ که نيروهايش از  ١٩١٩بيگانگان را گرفت و در

الحمايگی ايران  جنوب تا شمال ايران را درنورديده بودند زير بار قرارداد تحت
که عمال قدرت حکومت کردن را از نظام ) ١٩١١ـ ١٢(در بحران شوستر. نرفت

السلطنه  در آن بحران، به پيشنهاد نايب. يستادمشروطه گرفت، مجلس تاانحالل خود ا
ها که از همکاری انگلستان برخوردار بودند  کميسيونی از مجلس به شرايط روس

) چهار سال پيش از آن دو دولت، ايران را برادروار ميان خود تقسيم کرده بودند(
 گردن نهاد و خطر اشغال تهران را برطرف کرد؛ ولی مجلس تاب اين تحقير ملی

تر پانزده ساله مشروطه اول که در   را نياورد ومنحل شد ــ مانند بخش بزرگ
حکومت مشروطه از حاکميت خود در انتظام دادن به ماليه . تعطيل مجلس گذشت

ها را از  کشور چشم پوشيد تا يکپارچگی، هرچند اسمی، ايران را نگهدارد و روس
 .داردادامه فجايع و کشتارهايشان در مشهد و تبريز باز

مظفرالدين شاه فرمان مشروطه را عمال . کاستی ديگر از خود قانون اساسی بود   
خواست  در بستر مرگ وشايد بيشتراز سر فرسودگی امضا کرد؛ ولی جانشينش نمی

مذهبی شيعه که بخش ) سلسله مراتب(پايگان. زيربار برود و متحدان نيرومند داشت
روطه پشتيبانی نموده بود بزودی به خود آمد ميلی از مش مهمی از آن در آغاز با بی

و مخاطرات پيشرفت و نوسازی ــ يک توده آگاه و ايستاده برپای خود ــ را برای 
خواهی  بيشتر آن پايگان زير علم مشروعه. موقعيت برتر آخوندها در جامعه دريافت

توری های استبدادطلب همدست شد و در پشت همه آنها امپرا با دمحمعلی شاه و خان
رقابت با انگلستان که درآغاز با (روسيه بود که به دالئل استراتژيک 

پادشاهان (و سياسی ) خواهان همراه بود و چندی نگذشت که کنار کشيد مشروطه
ميرزا از عهدنامه ترکمانچای به بعد، زير نوعی حمايت  قاجار، نوادگان عباس
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روسيه  ١٩٠۵با انقالب انقالب مشروطه همزمان (و ايدئولوژيک ) روسيه بودند
) های روسيه و قفقاز پيوند داشتند خواهان با سوسيال دمکرات درگرفت و مشروطه

 .ورزيد با مشروطه دشمنی می
خواهان ــ نخست جنگ سياسی بر سر  طلبان و مشروطه با آنکه در جنگ سلطنت   

از جا انداختن مشروطه و گذراندن متمم قانون اساسی، و سپس جنگ مسلحانه پس 
به توپ بستن مجلس ــ پيروزی با نيروهای آزادی و ترقی بود، در متن نهائی متمم 

اهالی “های مربوط به حقوق  اصل(که در واقع قانون اساسی مشروطه است 
اقتدار “و تفکيک قوای سه گانه حکومتی و “ افراد مردم“و“ مملکت ايران

امتيازات زيادی به ) واليتیهای ايالتی و  و استقالل قوه قضائی و انجمن“ محاکمات
و پادشاهی داده شد که با روح مشروطه ناهمخوانی داشت و بعدها به “ روحانيت“

طلبان و ترقيخواهان، دالئل، و به اقتدارگرايان، بهانه، کافی داد که قانون  اصالح
بدترازهمه مشروعه کردن قانون اساسی . شد زير پا گذارند اساسی را هر جا که می

فقيه با حق  رسمی، سازگاری قانون با شرع، و صورت مقدماتی واليت مذهب(بود 
آور آن  خواهان دراوضاع و احوال ياس که مشروطه) وتو دادن به پنج مجتهد

روزهای نخستين بدان گردن نهادند، و روحيه و پايگان مذهبی را در همه دوران 
يد ــ در مشروطه نگهداشت و هر سرپيچی از آن را به برخوردهای خونين کش

 .برداشتن حجاب، اصالحات ارضی، حق رای زنان
 

مشروعه قانون اساسی با مجلسی که عناصر ارتجاعی در ) جنبه(ترکيب رويه    
آن اکثريت ساختاری داشتند، و ضعف سياسی و اداری که رهبران مشروطه از 

های  ارتش. خود نشان دادندبس نبود،جنگ جهانی نيز ايران را در گردباد خود پيچيد
ها ارتشی از  روس و عثمانی و بريتانيا، ايران را ميدان جنگ خود گردانيدند و آلمان

در آن (“ جنگ بزرگ“ايران از . های افراطی ساختند آن خود به ياری ناسيوناليست
چنان بدرآمد که تنها نامش را نگهداشته ) ها جنگ دوم جهانی را نديده بودند زمان

گذاری  در اشغال نيروهای روس ــ شوروی تازه پايه های بزرگ کشور يا بخش. بود
شده ــ و انگلستان بود يا سرکشانی که اگر هم دست در دست بيگانگان نبودندبه 

حکومت مرکزی بی هيچ . اعتنائی نداشتند sovereignty nationalحاکميت ملی 
های معدود اجالس خود، به زيان  امکان اداره امورودرچنبر مجلسی که در سال

قوای ديگر ــ مجريه ناتوان و قضائيه ناموجود و زير اداره آخوندها ــ ميدانداری 
  .شد در واقع بيشتر روی کاغذ وجود داشت کرد و به اراده ديگران منحل می می
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مشروطه اول، بدين ترتيب با آنکه توانسته بود استقالل اسمی ايران را نگهدارد و    
های بيگانگان بفروشند، در  کشور را به پيشکش نگذارد که شاهان قاجار بقيه منابع

. رسيد تقريبا از همه نظر شکست خورده به نظر می ١٣٠٠در آستانه سال  ١٩٢١
خواهان کامياب نشدند گناه تنها از ناآزمودگی و تندروی و  اما اگر مشروطه

 ای که ناگزيرازآن شده بودند و دشمنان طلبی آنان، يا روحيه سازشکارانه ومرج هرج
داشت، وحتا ازمداخالت ويرانگرانه بيگانگان بويژه  مشروطه را سرجايشان نگه می

انقالب آزاديخواهانه ايران بر خالف انقالبات همانند و همزمانش در . روسيه نبود
اداری و اقتصادی، ) حداقل(آسيا، پيش از تشکيل يک کشور با ساختار کمترينه 

صر تنظيمات، يا حتا چين امپراتوری کشوری مانند ژاپن عصرمی جی يا عثمانی ع
های دوران انقالب و چه  ها و امتياز دادن چه سازشکاری. هايش روی داد و ماندارين

های بعدی نيز از اين جابجائی تاريخی برخاست که رضاشاه پس از انقالب  کاستی
حکومت مشروطه . بود ــ آمد او می“ درست“مشروطه و نه پيش از آن ــ که زمان 

های  ثباتی مزمن وکشمکش دنباله اليگارشی درهم ريخته قاجاربود با بیهمان 
بينوائی حکومت به بينوائی جنبش آزاديخواهانه وترقيخواهانه .درونی وفلج سياسيش

 .انجاميد که جز روح قهرمانی و شور دالورانه خود چيزی نداشت که بر آن بسازد
و ساختن، ايران را برای هميشه ولی آن روح قهرمانی و شور دالورانه برای از ن   

های خوابرفتگی ايران اسالمی کوبيده و پيش آمده  بر راهی انداخت که اروپا در سده
پذيری رنسانسی و خردگرائی  يکباره در طول دو نسل، روحيه فاوستی، کمال. بود

ای  اندامی که درخور چنان جامعه واپسمانده های ناساز و بی روشنگری در صورت
انديشه آزادی و ترقی، آن اراده به نوگری و نيرومندی . را در خود گرفت بود ايران

ها و مغزهای ايرانيان را رها نکرد؛ پويش عدالت  ملی که ديگر بهترين روان
به ايران آمد؛ ناسيوناليسم تند دفاعی، آن ) هومانيسم(اجتماعی که با انسانگرائی 

بود ــ  ريزد ــ تهديد هر اندازه می بيداری ملی که ديگر نگذاشت ايران بشکند يا فرو
خواهان در  ايستادگی ناموفق مشروطه. ترين دستاوردهای تاريخ ماست از بزرگ

برابر امپرياليسم روسيه و ايستادگی موفق آنان در برابر امپرياليسم انگلستان پيشينه 
خواست  مشروطه به هر چه می. نيروبخش همه پيکارهای ضد استعماری آينده شد

د؛ ولی ايران صدساله بعدی در وفاداری بدان، کژراهه جستن از آن، دور نرسي
افتادن از آن، و دشمنی با آن ساخته شد و تا آنجا که بتوان ديد، تا هنگامی که مسئله 

 .ما نوگری و تجدد است، ساخته خواهد شد
های پايانی مشروطه اول را در يک رويداد خالصه و  اگر بتوان حال و روز سال   
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آور  پرستی شرم از پول: است ١٩١٩گر کرد آن رويداد، پيکار بر سر قرارداد  لوهج
وزير و وزيران و رجال دست درکار؛ از بيچارگی محض ايران  احمدشاه و نخست

های خامه به مزدی که با سرهای  دادند؛ از روزنامه جا راهش نمی که به هيچ
ان، که هرچند جز نامی از آن نمانده توانستند از پايان يافتن استقالل اير افراشته می

رفت، دفاع کنند؛ از گستاخی  بود ولی به همان دليل بسيار مهم و حياتی بشمار می
شمرد ــ و با رجال  امپرياليستی وزارت خارجه انگلستان که ايرانيان را به کس نمی

بود ــ و در ميان اين  حقی هم نمی خواستند بی و پادشاهی که هر روز پول می
وير به ننگ آغشته، مردمی، آن ده ميليون تن قحطی و وبا زده، که با دست تهی تص

در کشوری پاره پاره، از ته مانده شرافت خود نگهداری کردند؛ آن سياستگران و 
روشنفکرانی که نه دلشان از تهديد به لرزه درآمد و نه دندانشان به شيرينی کند شد؛ 

 .مشروطه است آن مجلسی که نشان داد به هر روی مجلس
، کمتر کسی به اين disappointment های نوميدی و سرخوردگی در آن سال   

بار ديگر سرمشق آرمانی . گذاشت ميراث انقالب مشروطه ارج چندان می
paradigm درسی . ها چيره شده بود اميرکبيرواصالحات با دست آهنين ازباال برذهن

تاکيد بر حکومت اقتدارگرای  گرفتند ضرورت که ازناکامی حکومت مشروطه می
authoritaria  ،نيرومند بود که کشوررا امن وازبيگانگان وسرکشان پاک کند

در افکار عمومی . ای که نادروار برخيزد و ايران را باز به بزرگی برساند رهاننده
ساخت، زير  های مشروطه را می ای که آرمان ايرانيان عنصرآزاديخواهی، در آميزه

هنگامی که رضاخان . ديگر يعنی ناسيوناليسم و ترقيخواهی رفت سايه دو عنصر
سردارسپه درجامه مرد نيرومند و رهاننده ملی پديدار شد جز سران عشاير و اقليتی 

 .پيشه، هيچ مخالف جدی نداشت از سرامدان سياسی، از جمله آخوندهای سياست
* * * 

در ايران  يک مکتب تاريخنگاری حزبی ١٩۴١/ ١٣٢٠از سوم شهريور   
های  گذاری شد که ويژگيش نه تنها ديد يکسويه و غيرانتقادی بيشتر نوشته پايه

تاريخی ايران بود، شيوه کشکولی را نيز در نوشتن تاريخ پايه گذاشت ــ رويهم 
آماج . هيچ تحليل و نظم منطقی و توجه به ارزش و درستی آنها ها بی ريختن داده

کردن پادشاهی پهلوی و شخص رضاشاه بود و از  ها محکوم بيشتر اين تاريخنگاری
اينجا آغاز کردند که ميان رضاشاه و مشروطه فاصله بيندازند و پادشاهی او را نه 

ها و  تز آن وانمود سازند؛ و با ناديده گرفتن کاستی تنها غيرمشروطه بلکه ضد و آنتی
بويژه های مشروطه، و  خواهان، بزرگنمائی دستاوردهای مجلس شکست مشروطه
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پوشاندن احمدشاه درهاله قهرمان آزادی واستقالل، دوران رضاشاه را پايان 
) استقالل(وحاکميت ملی )دمکراسی(عصری که ايران درآن گويا به حاکميت مردم 

 .هر دو رسيده بود قلمداد کنند
 

همچنانکه رضاشاه به گروهی از شاهزادگان قاجار گفت که پادشاهی را او از    
تاجی را که دررهگذر افتاده بود برداشت، مشروطه را نيز کسی نگرفت و

شکست جنبش مشروطه در برآوردن بيشتر آرزوهای . سردارسپه شکست نداد
آنچه از . خواهان بود که نياز به رضاشاه را در جامعه ايران پديد آورد مشروطه

رضاشاه شکست خورد اقليتی درمجلس چهارم بود و يک گروه کوچک سياسيکار 
politicos از آنها گذشته در سرتاسر ايران نه نشانی . که آزادی خود را ازدست دادند

از حکومت قانون بود، نه حقوق فرد ايرانی ــ حتا در مفهوم بسيار تنگ آن روزها 
. داشتند شد نه بيشتر مردم، دسترسی به کمترين خدمات اجتماعی می ــ رعايت می

لی زيرساخت کافی برای آن بوجود گفتمان جامعه و حکومت، دمکراتيک بود و
 .نيامده بود

 
بايد  های رايج می در بررسی رضاشاه ــ و بيشتر تاريخ همزمان ما ــ از کليشه   

دوری جست، و به ابعاد گوناگون شخصيت خود او و اوضاع و احوالی که رضاشاه 
يست در او ما، هم دنباله سنت ناسيونال. خواست وممکن ساخت بيشتر پرداخت را می

  مردی که بسياری ازآرزوهای پدران جنبش مشروطه ــ بينيم و ترقيخواه رامی
خواهی را به عمل در آورد ــ هم مردی را که اعتقادی جز به زور و پول نداشت و 

ای از  عنصر اصلی آزاديخواهی و مردمی را از مشروطه حذف کرد؛ هم نمونه
را که ولتر، ) ها استبداد منوربه اصطالح آن روز( enligtenedخودکامه روشنرای 

ها، ازستايندگان و  با واپسماندگی توده رو در ليبرال بزرگ سده هژدهم، رو
از (تاريخنگاران آن بود و از سده هفدهم سياست اروپا را زير سايه خود گرفت 

لوئی چهاردهم دوران کلبر تا پترکبير و فردريک بزرگ و ژزف دوم اتريش و 
؛ و هم، چنانکه اشاره شد ) سوئد و پرتغال و بسياری ديگر های ديگرشان در نمونه

 .گذرای تاريخ ايران را با سزاريسم يا بناپارتيسم  نخستين تجربه
 

اما بيش از همه رضاشاه از نظر خلق و خو دنباله سنت سلطان مستبد شرقی بود    
 در آزمندی خود برای(کرد  که در خدمت تجدد و در يک فضای نوشونده عمل می
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های مردم که پادشاه اختياردارسرتاسرکشوررا از بزرگترين زمينداران  گرفتن زمين
ايران کرد، او بدترين ويژگی پادشاهی سنتی را به بهای بسيار سنگين برای خودش 

های بسياری از  رضاشاه مردی با خلق و خو و روش.) و کشور به نمايش گذاشت
گذاری يک جامعه امروزی نيز همان  پادشاهان بزرگ تاريخ ايران بود و در پايه

خواهان گرفته بود، اما به  برنامه سياسيش را از مشروطه. ها را بکار برد روش
مانند بسياری . نگريست اثر، اگر نه پاک تباه شده، می بيشترآنان به چشم مردانی بی

ازهمزمانانش دموکراسی را برای ايران نامناسب وبرای برنامه اصالحات خود 
 .زور برهنه،هم با سرشتش سازگاری بيشترداشت هم با باورهايش. شمرد مزاحم می

 
توانست بی سرکوبگری، برنامه اصالحيش را  بحث بر سر اينکه آيا رضاشاه می   

حتا امروز ايرانيان بسياری در جستجوی . پيش ببرد، بحثی آکادميک نيست
ا ترقيخواهی، بحث دمکراسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، ي. رضاشاهی ديگرند

همزمان با رضاشاه آتاترک با همان دست آهنين . هنوز در ايران فيصله نيافته است
اما او نه مانند يک پادشاه سنتی، بلکه همچون يک ديکتاتور . ترکيه نوين را ساخت

دار کردن  کرد و هشياری باالئی بر اهميت نهادهای سياسی و ريشه نوين عمل می
توانست بر همان راه برود، که  دشواری زياد می اه بیرضاش. فرايند سياسی داشت

دويست سال پيش از . بود برای خودش و آرزوهايش برای ايران بسی سودمندتر می
توان اصالحات را  او پادشاهان مستبد در چند کشور اروپائی نشان داده بودند که می

ت حکومت مستقيما در خدمت توسعه سياسی گذاشت ـ مهمتر و پيش از همه در خدم
صد سال . به انگليسی rule of lawدر اصطالح سياسی آلمان يا  rechtstaatقانون 

پيش از او دمحمعلی پاشا در مصر نشان داده بود که اصالحات در يک پادشاهی 
. های فرمانروائی رضاشاهی بری باشد تواند از بسياری کم و کاستی سنتی می

در حکومت قانون، فرمانروا ــ چه . دحکومت قانون با حکومت قانونی تفاوت دار(
يک فرد يا يک گروه ــ خود را باالتر از قانونی که پيشينه تاريخی دارد يا خودش 

در حکومت قانونی نه تنها فرمانروا باالتر از قانون نيست . نهد گزارده است نمی
گر نام دي constitutional حکومت قانونی. گزارند بلکه قانون را مردم فرمانروا می

  .)حکومت مردم است
 

بيشتر اصالحات رضاشاهی در همان چهار ساله ميان کودتا و پادشاهی آغاز و    
بخش او انرژی  هائی که از حضور نيرومند و الهام پايه گذاشته شد ـ با مجلس
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او به عنوان يک سرکرده نظامی و رهبر سياسی چنان . ای گرفته بودند بيسابقه
توانست در آرزوهای خود انباز  های مردم ايران را می داشت که توده فرهمندی می

های نو  بود که مردم تنها به زور به راه هيچ نيازی نمی. و نيروی آنها را بسيج کند
توانست توده بزرگی از داوطلبان پرشور در کنار خود  رضاشاه می. کشيده شوند

شوق  داشته باشد ولی او به فرمانبرداری محض، اگرچه فرمانبرداری بی
های او و ارتش  روی ها حتا زياده مردم تا مدت. ای، خو کرده بود سربازخانه

اندوزی و زورگوئی که آن دوره درخشان تاريخ ايران را کدر  نوبنيادش را ــ مال
پشتيبانی و . بخشودند داد می کرد ــ به آنچه در نگهداری و پيشبرد ايران انجام می

خطر واقعی يا تصوری کودتا و توطئه از  مشارکت مردم حتا برای روياروئی با
های استعماری بويژه انگلستان که بيم آن هرگز رضاشاه را رها نکرد  سوی قدرت
 .آمد نيز بکار می

های زمان تا آنجا  المله انديشيد، در بيزاريش از وجيه او نه تنها به محبوبيت نمی   
های ناخوشايندش از  بهتجر. رفت که کمترين پروای ناخرسندی مردم را نيز نداشت

های کودکی و جوانی تا باالترين محافل  های اجتماع سـال ترين اليـه کسان ــ از پائين
او . های بزرگی ــ انسان ايرانی را در چشمانش بيش از اندازه خوار کرده بود سـال

توانست به مردمی که  بسيار پيش از دوگل، عشق به نياخاک را به دشواری می
از فرط بدگمانی و احساس ناامنی، که خاستگاه . زيستند بکشاند ياخاک میبالفعل در ن

زد، نه اعتنائی  فرودست و اوضاع و احوال به قدرت رسيدن خودش بدان دامن می
شناسی را جز به آنها که از هيچ بر  داشت؛ نه حق به سرنوشت خدمتگزاران می

ترين استعدادهای سياسی و ای از به رهبری که با منظومه. شمرد آمدند الزم می نمی
نظامی زمان کار خود را آغاز کرده بود در حلقه ميانمايگان و بله قربان گويان به 

های بسيار بيشتری بر زمين ريخت قدرت  آتاترک که خون. پادشاهی خود پايان داد
رضاشاه در .                                                ُ             اخالقی را از سرنيزه نيرومندتر گردانيد و سرنيزه ب راتری هم ساخت

cynism )خود سرنيزه را بجای قدرت اخالقی گذاشت و ) اعتقادی و بدنگری بی
 .              ُ      اش نيز چندان ب را نشد سرنيزه

گيری  بود که تمرکز افراطی تصميم درمخالفت بارضاشاه چنان جبهه پرتوانی نمی   
های ايران  های اصالحی ــ با همه نابسامانی و اجرا را برای به انجام رساندن برنامه

مدرس و رهبران واپسگرای مذهبی در آن گرماگرم . يه کندآن روزها ــ توج
تجددخواهی به آسانی از ميدان مردی با چنان استعداد سياسی و اقتدار طبيعی بدر 

رهبران سياسی ليبرال نه برنامه و نه شخصيتی داشتند که بتواند حتا . شدند می
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دهای سياسی های دست در دست آخون خان. دورادور برای او جايگزينی بشمار آيد
با رهبری چون . بودند در برابر نهيب تجدد و ارتش نوبنياد، نيروئی رو به زوال می

شد ايران را در يک چهارچوب  سردارسپه آن روز، و رضاشاه بعدی، می
های  های بحران و مخاطره ملی حتا بيش از زمان در لحظه. تر نيز پيش برد مردمی

ها نياز به زيرپا  در چنان زمان. سيج کردتوان مردم را مشارکت داد و ب عادی می
های بيست و سی را با  ايران دهه. شود گذاشتن قانون و زور گفتن کمتر می

توان مقايسه کرد ولی نخستين سخنرانی چرچيل به عنوان  نمی ١٩۴٠انگلستان
من جز اشگ و خون و “: آور در فرانسه وزير در هنگامه شکست خفت نخست

 .گاه درست است برای همه جا و همه“ ارمعرق چيزی برای شما ند
 

او . تنه پيش برد خواهان را از آنان گرفت و يک مشروطه) پروژه(رضاشاه طرح    
نيز مانند آنها در پايان شکست خورد ولی از کارهائی برآمد که روشنفکران انقالب 

رين آور ايران آغاز سده بيستم، در بی پروات مشروطه، روبرو با واپسماندگی هراس
 ١٩۴١/  ١٣٢٠هنگامی که پادشاه سرباز در. داشتند آرزوهای خود نيز باور نمی

ها و رهبران مذهبی سربلند کرده ديگر  رفت ايران چنان دگرگون شده بود که خان
اصالحات او و آتش ترقيخواهی که . های گذشته برگردانند توانستند آن را به راه نمی

های دوازده ساله و  بار جنگ و آشفتگی نکبت در جامعه ايرانی درگرفته بود دوران
 .رکود هشت ساله پس از آن را نيز گذراند و حرکتش را از سر گرفت

 
) خلق و خو(ولی ميراث او بناچار پيامدهای منفی فلسفه حکومتی و سرشت    

گذاشتن فرايند پيشرفت در برابر مردمساالری، . داشت استبداديش را نيز در بر می
شرط ديگری، يک بخش اين ميراث بود؛ بحران مزمن مشروعيت و نه هرکدام 

رضاشاه اين اعتقاد را راسخ گردانيد که دمکراسی به درد ايران . بخش ديگر آن
مخالفان ايدئولوژيک او و پادشاهی . بايد مردم را به زور پيش راند خورد و می نمی

 منکر ترقی تر بردند و اصال پهلوی، از موضع آزاديخواهی، اين تفکر را پيش
مصدق اقتدارگرا گفت ديکتاتور راه ساخت ولی وقتی آزادی نيست راه به چه . شدند

خورد؛ و چپگرايان توتاليتر حکم دادند که چون آزادی نبوده چه سود که  درد می
تعادل مشروطه ــ بستگی متقابل . زنان از بند چادر و در خانه ماندن آزاد شده بودند

ی ــ از هر دو سوی حکومت و مخالفان بهم خورد و هر مردمساالری و ترقيخواه
 .دو ارزش سست شد
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اما او پس از . بود مشروعيت برای رضاشاه اساسا با اقتدار حکومتی يکی می   
يک انقالب مردمی، و از سربازی به پادشاهی رسيده بود و بيش از قدرت 

ن اساسی بقيه دستاوردهايش و نگهداشتن ظواهر قانو. داشت حکومتی را الزم می
او سرتاسر کشور را چنان وامدار خدمات خود . کرد مشروعيت را فراهم می

جانشين ) اش با همه ناپايداری شناخته(شناسی مردم را  دانست که حق می
مشروعيت که جنبه نهادی دارد و مستلزم پذيرفته بودن کليت . مشروعيت ساخت

ومت، است و با فرازونشيب نظام از سوی مردم، به زبان ديگر قانونی بودن حک
برای حکومت الزم و : شود از فرايند سياسی کنار زده شد بخت، کم و زياد نمی

رضاشاه برای رسيدن به . بود که اقتدار خود را برقرار سازد و کار کند کافی می
ثبات سياسی، قدرت را همه در خود متمرکز کرد و هرچه توانست برای کشور 

. ثباتی را در ذات رژيم جاگير کرد آميزش آن بود که بی فهولی نتيجه طر. انجام داد
حکومت در هر ناکامی و ناسزاواری، مشروعيت و بلکه علت وجوديش را از 

 .اين هر دو روند در دوران دمحمرضا شاه تندتر شد. داد دست می
گذرد کشاکش بر سر او  ای که از بيرون رفتن رضاشاه از صحنه می در شش دهه   

هيچ شخصيت تاريخی ايرانی ديگری اينهمه . تاريخ پايان نيافته است و جايش در
های گوناگون و متضاد نبوده است؛ و مسلما برای بدنام  ها موضوع داوری سال

ای که  اکنون نسل تازه. اند کردن هيچ شخصيت تاريخی به اندازه او کوشش نکرده
های پيش از  نسل های عاطفی های حزبی گذشته آزاد است و بستگی از جانبداری

نگرد و  تری می روشن) پرسپکتيو(خود را به تاريخ ندارد به رضاشاه از نظرگاه 
های  های بزرگ هماوردان اصليش، و کاستی مشکالت باورنکردنی او، و محدوديت

آورد و رضاشاه پيوسته باالتر  آور دشمنان سياسی او را بهتر در نظر می هراس
شد در  ا شاه چندان توجهی به سردودمان پهلوی نمیاگر درپادشاهی دمحمرض. رود می

ترين  ترديد بزرگ های بيشتری در باره کسی که بی جمهوری اسالمی آخوندها کتاب
يابند و به خواننده تصويری از  شخصيت سياسی ايران سده بيستم است انتشار می

  )٢(در چنان زمانی چنان کارهائی شدنی بوده است؟ . دهند شگفتی و شگرفی می
  
  
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٩٠                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

  
  توضيحات و مآخذ 

  
،  ١٣٨٥نشر تالش : داريوش همايون ، چاپ: نويسنده» صد سال كشاكش با تجدد«

  ١١ -  ٣٠صص 
 
 :ها پانوشت 
 
ترجمه حسن کامشاد،  Iran and the Rise of Reza Shahـ سيروس غنی،  ١

 .ايران برآمدن رضاشاه، تهران
نامه درباره ايران از سوی  يانهای پس از انقالب هزاران رساله و پا ـ در سال ٢

نامه تنها  پايان ١۶٠٠پژوهندگان ايرانی و نيز خارجی در بيرون انتشار يافته است و
بسياری از اين ) آمار چند سال پيش. (در دسترس است internrt“ تارنما“از طريق 

 .گرداند سازی را دشوار می هادر باره تاريخ همروزگار ايران است و افسانه پژوهش
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  پانزدهمفصل 

 
 و تأسيس دولت مدرن درايران  انديشه سياسی داور:کاوه بيات 

 
: می نويسد»انديشه  سياسی داوروتأسيس دولت مدرن درايران « کاوه بيات دربارۀ  

و بويژه  - دگرگونی ايران درسالهای بين دو جنگ جهانی از بسياری جهات 
يکی از مهمترين چهره . ساسی و مهمی بوددگرگونی  ا –تغييرساختار اقتصادی 

هايی که در طرح و ايجاد اين تحول نقش داشت  ميرزا علی اکبر داور  است  که 
هم در تثبيت حاکميت رضا شاه عامل عمدۀ اين دگرگونی مؤثر بود وهم در شکل 

مراحل نخست اين دوره، . دادن به تحوالت اداری واقتصادی ايران در مرحلۀ بعدی
، سالهايی است آکنده ازچرخشهای سريع  و زود گذر ١٣٠٠الهای اول دهۀ يعنی  س
برای بسياری  از بازيگران صحنه جز کسب قدرت فائقه هدف مشخص . سياسی

با هر حادثه و . ديگری در بين نيست؛ تا دوسه سال نيز  مرجع نهايی قدرت نامعلوم
ی سياسی موجود تحولی درعرصۀ تحوالت سياسی کشوربا آرايش جديد از نيروها

روبرو می شويم؛ مخالفت ديروز، حمايت امروز، رويارويی در مرحله ای، 
داور از معدود چهره های فعال اين دوره است که ... همراهی در مرحله ای ديگر 

بر خالف  بسياری  يا موافقين سياسی عصرخود، از بدو کاربا يک جهان بينی و 
طرح و شناخت جوانبی چند . نهاد نهادبرنامۀ مشخص سياسی پا به ميدان سياست 

ازاين جهان بينی و برنامۀ مشخص سياسی که موضوع اصلی اين بررسی است، نه 
دوره ای که  - تنها عملکرد سياسی داور را در اين  دوران پرتکاپوروشن می سازد

داور بعنوان وکيل مجلس چهارم، مدير روزنامۀ مرد آزاد و مؤسس حزب راديکال 
بلکه درعين حال رکن مهمی ازطرزتفکر وانديشۀ نهفته  –آن ايفا کرد نقش فعالی در

دربسياری از دگرگونی های  بعدی عصر پهلوی را آشکار می سازد، عصری که  
 .  داور را در مقام  يکی از عوامل  مهم اجرايی  در رأس خود  داشت

  
الف  شمسی برای ادامۀ تحصيالت راهی اروپا شد، برخ ١٢٨٩هنگامی که داوردر

ادامۀ بسياری از ديگرمحصالن فرنگ آمده، نو جوان خام و بی تجربه ای نبود که 
جوانی بود بيست و پنج ساله . به محض اتمام دورۀ متوسط  رهسپارخارج شده باشد
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که پس از پشت سرگذاشتن مدرسۀ دارالفنون  حدود يک سال را نيز درعدليه 
. ،  يعنی دادستانی ارتقاء  يافته بودگذرانده و تا مقام مدعی العموم بدايت تهران

عالوه برآن همکاری با روزنامۀ شرق سيد ضاء الدين طباطبايی که يکی ازجرايد 
دوران اقامت داور در .  پجان  روزگار خود بود نيز کم تجربه ای محسوب نمی شد

در اين ايام از دانشگاه ژنو، در زمينۀ حقوق و . اروپا يازده سال به طول  انجاميد
همکاری  فعاالنۀ او . علوم سياسی ليسانس گرفت و رسالۀ خويش  را نيز تهيه کرد

» کميتۀ ايرانيان«با تنی چند از ديگر دانشجويان ايرانی سوييس که به تأسيس 
و انتشار جزوات و بيانيه هايی در اين زمينه منجرشد   ١٩١٩درمخالفت با قرارداد 

با پيش  آمد کودتای .  راين دوره استشاخص ترين وجه از فعاليتهای سياسی او د
به خدمت  ١٣٠٠و دگرگون  شدن وضع ، داوربه ايران بازگشت و درپاييز  ١٢٩٩

سالی است که وی با حضور در دورۀ  چهارم  ١٣٠١سال .  وزارت معارف  درآمد
و ) بهمن( ،  انتشار روزنامۀ آزاد)تيرماه( مجلس شورای ملی بعنوان وکيل ورامين

و ديدگاه  سياسی جامعی  به قرار   - ، با تمام وجود)اسفند( اديکالتأسيس حزب ر
  )١.(وارد کار شد –زير 

 
  ترقی اقتصادی

 
الويت مطلق اقتصاد به مثابه شالودۀ هرگونه تغيير وتحولی، رکن اصلی انديشۀ 

دراکثرنوشته هايش اين پرسش مطرح است که چگونه . داور را تشکيل می دهد
برخالف تجربۀ دنيا، مخالف اصول مسلم ... «اسی ايرانزعمای قوم وقائدين سي

علمی مغرب زمين اصالخات اقتصادی را شرط اول و قطعی اصالحات اداری 
اين است که ) ٢(».وسياسی ندانسته، گمان می کنند که با وجود فقر می توان آدم شد

چنين مملکت »  اصالح سياسی واداری و ادبی « هر گونه سعی و تالش را در
» .کوشش بی فايده« دانسته  و »  وسمه  برابروی  کور« مانده ای  را نيز  عقب

)٣( 
شگفتی وی بيشترازآن است که پيدايش وضعيت اسفناک فعلی چندان علل پيچيده 

ايران ... «وغامضی نيز ندارد که زعمای ما اينچنين درفهم ودرک آنها ناتوان هستند
تا ) ٤(» .ايران آبادترازسابق شده  دنيای خارج. خرابتراز پنجاه سال قبل نيست

« زمانی که شيوۀ  توليد و معشيت  در سراسر جهان بالنسبه  همسان و مشابه  بود
ولی از آن دقيقه ای که اروپا .  مادامی که ديگران آنقدرها فرق و تفاوتی نداشت... 
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اينک » .سوار راه آهن شد، طبيعت ملت االغ سوار ايران را محکوم به ذلت کرد
تا دلتان می خواهد . هرقدر  ميل داريد فحش بدهيد، عربده بکشيد، کف بکنيد... «

اين حکم طبيعت است، استيناف برنمی . بست بنشينيد. سياه بپوشيد . لعنت بفرستيد
از اين رو ما نيزتا از لحاظ اقتصادی  متحول نشويم ، مفلوک و مستأصل ) ٥.(دارد

. ن می کاشتيم و خودمان  می خورديمخودما...« روزگاری بود.  خواهيم ماند
خالصه . اسلحه مان هم کار خودمان بود. خودمان می بافتيم و خودمان می پوشيديم

زيرا اروپايی نيز اجناسی ارزانتر و بهتر از » ...با اروپا زياد معامله نمی کرديم
ولی بعد روزگاربرگشت، اختراعات اروپا اوضاع ... «اجناس ما توليد نمی کرد

جنسهای  فرنگی چون بهتر وارزانتر بود بازار امتعۀ  .  ادی غرب  را تغييرداداقتص
بحران اقتصادی  و ورشکستگی  تجاری ايران را فرا گرفت »  .وطنی  را شکست

هزار رنگ بحران سياسی به جان  ما ...«و بحران اقتصادی نيز به نوبت خود
ت ومادۀ فساد اخالق شخصی                ً                                انداخت و ما اصال  متوجه نشديم که درد واقعی ما چيس

زندگانی طوری است که تمام ...« از آنجايی که امروزه) ٦(»...وعمومی ما کجاست
از اين وضع گريزی » ..ممالک عالم مثل حلقه های زنجير به هم مربوطند

ايران را به حرکت  نيندازد ما همان ملت بالکش، ... «تا انقالب صنعتی ) ٧.(نيست
... «مگر ژاپن چه کرد) ٨(»...که هستيم،خواهيم ماند گرسنه، پالس پوش نجيبی

روزی دوهزار دور . برای مساوات و آزادی و استقالل قصيده وغزل ساخت؟ خير
هفده سال . تسبيح به استبداد و حکام  جور و مأمورين بخود بريده لعنت فرستاد؟ نه

م نخورد که حتی قسم ه.                                       ً وفرياد زد خارجی مانع ترقی من است؟ ابدا  ... نعره کشيد
برای حفظ اساس مقدس مشروطيت و تشييد مبانی استقالل تا آخرين قطرۀ خونش را 

وطن پرستهای ژاپون همچو  فهميدند   که مدارس، ادارات ... به هيچ وجه. می دهد
و چرخهای سياسی اروپا را فقط  با راه آهن می شود واردکرد و با  تحول ممکن   

  )٩(»...ه تغييراوضاع مادی پرداختنداين بود اول ب. است نگاه داشت
  
 

  چه کرديم؟ 
  

درحالی که غرب درتغييروتحولی بود،ما غافل وبی خبرازدگرگونی دنيای پيرامون 
چشم بازکرديم که دو اروپايی قوی ... «به حال و روزخود مشغول بوديم و هنگامی

احساس  چشم بازکرديم، خطر را)  ١٠(» ...هيکل دور رختخواب ما را گرفته بودند
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به جای آن که به مبانی  اين دگرگونی يعنی انقالب . کرديم  ولی آن را نشناختيم
صنعتی و توسعۀ اقتصادی التفات نماييم، در صدد دستيابی براهداف و مؤسساتی 

ً                                                برآمديم که صرفا  نتيجۀ چنين تحولی می توانستند باشند و نه موجد آن ... «گفتند.                
تخم حريت را درايران ولوکرد تا ويرانۀ امروز  بايد. دوای   درد ما آزادی است

) ١١(».متأسفانه به حرف احرار گوش داديم نتيجه برعکس شد... گلستان بشود
لقب آزادی را برای مردم گرفتند ولی نتوانستند زندگانی « رهبران انقالب ايران

مگرهدف از انقالب مشروطه ، آسايش بيشتر و )  ١٢(»مادی مردم را بهتر کنند
برای چه از مجاهدين ... «م کمتر و رهايی از وضع فالکت بارمملکت نبود؟ظل

رشت و تبريز خوشوقت بوديد؟  چرا دعا می کرديد زودتر به طهران برسند؟ به چه  
دليل آرزو می کرديد مرحوم مشيرالسلطنه خانه نشين بشود؟ مگر با آن مرحوم 

. آدم به سيخ نمی کشيد   عداوتی داشتيد؟ مشير السلطنه که آدم بد نفسی نبود،
مسجد هم . شخصی بود مسلمان خط قرآنی خوب می نوشت کماالت خودمانی داشت

تصور . هدف چيزديگر بود. غرض شخص مشيرالسلطنه نبود) ١٣(»...می ساخت
برآن بود  که اگر امثال مشيرالسلطنه بروند، وضع بهتر ميشود ولی چنين نشد 

بله، از آن روز جمعی به شما منت . ن تان توام شدقيام شما وقيم  پيدا کرد... «زيرا
به قديمی ها، به نوکرهای دربارگفتند . گذاشتند وقيموميت شما را قبول کردند

»  ...مملکت داری علم و کفايت می خواهد شما نااليق وبی سواديد، برويد کنار
ها  نشستند ختم گرفتندوبه همۀ اين حقه بازی...«گروهی قديمی ها کناره گرفتند

» ...باغمخوارهای ملت ساختند ومملکت دارماندند« گروهی نيز» لعنت کردند
. دوای  درد مملکت آزادی است و حکومت شوروی«غمخوارهای ملت نيزفرمودند

ما را که غمخور  ملتيم بفرستيد مجلس، ديگرهيچ . آزادی بگيريد. بايد فداکاری کنيد
همه جور وطن ...«سال اخير وچنين نيزشد، درطول هفده) ١٤(».کارتان نباشد

پرستی ازما سرزد؛ سفارت رفتيم، بست نشستيم، عدالت خواستيم، مشروطه گرفتيم، 
عده ای تا پای کشتن رفتندوهم ...نوشتيم»مشروطيت انگليس«قانون اساسی مطابق 
بسياری از اعيان و رجال و متمولين  دموکرات  و حتی  .. و.تا کشته شدن ايستادند

موقعی که جنگ عمومی پيش آمد به مهاجرت هم . سوسياليست شدند وقتی  پا داد 
بانک زدند وبا نايب حسين  مرحوم عهد و . روسای احرار فداکاری کردند. تن دادند

خالصه به قدر وسع و طاقت وعقل ناقص خودمان  وطن پرستی  . پيمان بستند
و . و مدرسه نشدولی اين کارها کارخانه و راه آهن ، مريضخانه )  ١٥(» ...کرديم

تازمانی  هم که يک تحول اقتصادی صورت نگيرد وضع برهمين منوال خواهد 
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 . بود
داوراز وضعيت بين المللی و تأثيری که می توانست برتحوالت کشورداشته باشد 
                  ً                                                   بی اطالع نيست، اصوال  يکی از داليل اصرارو تأکيدی که بر اتخاذ هرچه سريعتر 

ست  که نسبت به دوام شرايط مساعد آن روزها يک برنامۀ سازندگی دارد آن ا
وی از آن بيم داش که قدرتهای روس و انگليس از نو همانند  سال . مطمئن نبود

به توافق و تفاهی دست يابند که جز تحت فشار قرار گرفتن ايران   حاصلی  ١٩٠٧
تا مجال است بايد ايران فکری برای روزگارخراب خودش « .نخواهد داشت

چند سالی بيش نخواهد گذشت که ملتفت می . رنه  کارايران تمام استوگ...بکند
شويم فرصت از دست رفته، همسايه  های عزيز شمال و جنوب، دوباره باهم 

البته در ) ١٦(» ...دوست شده اند و ايران را به دو منطقۀ نفوذ تقسيم کرده اند
ما هم اگر قدرت  آنها . گله از همسايه ها نيست... « توضيح می افزايد که منظور او

مملکت بی عرضه ها مستحق همين تجاوزها . را داشتيم  جزاين نمی کرديم 
          ً                                             ولی عجالتا برای کوتاه کردن دست خارجی ها، جزدگرگون ساختن ) ١٧(»...است

می توانيم  چند رقم از آن فحش های خودمانی ... «البته.  وضع راه ديگری  نيست
ولی پس از آن . هرچه فرنگی مآب  است نخبه کنيم هم  برای هر چه فرنگی و بله...

فحش هامان تا دانۀ آخرهمه به مصرف رسيد و به وطن پرستی خودمان  بارک هللا 
وآفرين گفتيم بازملتفت خواهيم شد که ورپريده های فرنگی به ريش ما می 

... «ازاين رو می بايست تا هنوزفرصتی باقی است دست به کار شد و) ١٨(».خندند
 »...می خواهد بشود هرکس می خواهدبرنجد،هرچه. رابرهم زد...ن وضعياتاي
)١٩(  
  

  چه بايد کرد؟
 

                                                          ً           حال در چنين موقعيتی چه بايد کرد؟  داور برخالف گروهی که اصوال  ايرانی را 
اين ملت  را به هيچ  حيله و تدبيری عوض نمی ... «قابل اصالح  ندانسته و معتقدند

به قابليت ) ٢٠(»...رو عادتش کج و معوج  خواهد ماندشود کرد، هرچه بکنند اطوا
البته چنان که خاطر نشان شد نه به شيوۀ  متعارف  پروری و .  ايرانی باور داشت

تمدن فعلی ...  « چرا که می دانيم. بسط حريت، بلکه با متحول ساختن اقتصاد کشور
را بايد قبول کرد  اگرآن تمدن را مايليم، مقدمۀ آن. غرب نتيجۀ انقالب صنعتی است

واين نيز بدون گسست کامل و قطعی ازمشی ) ٢١(».و خواست و فراهم آورد
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آن . آن چه بوديم گذشت. ومرام نادرست و خانمان براندازسالهای اخيرميسرنيست
چه بوديم در جهان صنعت و پوالد امروز  محلی ازاعراب ندارد؛ ايران ضعيف 

شش هزارساله،  –به قول خودمان –تاريخشبا آن که ملتش نجيب است و...«وناتوان
باوجود مرحوم فردوسی وشيخ مصلح الدين رحمۀ هللا عليه ممکن نيست  طرف 

دراوج ادبارو » ممالک محروسه« گرسنه است و»ملت نجيب « تا) ٢٢(»اعتنا شود
» ...ترتيب زندگانی مادی يابه عبارت آخری تغييرشيوه اقتصادی...«فالکت،تا

حکام ظالم و والۀ «                      ً               ح  طلبی هايی که معموال  با آه وناله ازصورت نگيرد، اصال
 –در ضمن ...«توأم است و» جبارو مأمورين دزد وعدليه فاسد وادارات  بی ترتيب

کار سازنخواهد . »می ريزند» بيچاره معارف« چند قطره اشکی هم برای –      ً تبريکا  
 )٢٣.(بود

معارف را ترقی . خواهد ديدتا جهل حکمفرماست ايران روی سعادت ن...«می گويند
درحالی که تا محيط پرفقرو فاقه ونکبت ) ٢٤(» .بدهيد، مملکت   اصالح خواهد شد

هرقدرمی خواهيد ....«تا جامعه  درچنين وضع اسفناکی است) ٢٥(کنونی باقی است
چون محيط خارج ...هرقدرنفس داريداطفالش را نصيحت کنيد...مدرسه بسازيد

ً            شما حرف می زند، تعليمات شما تقريبا    همه خنثی ازمدرسه برخالف نصايح                                    
عالوه برآن باکدام پول وسرمايه اين مدارس ابتدايی وعالی بايد تأسيس  » .است
ريشۀ ...«به عقيدۀ داوراشتباه معارف پروران ما درآن بود که نفهميدند) ٢٦.(شوند

و برگ اين ها همه شاخ . تمدن غرب، مدارس و کتابحانه ها وعلمای غرب نيست
  )٢٧(» ...ريشۀ  تمدن دينای ازما بهتران همان راه آهن است. وميوه های تمدنند

  
 .صنعت است و انقالب صنعتی  
  

در حالی که اصل موضوع و رکن عمدۀ تحول کشور، يعنی  دگرگونی اقتصادی و 
تعرض به فالت نايب الحکومه .. «آبادانی ايران به دست فراموشی سپرده شده است

ازفالن رئيس نواقل باپيشنهاد اصالح ادارۀ روشنايی بلديه شاهرود و توسعۀ و تنفقيد 
تا راه ) ٢٨(».دست انداختن است]  را[ استهزا کردن مردم ] را[معارف قمشه خود 

آزادی و « نداشته باشيم، تا معادن و ذخای طبيعی ما قابل بهره برداری  نشوند
که » ک و سياست بافی هايیحرفهای  پو« و) ٢٩(»مساوات و وکيل فدايی وطن

 )٣٠.(کرده، دردی را دوا نخواهد کرد» بدبخت ومعطل « چند سال است ملت را 
) ٣١(»اجتناب ازمسائل جاری« اينک که اولويت اقتصادی اصالحات وضرورت  
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به اعتقاد داور در سياست  دو .  می ماند  شيوه ای که بايد درپيش گرفت. معين  شد
آرام  وبا « بود و براساس آنها » امکانات« و »  مقتضات  «راه  وجود دارد؛ اسير

صرفنظر ...«پيش رفت ويا آن که راه ديگررادرپيش گرفت،راه کسانی که»  احتياط
)  ٣٢(».ازتمايالت محيط می خواهندومی توانند سياست خود رابرجامعه تحميل کنند

              ً اشت و نه  اصوال  الزم به توضيح  نيست داور که نه به محيط ايران اميد چندانی د
راه دوم را مطلوب . با توجه به تحوالت سريع دنيا فرصت و فراغتی را متصوربود

. بدون هيچ ترس و واهمه ای. » راه عملی تحميل« دانسته  و درپيش گرفت يعنی 
ازهتاکی ترسيد، نه به تمنا گوش داد، نه به زاری و ندبه ترحم ... «نه بايد 

روح ...« زيرا ساليان سال حکومت استبدادی. ستفقط زور کارسازا) ٣٣(».کرد
تازيانه  و تبعيد وحبس ] بدون [ اين ملت را قمسمی معتاد به زور کرده است که اگر
 ) ٣٤(» .هزار دليل برايش اقامه کنی يک ذره اثرنخواهد کرد

                           ّ        حکومت های دورۀ  استبداد تشد د وسختی « از نظرداورميان استبداد، يعنی استبداد 
« درصورتی که اگر) ٣٥(»د ولی نه برای تربيت و ترقی ملت ايرانمی کردن

موافق اصول علمی اروپا اول ] ...و...[زوربه دست ايرانی و برای ترقی ايران باشد
آن گاه حاصل » ...به انقالب مادی بپردازد، اول اساس زندگانی ما را تغيير  بدهد

« از. استقامت نشان بدهيد...«.کارخود تأييدی خواهد بود بر وسيله ای که اتخاذ شد
اعتنا  نداشته باشيد و بگذاريد شما را دست راست » هو« به . نترسيد» قبامت ملی 

ده سال . فرمان خيانت شما را صادر کنند» ملت نجيب« سنان ابن انس بدانند و
 ) ٣٦(» ...نخواهد کشيد که آثار قطعی  نجات  درسيمای مملکت آشکارخواهد شد

که پيشنهاد می کند، برنامه ای پيچيده و محيرالعقول نيست؛  جای برنامه ای نيز
    ً                                              فورا  تحقيق کرد راه آهن را با چه سرمايه ای و به چه ... «هرگونه ليت و لعل  بايد 

راه . برای نوغان و ابريشم چه بايد کرد.  ترتيب می شود صورت خارجی داد
ت  را در فاصلۀ چند اطاق های تجار. مازندران را چگونه می توان تسريع کرد

هيچ کدام ازاين مسائل فداکاری نمی خواهد و به هيچ اقدام شديد ...هفته تشکيل داد
نوشتن « را کنارگذاشت و کارکرد » حرف«فقط بايد )  ٣٧(».جراحی محتاج نيست

پروگرام و آمال آسان است ولی قدم های حقيقی برای سعادت جامعه برداشتن 
بايد به ضرورت اقدام ».ست که مرام رابهتربنويسندمشکل، خدمت به مملکت آن ني

کارحرف نيست، حسن محاوره  نيست، آزادی طالب شدن «عملی ايمان آورد
ولی   . اقدامی است عملی برای برطرف شدن نيازهای عاجل مملکتی ) ٣٨(»نيست

کيست آن که حرف را کنار گذاشته، زمام امور را به دست گيرد و پس از خلع يد 
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و ) ٣٩(».رچه دسيسه کار، مخالف اصالح وماليات خورفتنه برپاکنه... «از
صدورحکم تعطيلی  تمام ادارات درهمان دقيقه  اول و تجديد سازمان سراسری اين 

  .نقشۀ اصالحات را پياده  کند) ٤٠(ادارات 
 

 برعهدۀ کيست؟
همانگونه که دربررسی نحوۀ واکنش جامعۀ ايران دربرابر تحوالت جهان  

                                                              ً شد، رهبران و قائدين کشورهنرچندانی ازخود نشان نداده بودند، اصوال   نومالحظه
با هوش ...« توانايی واکنش مناسب را نيز نداشتند چرا که هنوزبراين اعتقاد بودند

طبيعی، با اطالع ازصرف و نحوعرب و آشنايی به ادبيات  فارسی شخص از عهدۀ 
کسی عالوه براين فضايل، نوشتجات البته اگر . ادارۀ امور ايران کنونی بر می آيد 

ملکم و مرحوم طالبوف را هم ديده باشد که دگر هيچ، قادربه حل جميع   قضايای 
درحالی که برای حل وفصل مسائل مبرم مملکتی ) ٤١(»...مشکل سياسی دنياست 

رهبرانی الزمند که محيط  مادی ايران را تغييردهند، طرق و شوارعش را بسازند 
حاال تمام طهران را از « )٤٢.(زندگی اقتصاديش را عوض  کنند و خالصه آن که

رجال سياسی محالت   دارالخالقه را . دروازه دولت گرفته تا سرقبر آقا بگرديد
آن قائدين درس نخوانده مالی مشروطيت را هم محض تيمن و تبريک   . تخليه کنيد

های با استخوان  را چهل وپنجاه  نفر از وزارت کرده . بياوريد صدر مجلس بشانيد
پس ازآن که مجلس سياسيون مرکز به اين ترتيب جمع  . هم آن وسطها جا  بدهيد

وکامل شد، بپرسيد به عقل ناقص شما مقتضيات اقتصادی دول بزرگ امروز 
چيست؟ مسائل اقتصادی ما را به چه قسم می شود حل کرد؟ اگربه اين سئوال 

اروپايی در آورد دادند ما به کرامت آنها جوابی که بشود پيش دو نفرشاگرد مدرسۀ 
ولی چون بارها امتحان خود را داده و کرامتی از آن ها نيز ) ٤٣(».ايمان می آوريم

از اين سلسلۀ  کهنه فکر گرفت و به دست های  ...« بروز نکرده بايد حکومت را
جوان سپرد که اگرلياقتشان هم محقق  نيست، الاقل بی عرضه بودنشان مسلم 

کسانی که متناسب با فضل و لياقتی امروزی   صاحب مقام باشند ونه ) ٤٤(».شدنبا
ُ                                سابقۀ خدمت وح سن مجاوره، نجابت خانوادگی وتشخص... «برحسب  مرحوم «            

، زير دستی درمشاعره و روابط با علما ورجال واعيان، تقدس و آزاديخواهی »آقا
...«)٤٥( 

... « آن هم . اشد؟ برمردم که نيستاقتدارچنين گروه جديد برچه می تواند مبتنی ب
مردمی که هنوزبارشترمی کنند وبا کجاوه سفرمی کنند، مشاورشان رمال است 
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وطبيبشان جن گير،احياء اقتصاديشان راازفکرهايی عاميانه توقع دارند واستقاللشان 
از يک چنين فلک  زده مردمی چه دستورمی . را با حرف می خواهند جان بدهند

حرفهای « به عالوه اين مردم چنان دراين سالها از) ٤٦(» .داشت؟ هيچتوان انتظار 
دلسرد شده اند که امروزه به هيچ قول » قشنگ وعده های دالنشين و مرام های زيبا 

ارادۀ  محکمی ... «تنها راه نجات آن است که ) ٤٧. (و وعده ای نيزاعتماد ندارند
از بين » حکم ميکنم« امروزه را با ادارۀ امور ايران را به دست گيرد و اختالفات 

 .رضا خان سردار سپه بود» حکم می کرد«ودرآن ايام تنها کسی که) ٤٨(».بردارد
» ايرانی به ميل آدم نخواهدشد سعادت را برايران تحميل بايد کرد« داورمعتقد بود

آن . رضاخان  را تنها کسی می دانست که می تواند ازعهدۀ چنين امری بر آيد) ٤٩(
 گفت برای ايران سربازمی سازد ودرعرض دوسال نيرويی معادل چهل هزارکه 

بدبختی ايران ازعدم استعداد ملتش نيست، ... «وی ثابت کرد. سرباز ترتيب داد
تعجب داورازآن بود که تمام اين مراتب وعلی رغم ) ٥٠.(رييس با کفايت الزم است

جنگ لياقت بروز صف سياسيون فعلی ما هيچ کس مثل وزيری ... «آن که در
اتفاق نظر » مردی اليق کارهای بزرگ« هنوزهم در مورد انتخاب ) ٥١(»نداده

« شايدهم چنين است؟ . وجود ندارد؛ هنوزهم گروهی گم گشتۀ خويش نيافته اند
         ً       بلی واقعا  ازکجا . کنونی اشخاص با جوهری باشند» رجال سياسی« شايد درميان ...

چهارگوهر پربها، چند نفربيسمارک يا يک دربين همين زمامدارهای عادی سه 
بلکه ميان رئيس الوزراهای دورۀ  . چنين کاورنخوابيده باشد؟ محال که نيست

ُ                   چ رت می زنند و برای  –بی سروصدا - مشروطيت مای کی دو ناپلئون مجهول 
ايران مجال « ولی... ممکن است، بعيد نيست) ٥٢(» .موقع مساعد کمين   کرده اند

وقتی که يک نفرمثل  سردارسپه امتحان داده داريم چرا وقت خود را . تجسس ندارد
« وی رضا خان را مکلف به تحميل)  ٥٣(»صرف تجربه کردن ديگران بايد کرد

 .و دراين را نيزکوشيد) ٥٤(بر ايران دانسته »  سعادت
  

 عصرداور 
  

تناب يکی ازقربانيان اصلی جنگ جهانی اول، ايمان و اعتقاد به ترقی و تکامل اج
در ويرانه . که در پی انقالب صنعتی اروپا آغازشد»عصرترقی« .ناپذيربشريت بود

اروپای بعد ازجنگ اروپايی بود به دور . های جنگ جهانی به پايان خودرسيد
ازبسياری ازخوشباوريهای عصر ترقی ونگران  ازنيروی سهمگين و مخرب نهفته 
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اين ترديد وتجديد  نظر منتج از  شکل سياسی راديکالی که. در اين  پيشرفت وترقی
چنين به نظرمی آيد که آراء وعقايد داور . آن به خود گرفت فاشيسم وبلشويسم بود

. نيزبی تأثير از اين تحوالت فکری اروپا  درسالهای آخر جنگ و بعد آن نبوده است
مگر نه آن که ما نيز ايمان واعتقاد اوليۀ خود را به مشروطه و وعده هايش از دست 
                                                                         ً داده  بوديم؟ شايد حتی بتوان دايرۀ  حدس وگمان را مشخص تر نمود و گفت احتماال  

جامعه شناس و نظريه پرداز )  ١٨٤٨ – ١٩٢٣( از انديشه های ويلفردو پارتو
پارتو در آن ايام در لوزان  سوييس به تدريس .  شهير ايتاليايی نيز تأثير پذيرفته بود

و تأکيدش بر نقش تاريخی سرآمدان جامعه از  اشتغال داشت و آراء  ضد دمکراتيک
، آن نيزتودۀ »توده ها« ديدم که داوربه نقش . جمله  نظريه های مطرح روز بود

درهيچ عصرو  ...  «فلکزدۀ ايران آن روز  کوچکترين اعتقادی نداشت چرا که 
. دوره ای ملت ايران چيزی نبوده، هرچه ازايران ديده شد کار روسای ايرانی است

ز سيروس تا نادر،  ازآقا دمحم شاه  تا رضا خان سردار سپه  هروقت کاری در ا
ايران شده که بشود پيش دونفر بيرون آورد آن کار ازلياقت سالطين وسرکرده های 

      ً                                    طبيعتا تکاپوی سياسی اين ملت را نيز هوچيگری ) ٥٥(»ايران بوده، نه ناشی ازملت
رايشهای اقتدارگرايانه و ضد گذشت ازگ.وسياست بافی وحقه بازی می دانست

دمکراتيک، چندان وجوه  مشترک ديگری ميان انديشه های داور و نظريه های 
 .راديکال راست  دراروپا آن ايام  به چشم نمی خورد

در واقع شايد بتوان بخشی از ديدگاه وی، بويژه برداشتهای ماترياليستی او را 
يکی از از مقاله های . رتشبيه کردبيشتربه آراء و باورهای چپ راديکال آن روزگا

مهم او در اثبات  اولويت تحول اقتصادی   برهرگونه دگرگونی سياسی و اجتماعی 
از آسيای  دستی حکومت « به نام  کارل مارکس و با نقل اين جملۀ او آغاز شد که 

 )٥٦(» .خوانين بيرون می آيد  و از آسيای بخاری سرمايه دار
                              ً           کامل وی ازگذشته را نيز که اصوال  وجه مشخصۀ  از اين گذشته رويگردانی

بسياری از مسلکهای نو وجديد است، ميتوان به عنوان يکی از وجوه افتراق اساسی 
مجد « آراء دور يا انديشه های راست روزگارخود محسوب داشت زيرا اعادۀ  

داشته و نداشۀ گذشته که يکی از ارکان  جهان بينی   سياسی گروه های » وعظمت
است اروپايی محسوب شده وعاملی برانگيزنده تلقی می شد، از نظرداور   ر

او رهايی ازادبار و فالکت  حال  را . بيشترمشغوليتی بازدارنده به حساب می آمد 
شش هزار سال تاريخ،  ادب و نجابت . جز در رويگردانی کامل از گذشته نميديد

اين گذشته .  بود تا کمک حالشان بيشتر وبال گردان اوالد  داريوش...  ذاتی ايرانی
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ستيزی داوربيشترشامل حال پيشنيان متأخرتری چون نسل راهبرمشروطه بود که 
 .بدون استثناء و دربست هدف حمله و انتقاد قرار داشتند

اين بخش ازنوشته های داور، يعنی داوری تاريخی اودرباب عملکرد مشروطه  
شد درعين حال که از جذابيت و گيرايی خواهان که به نمونه هايی ازآن نيزاشاره 

درست . قابل توجهی برخورداراست، ازنقطه  نظرتاريخی سست وضعيف است
           ً                                                 است که اصوال دربسياری ازمقاطع حساس تاريخ معاصرايران سنت قصيده 
پردازی وغزلسرايی وبيان احساسات رقيقه،جايگزين آراء هرگونه رأی ونظر  

ازنقاط ضعيف اساسی سياست درايران است ،  »ادبی« مستدل سياسی شده واين وجه
                                                                 ً ولی برخالف نظرداور کل فعاليتهای مشروطه خواهان و اصالح طلبان ما صرفا  

درآن که بارها برای تحول و . به طرح وتعريف مفاهيم سياسی و فکری نگذشت
دگرگونی وضعيت اقتصادی و نظام اداری کشورتالشهای مشخصی صورت گرفت 

می تواند مورد بحث قرارگيرد علل به سامان  نرسيدن اين تالشها آنچه . ترديد نيست
.                                    ً                         است ونه طرح اين مبحث نادرست که اصوال  چنين تالشهايی صورت نگرفت 

داورحدود ده سال از ايران دور بود، يعنی درهمان ايامی که با سرنگونی نهايی دمحم 
ثبيت  نظام مشروطه علی شاه از اريکۀ قدرت، چندين تالش بالنسبه  اسايس برای ت

ً                     تالشهايی که به نتيجه نرسيد، ولی عمدتا  نه به داليلی که داور ( صورت گرفت                                     
ارزيابی غيرمنصفانۀ اوازاين  حوادث  بيش ازآن که ناشی از بی ). برمی شمرد

اطالعی به نظرآيد، بيشتر به نوعی زدو و خورد سياسی درجهت حذف  و طرد 
را درقسمتهای ديگری از نوشته های داور، زي. ديگرمدعيان قدرت شباهت دارد 

موارد بسياری مشاهده می شود که نشان دهندۀ  قدرت تحليل و برداشت صحيح وی 
   ً                                                   مثال  می توان به احتراز مستمر او از درگيری در نظريه های . از مسائل کشوراست

توطئه اشاره کرد که در مقايسه با آراء رايج  درآشفته بازار انديشه های سياسی 
داورکه درگير مبارزه ای جدی با حريف . ايران، خود نکتۀ قايل توجه و مهمی است

عالوه  . هايی واقعی بود، فرصت و فراغت پرداختن به چنين فرمايشاتی را نداشت
                        ً البته ازآن روی که احيانا  . برآن قصد عوامفريبی نيزنداشت تا طرح توطئه کند

                          ً ست، بلکه به آن جهت که اصوال  عوامفريبی را نادرست و خالف اخالق می دان
روی سخنش فقط  با سرآمدان جامعه بود . برای عوام و قدرتشان ارزشی قائل نبود

 .و فالح و رستگاری مملکت را نيز فقط ازآنها انتظار داشت
ايران مفلوک هيچ محتاج خيانت نيست اگربه همين « وی به درستی دريافته بودکه  

بدون اين که کسی خيانتی بکند . ت را عالج نکنيداگرفقروفالک.  حال فعلی بماند
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بدبختی هميشه ...« چرا که ) ٥٧(»...خود به خود متالشی ومضمحل خواهد شد
او نادانی ) ٥٨(»ممکن است وزيرخائن نداشت و به ذلت افتاد... ثمرۀ خيانت نيست

 و ندانم کاری، عجز وبی لياقتی زمامداران را عامل به مراتب مهمتری در ذلت و
    ً                    قطعا  اين مملکت آن قدرها « .فالکت کشور دانست تا دسايس خارجه و خيانت داخله 

درعوض تا بخواهيد حريت  طلب ) ٥٩(».که می گويند  اوالد  بی شرف ندارد
ُ                                              رنگ به رنگ، معارف پرورم همل، جام زن و درويش و قصيده ساز دارد که برای                        

به عالوه دگرگون )  ٦٠. (فالکت و ادبارهر مملکت شش هزار ساله ای کافی است
ساختن  وضع نيزامر پيچيده ای نبود که آن را چنين آسيب  پذييرو شکننده،  بازيچۀ 
رف استقرار يک دولت مقتدر کافی بود که   اين                          ِ                                           خائن وخارجی فرض کنيم؛  ص 

 .چرخ رابه حرکت در آورد
خيانت « چون  البته اشتباه او درسهل و ساده انگاشتن عواملی .  داوراشتباه می کرد 

» سعادت« اشتباه اودربرداشتی است که ازموضع . نبود» توطئه خارجی«يا»داخلی
اشتباهی که منحصربه او نبود و وجه مشخصۀ بسياری از . و تحميل پذيری آن دارد

جهان بينی و . روزگاران بعد آن نيز بود ديگر حرکتهای توتاليتر آن روزگار و
برهرگونه تحول  فکری و اجتماعی  بعدی » صادیاقت« ديدگاهی که بر تقدم تحول 

تأکيد دارد، طبيعی است که کار برد هر راه و روشی را نيز در اين زمينه  مجازمی 
ُ         داور، نمايندۀ ر ک وصريح . »فرهيخته گاناستبداد« داند و به وسيله ای کارآنرآتراز               

. استحرکتی بود که تغييرات را برای مردم، ولی بدون مشارکت مردم می خو
                                                            ً             ضعف و آسيب پذيری نهادهای بر آمده  ازچنين حرکت هايی نيز دقيقا  درهمين بود؛ 
با هرفرازونشيب اجتماعی ، نهادهای وموسسات  وازآن مهمتر عالئق ملی مبتنی 

که می بايست جنبه ای ريشه ای يافته ورای دگوگونی های حاصله درفضای  - برآنها
       ً                      اگرکامال  از حرکت نه ايستادند،  - ه دهندسياسی کشوربه کارکردروزمرۀ خويش ادام

الاقل دچارنارسايی های اساسی شده و ازتطبيق و هماهنگی با مقتضيات واقعی 
بی اعتنايی داوروهمفکرانش به زمينۀ قانونی هرعمل اجتماعی، . جامعه بازماندند

يعنی بی اعتنايی به تبلورخواست و مشارکت عمومی، باعث آن شدتناقضات درونی 
د سياسی حاکميت تامدتها مجال بروز نيافته و نهادهای برآمدۀ  نظام نيز هيچ عملکر

 .گاه کار کرد صحيح، پويا و ممتدی نيابند و درنخستين بحران ازعمل باز ايستد
آنچه داوری در باب عملکرد افرادی چون علی اکبرخان داور را دشوارمی سازد، 

حسن نيتی است که درکنارچنين  بارقه های آشکاری  از روشن انديشی، دردمندی و
داورنيزهمانند بسياری ازديگر . برداشت های ساده انگارانه ای به چشم می خورد
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چهرهای سياسی مخالف وموافق دوران خود، جاه طلب بود، مع هذا برخالف 
    ً کامال   - درست   يا غلط  –بسياری از همين چهرها  الاقل اصول  و برنامۀ  سياسی 

ای درپيش روی  داشت، آراء و عقايدی مبين کل عملکردش   مشخص و اعالم شده 
به عبارت ديگربرخالف  پاره ای ازديگر رجال آن دوره ، کسی .  در سنوات بعدی

همانگونه   –نبود که نخست  درموضع قدرت جای گيرد آن گاه بدون اعتقاد واقعی 
ا آن موضع و ديدگاه  ونظريه ای مطابق ب  - که در پی سقوط رضا شاه نشان  دادند

 . مقام  اتخاذ  کنند
يکی ديگراز ويژگی های انديشۀ داورآن است که حتی در پاره ای از اصول مورد  

نظرش، مانند ضرورت استقراريک نظام استبدادی بعنوان پيش شرط هرگونه 
درست . بالنسبه مشروطی نشان می دهد» ايمان واعتقاد« دگرگونی اقتصادی نيز
حاصله ازاين دگرگونی را در » سعادت « عۀ اقتصادی لهذا است که تننها راه توس

استبداد  مورد نظر .  استقرار يک نظام استبدادی می ديد ولی شيفتۀ استبدادی نبود
او بيش از ان که  بعنوان پديده ای  واجب الوجود مطرح گردد،  استبدادی بود با 

. ز روشن  بوديک کاربرد مشخص و مبتنی بر ضرورتی کوتاه مدت ؛ وظايفش ني
خواست به فحش وهتاکی از مردم » را که [هرکس «اين حکومت مقتدرمی بايست

و دولت پول و کار بگيرد و اسم آن را آزاديخواهی بگذارد در آن وسط ميدان مشق 
هر کس بدون استحقاق خواست در يک نقشۀ اصالحی بدود ومانع . به فلک ببندد
تا در عرض  سه »  .ياه چالش بيندازداين بيچاره مملکت بشود درسپيشرفت کار

ً          اين بود که طبيتا  از مستبد ) ٦١.(چهار سال شالودۀ اصالحات کشورآماده  شود                 
بايد کسی را پيدا کرد که به ضرب ... «انتظارفوق العاده ای نداشتمطلوب خود نيز

برای . مردم را به کاروادارد. نسل هوچی را وربيندازد.شالق ايران راتربيت بکند
خان سردار سپه ازعهده چون رضاچهره ای نيزاين را) ٦٢(» .يران راه آهن بکشدا

 .برمی آيد
در حالی که برای اکثر قريب به اتفاق ديگرهواداران رضا خان، وی نشانی بود از 

همان  دست قادريدهللا فوق ايديهم که مکرردرمکرر درادوارتاريخی، مملکت ... «
بارديگربا وسائل فوق تصور اسباب نجات ] ... که.[درا از فنا و انقراض نجات  دا

و نمونه های بسياری از اين نوع  طرز ) ٦٣.(می آورد» ...و خالصی را فراهم
ً            تلقی شگفت و خارق العاده می توان آورد، رضا خان داور صرفا   صاحبمنصبی                                                         

ی شدت وخشونتی است که در زمامدارها...«تنها انتظار داوراز او. بود قلدرو کاری
و ازاين  رو به  جانب او رفت  که می » .                        ً               عادی ما ديده نشده و قطعا  ديده نخواهد شد
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  )٦٤.(دهد» ...بی ترس و وحشت، يک باره اساس زندگانی مارا تغيير...« توانست
يکی از ديگرنکات جالب توجهی که در تعريف داوراز استبداد مورد نظرش 

کوتاه مدت و گذرا بودن آن  - وهم يا به عبارت دقيقتر ت  - مالحظه ميشود، تصور
از نوشته های داورچنين به نظرمی آيد  که درپی بگير و ببند کذايی، اعادۀ  . است

الاقل  صد  ... « هنگامی  که .  نوعی وضعيت عادی و متعارف را نيز انتظاردارد
فرسخ راه آهن در ايران ساخته شد، چهل پنجاه  کارخانه  پيدا کرديم ، طرق شوسه  

ِ                        را بستيم ، نسل س ن ورامين  ورافتاد، ملخ سد اهواز ق و غرب ايران را گرفت،شر                
هزارنفر ايرانی از . را از ايران  فراری داديم ، تجارت ماآب  و رنگی به هم زد

آنوقت  آزاديخواهان منفی و مرتجعين کهنه پسند  را از . مدارس عاليه  بيرون آمد
)  ٦٥(»يديدکه می شود   ايران را آباد کردد:محبس ها بيرون می کشيم و ميگوييم

امور ايران سرو صورتی گرفت، مملکت دارای راه ... «که ) ٦٦(پس ازچند سال 
و کارخانه و سرمايه  شد، استقالل ما ديگر حرف و تعارف  وشعر  نبود، آن  وقت 

« آن وقت )  ٦٧(».نزاع را تجديد کنيد، حزب کارگر و فرقۀ سرمايه دار بسازيد
آييم، می نشينيم، می بينيم که مشروطيت کار انگليس برای ما الزم  است يا می 

ن که  در پی استقرار استبداد،  ديگربه آغافل از)  ٦٨(» ...مشروطۀ  سبک  آلمان
آن هم در . در کار  نخواهد بود» می آييم  و می نشينيم و می بينيمی« اين سادگی ها 

ستبداد ريشه ای کهن دارد ونهادی است  جامعه ای چون جامعۀ ايران که درآن ا
تدبيری است عقالنی و برای مدت زمانی مشخص، نظر داوراستبدادی که از. ديرينه

تصورات او قالب مألوف خود را يافته و به پديده ای تبديل خواهی  نخواهی وجدا از
مورد »  نۀروشنگرا« و»ديناميک«استبدادازمتفاوت ترپيچيده وشد به مراتب  خواهد

 .نظر
بعد از آن که به . به هرحال ميرزا علی اکبرخان داوربا چنين اعتقاداتی وارد کارشد 

ياری نصرت الدولۀ فيروز به وکالت دورۀ پنجم مجلس انتخاب شد، با همراهی 
.  تيمورتاش نقش موثری درسرنگونی قاجاريه واستقرارسلطنت پهلوی ايفاکرد

دست راست « و در مقام »  هو« ، بی اعتنا به » قباحت ملی « سپس بدون ترس از
در عرض  چند . هر آنچه  در فکر داشت به مرحلۀ اجرا در آورد» سنان ابن انس

ماهی که در کابينۀ فروغی، نخستين  کابينۀ دوران سلطنت رضا شاه وزارت فوائد 
عامه   را برعهده داشت قانون اجازۀ ساختن راه آهن را به تصويب مجلس رساند 

بعد درمقام  وزيرعدليۀ کابينۀ بعدی همانگونه که . مدرسۀ تجارت را تأسيس  کردو
می خواست حکم  تعطيلی يکی ازهمان ادارات بی سرو سامان مملکت، يعنی عدليه 
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زمانی   هم که  پس از گذشت . را صادرکرد و از نوتشکيالتی جديد  برپا ساخت
مينه نيزپاره ای از اصالحات عهده داروزارت ماليه شد، درآن ز١٣١٢شش سال در

، پس ١٣١٥بهمن  ٢١آن گاه درشب . دگرگونی های مورد نظرش را بوجود آورد
ُ   از  بازگشت از وزارتخانه  ترياک خورد و م رد                                       . 

از آخرين باری که بحث مرگ و ترياک  را مطرح  ساخته  بود بيش از دوازده 
هن سراسری، راه آن روزها هنوز شروع  کاربود، هنوز خط آ.  سال می گذشت

هنوز بحث . تأسيس نشده بود... های شوسه، کارخانه های مختلف ، بانک ملی
... «بود» بی  عرضه« چرا که ملت . قدرت بود ضرورت تحميل اين دگرگونی ها

. آنقدر بی عرضه  نمی شد - » توده « به اصطالح جديد - البته بهتر اين بود که ملت 
پاسخ » رد؟ بايد ترياک خورد و رو به قبله خوابيد؟ولی حاال که اين است چه بايد  ک

بايد ملت بيچاره را به حال خودش  ... «اعتقاد داشت. بوبد» نه« اودر آن روزگار
)  ٦٩(» .گذاشت و رفت  کسی را پيدا کرد  که به ضرب شالق ايران را تربيت کند
« تربيت ولی اينک که مدتها از استقرارمربی شالق به دست او می گذشت و دوران

نيز مراحل عالی خود را طی می کرد چرا؟ مگر نظام  برآمده  جز » ملت بيچاره
آن بود که خواست و ساخت؟  شايد هم  ملت بيچاره را نمی بايست به حال خود 

  ...گذاشت و کسی پيدا کرد
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  توضيحات و مآخذ

  
گفتگو : مجله»   نانديشه  سياسی داور و تأسيس دولت مدرن درايرا« کاوه بيات

 . ١١٦ – ١٣٣صص ;  ٢شماره  - ١٣٧٢دی ; 
 

 پاورقی ها
  
 باقر امع ترين بررسی موجوداززندگانی داورکتاب داوروعدليه نوشتۀ دکترج - ١

، برای آگاهی ازفعاليت های سياسی )١٣٦٩تهران، انتشارات علمی، ( عاقلی است
يران،تهران، بنياد اوسوييس بنگريد به دکترمحمود افشار، سياست اروپا درا

،  تهران، ٤، همچينن نامورارۀ دکتر محمود افشار ج ٤٥٤ – ٥٩موقوفات افشار، 
که رسائل ديگراسنناد مبارزات  . ٢٠٣٢ – ٢٠٥٦، صص ١٣٦٧موقوفات افشار

نوشته های زيرنيز در شناخت بيشتر . دربردارد ١٩١٩آن ايام را بر ضد قرارداد 
نوشتۀ دکترعيسی صديق درچهل » کبر داورعلی ا«مقالۀ : داورمفيد می باشند

،عباسقلی ) ١١٩ – ٢٩، تهران، صص ١٣٥٢کتابفروشی دهخدا، ( گفتاراو
گلشائيان، يادی از داوربه نقل ازکتاب خاطرات و اسناد، به کوشش سيف هللا وحيد 

؛علی وکيلی، داوروشرکت ١٨٤ – ٩٠، صص١٣٦٧نيا، تهران انتشارات وحيد، 
 .، تهران  ١٣٤٣بازرگانی، مرکزی، چاپخانۀ  اطاق 

تمامی اين بررسی . ١٣٠٢] تير[سرطان ٥، ٨٤روزنامۀ مرد آزاد، شمارۀ  -  ٢
درفاصلۀ » يادداشت يوميه« براساس نوشته هايی مبتنی است که داوربه نام

لهذا ازاين پس نيز درارجاعات . دراين روزنامۀ نوشت١٣٠٢تا آبان١٣٠١بهمن
 .ر مرد از اکتفا  خواهد شد    ً                          صرفا  به ذکرشماره و تاريخ انشتا

 ١٣٠١] بهمن[ دلو  ١١/٢٣ – ٣
  ١٣٠٢]  ارديبهش[ ثور  ٦/ ٤٨ - ٤
 همانجا – ٥
 ١٣٠٢] مهر[ ميزان  ٢٨/ ١٥١  -  ٦ 

، دريکی ديگراز يادداشتهای يوميه نيزاين ١٣٠٢] مرداد[ اسد ٢٠/ ١١٣ – ٧
 ١٣٠٢اسد١٣/  ١٠٨بنگريد به .  موضوع به تفصيل  مورد بحث قرارگرفته است

 ١٣٠١] اسفند[حوت ٣/ ١٧ – ٨ 
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 ١٣٠١دلو  ٢٥/ ١٢ – ٩
    ١٣٠٢ثور  ٩/ ٥٠ – ١٠
 ١٣٠٢] شهريور[سنبله  ٨/ ١٢٢ - ١١
 ١٣٠١دلو   ٢٦/ ١٣ – ١٢
 ١٣٠٢سنبله  ٢٧/  ١٣٥ – ١٣
 همانجا – ١٤
 ١٣٠٢سرطان   ٥/  ٨٤ – ١٥
 ١٣٠٢سرطان    ١٤/  ٩٠ – ١٦
 ١٣٠٢ثور   ٩/ ٥٠ – ١٧
 ١٣٠٢ثور  ٦/  ٤٨ -  ١٨
 ١٣٠٢سنبله  ٦٩/  ١٣٧ – ١٩
 ١٣٠٢سرطان  ٢٦/  ٩٨ – ٢٠
 ١٣٠١حوت   ٣/ ١٧ – ٢١
 ١٣٠٢ثور  ٦/ ٤٨ – ٢٢
 ١٣٠١دلو  ٢٣/ ١١١ – ٢٣
 ١٣٠١حوت    ٢٢/١٠ – ٢٤
 ١٣٠٢سرطان  ٢١/ ٩٥ – ٢٥
 همانجا – ٢٦
 ١٣٠١دلو  ١١/٢٣ – ٢٧
 ١٣٠١حوت  ٩/ ١٠٦ – ٢٨
 ١٣٠١دلو  ٢٣/ ١١ – ٢٩
 ١٣٠١حوت  ٩/  ٢١ – ٣٠
 ١٣٠١حوت  ٦/ ١٩ – ٣١
 ١٣٠١دلو  ١١/ ٤ – ٣٢
 همانجا – ٣٣
 ١٣٠٢سرطان  ٣٠/ ١٠١ – ٣٤
 همانجا  – ٣٥
 ١٣٠٢سرطان    ٢٦/  ٩٨ – ٣٦
 ١٣٠١دلو  ٢٢/ ١٠ – ٣٧
 ١٣٠٢ثور  ١٧/  ٤٩ – ٣٨



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٠٨                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

 ١٣٠٢سرطان   ٢٨/ ١٠٠ – ٣٩
 ١٣٠٢سرطان  ٢٧/ ٩٩ – ٤٠
 ١٣٠٢سرطان  ١٤/  ٩٠ – ٤١
  ١٣٠٢سنبله   ٨/ ١٢٢ – ٤٢
 ١٣٠٢اسد  ٢٧/  ١١٨ – ٤٣
 ١٣٠١حوت  ٤/ ١٨ – ٤٤
 ١٣٠٢سرطان  ٢٨/ ١٠٠ – ٤٥
 ١٣٠١دلو  ١١/ ٤ – ٤٦
 ١٣٠١حوت  ٦/  ١٩ – ٤٧
 ١٣٠٢ميزان  ٢١/  ١٤٦ – ٤٨
 ١٣٠١دلو  ١١/ ٤ – ٤٩
 ١٣٠٢حمل  ٤٢/٢٨ – ٥٠
 ١٣٠٢سنبله  ١٣/ ١٢٥ – ٥١
 همانجا – ٥٢
 همانجا – ٥٣

 ١٣٠٢ميزان   ١٥٢/٢٩ - ٥٤ 
 ١٣٠٢د اس ٢٨/  ١١٩ – ٥٥
 ١٣٠١حوت  ٣/ ١٧ – ٥٦
 ١٣٠٢حمل  ٢٦/  ٤١ – ٥٧
 ١٣٠٢ثور /  ٤٨ – ٥٨
 همانجا – ٥٩
 ١٣٠١حوت   ٣/ ١٧ – ٦٠
 ١٣٠٢سنبله  ٢٨/  ١٣٦ – ٦١
 ١٣٠٢اسد  ٢٨/  ١١٩ – ٦٢
 ١٣٠١حمل  ١٠/ ٦مجلۀ  قشون ، شمارۀ  – ٦٣
برداشت و به همان  اندازه  انتظار صاف وسادۀ  . ١٣٠٢سنبله  ٧/ ١٢٤ – ٦٤

داور ازرضا خان  در خالل ديگر نوشته ها و اشاراتش در باب او ديده  ميشود 
/ ٥٢,  ١٣٠٢حمل  ٢٨/  ٤٢شماره های  زيرا » يادداشتهای  يوميه« بنگريد به 

 ٧/  ١٥٧،  ١٣٠٢ميزان  ٢٩/ ١٥١؛  ١٣٠٢ثور  ٢٣/ ٥٣؛  ١٣٠٢ثور   ١٣
 ١٣٠٢عقرب  
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  ١٣٠٤اسد  ٦/  ١٠٤ – ٦٥
دوار چنين بر می آيد که وی دورانی بين سه تا ده سال را  ازفحوای اشارات – ٦٤ 

سرطان  ٢٦/  ٩٨و  ١٣٠٢ميزان  ٢١/ ١٤٦بنگريد به شمارۀ . در نظر داشته است
١٣٠٢ 

 ١٣٠٢ميزان   ٢١/  ١٤٦ – ٦٧
 ١٣٠٢اسد  ٢٨/  ١١٩ – ٦٨
 همانجا  – ٦٩
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 شانزدهمفصل 

 
 قتصاد ايرانعلی اکبر داور دربارۀ ا ظرياتن

 
نوشتۀ . به بعد است ١٣٠٠های  ای از داور دربارۀ اقتصاد ايران در سال نوشته

درمجلۀ آينده درج شده و دكتر باقرعاقلی آن را عينا در  ١٣٠٥حاضر در سال 
 : در زير می آورم. كتاب ياد شده چاپ كرده است

 
 اساس بحران ما اقتصادی است

 
 .البد به خاطر داريد - ها بود نكلمۀ بحران در اين اواخر ورد زبا

                           ّ                                            وزرای بالتكليف، نمايندگان مل ت، ارباب جرائد، مردم بيكار، خالصه همه از صدر 
زود به بحران «گفتند  شود؟ همه می پرسيدند بحران كی تمام می تا به ذيل، همه می

دولت به مجلس آمد، مجلس به دولت اظهار : باالخره بحران تمام شد.»خاتمه بايد داد
 !عتماد كردا

ّ                                        ام ا حقيقت امر را بخواهيد، بحران دوام دارد  . 
 !شود روز بيشتر می بله، بحران واقعی روزبه

های ما، همه  اگر دولت: كنيد اوضاع بحرانی است می  اين اوضاعی را كه مالحظه
شوند، اگر مردم از ادارات ناله دارند و ادارات مردم  پشت سر هم، جوان مرگ می

اند، اگر هيچكس از جريان امور راضی نيست، تمام برای اين  هرا به ستوه آورد
ها به اين طرف از دورۀ ناصری تا به امروز، ايران مبتال به  است كه از سال

اساس بحران ما !كنيم ايم و عملی نمی بحران شده و برای رفع آن كاری نكرده
من هم در مقصود . آمدهای ديگر ناشی از آن بحران است اقتصادی است، همه پيش

پنج سال و چند ماه قبل، .اينجا تشريح اين موضوع است نه صحبت از بحران دولت
تازه به ايران مراجعت كرده بودم و با دو نفر از آقايانی كه به ديدن آمده بودند در 

آقايان شرحی از اوضاع سياسي مملكت گفتند، از فشار . كرديم همين باب اختالط می
های حسابی داشتند، صحبت از  ظلم عدليه شكايتمامورين دولت و به خصوص 

كسی مشروطيت هم به ميان آمد، خائنين و اشراف هم در اين  غريبی مساوات و بی
حاال چه «: ميانه سهمی از فحش و لعنت و ناسزا بردند و باالخره از من پرسيدند
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 رسد؟ به نظر شما چه ميی» بايد كرد؟
  :جوابی كه دادم قريب به اين مضمون بود

 
 اول فكر نان 

 
            ّ              چيزی است، مل ت فقير به حكم  اساس خرابی كارهای ما بی. چه بايد كرد؟ فكر نان

                            ّ        شما خيال كرديد اصول حكومت مل ی را به . ها است طبيعت محكوم به تمام اين نكبت
شود كرد، اين بود كه تمام سعی                     ّ                          چند بند و اصل و ماد ه به حلق مردم مفلوك فرو می

ّ  و توج ه ل حرف آزادی و مساوات رفت و در ضمن خواستيد اين بساط تان دنبا     
ّ                                      مشروطيت كار فرنك رابه دست هم ت رجال دربارقديم ازقمش تپه تا دشتی و                             

امروز گويا جای ترديد ديگر نباشد، ديديد كه غلط رفتيد و «!دشتستان پهن بكنيد
آدم  خواهم، ما هم مثل بچه پس خوب است از اين عبارت عذرمي. نتيجه حاصل نشد

به اعتقاد علمای از ما بهتران، طرز توليد ثروت، اساس : از راهكار داخل بشويم
اخالق و ادبيات و سياست ملل دنيا است و حكومت امروزی ما زندگاني ايالت، 

هايي كه گفتيد همه  قدرت ايلخانيان وخوانين محلي، نبودن آزادي وهمه عيب
توليد ثروت و به عمل آوردن اي است كه ما در  تراوشات طبيعي سبك و شيوه

 . محصول داريم
         ً                                                              اگر واقعا  ميل داريد اوضاع عمومي اصالح بشود زندگاني اقتصادي را تازه و نو 

نگاه كنيد . كنم كنيد و كار نداشته باشيد من شبي چند مرتبه از عشق آزادي ضعف مي
برويد  خالصه دنبال نان.                    ّ                             براي اصالح زندگي ماد ي شما چه نقشه و فكر عملي دارم

دادم از مسائل  آن روز كه من اين جواب را مي».آيد آزادي خودش عقب شما مي
ناله داشتند، ولي عقيده » پولي بي«        ّ          شد، البت ه مردم از  اقتصادي چندان صحبت نمي

جست و به » از بين اشراف پاكدامن«عمومي اين بود كه بايد حكومت آزاديخواه را 
                                 ّ  ادارات را اصالح بكند، معارف را ترق ي » ونيقان«الوزراي  سر كار آورد آن رييس

به .بدهد و مختصر كالم ايران شش هزار ساله را موافق اصول مشروطيت بچرخاند
ّ         همين جهت بود كه به آزاديخواه بودن رئيس حكومت بيشتر از همه چيز اهم يت داده                                                                  

خورد،  الوزرا به چه درد مي گفتند از اين وزير چه ساخته است رئيس اگر مي. شد مي
تر و پاكتر  خورد كه اين چه سؤالي است، از اينها آزاديخواه همه خلقشان به هم مي

 كجا سراغ داريد؟
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ّ            ّ            امروز، نسبت به آن ايا م فكر ما ترق ي كرده است،  همه جايي است، » اقتصاديت«                     
لي و. ريزد از آن مي» اقتصاديات«هر نطق و مقاله را كه تكان بدهيد دو سه نخود 

  !گوييم دانيم چه مي گفتم باز هنوز اغلب نمي ترسيدم مي اگر از كسي نمي
 

 علل بحران اقتصادي ما
 .برگرديم به اصل موضوع

بحران اقتصادي ما از كجا است؟ چطور پيدا شده؟ بحران فعلي يك قسمت ناشي از 
                                   ّ                بدي محصول سال گذشته و بسته شدن سرحد ات روسيه، من به :        ّ      علل موق تي است

 .       ّ            علل موق تي كار ندارم اين
اساس كار ما از جاي ديگر عيب كرده است، فقر ما مربوط به اين نيست كه حاصل 
سال قبل يك قسمت ايران خوب نبوده يا محصوالت ما ر ا روسيه نخريده است، درد 

 .ما اگر منحصر به همين بود آنقدر ناله و فرياد جا نداشت
به عقيدۀ من . تر است تر است و اساسي  هكهن. بحران اصل كاري غير از اينها است

بحران اقتصادي ما ناشي از اين است كه تعادل بين مصرف و توليد ثروت در 
ما بيش از قوۀ توليد خودمان : تر بخواهيم بگوييم ايران به هم خورده يا روشن

 . كنيم مصرف مي
ل يك مثال بزنم ّ               اجازه بدهيد او  ه همه به قدر فرض كنيد اهالي يك قريه، براي اينك:              

احتياج خود بخورند و بپوشند در سال محتاج به صد خروار گندم، دو خروار و 
اگر بيش از ميزان اين مصرف، گندم و . پنجاه من پنير و هزار ذرع پارچه باشند

انداز                                  ّ                                      پنير و پارچه به عمل بياورند البت ه روزگارشان بهتر خواهد شد، مازاد را پس
شود، زيادي گندم و پنيرشان را مثال با گوشت  بهتر مي كنند خوراك و پوشاكشان مي

آالت  دهند و زينت و برنج و روغن معاوضه خواهند كرد، پارچۀ اضافي را مي
كند و در  خالصه زيادي محصول همه را بيش و كم صاحب ثروت مي.گيرند مي

،                              ّ شايد زندگاني امروز دنياي متمد ن.شود زندگاني عموم آسايش و استراحت پيدا مي
                     ّ                                                 خوراك و پوشاك طبقه سي م اروپاي امروز هيچ طرف نسبت با يك قرن پيشتر نيست 

 .كنند پوشند و زندگي مي خورند و مي             ً                        و مردم عموما  بهتر و بيشتر از سابق مي
حاال خيال كنيد اهالي قريه فرضي ما در سال هشتاد خروار گندم، يك خروار پنير و 

نتيجه چه خواهد شد؟يا همه بالتساوي بايد  - پانصد ذرع پارچه بيشتر نداشته باشند
گرسنگي بكشند و لختي ببينند يا به معدودي به قدر احتياج خوراك و پارچه برسد و 

محض اينكه از خودمان مايه نگذاريم ممكن است .اكثريت گرسنه و لخت بمانند
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 :اوضاع هشتاد و چند سال پيش فالندر را شاهد بياوريم
قريب سيصد هزار نفر  - بافي در فالندر رونق داشت نميالدي كتا ١٨٤٠تا حوالي 

در اوايل قرن نوزدهم پارچه بافي به وسيله چرخ در .كردند با اين كسب زندگي مي
رفته كارش باال  اين صنعت بناي ترقي گذاشت و رفته ١٨٢٥از  - انگلستان پيدا شد

گلستان به هاي فالندر كه دست بافت بودند دگر در ان نخ و پارچه ١٨٤٠در  - گرفت
بيچارهايي كه .رفت سهل است در داخله مملكت هم دگر مشتري نداشت فروش نمي

توانستند بيشتر كار كردند و كمتر مزد گرفتند  كسبشان به اين روز افتاده بود تا مي
 :شد داد ولي با ماشين مسابقه نمي

  ً     با  ثلث تقري - سانتيم مزد ٦٣كرد به روزي    ّ                                 نس اجي كه سابقا روزي دو فرانك كار مي
در راپورتي .توانستند كار پيدا كنند مزد سابق ساخت و با وجود اين حال اغلب نمي

مزد كارگر براي رفع : نويسند                            ّ             كه همان اوقات براي دولت تهي ه شده بود، مي
مردم استطاعت پوشيدن لباس ندارند، «ترين حوائجش دگر كافي نيست  ضروري

فقرا از گرسنگي .»ه قدر كافي غذا بخورندعايداتشان به اندازه ای نيست كه الاقل ب
 ٢٤٦٠٠محبس شهر بروكسل به تنهايي  ١٨٤٧در سال . بردند به محبس پناه مي
از تمام دهات، زن و .             ّ                 نفر از اين عد ه اهل فالندر بودند ١٩٤٥٠حبسي داشت كه 

ۀ حركت داشت به طرف شهرهاي نزديك فرار مي ّ                                        مرد و بچ ه و هركس كه قو                ّ كرد و         
ّ                  جاد ه صدها نعش زن و مخصوصا  بچ ه روي هم ريخته مي در كنار هر  ! ديدند    ّ                      ً  

 
 آدم كم داريم، شيوه كارمان هم حسابي نيست 

 
اكبر داور دربارۀ بحران اقتصادي ايران كه ريشه در تاريخ اين كشور دارد  علي

ب آن بر  ّ         نكاتي را بيان كرده و سپس در ادامه به موضوع واردات و تأثير مخر                                                              
در نوشتۀ حاضر كه داور آن را براي درج و انتشار . پردازد انيان ميكار اير و كسب

ستيزي فرهنگي نيز  عمومي به يك نشريۀ معتبر آن دوره داده است، نوعي غرب
الت مصرف در ميان شهروندان را تصوير مي ديده مي ّ                                     شود و تحو   .كند         

 
سوز  كه با پيه ما هم تا وقتي: بعد از اين مثال بد نيست حال خودمان را تشريح كنيم

هاي شيك كشورمان به كالغي ابريشمي خوش بودند و  ساختيم، زن كار وطن مي
هامان به شير  ناخوش.             ّ                               هاي فوالد محل ه و كالرستان عادت به چاي نداشتند  دهاتي

ها با بوق اتومبيل آشنا نشده  گوش –رفتند  شدند يا به رحمت خدا مي خشت خوب مي
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مرغ  شكست و تخم هيزم مي(كاري داشت  و ببود و قشونمان براي خودش كس
دار و عزب دفتر  ماليات مملكت با چند دوجين مستوفي و سررشته.) فروخت مي

كرد و مختصر چه تصديع  شد در هر حال خاكي به سرما مي شد يا نمي وصول مي
كرديم كار و بارمان الاقل  بدهم تا وقتي ما باب سليقه اجداد پدربزرگمان زندگي مي

 .گذرانديم م خودمان بد نبود و اين دو روزه عمر را به يك شكلي ميبه چش
آن دورها بين مجموع ثروت كليه اجناسي كه در سال تمام افراد ما روي هم 

آوردند تناسبي بود و  كرديم و مجموع ثروتي كه اهل مملكت به عمل مي مصرف مي
 .شد كرديم ثروت زيادي هم مصرف نمي اگر ثروت زياد توليد نمي

از وقتي كه پاي مصنوعات فرنگ به ميان آمد و قسمت اعظم مصنوعات خودمان 
ها تغيير كرد و احتياجات زياد شد و از آن روز بحران اقتصادي  ور افتاد، ذوق

نرم پيش آمد و آمد و آمد پا و دامن و باالخره گريبانمان را گرفت تا امروز كه به  نرم
 !زنيم ت و پا مياين حالمان انداخته و زير پنجۀ آن دس

ّ                  كنم زياد شدن احتياج و بالنتيجه زياد شدن مصرف محل  انكار باشد، ولي  گمان نمي                                                
 :           ً              باز احتياطا  چند مثال بزنم

هاي  الحكماي نائيني كه يادتان هست؟ سلطان تا نزديك دواهاي زمان مرحوم سلطان
به  هاي آن مرحوم و اطباي آن دوره هيچ، عهد مشروطيت حيات داشت توي نسخه
 ديديد؟ قول عوام، از اين جوهريات فرنگي مي

گنه سر و كار پيدا كرده  الدين شاه به آن كذائي در اواخر سلطنتش تازه با گنه ناصر
گنه  هاي شهريار گنه سوادي جرات دارد بگويد دهاتي بود و امروز هيچ عطار بي

 خواهند؟ نمي
خانه داشته باشد خرج  هوهوقتي در همان عهد ناصري باالخره اجازه دادند تهران ق

خانه  هاي ما دگر به قهوه                  ّ                          خانه ولي خرجي مسل م بود، اما امروز جوجه مشتي قهوه
 .براي آنها الزم است» هتل«و » رستوران«، »لقانطه«، »كافه«اعتنايي ندارند و 

تفريح عمومي بسيار از مردم تا چند سال پيش منحصر به اين بود كه دور بساط 
درويش مرحب دو ساعت سر پا بايستند و آخر يك دو پولي  لوطي غالمحسين و

هاي پا قرص درويش مرحب  سياه هم ندهند، امروز چقدر از افراد همان مشتري
خندند و عوضش به تماشاي سينما و  گيري فلك زدۀ درويش مي هستند كه به معركه

 روند؟ تئاتر مي
وارد كرده » كالسكه دودي« هاي آن روز وقتي مظفرالدين شاه اتومبيل يا به قول بچه

رفتند تماشا كنند ببينند باز اين فرنگي خدا  دسته مردم مي آيد؟ دسته بود يادتان مي
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 .خوب كرده چه شيوه به كار زده است
امسال در راه شميران افراد طبقات خرده پا اغلب با اتومبيل به قلهك و تجريش 

  .رفتند مي
 

ايم كه پدران  تياجات و عاداتي پيدا كردهخالصه مصارف ما زياد شد و همۀ ماها اح
مجموع ثروت يعني مجموع اجناسي كه ما اآلن همه ساله براي خوراك . ما نداشتند

آوريم ديگر كافي براي رفع                    ّ                             و لباس و به طور كل ي براي زندگي خودمان به عمل مي
هاي ما زياد و كم دچار               ّ                اين است كه عد ۀ كثيري از هموطن. احتياجاتمان نيست

ندارند، بيشتر اهل اين مملكت يك دست » واگردون«اند اغلب زارعين  گرسنگي شده
زنند كه انسان از سر و وضعشان به رقت  پوشند و وصله مي لباس را آنقدر مي

 !كشد آيد و خجالت مي مي
برد و  كنيم زياد كار نمي                                      ً        بازجاي شكرش باقي است اجناسي كه ما فعال  مصرف مي

شد چرخ زندگي ما شش ماه بچرخد؟ امكان       ّ      ت واال  مگرميبه همين جهت ارزان اس
 .نداشت

ً          واقعا  فكر بكنيد اگر بنا بود كارد و چنگال و چاقو يا پارچه كه در ايران صرف !      
شد  شود با همان طرز خودماني، با دست و با ابزار وطني ساخته و آماده مي مي

 توانستيم از عهده بربياييم؟ چطور ما مي
بافند كه  هاي انگليس به تنهايي در سال به قدري پارچه مي ولي چون كارخانه

شود سه مرتبه دور كره زمين را پارچه پوشاند، چون كارخانۀ فورد در يك روز  مي
گفتم طوري هدر  ترسيدم مي سازد و پارچه و اتومبيل اگر نمي اتومبيل مي ٣٤٨٢

 .سواري كنيم توانيم پارچه كار فرنگ بپوشيم و اتومبيل رود كه ما هم مي مي
اما با همۀ اختراعات ديگران هر قدر هم ملل آدم دنيا خوب كار كنند و جنس زياد و 

برد و قيمت دارد، بس ما كه  بالنتيجه ارزان به عمل بياورند، باز اين اجناس كار مي
                                         ّ                سليقه باشيم ما هم بايد در مقابل اجناس تهي ه كنيم، باب ذوق  ايم خوش بنا گذاشته

كنم  اگر اينطور نيست بگوييد اشتباه مي. قيمت مناسب و به مقدار زيادبه  –ديگران 
ّ                          تا من هم از اشتباه بيرون بيايم و اگر حق  با من است بگوييد چه كرده  ايم؟                                       

نسبت به هفتاد سال قبل ما هم در توليد بعضي اجناس پيش رفتيم،  –    ّ             البت ه منكر نيستم 
ي هم امروز بيشتر از سابق مان زياد شد و قال مثال محصول كشمش و ترياك

 :ولي نكاتي در اينجا است كه غافل از آن نبايد بود. بافيم مي
ال   ّ  ً او  هاي  آيد و بسياري از ثروت اگر بعضي اجناس بيش از گذشته به عمل مي – 
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ً                     سابق يا به كل ي يا تقريبا  امروز ديگر توليد نمي شود، شال كرمان و مخمل كاشان               ّ           
 .براي مثال كافي است

با اصولي كه ما در فالحت و صنعت و تجارت و باالخره در تمام زندگاني  – ثانيا
          ّ                    توانست ترق ي بكند و تا يك درجه                                           ّ    خودمان داريم توليد ثروت ما منتها تا يك حد ي مي

 .   ّ      ّ     معي ني ترق ي كرد
 .شود گوييد چطور قدري فكر بكنيد داليلش روشن مي مي
ً     محصوالت ما غالب فالحتي است و اساسا  محصو - ١                    ّ  ل فالحتي را تا يك حد ي                                 

ماشين نيست كه مطيع ارادۀ شما باشد و هر چه بخواهيد و   زمين. شود باال برد مي
 .در هر فصل بخواهيد براي شما بسازد

دهد مثل  داد و نمي نظر از اين موضوع، اصول زندگاني ما اجازه نمي صرف - ٢
 .كنيمديگران از فالحت خودمان فايده ببريم و محصولمان را زياد ب

اگر در اين باب ترديدي هست بفرماييد؟ ما زمين زياد داريم، راست است اما با 
 .شود به هم زد زمين تنها كه زندگي نمي
مان  شود كه سرمايه و كارمان با زيادي زمين العاده مي محصول ما وقتي فوق

 .متناسب بشود
  .ولي اينطور كه نيست

 
 گوييد هست؟ مي

حسابي نيست و از حيث سرمايه  يوه كارمان شيوه كار آدمكم داريم هم ش  ما هم آدم
 .نيز دست و بالمان بسته

ترين علل فالكت ماست، مملكت به اين عرض و  كمي نفوس ايران يكي از بزرگ
      ّ                         چون عد ۀ ما كم است براي همه كار .                 ّ                        طول را با اين عد ه محال است به جايي رساند

                      ً          ت ديگري بايد گذاشت فعال  همين قدر شود، ولي شرح اين موضوع را به وق پيدا نمي
          ً          توان اساسا  آباد كرد  خواهم بگويم با جمعيت كم ايران تمام زمين وسيعش را نمي مي

زدند تا چه رسد به  ولو آنكه جميع مردم همه اوقاتشان را به كار آبادي زمين مي
                           ّ                                          اينكه جماعت زيادي از اين عد ۀ كم ناچار به كارهايي غير امور فالحتي بايد 

خوري و بيكاره بودن و دزدي و راهزني و  بپردازند و جمع كثيري هم اصال مفت
 .را بر همه قسم كارو شغلي ترجيح بدهند» مشاغل آزاد«امثال اين 

خالصه و بدون تفصيل زياد، واضح است كه ما براي حاصل گرفتن از خاكمان 
 !كنند كارنمي هاي امروز                                   ّ               هرچه بخواهيد آدم كم داريم و اين عد ۀ كم هم مثل آدم
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 .اسلوب كار ما باب زندگي عصر حاضر نيست
شود،  هاي جديد شخم و كشت نمي خواهم بگويم چرا مزارع ما تمام با ماشين من نمي

                                                ً      ّ                 نه، ممكن است پس از مطالعه و حساب دقيق ببينيم اصال  تا مد تي فالحت با ماشين 
علمي فالحت بايد براي ايراني صرفه ندارد و فقط قصد من اين است كه به اصول 

 .ايمان آورد و برعكس آنچه ما هيچ به آن اعتنا نداريم، فالحت علمي است
كنند و  ها عمر خود را در كشف اسرار خاك صرف مي وقتي كه علماي ديگران سال

(!) دهند ممكن است از يك دانه گندم تا هفتصد و نه هزار  به قدرت علم نشان مي
ما براي اينكه گندمش از شر ملخ و سن محفوظ  زارع بيچارۀ –گندم به عمل آورد 

ّ     نويس متوس ل مي به طلسم –بماند  گيرد و من و شما از ترس جرأت  شود و دعا مي         
 !بازي است                        ّ نداريم بگوييم اين چه حق ه

ّ       هيچ توج ه كرده ايد گاوميري چقدر از سرمايۀمملكت را به باد داده؟ خبر داريد هنوز        
احتياطي كند و براي تزريق گاو برود  ري را كه بيدر اغلب دهات ما قلم پاي مامو

بندي جلوگيري  ها طاعون گاوي را با طلسم دانيد اكثر دهاتي خواهند شكست؟ مي
 كنند؟ مي

با اين معتقدات علمي انتظار داريد زارع ما در يك هكتار زمين صد هزار من 
 زميني به عمل بياورد؟ سيب

ّ                             ند و اط العاتمان به درجه ای كم و كار باري، طول كالم چرا؟ فكر ما به قدري ك       
رعيتمان به قسمي جاهالنه است كه به حكم طبيعت محصوالت ما ممكن نبود و 

 .العاده بكند         ّ       نيست ترق يات فوق
 .مان چه صورت دارد خب، آدم و كارمان اين، حاال ببينيم سرمايه

انداز  پس دانيم سرمايه يعني چه و سرمايه محصول و جنسي است كه     ّ        البت ه همه مي
ّ                       ّ  با توج ه به اين معني البد متوق ف . اند شده و به مصرف نرسيده و آن را كنار گذاشته      

 .نيستيم سرمايۀ ما زياد باشد
سرمايۀ كسي زياد است كه بيش از مصرف توليد ثروت كند و ما كه دائم 

توانيم سرمايه  رود نمي شود وبه آن نسبت توليدمان پيش نمي مصارفمان زيادمي
ماند كه آن را كنار بگذاريم  چيزي عالوه از مصرف براي ما باقي نمي. باشيم داشته

 !اندازش كجا است آدمي كه با بخور و نمير بايد بسازد پس
 .رود جايي كه سرمايه اينطور كم شد ناچار كرايۀ پول و نرخ تنزيل باال مي

توسعۀ  آبادي و:                ّ                  دانيد، مانع ترق ي محصوالت فالحتي است فرع زياد هم كه مي
وقتي تنزيل صدي بيست و چهار رسيد، چطور . شود فالحت بدون پول نمي
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خواهيم مالك به فكر آباداني نيفتد؟ امروز كدام ملك است كه نفع خالصش به  مي
صدي بيست و چهار برسد؟ در اين صورت پولي را كه بيست و چهار درصد 

 زند؟ دهد به چه علتي كسي به كار آبادي زمين مي منفعت مي
                                                      ً              بر فرض مالكي براي آبادي زمينش محتاج به قرض نبود و شخصا  سرمايه داشت، 

ر نمي ّ      تصو  كنيد چون مالكين محتاج زياد هستند و اغلب به ثلث قيمت حاضر    
شوند قرض بگيرند و ملك خودشان را بيع بدهند، آن مالك صاحب مايه بيع  مي

اهد داد؟ هم اميد بيست گرفتن ملك ديگران را بر آباد كردن زمين خودش ترجيح خو
                      ً              ّ          دردسر دارد و هم مخصوصا  اميد اينكه مد ت سر برسد  و چهار درصد و عايدي بي
 !و ملك را به قيمت نازل ببرد

    ّ                                                                البت ه نتيجۀ اين رقم حساب اغلب جز جمع كردن دهات خرابه چيزي نيست، ولي 
ي مثل شد كه روزگارمان بهتر از اينها بود و مالك اگر ما حساب صحيح سرمان مي

 .كشيد مرحوم سپهساالر سابق عاقبتش به انتحار نمي
كار و كمي سرمايه و همه  كمي آدم؛ بدي سبك: باري تمام آنچه گفته شد خالصه كنم

 .گذاردامالك ما آباد و محصوالت فالحتي ما فراوان بشود دست به دست هم داده نمي
است در امور    ّ                                              ترق ي محصوالت زراعتي ما، چنانچه ديديم، ناچار محدود  - ٣

 !كنيم؟ هيچ صنعتي چه كرديم و چه مي
        ّ                راز ترق ي اقتصادي ديگران

 ام؟ فكر ننوشته را بي» هيچ«خواهيد باور كنيد كه اين كلمه  مي
ّ                ّ                    يك دقيقه در اسلوب كار كردن ديگران تأم ل كنيد سرعت ترق يات اقتصادي آنها را                                      

ترق ي را در نظر بگيريد آن وقت به حقيقت ا ّ    ّ                                    ببينيد و سر  واقعا پي » هيچ«ين كلمۀ           
 .خواهيد برد

ترق يات اقتصادي ممالك غرب را مي ّ    ّ                           سر       ّ                     در مد ت كم جنس زياد به عمل «: دانيد  
 .»آوردن

شود كه فردا نسبت به امروز با وقت  تمام سعي و تدبير مغرب زمين صرف اين مي
 .كمتر محصول بيشتر توليد بكنند

با شش نفر كارگر روزي چهار نظر به اين اصل است كه يك كارخانۀ آمريكايي 
ّ      هزار تن خط  آهن   .دهد بيرون مي» ريل«         

ّ                        از كرامت اسلوب جديد كار است كه فرانسه در فاصل  ده سال محصول آهن خودش                                              
مجموع چدن و فوالدي كه به عمل آورده  ١٩٠٣در . كند برابر مي را بيشتر از دو

 !)تن ١٢٫٩٣٩٫٠٠٠سال قبل از جنگ  ١٩١٣شد و در  تن مي ٥٫٩٦٦٫٠٠٠بود 
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فقط  ١٨٦٨به واسطۀ تغيير سبك كار و ايمان به اصول جديد اقتصادي ژاپن كه در 
به قدري مس استخراج كرد  ١٩٠٧فروخت در  مس به خارج مي» ين«هشت هزار 

 !صادرات مس مملكتش بود» ين« ٢٩٫٢٠٠٫٠٠٠كه 
ستند، ها بيش از ساير ملل غرب قرص و محكم ه در اعتقاد به اصول جديد آمريكايي

نصف تمام :                      ّ                                     به همين مناسبت هم ترق ي اقتصادي در آمريكا بيش از همه جا است
 .دهد فوالد ساالنه دنيا را آمريكا مي

            ّ                                                             همين طور ترق ي اقتصادي آلمان تمام ناشي از ايمان به اصول جديد است، از بركت 
اي ه اين ايمان است كه بازارهاي عالم پر از اجناس آلماني شده و تنها كارخانه

 .ميليون مارك طال ثروت توليد كرد٧٥٠معادل يك ميليارد و١٩١٢اش در سازي رنك
هاي فرانسه به  ها اغلب دواهايي كه قبل از جنگ در دواخانه با قرار خود فرانسوي

رسيد مال آلمان بود، چرا؟ براي اينكه آلماني در عمل بيشتر از فرانسوي  فروش مي
 .داد به اصول جديد اعتقاد نشان مي

 سر دو راهي
كمر مطلب را همين جا بايد درز  –كنم بيش از اين دگر تفصيل الزم نيست  خيال مي

 .به قدر كفايت مثال زديم كه كار به معني كار آدم چيست –گرفت 
سال به سال زياد  –يا به عبارت ديگر مصرف ما  –خالصۀ كالم اينكه احتياج ما 

با اين ترتيب  –به مصارفمان كم است  كنيم بالنسبه شود و ثروتي كه توليد مي مي
ّ              ناچار اكثر افراد ما براي رفع اغلب احتياجاتشان معط ل و بيچاره مي فقر  –مانند                                                  

تناسب بين مصرف                           ّ                                 زياد و كم بر تمام ناس مسل ط شده و تا اين بحران يعني اين عدم
ن روز فالكتما و توليد عالج نشود همه دچار بدبختي خواهيم ماند كه هيچ روزبه

 .بيشتر خواهد شد
 حاال چه كنيم؟

 شود از بين برد؟  عدم تناسب را چطور مي
 

 تواند مسأله را حل كند فقط دولت مي  
  

داوري نهايي علي اكبر داور براي اقتصاد ايران با پرسشي از سوي او مطرح 
نهاد دولت يا نهاد خانواده و او با : شود كه كدام نهاد بايد بحران را برطرف كند مي

هاي داور خوانديد از  شماره از نوشته ٣آنچه در . دهد كه دولت قاطعيت جواب مي
 . كتاب داور و عدليه نوشتۀ دكتر عاقلي اخذ شده است



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٢١                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

  
 حاال چه كنيم

 
يا بايد از مصرف : توان از بين برد؟ نگفته معلوم است عدم تناسب را چطور مي
 .كاست يا بر توليد بايد افزود

ّ             جاي ام ا و اگر هم ن يست، سر اين دو راهي ماندن و پا به پاي كردن هم از عقل دور      
 .                  ّ                 است، يكي از دو جاد ه را بايد جلو داد

ّ                   اما كدام؟ هم  صحبت در اينجا است            . 
شايد به عقيدۀ بعضي خوب باشد راه كم كردن مصرف را پيش بگيريم، مگر 

من اين ؟ ولي به اعتقاد »تر كن چو دخلت نيست خرج آهسته«مرحوم شيخ نفرموده 
. بله، اين كار اگر شدني هم بود خوب نبود. راه نه موافق مصلحت است و نه عملي

 حيف نيست كه آدم يابو را بر اتومبيل ترجيح بدهد؟
كنيد  راستي، چوخا بهتراست يا ماهوت؟ كرباس بهتر است يا چلوار؟ واقعا خيال مي

حسابي به فكر ما  هاي سوز را زنده كنيم آدم اگر به جاي چراغ برق ازامشب پيه
 خندند؟ نمي

        ّ                                                               الزمۀ تمد ن جديد پيدا شدن احتياجات تازه است و هرقدر كسي به زندگاني دنياي 
ّ           حما م نمره البت ه بيش ازحم ام معمولي . امروزآشناتربشود احتياجاتش بيشترخواهد شد          ّ           ّ    

شود، ولي هركس  تر مي دارد، ساختمان و سوخت و لوازمش گران مصرف برمي
ّ                                               د حم ام نمره خواهد رفت و بايد كاري كرد كه همه نظافتپسند ش نظافت  .پسند بشوند    

شما عقيده داريد بايد درشكه را از بين برد؟ من موافقم ولي به شرط اينكه اتومبيل به 
 .جاي درشكه بيايد

ّ                           به عقيدۀ من، ولو اين عقيده به نظر همه كفر بيايد، ام ا درصدد كاستن احتياج و كم                                                    
 .پرستي است مخالف با وطن كردن مصرف، افتادن

ّ  پرستي بايد اين باشد كه هر صبح در تمام افراد مردم ايران حس   آرزوي هر وطن                                                         
آن . احتياج تازه طلوع بكند و مصارف هريك از اهالي مملكت ما چندين برابر بشود

ها بيش  وقت ما را بدون تعارف آدم مي شود حساب كرد كه هر ايراني در سال مبلغ
مصرف مطبخش برساند، لباس تميز بپوشد و در صورت مخارجش از امروز به 

ّ                             مبالغ عمده براي رفع حوائج صح ي و تربيت خود و اوالدش ببينيم                            .  
  مردمي كه بگويند .                    ّ                                يقين داشته باشيد مل ت قانع، گدا طبيعت و گدا خواهد شد

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٢٢                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

ّ          مستح ق نكبت و » شانه بتوان كردبا انگشت خويش - گرنباشد شانه ای ازبهرريش«    
 .بارنداد

    ّ                                                            البت ه ممكن است بدون هيچ ضرر روي بعضي از مصارف امروز ما قلم كشيد 
استعمال نكنيم و از خوردن » كتي«سال مقداري عطرما در     ً                واقعا  چه خواهد شد اگر(

مردم را از : اما اغلب مصارف ما كم شدني نيست) جگر غازكار فرنگ بگذريم؟
ند به ايران بيايد؟ به زور مردم را با گذاريد ق كنيد؟ يا نمي قند و چاي منصرف مي

 داريد بپوشند؟ يا حكم خواهيد داد پارچه فرنگ وارد ايران نشود؟ كرباس وا مي
» جوهريات«ساير جلوي گنه گنه ويابسازند؟پوست بيدكه مردم را باگذاريد قانون مي

 فرنگي را خواهيد گرفت؟
كنيد درشكه و اتومبيل به  ع ميدهيد االغ سواري عموميت پيدا كند؟ يا من امر مي

 ايران نياورند؟
آالت  گيرد؟ كاغذ و نفت و شمع و شيشه فوالد و نقره و طال جلو مياز واردات آهن و

 خواهيد بخريد؟ سر حد بگذرد؟ اسلحه نميرا نخواهيد گذاشت از
د گويي اگر مي. اشتباه هستيد،به هزاردليل در»بله«گوييد جواب اين سؤاالت مياگر در

ايد از مصرف  ها است و بنابراين تصديق كرده كه اغلب مصارف شما همين» نه«
  .كاستن عملي نيست

 
 راه عالج، افزايش توليد

 .پس بايد بر توليد افزود
 .راه عالج منحصر به همين است و بس

           ّ                                               شود گفت ترق ي كرده كه همين اتومبيل عليه ما عليه در شهرها و  وقتي ايران را مي
همه جا در دسترس همۀ طبقات ناس باشد و تمام مردم داراي جميع  بين شهرها و

وسائل آسايش و استراحت بشوند، هر سال چندين صدميليون ابريشم و پنبه و پشم و 
التجاره ديگر به ساير ممالك  توتون، ميوۀ خشك و تر، مس و سرب و صدها قسم مال

 .بفروشيم و با آن پول اجناس خوب فرد اعلي بخريم
ّ                                                                  هم  ما بايد مصروف اين شود كه جنس مشتري پسند زياد براي بازارهاي داخل تمام   

 .          ّ                                                            و خارج تهي ه كنيم، ثروت زياد به عمل بياوريم و توليدمان بر مصرفمان بچربد
ّ           چطوربه اين مقصود بايد رسيد؟ من به طوراختصاربه سه شرط مهم  آن اشاره                                                         

  كنم؛ مي
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ايد در نظر گرفت و باب آن بازار قبل از به عمل آوردن جنس بازارش را ب - ١
 .جنس حاضر كرد

ّ                                                       عادت ما براين شده كه توج ه درستي به بازار نداشته باشيم و دنبال پيدا كردن بازار                         
اين » .بازار خودش ما را پيدا خواهد كرد«زبان حال ما تقريبا اين است . نرويم

عهدي كه زندگي  در اين! اشتباه است، سالي چندين ميليون ما ضرراين فكررا داريم
 .رود و متاع دنبال مشتري است متاع مي كنيم مشتري كمتر پي مي

هاي ملل غرب همه  ها و قنسول هاي تجارتي، مأمورين تجارتخانه تمام نماينده
كارشان اين است كه بازارهاي ممالك دنيا را بگردند پيدا كنند، بلد بشوند بسنجند و 

تر است، بيشتر طالب دارد و سليقۀ مشتري  ببينند چه اجناسي در هر بازار مرغوب
                                                   ّ  چطور مشتري ديگران را بايد از دستشان گرفت و به چه حق ه . هر بازار چيست

هاي تازه به آنها فروخت، چه رنگي  بايد مردم را داراي احتياجات تازه كرد و جنس
به آب بايد زد كه حناي متاع سايرين پيش مشتري رنگي نداشته باشد؟ ما از اين 

 !        ً       أله كامال  غافليممس
ّ                                                  ّ     نه تج ارمان اط العات صحيحي از طرز تجارت امروز دارند، نه وسايل ماد يشان          ّ     

 .اند هاي ما براي اين كار قنسول شده دهد و نه قنسول اجازۀ اين قبيل اقدامات را مي
 .با غفلت از بازار هم جنس زياد به عمل آوردن حاصل ندارد

پسندد و ما بلد نيستيم  الي روسيه هيچكس نميما را جز يك قسمت از اه  وقتي كشمش
                                                  ّ                       راه ديگري را بجوريم و مطابق سليقۀ آن بازار جنس تهي ه كنيم، زياد كردن كشمش 

 چه فايده خواهد داشت؟
گل سرخ و توتون مملكت ما به درد كارخانۀ عطركشي و سيگارسازي اروپا 

دستور جنس خورد، ولي بايد رفت و حرف زد و دستور گرفت و مطابق آن  مي
ها                  ّ             ها فايد كرد، واال  ممكن است سال حاضر كرد و فرستاد از اين راه سالي مبلغ

 .بگذرد و هيچكس دنبال توتون و گل سرخ شما نيايد
توليد يك قسمت از اجناس فعلي ما درست كه حساب كنيم مقرون به صرفه  - ٢

    ّ        البت ه ضروري جنس به عمل آوردن . نيست آنها را بايد به اجناس ديگر تبديل كرد
مطالبه صرف به عمل آوردن هر جنسي             ّ                         است، ولي مل ت فهميده وقت و كارش را بي

ّ                  تواند بسازد ام ا بسياري از ماشين    ً                       مثال  فرانسه هر قسم ماشين مي. كند نمي ها است كه               
 چرا؟. خرد از انگليس و آمريكا مي

اين  سنگ و آهن زياد دارند و به براي اينكه اين دو مملكت معادل ذغال
كنند و براي فرانسه ماشين  تر تمام مي آالت و ادوات ميكانيكي را ارزان مناسبت 
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وارد كردن از آمريكا و انگليس و صرف وقت كردن در شعبۀ ديگر توليد ثروت 
همچو نيست؟ اگر بوديم آنقدر ! ما هيچ اهل اين رقم حساب نيستم. بيشتر صرفه دارد

  كرديم؟ برنج كاري نمي
 

 زند؟ ايد زراعت برنج چقدر به ما ضرر مي ههيچ فكر كرد
حساب كنيد يك نفر آدم تا به حد رشد برسد و عامل زراعت بشود چقدر تمام خواهد 

شود و به طور كلي چه ميزان خرج  شد، چه مقدار صرف خوراك و پوشاكش مي
ايد، خوب حاال ببينيد با اين مخارج زياد اين ماشين انساني  دارد، تخمين زده برمي

شود و از كار  قتي به كار زراعت برنج افتاد چطور زود خراب و اسقاط ميو
پرستي و صرف از لحاظ اقتصادي، زراعت برنج در  پس قطع نظر از نوع. افتد مي

 . الرحمه ضرر محض است هاي مالنصرالدين عليه حكم كسب
                                                         ّ          همه لطف زندگاني ما در اين است كه حساب توي كارمان نيست واال  عوض برنج 

مان                            ّ                آوريم، آن وقت هم جان يك عد ه از مردم بيچاره حصوالت ديگري به عمل ميم
گذاشتيم و هم محصولي داشتيم كه اگر يك سال  را همه ساله روي اين زراعت نمي

 .رفت توانست آن را بخرد در بازارهاي دوردست هم به فروش مي مان نمي همسايه
 - نعتي خودمان تجديدنظر كنيم              ّ                          باري به طور كل ي بايد در محصوالت فالحتي و ص

جنسي به عمل بياوريم كه به زحمتش  - اجناسي را كه صرفه ندارد بيندازيم دور
 .بيارزد

بازار پيدا كردن و به سليقۀ . جنس را به قيمت مناسب وارد بازار بايد كرد - ٣
مشتري و از روي حساب جنس عمل آوردن الزم است ولي كافي نيست، قيمت 

ّ       فروش است بيش از هر چيز به اين شرط بايد توج ه داشتمناسب شرط اساسي                                            : 
مشتري است و محصول  بهترين اجناس وقتي با قيمت نامناسب وارد بازار شد، بي

 .تر ندهند رسد كه نظير آن را ارزان ما در صورتي به فروش مي
اعم از فالحتي و صنعتي  اين هم مقدور نخواهد شد مگر محصوالت خودمان را 

ترين سبك كار به عمل بياوريم و با  ترين اصول علمي و باصرفه طبق تازه
 .ترين وسايل نقليه سريع به بازار برسانيم ارزان

 .شود داد بيش از اين تفصيل نمي. خواهم كوتاه بيايم چون مي
مان توليد ثروت                         ّ                           به طور خالصه، هر وقت موف ق شديم بيش از احتياج و مصرف

ت از گريبان ما خواهد كشيد و نفس راحت كنيم، آن وقت بحران اقتصادي دس
 .كشيدن براي آن روز ما مقدور شده و بس
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الوزرايي روي كار بيايد و  قبل از آن روز هر چه بگوييم و بگويند، هر رئيس
  !               ً                                       نشين بشود، ابدا  تفاوتي در اساس زندگي ما پيدا نخواهد شد خانه

 
 كي بايد رفع بحران بكند؟

  
كي بايد جان .                                 ّ بحران ما معلوم و طريق رفع آن معي ن. مكن يك كلمه ديگر و دعا مي

 ما را از دست بحران خالص بكند؟ مردم يا دولت؟ 
ه ای قادر به رفع بحران نيست ّ                            به عقيده من، در حال فعلي مملكت جز دولت هيچ قو                                               .

ّ                از تج ار امروز ما نمي  - شود انتظار داشت بازار براي محصوالت ايران پيدا كنند     
ّ                       ه تج ار بازار نشان بدهد نميدولت بايد ب                ّ                     شود از مردم توق ع داشت طرح تازه براي     

ّ                              مأموران متخص ص دولت بايد مردم را راهنمايي . محصوالت فالحتي ما بريزند            
 .بكنند

جنس ارزان به عمل آوردن بسته به اصول علمي جديد، طرق تجارتي خوب، 
يگر كمي نرخ تنزيل وسائل نقليۀ خوب و مناسب و كمي كرايه پول يا به عبارت د

 .است كه آن هم تا درجۀ زيادي مربوط به امنيت قضايي است
ۀ مردم بي ّ          انجام كدام يك از اين شروط در قو  ّ          اط الع ما است                                 . 

 . بله، دولت بايد اين اوضاع پرنكبت امروز ما را عوض كند
  ٣! (»هر وقت خدا بخواهد«: اما كي؟ البد بايد گفت

 
 

چاپ اول  –،انتشارات  علمی » داور و عدليه«کتاب  - دكتر باقر عاقلی)   - ٢٣
اكبر داور  داوري علي« و سايت دنيای اقتصاد  ٣٣٣ -  ٣٥٠صص  -  ١٣٦٩

 ١٣٩٠خرداد  ٢ارديبهشت تا  ٣١از  - » درباره اقتصاد ايران
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هفدهمفصل   
 

 در بارۀ داور و ايران به زمان رضا شاه: احمد سيف 
 

 : می نويسد »  ايران به زمان رضا شاهدر بارۀ داور و «احمد سيف  
يکی از دوستان روزنامه نگار درايران اين چند پرسش را برای من فرستاد که 

چون خبر ندارم برسرش . برای يکی از نشريات داخلی به آنها پاسخ بدهم که دادم
. چه آمده است بهتر ديدم که آنها را در اين وبالگ فکسنی خودم هم منتشربکنم

 "احمدسيف"
 
ـ از حيث آمار و مستندات اداری تا چه اندازه گزارش کالرک را با اقتصاد دوران ١

 پس از داور منطبق و سازگار می دانيد؟
 

چه قبل ازداور و چه پس از داور واقعيت اين است که وضعيت اقتصادی ايران 
  ّ                                                   حت ی فراتر رفته و می گويم که دولت رضاشاه دربارۀ مسائل . تعريفی نداشت

اقتصاد ايران درآن دوران فاقد برنامه و دورنما بود دراين حوزه ها کاری  اساسی
اگرچه چند سال پيشتر درعکس العمل به بحران همه . که کاری باشد انجام نگرفت

جانبه ای که برايران حاکم بود، انقالب مشروطه را از سر گذرانده بوديم ولی 
م اسفند به واقع بازگشتی بود به نظام ّ                                    کودتای سو  مشکل . حکومتی ناصرالدين شاهی         

بودند يا نبودند، » مصلح« اقتصاد و جامعۀ ايران اين نبود که ديکتاتورهايش 
                                 ّ                                ّ    شوربختی تاريخی ما دراين بود که حت ی روشنفکران ما هم درآن دوره، مقد مات 
   ّ                                                                    تجد د و مدرنيته را خوب نفهميده بودند و آن را با ساختمان سازی و راه سازی 

دند چون اگر مرتکب اين خبط اساسی نمی شدند دليلی نداشت که عوضی گرفته بو
باشد که می » ديکتاتور مصلح« برای مثال زنده ياد ملک الشعرا بهار خواستار 

» استبداد يا روح قانون« و بعد درمقالۀ . »ضامن خير و صالح جامعه باشد« تواند 
« رايران اين است که   ّ                              ّ                    حت ی فراتر رفته و معتقد است که عل ت ناامنی و شورش ها د

هرچه استبداد يک دولت بيشتر است نظم آن « و بعد » کسی ازدولت نمی ترسد
اشاره می کند ولی آن چه بايد انجام » استبدادقانون« اگرچه به . »دولت زيادتر است
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می گرفت ايجاد نهادهای الزم برای اجرای قانون بود و آن چه که درپناه قانون به 
که امنيت درپناه قانون و درپناه يک دولت » رس از دولتت« دست می آيد نه 

ولی آن چه که دراين سالها داريم ترس و عدم امنيت سراسری شده . قانونمند است
می خواند و روشن است که » امنيت« است که ذهنيت ساده انديش ما اين ترس را 

ّ                                                   اگرفارغ ازحب  و بعض سياسی به وارسی واقعيت ها بپردازيم سياستهای  اين دوره            
امنيت درپناه قانون منشاء خير .             ّ                             را به طور کل ی سياستهای گمراهی خواهيم يافت

يعنی اين ترس سراسری  - است و رونق اقتصادی واين امنيتی که ما درايران داشتيم
شاهد من . مثل موريانه مغز ساختار اقتصادی و سياسی را می خورد -     ّ     و مل ی شده

اه ازصحنه ناپديد شد، اغتشاش وخرابی کشور هم اين است که همين که خود رضاش
                                                   ّ        همۀ مسايل به کنار، اگرتنها به سه نهاد يک جامعۀ متجد د بسنده . را دربرگرفت

ل نهاد مجلس و ! کنيم، بايد پرسيد که برسرشان دردورۀ رضا شاه چه آمده است ّ               او   
م هم احزاب، نهاد مجلس که درايران سابقۀ زيادی نداش م هم مطبوعات و سو  ّ                                                  دو                   ّ ت  

ً                                   ولی از مجلس چهارم به بعد، تقريبا  هيچ کس بدون موافقت رضاشاه وکيل نشد                                  .
وضعيت مطبوعات و احزاب هم که روشن تر از آن است که توضيح بيشتری 

نکته ام اين است که اقتصاد و سياست پردازی اقتصادی در خالء شکل نمی . بطلبد
مجلس نو پا را از وقتی شمای نوعی، همان . گيرد و در خالء جواب نمی دهد

  ّ                                                ّ                        حي زانتفاع می اندازيد، و جلوی مطبوعات تازه پا را سد  می کنيد و همۀ احزاب را 
هم جمع می کنيد، خوب انتظار داريد که درحوزۀ اقتصاد معجزه بشود؟ خوب نمی 

همان گونه که دراين گزارش هم آمده است اگرچه مشکل .شود کما اين که نشده است
اين دوران خرابی وضع کشاورزی آن است، ولی برای ده اصلی اقتصاد ايران در 

ّ                  سال هيچ توج هی به اين بخش نشد سال،  ١٧به غير از اين که می دانيم در طول  -           
زمين های ( سند مالکيت زمين به نام خود صادر کرده است  ٤٤٠٠٠رضا شاه 

ً و می دانيم که درآمدهای نه چندان زياد دولت هم عمدتا   - )مردم را غصب کردند                                                    
بودجۀ وزارت جنگ به تنهائی بيش از ده  ١٣٠٨برای مثال در . صرف قشون شد

ّ                      برابر کل  بودجۀ وزارت فوائد عام ه، معارف و بهداری بود                       ّ و اين را خبر داريم که .        
فرمانهای او غير قابل تغييرمی « همان طور که دراين گزارش هم آمده است 

ی ديگر، از بطن اين شيوه ادارۀ می خواهد درايران باشد و يا در هر کجا. »باشد
                                                                ّ         امور يک اقتصاد پايدار و پررونق درنمی آيد و ايران از اين قاعدۀ کل ی مستثنی 

اگرچه سهم ايران از .     ّ                                           البت ه از دستکاری درآمارها هم کوتاهی نکرده بودند. نبود
   ً                       اصال  به ايران باز نمی گشت، % ٨٤درصد آن بود و  ١٦درآمدهای بخش نفت تنها 
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ّ                                                         اسبۀكل  درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی ايران اين حسن اضافی ولی مح      
ايران دراين دوره می داد »               ّ             از توسعه و ترق ی تجارت خارجی« را داشت كه نشان 

ّ                    كه به واقع صح ت نداشت و راست نبود             . 
 
                                         ّ                 صرف نظرازگزارش کالرک تا چه اندازه گردش وفع اليت اقتصادی عصر  - ٢

ّ    رضا شاهی را با توج ه ب ه نابسامانی عصرقاجاروپتانسيل موجود اقتصاد ايران پيش                  
 از عصر رضا شاه را کارآمد ومثمرثمرارزيابی می کنيد؟

درپاسخ به پرسش قبلی شما هم گفتم، حاال هم اضافه می کنم دراين که درسالهای 
ولی نکته . پايانی سلسلۀ قاجاريه اوضاع درايران ناهنجاربود ترديدی وجود ندارد

                                                           ّ  که برای تخفيف اين مشکالت چه بايد می شد و رضاشاه چه کرد؟ البت ه اين است 
ر رضا شاه اد عا کرد که می خواهدايران را  ّ             ّ                           می دانيم که درمواردمکر  مانند «                      

    ّ                     ّ                        البت ه که اين هدف بسيارمقد سی بود ولی نه رضاشاه می . بازسازی کند» اروپا
نه به ارزش های . دانست که اروپا چگونه اروپا شد ونه مشاوران وهمراهانش

ّ                                                          اجتماعی اروپا توج ه کردند و نه به معيارهای سياسی آن و نه سعی کردند ازرمز و                  
وقتی کسری تراز پرداختها زياد شد، .        ّ                             راز موف قيت اقتصادی اروپا سردربياورند

قانون انحصار تجارت خارجی را تصويب کردند که خودش مصيبتی شد روی 
به غير از سلب  - لۀ زمين هيچ کاری نکردنددربرخورد به مقو. ديگر مصيبت ها

درواقع آن . مالکيت از بعضی از زمين داران و ثبت مالکيت آن زمينها به اسم شاه
« بود يعنی بعضی ها را که » مصادرۀ تنبيهی« چه که انجام گرفت به اصطالح 

ولی از اين کار دولت، . تشخيص داده بودند زمين های شان را گرفتند» خطرناک
چون عالوه بررضاشاه . ت دهقانان نه فقط بهتر نشد که به مراتب بدتر هم شدوضعي

رضاشاه و . و اراضی سلطنتی بخشی از امالک نصيبت نظاميان حاميان او هم شد
ّ                                                      مشاورانش اين حد اقل  را نفهميده بودند که اگرمی خواهند درمقابل نفوذ خارجی    ّ               

اآنها مقابله کرد و می دانيم که هروقت ايستادگی کنند، با وام ستانی ازآنها نمی توان ب
که انگليسی ها اراده می کردند فرش را اززيرپای دولت می کشيدند و رضاشاه و 

کاری که بايد می کردند و نکرده بودند اين که حوايج . دولت ايران هم کوتاه می آمد
ّ                                        يعنی توسع  کشاورزی وآموزش و بهداشت و بهبود شرايط  - ابتدائی و اساسی کشور         

تبديل  بايد رفته رفته درراستای قانونمند کردن امورو. بايد تامين می شد - زندگی
 حاکميت اختياری سياسی به يک حاکميت قانونی حرکت می کردند که درست در

  ّ                                              حت ی قبل ازاين که شاه بشود، رضاشاه فرماندۀ دائمی . جهت عکس آن قدم برداشتند
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زيردرباراو که يکی از وزرای کابينه         ّ                                قوای مسل ح شد و بعد که شاه شد، تيمورتاش و
هم به حساب نمی آمد و به همين خاطر دربرابر مجلس شورا هم مسئوليت نداشت، 

                                         ّ       ّ    نه فقط درهمۀ جلسات کابينه شرکت می کردو حت ی اگراد عای . درعمل همه کاره شد
درواقع اين تيمورتاش است که « وزرات امور خارجۀ بريتاينا درست بوده باشد 

                             ً      همين وزير دربار غير مسئول عمال  وزير . »کومت می کند و نه شاهبرمملکت ح
که فروغی وزير امور خارجه شد، ديگر وزرای  ١٣١٠امورخارجه هم بود و تا 

خارجه درواقع زيردرست تيمورتاش بودند وتيمورتاش هم نه دربرابرمجلس که 
ی ايران با هم او بود که دربارۀ قرارهای تجار. دربرابر رضا شاه مسئوليت داشت

                             ّ                                     دنيای بيرون مذاکره می کرد وحت ی اغلب مذاکرات با شرکت نفت انگليس هم 
درواقع دارم به اين نکته اشاره می کنم که اگرچه . بوسيلۀ او انجام می گرفت

نهادهای الزم برای رونق وتوسعۀ اقتصادی درايران ضعيف بودند ولی همين 
ً   نهادهای ضعيف با اقدامات رضاشاه تقريبا  بط براساس . ورکامل بی فايده شدند                                     

                                                    ّ                قوانين مشروطه، قراربود دولتی که دربرابرمجلس شورای مل ی مسئوليت دارد، 
                                                 ّ    دردورۀ رضاشاه هم نهاد دولت بی خاصيت شد وهم با تقل بات . مملکت را اداره کند

پيشتر هم گفتم نهاد مطبوعات هم . گسترده و اعمال نفوذ درانتخابات، نهاد مجلس
خوب دراين شرايط، . درنبرد و همين طور نهادهای مربوط به احزاب جان سالم به

می خواهد درايران باشد يا درهرکجای ديگر، اقتصاد پررونق و پايدار نخواهيد 
عمده ترين انتقادی که من به دورۀ رضا شاه دارم ازبين بردن اين نهادهای . داشت

ا نمی کند و اقتصاد ايران نهادهائی که بدون آنها هيچ اقتصادی توسعه پيد. نوپاست
درهمان اوايل شاه شدن ر ضا شاه، اليحه به مجلس می برند . هم استثنا برقاعده نبود

برای انحالل عدليه و از مجلس می خواهند که به دولت اجازۀ قانون گزاری بدهدو 
« اعتراض می کند که ١٣٠٦خرداد  ٢٥           ّ                اينجاهم مصد ق است که درجلسۀ 

اجازه بدهد بروند قانون وضع کنند،پس وظيفۀ مجلس  اگربناباشد مجلس بوزرا
    ّ                                              البت ه توضيحات بسيار بيشتری می دهد که از جزئيات می . »        ّ       شورای مل ی چيست؟

 .گذرم
عليرغم آنکه فضای اقتصادی جهانی کم وبيش همان فضايی بود که در ايران  -  ٣

ّ                                                   وجود داشت ام ا به نظر می رسيد مدلی که داور در ادارۀ اقتصاد ايرا ن پياده نمود            
مدل ويژه و منحصر به فردی بود، مدلی که همۀ بنگاههای اقتصادی خرد و کالن 
را در يک مجموعۀ زنجيره ای ـ شبکه ای ادغام نموده و تحت يک مرکزيت واحد 

 در آورده بود؟
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ّ                                          من متأس فانه هيچ ويژگی دراين مدل اقتصادی نمی بينم   ّ                      حت ی فراتررفته و می گويم .       
نکته اين است که تا .                     ّ                 لگو را درزمان شاه عب اس صفوی هم داشتيمشبيه به همين ا

زمانی که مغضوب بشود، به غير از خود رضا شاه، تيمورتاش همه کارۀ دولت بود 
. نه داور و همۀ عرصه ها از جمله عرصۀ اقتصادی هم با مديريت او می گذشت

تم مشکل اقتصادی پيشتر هم گف. مسئوليت داور بنا نهادن عدليۀ جديد درايران بود
                        ّ                                                      ايران دراين دوره مثل بقي ۀ دوران بعد از آن، وابستگی شديد آن بود به درآمدهای نه 
                            ً                                                چندان زياد نفتی و آنهم عمدتا  دردست بريتانيا بودو هروقت هم که اراده می کردند 

    ّ       البت ه دولت . با کنترلی که داشتند دراجرای سياست ها درايران اخالل می کردند
اين خرابکاری و اخالل دست کمی از دولت استعماری بريتانيا شوروی هم در

وقتی مذاکرات برسرماهيگيری دربحرخزربه دست انداز افتاد، نه فقط . نداشت
بدون هيچ اخطارقبلی  ١٣٠٤بانک استقراضی برمحدوديت ها افزود بلکه در

 اين تحريم برای کشاورزان استان های. شوروی هم صادرات ايران را تحريم کرد
                  ّ                                                 شمالی که درضمن مول د ترين بخش اقتصاد کشاورزی ايران بود، فاجعۀ بسيار 
ّ                  عظيمی بود ولی وقتی دوسه سال بعد، دولت ايران برای حل  اين مشکل دست به                                                    

يعنی می خواهم براين نکته . اقدام زد، با خرابکاری بيشتر انگليسی ها روبروشد
ّ         تاکيد بکنم که دراين دوره ايران متاأس فانه سيا         ّ                  ست مستقل ی نداشت که براساس                                    

به عبارتی، اغراق نيست .نيازهای ضروری اقتصاد داخلی شکل گرفته باشد
جالب . اگربگويم که بين راضی کردن شوروی ها و انگليسی ها بندبازی می کردند

است اگراضافه کنم وقتی قرارشد تيمورتاش برای مذاکرۀ خصوصی و منفی به 
ينه، ازجمله وثوق الدوله که دراين زمان مسکو برود شماری از وزرای کاب

دراين سالها بريتانيا نه . وزيرماليه بود برای سفارت انگليس خبرچينی می کردند
فقط شاهرگ اصلی درآمدی ايران را ازطريق نفت کنترل می کرد، بلکه در تجارت 

و اين وضعيت بخصوص درسالهای پس از . خارجی کشور هم دست باال را داشت
ّ             تبر درروسيه که اقتصاد آن کشور را برای چند سالی نامنظ م کرده بود، انقالب اک                                                    
حدود  ١٣١٢تا  ١٣٠٤براساس پژوهش دکتر برزگر درفاصلۀ سالهای . تشديد شد

ّ                                از کل  واردات منسوجاب پنبه ای ايران، % ٦٦٫١ از واردات نخی، % ٧٧٫٧    
ّ              از کل  واردات چای، % ٧٤٫٧  از% ٨٤٫٩از واردات ماشين االت و % ٧٠    

ی و فوالدی دردست بريتانيا بود و تازه ايران کسری تراز  ّ                                                     واردات محصوالت فلز                  
طرح انحصار تجارت  ١٣١٠روزافزونی هم داشت و به همين خاطر هم بود که در

که شايد  - نه اين که اين سياست دست پخت داور باشد - خارجی درايران مطرح شد
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يک دورۀ ده ساله را درنظر شما اگر . بتوانند اين کسری را اندکی کاهش بدهند
ّ                               برای کل  اين دورۀ ايران درحالی که فقط  ١٩٣١تا ١٩٢١بگيريد، يعنی فاصله        

ّ          ميليون قران کاال به امپراطوری بريتانيا صادر کرده بود، کل  وارداتش  ٩٠٢٫٥                                                       
ميليون قران بود که نشان می دهدبرای اين دوره ميزان  ٣٥٨٩برای اين دوره 

ّ         برابر کل  صادرات  ٣                          ً ران هم فزونی گرفت که حدودا  ميليون ق ٢٦٢٢کسری از         
ّ                                                           متأس فانه در همين سالها دولت شوروی هم درايران به سياست دامپينگ . ايران بود    

رو کردو وضعيت  - فروش محصوالت خود به قيمتی پائين تر از هزينۀ توليد –
ّ        ّ           اقتصادی ايران از هميشه خراب ترشد و ورشکستگی تج ار و حت ی کشاورزان                                               

، مجلس با تصويب اليحه ١٣٠٨برای کنترل وضعيت اقتصادی، در. ت گرفت  ّ شد  
    ّ               البت ه يک سال پيشتر . ای، انحصارمعامالت ارزی دردست دولت را تصويب کرد

       ّ                                                                بانک مل ی هم ايجاد شده بود و به اين ترتيب دولت وقت می توانست برای اجرای 
ولت ايران با آلمانی ها     ّ                البت ه در اين دوره، د. اين انحصارات دست به اقدام بزند

                                 ّ                ّ                  روابط حسنه ای برقرارکرده است و حت ی مديريت بانک مل ی را به يک آلمانی 
. با او چه کردند، خبر ندارم.                 ّ            ّ                  سپرده بودندکه مد تی بعد به ات هام اختالس برکنارشد

ّ                           يعنی می خواهم به اين نکته اشاره کنم که گرفتن هم  امور دردست دولت نه نشانۀ                                                
                                       ّ                    که درواقع عکس العملی بود به آن چه که ات فاق افتاده بود و به  يک نگرش تازه

اين که آيا اين سياست به نتايج دلخواه . گمان من هم دولت غير از اين راهی نداشت
 .رسيد يانه پرسشی است که بايد درجای ديگر به آن پرداخت

 
 ـ به نظر شما منشاء اين مدل اقتصادی از کجا سرچشمه می گرفت؟۴

 
بدهيد به اين پرسش و پرسش های بعدی تان به اين صورت جواب بدهم که  اجازه

فکر می کنم که جواب سئواالت .          ّ                                    برداشت کل ی خودم را از اقتصاد ايران ارايه بکنم
 .ديگر شما هم داده می شود

من درپاسخ های پيشين هم به همين نکته اشاره کردم و حاال سعی می کنم اندکی 
به گمان من هم به سلطنت رسيدن رضاشاه و هم . بدهمدربارۀ همه شان توضيح 

يعنی .                       ّ                                      سياست های اقتصادی و حت ی خارجی حکومت اودرخالء شکل نگرفته بودند
می خواهم اين نکته را گفته باشم که هردو با هزار و يک رشته به آن چه در ايران 

م اسفند . می گذشت مربوط می شوند ّ         اقتصاد ايران، درزمان کودتای سو                               ١٢٩٩ 
و ازجمله داليلی که . اگرکامال ورشکسته نبوده نباشد، درشرايط بسيار ناگواری بود
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                                                     ً                    می توانم برايش ارايه کنم گذشته از سوءمديريت ها طبيعتا  اغتشاش و هرج ومرجی 
آن چه که وجود دارد با هيچ تک عاملی قابل توضيح . است که درکشور وجود دارد

ران در قرن نوزدهم و درسالهائی که به واقعيت اين است که اقتصاد اي. نيست
الت اسف باری داشته است م اسفند منجر می شود، تحو  ّ                      کودتای سو                          ّ منظورم از اين .         

تحوالت اين است که درطول اين قرن، اگرچه اقتصادما سرمايه داری نشد، ولی 
ادغام هر چه بيشتر اقتصاد ايران در . ديگر آن چه که درابتدای قرن بوديم هم نبوديم

با . اقتصاد سرمايه ساالری جهانی، مصيبت اضافه ای شد بر ديگر مصيبت های ما
ل مسلك و انگل دوست قوام يافته در گذر تاريخ، خود را در وضعيتی             ّ                                                             آن ذهنيت دال 
يافتيم كه می بايستی با محصوالت توليد شده در كارخانه های مدرن جوامع سرمايه 

     ً مضافا  . از عهدۀ چنين كاری برنمی آمديم و بديهی است كه. ساالری رقابت هم بكنيم
                                                         ً                 كه محدوديت های قرار داد های اسارت بار را نيز داشتيم كه حت ی اگر می خواستيم 

      ً                  احتماال نمی توانستيم برای  - كه قدرتمندان خودپرست حاكم بر ايران نمی خواستند  - 
ه كه رفته رفت. حمايت از صنايع دستی مان سياست های الزم را در پيش بگيريم

صنايع دستی ما آب رفت، اقتصاد ايران به واردات اين محصوالت از اروپا و 
« برای رفع كسری تراز پرداخت ها، . روسيۀ تزاری وهندوستان وابسته تر شد

خصوصی « به  - شاه  - آغاز گشت و برای رفع بحران مالی دولت » ايران فروشی
. مندان و اشراف فروختندرو كردند و زمين های خالصه را به ثروت» سازی بدوی

ّ                         فروش مشاغل و عناوين سرعت بيشتری گرفت و تتم ۀ اخالق اقتصادی جامعه را                                           
من ترديد ندارم که دراين قرن صنايع دستی درايران لطمات جبران . به تباهی كشاند

در . ناپذيری ديد بدون اين که جايش را به صنايع پيشرفته تری بدهد ازبين رفتند
از سوئی، ما هم . ن نوزدهم، تالش هائی شد كه مثمر ثمر نگشتسالهای پايانی قر

چنان در عرصۀ دانش ودانشوری كمبود داشتيم وازسوی ديگر، نفع خود طلبی های 
ر، احتمال موف قيت اين كوشش ها را  ّ              ّ                   حقيرانه، تصويه حساب كردن های مكر                                 

ّ                             موريانه وار خورد و تعج بی ندارد كه راه به جائی نبرد قش تعيين کنندۀ     ّ      البت ه از ن.                      
عدم تغيير ساختار و فلسفۀ سياسی حاکم برايران دراين شکست ها هم نبايد غافل 

امتيازات بی شماری به خودی و بيگانه » احداث كارخانه«     ّ          البت ه در پوشش . ماند
بخشيدند كه اگرچه برای ايران كارخانه نشد، ولی برای صاحبان بومی اين 

وره راه جيب های گشادشان می گذشت، منبع اميتازات كه وطن دوستی شان از ك
گشت كه در بانك های فرنگ برای روز مبادا به امانت » ارزی« درآمدهای 

از صاحبان خارجی اين اميتاز نامه ها نيز، اگر چه بانك شاهنشاهی و بانك . گذاشتند
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                                              ّ                       استقراضی به وجود آمدند که بعد به صورت ابزارمؤث ری برای کنترل سياست ها 
رفته شدند، ولی نه يك كيلومتر راه ساخته شدو نه كارخانه و كارگاهی بنا بکار گ

 .         ّ                                      گشت كه حد اقل پارچۀ كفن مردگان ما، وارداتی نباشد
قرارداد  ٨٠سال حكومت خودكامۀ ناصرالدين شاه قاجار بر ايران، بيش از  ٥٠در 

يد ولی با خارجيان به امضاء رسيد كه اگرچه به اقتصاد ايران از آنها خيری نرس
امضاء كنندگان و شاه و وزرای كيسه گشادش به درجات مختلف به آب و نان 

 .رسيدند و رشوه ستاندند
خصوصی سازی بدوی نيز، از سوئی نشانۀ تضعيف حاكميت خودكامۀ شاه بود و 
از سوی ديگر، نمودار سربرآوردن طبقه ای كه اگرچه تازه و بديع نبود ولی در يك 

لی بسيار اساسی گشته بودمورد بسيار مهم، دستخ ّ                        وش تحو  لين بار .       ّ         يعنی، برای او              
هديه « درتاريخ دراز دامن ايران، زمين دارانی پيدا شدند كه زمين داريشان نتيجۀ 

از سوی مستبد اعظم نبود بلكه، ملك را، اگرچه به قيمتی ارزان، ولی از » له ایيوس
زاين رهگذر، اسفناك تر شد و     ّ                   البت ه زندگی روستائيان ا. بودند» خريده« مستبد اعظم

ك چشمگير  ّ          شايدبه همين خاطر است كه در سالهای پايانی قرن نوزدهم شاهد تحر                                                             
كارگرانی كه نه فقط خودشان، كه .     ّ                                  جمعي ت به مناطق جنوبی روسيه تزاری هستيم

درعرصۀ تكنولوژيك هم . مازاد كارشان را نيزازاقتصاد ايران به دربرده بودند
لی ن ّ     شاهد هيچ تحو  نه ماشين آالت تازه ای بكارگرفته شد و نه شيوه های نوئی . بوديم           

  ً                               حت ی، همان نظامات قديمی ولی بسيار . برای اداره و سازمان دهی توليد بكار افتاد
ّ        حفظ و مرم ت نشدند - نظام آبياری با قنات  -    ّ         مؤث ر و مفيد  يعنی می خواهم بگويم .         

التی که درجهان ات فاق می افتد ّ                 ّ           که با همۀ تحو  ، وضعيت اقتصادی ما درپايان قرن             
 .                                ّ            نوزدهم به واقع و به وطور خيلی جد ی بحرانی است

ّ                                                                       وام ا، در اوايل قرن بيستم، با دو مقولۀ مهم در ايران روبرو هستيم که يکی به    
راستی بازتاب سياسی اين وضعيت بحرانی است و ديگری نيز، به مقدار زيادی 

      ّ                      های مل ی ما به صورت يک مصيبت نتيجۀ يک تصادف است که با سهل انگاری 
 :ادامه دار اقتصادی در می آيد

 
مشروطه طلبی و مخالفت با نظام خودكامگی به تشكيل مجلس و حكومت  - ١

ّ                  ّ                      مشروطه منجرمی شود كه اگرچه، متأس فانه در نهايت موف ق و پيروزمند نبود ولی                                 
   ّ      مؤث رمثلث  همكاری وهم گامی. اركان حكومت خودكامۀ ايران را به لرزه در آورد

الزم بود تا جنين اين  - گذشته پرستان بومی، روسيه تزاری، بريتانيا  - ارتجاع 
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        ّ             برخالف اد عای شماری از . حركت پيشرو قبل از موقع سقط شودو به بار ننشيند
خان گران مايۀ ما، از نهضت مشروطه طلبی چيزی نگذشته بود كه دولت  ّ                                                               مور    

اش از هيچ كوششی برای خفه كردن انقالب  فخيمۀ بريتانيا نيز همانند همتای روسی
م انقالب[   ّ       مد تی بعد . كوتاهی نكرد ّ        در فاز دو  ، رهبران نهضت در آذربايجان ]        

        ّ           ّ                                               سردار مل ی و ساالر مل ی، با دستور مشترك سفارت انگليس و روس به مشروطه 
رسيده های بومی درتهران، از تبريز اخراج شدند تا در پارك اتابك، به خاك و خون 

در همين راستا و به نشانۀ همين هم سوئی با روسيۀ تزاری، لرد گری، . فتندبيا
         ّ               اشغال موق ت ايران بوسيلۀ « وزير امور خارجۀ بريتانيا بر اين گمان بود كه 

صورت گرفته، ] ؟[سربازان روسی كه در شرايط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت 
                  ّ        ا در بارۀ اخراج ست ارخان و     ّ و ام  ]. ١[»نشانۀ ناديده گرفتن استقالل ايران نيست

باقرخان از تبريز، سخن گوی دولت بريتانيا در مجلس عوام انگلستان به پاسخ 
                          ّ                                پيش بينی می شود كه خروج ست ارخان وباقر خان از تبريز پی آمد « گوئی بر آمد 

ووقتی ازسوی نمايندگان با سئواالت بيشتر روبرو شد، » آرام كننده داشته باشد
]. ٢[ولی توضيح بيشتری نداد» ته، اين دوبسيار مشكل افزا بوده انددرگذش« افزود، 

، مجلس عوام درلندن نماينده ای پرسيد كه آيا دولت ١٩١٠آوريل  ٢١در جلسۀ 
سخن گوی دولت بدون که اين . بريتانيا دراخراج اين دو از تبريز نقش داشته است؟

واستۀ سفرای انگليس و   ّ          ست ارخان به خ« حرف اش ابهامی داشته باشد، پاسخ داد، 
روس در تهران كه به دستور دولت های متبوع خويش عمل می كردند، بوسيلۀ 

اين قدم، به نظر سفراوكنسول های روس و انگليس . دولت ايران از تبريزاخراج شد
درتبريز، بطورمطلق الزم و ضروری بود چون تا خروج اين دو از شهر و خلع 

، اميدی به برقراری نظم واعتماد عمومی وجود سالح پيروان مسئله افزايی آنها
ولی لينچ كه نماينده مجلس بود به اعتراض بر آمد كه بر اساس ]. ٣[»نخواهدداشت

ّ                      ّ                          اط العاتی كه هست، آنچه ست ار و پيروانش برای برقراری  درتبريز انجام » نظم«  
 ودر تائيد نظر لينچ، گزارش كنسول] ٤.[است» سزاوار قدرشناسی« داده اند، 

انقالبيون در ايجاد نظم بيش از « روسيه، بوخيستونف، را نيز داريم از تبريز كه 
بی « و ادامه داد كه » مأمورين شاه مراقبت می نمودند [             ّ    ّ     ّ   در منطقۀ توق ف حك ام قال 

                                                ّ      كليۀ دكاكين غارت شده درحالی كه در منطقۀ حكومت ست ارخان ]        ّ      يعنی حك ام شاه
 ]٥.[»دكاكين دست نخورده است

مشروطه «                   ّ                                    شماری از همان مستبد ان ريز و درشت قبل از مشروطه می شوند بعد، 
ّ                                            محم د ولی خان تنكابنی و عين الدوله و فرمانفرما . و به جاه و مقام می رسند» خواه    
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ّ                      پيش از آن البت ه، استبداد صغير محم د علی شاهی را داشتيم . ووو تنها چند نمونه اند                   ّ              
ّ                 و به گمان من تعج بی ندارد که كمتر از دو دهه بعد نيز استبداد رضا شاهی را داريم                 

ل سطر، يا به  ّ              كه از خاكستر نظام مشروطه سر بر آورد، يعنی باز برگشتيم به او                                                            
ولی با ظاهری متفاوت، اكنون . عبارت ديگر، برگشتيم به عصر فتحعليشاه قاجار

يك تفاوت  البته. ديگر كراوات هم می زديم و كاله پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند
ّ            عمده و اساسی ام ا وجود داشت                      ّ                           اگر به زمانۀ آن مستبد  ريش بلند كوتاه عقل، قانون .               

يعنی در اين . نداشتيم، حكومت خودكامۀ رضا شاه بنايش را بر قانون شكنی گذاشت
بگير و ببندها به جای خود، . زمان، قانون اساسی داريم ولی به آن عمل نمی شود

ضبط اراضی و دهات به زمانۀ رضاشاه . امان نيستمال و جان مردم نيز در 
به همين خاطر است كه از . مسئله ای نيست كه بر سر آن بحث و جدلی باشد

            ّ                                                           تبليغات متعد د كه بگذريم، نه در عرصۀ سياست قدمی به جلو بر می داريم و نه 
                    ّ                                                    درعرصۀ اقتصاد و البت ه روشن است يا بايد روشن باشد كه من به ظواهرامور كار 

شدن » مشروطه خواه« بااين وضع، يعنی . دارم كه ممكن است متفاوت باشدن
            ّ                                                             مستبدين و مد تی بعد با باز سازی حاکميت سياسی خودکامه، از زمين و زمان شكوه 
ال  معلوم نيست، با تداوم همان  ّ  ً                           می كنيم كه چرا كار درايران به سامان نمی رسد؟ او                                                

                            ّ           ای مدرن که درزمان رضا شاه ات فاق افتاد، ساختار، و به ويژه با نابودی نهادهای نوپ
ّ  چرا بايد به سامان برسد چون خودکامگی بد و خوب ندارد، همه نوع اش مخل                                                                    

مشروطه «زندگی اجتماعی مردم است و تباه کنندۀ رفاه عمومی و در ثانی، در بارۀ 
شدن شماری ازسردمداران خودکامگی درايران، اگر اين حضرات قابل و » خواه

بدون اين كه مسائل را ! ند كه پيش از مشروطه گلی به جمال ايران می زدندآدم بود
آن گونه كه بود بررسی كنيم درعکس العمل به روی کارآمدن خودکامگی رضا 

چنين بود و » احمد شاه «شاهی به اين نتيجه می رسيم كه اشكال كار ما در اين بود 
كاره ای بود كه مسئوليت مگر به عنوان يك پادشاه مشروطه، احمد شاه . چنان

سالی از انقالب مشروطه  ١٥با اين همه، هنوز ! خرابی اوضاع ايران با او باشد
ايران «                                                ّ             نگذشته است كه رضاخان سربرمی آورد كه اگر چه به اد عای طرفدارانش

 –را پايه گذاری می كند ولی واقعيت دردناك اين است كه در وجوه عمده » مدرن
                     ّ                   ايران به زمانۀ شاه عب اس صفوی بر می گردد  - كت داریيعنی شيوۀ حكومت و ممل

                      ّ                       كه اگر به زمانۀ شاه عب اس، آن نظام حكومتی عهد » ناچيز«با اين اختالف 
، در ابتدای قرن بيستم كه دنيا )كه بود( دقيانوسی و عقب مانده مشكل آفرين نبود 

ی ايران                                      ً                       طور ديگری شده بود و شرايط تاريخی كامال  فرق می كرد، چارۀ دردها
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      ّ              شاه عب اس هم مثل رضا .                           ّ                       برآمدن يك خودكامۀ ديگر، حت ی به هيبت رضا شاه، نبود
ساختن ميدان شاه . شاه راه ساخت، كاروانسرا ساخت، مسجد و ميدان ساخت

شاه . سال پيش، با آن همه عظمت به واقع كم كاری نبود ٤٠٠اصفهان در نزديك به 
ّ             كل  ايالت گيالن . مبتال بود» ين خواریزم«عباس هم ولی مثل رضاشاه، به بيماری   

ّ                    و اندكی بعد، كل  ايالت مازندران را  يعنی، مالكان ]. ٦[اعالم كرد» خالصه«              
ّ        خصوصی دراين اياالت ول معط ل بودند ّ                             توج ه داريد که کشاورزی بخش اصلی .                           

سال  ٣٠٠بديلش در . اقتصاد و زمين دراقتصاد کشاورزی عامل اصلی توليد است
                                                     ّ      پس از خلع رضا شاه، به گفته وكيل مالير در مجلس شواری مل ی اين بعد، و اندكی 

 :شد كه 
سال در اين مملكت سلطنت كرد و اين را تقسيم به روز  ١٧شاه سابق را می دانم « 

كه بكنيم تقريبا شش هزار روز می شود و ايشان چهل وچهار هزار سند مالكيت 
به عقيده بنده ... يشان گرفته اندتقسيم كه بكنيم روزی هفت سند ا. صادر كرده اند

ل اين قانون بايد اين طور نوشته شود  ّ                                    مادۀ او  نظر به اين كه شاه سابق امالكی را (       
اين ...             ً                                                    از مردم قهرا  غصب كرده بود و الزاما سند مالكيت هائی صادر كرده بود

 ].٧[»)اسناد بالاثر و ملغی ازدرجۀ اعتبار ساقط است
ه و راه آهن و هزار و يك چيز ديگر ضروری بود و بدون ترديد ساختن پل و را

ّ                    هست ولی مشكل اصلی جامعۀ ايران به اعتقاد من، بی حق  وحقوقی عمومی و بی                                                  
» حق«وقتی شاه و در كنارش هر صاحب قدرت ديگری به خود. اختياری ما بود

می دهد كه اموال ديگران را باال بكشد و با ديگران هرغلطی که می خواهد، بکند، 
گيزه ای برای كار و برای سرمايه گذاری و برای توليد وبرای نوآوری باقی نمی ان

ماند يعنی می خواهم اين نکته را بگويم که همين زياده طلبی ها و ضبط مال و 
ً                                 اموال درنهايت باعث می شود که ات فاقا  ساختن همان راهها و پل ها و ديگر      ّ                               

          ّ            يا بطور كل ی، وقتی كسی . ه نباشدزيرساخت ها نيزازنظر اقتصادی چندان مفيد فايد
ّ               در جامعه ای هيچ حقی  ندارد، در آن صورت، كل  جامعه بی حق  می شود ودريک              ّ                       ّ                   

مسئوليت . جامعه بی حق، البته که مسئوليت شناسی هم نيست و نمی تواند باشد
ّ  شناسی توام با بی حقی   نام ديگرش  - اگر چنين چيزی امكان پذير باشد که نيست -                    

است وبردگان نيزوقتی كارد به استخوانشان می رسد،همانند  بردگی عمومی
و در اين وضعيت، . ، تر و خشك را با هم می سوزانند ١٣٥٧خودمان درسال 

و راه و راه آهن .                      ّ                                       اقتصاد و جامعه و البت ه كه مردمان فقير و بی چيز باقی می مانند
 .و پل استفاده چندانی ندارد، يعنی، نمی تواند داشته باشد
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ّ    ته اين است كه در هر جامعه ای كه در آن امنيت جان و مال و احترام به حق  و نك                                                                    
حقوق فردی نباشد، يا وقتی، مملكت با قانون اداره نشود، می خواهد ايران به زمان 
                            ّ                                       رضا شاه باشد يابه عصر شاه عب اس و يا هرکس ديگر، درآن جامعه پيشرفت و 

گوشه ای از . رضا شاه هم نبود رونق اقتصادی هم نيست همان گونه که دردورۀ
دراين شرايط، . آمارهايش را درصفحات پيشين به دست داده ام و تکرار نمی کنم

. دست و دل كسی به كار نمی رود. توليد و توليد ارزش افزوده جان نمی گيرد
قانون شكنی به صورت . مسئوليت پذيری فردی واجتماعی لطمه می خورد

             ّ                               هنگی هم اگراد عا شود، چيزی به غير از تبليغات غنای فر. در می آيد» قانون«
.             ّ                                         ترس ووحشت مل ی شده و سراسری به غلط امنيت ناميده می شود. حکومتی نيست

 .ووقتی به فردائی اميدی نباشد، برای بهتر ساختن آن فردا برنامه ای هم نيست
ِ                                            بدبختی و فقر مزمن، سرانجام  اين چنين وضعيتی است كه از آن گريزی هم نيست                           .

و اگر نبودن امنيت با خودكامگی توام شود كه اغلب اين طور می شود، همه چيز به 
يعنی همان ترس ووحشت سراسری شده، همان امنيت . سر موئی بند می شود

ل باور  ّ        دروغين، به ناگهان به چنان هرج ومرجی دگرسان می شود كه در وهلۀ او                                                                
كه همه چيز از اساس و كردنش دشوار است و اين هرج ومرج هم، تا آن زمان 

ريشه دگرگون نشود، بدون زمينه سازی های الزم و کافی به ويژه ايجاد نهادهای 
ّ                                                 الزم برای دفاع و حفظ حق  و حقوق فردی، برای وضع قانون، برای اجرای قانون،                       
و برای نظارت برعملکرد دولتمردان، آن گاه سامان می يابد كه باز خودكامه ای 

يعنی آن چه که اتفاق می افتد، به واقع بازسازی . ام می نشيندديگر بر تارك اين نظ
خودکامگی است نه تجربۀ زندگی به شيوه ای ديگر که با ضوابط زمانۀ مدرن 

از درون اين نظام، يعنی از خودکامگی بازسازی شده، رونق و رفاه . بخواند
ثريت مطلق مردم     ّ       ّ                              البت ه که عد ه ای بارشان را می بندند ولی اک. اقتصادی در نمی آيد

ّ       اقتصاد ايران به عصر رضاشاه همۀ اين مختص ات را . فقير و ندار باقی می مانند                                       
می رسد و رضا شاه از ايران تبعيد می شود،  ١٣٢٠وقتی شهريور. درخود دارد

نه نهادی ساخته اند و نه زيربال نهادهای . شيرازۀ امور مملکت از هم می پاشد
نه سياست مدار قابلی باقی مانده بود که بتواند نظام  نوپای موجود را گرفته بودند و

  .را از سقوط کامل نجات بدهد
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٣٨                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

 
 

 .وابسته شدن اقتصاد ايران به نفت -  ٢
 

ّ                                       پيشتر از ذهنيت اقتصادی خاص  خودمان سخن گفتم و اين را نيز گفتم که                           
 خودکامگی حاکم و بی حق و حقوقی کامل ما، اين ذهنيت را به تباهی کشانده است
                    ً                            ّ                      و بدون اين که احتماال  خودمان خواسته باشيم و يا حت ی از اين وضعيت راضی و 

ولی نکته اين است که . خوشحال باشيم، الابالی و مسئوليت گريزمان کرده است 
وقتی به قرن بيستم می رسيم، دالر های نفتی، به صورت بانك دار اين ذهنيت 

 ]٨[منحط اقتصادی ما در می آيد
امی كارآمد و غير خودكامه داشتيم كه خود را در برابر مردم ايران     ّ        البت ه اگر نظ

مسئول می دانست و به همان مردم نيز پاسخگو بود، بی گمان درآمدهای نفتی می 
ل اقتصادی ما را تسريع كند ّ                          توانست فرايند تحو  « ولی به قول زنده ياد لسانی، اين .                 

بيری، وضع اقتصادی ما در دهه به يك تع. شد» بالی ايران« به واقع » طالی سياه
چون در كنار وابستگی روزافزون . های اول قرن بيستم از گذشته خراب تر گشت

اقتصادی به نفت، و در كنار تغيير و دگرگونی جهان بيرون ازما، نظام سياسی 
حاكم برجامعۀ ما هم چنان خودكامه بود و خودکامه باقی ماند و نظام خودكامه، به 

دردورۀ رضا شاه، . ز نظر اقتصادی، نظامی بسيار غيركارآمد استتجربۀ تاريخ، ا
                                            ً                           تا جائی که من خبردارم عمدۀ مذاکراتی که عمدتا  از سوی تيمورتاش می شد فقط 
برای افزودن برپولی بود که دولت از شرکت نفت انگليس می گرفت و بخش عمدۀ 

دند و نه هيچ نه به کشاورزی پرداخته بو. درآمدهای دولت هم صرف قشون می شد
ترديدی نيست كه كوشش هائی برای راه اندازی .               ّ              گونه برنامۀ جد ی صنعتی داشتند

                                   ّ              راه آهن سراسری نيز ساخته شد كه البت ه به قول دكتر . كارخانه صورت گرفت
، يعنی برای پيشبرد تجارت خارجی ايران مفيد فايده ]٩[نداشت» در رو « مصدق 

               ً                   اين راهی كه فعال  دولت در نظر گرفته  «ای نبود و پيرمرد راست می گفت، 
ولی به عصر و زمانۀ خودكامگی رضا ] ١٠.[»برخالف مصالح اقتصادی است

 شاه چه كسی به رهنمودهای دلسوختگانی چون مصدق گوش می داد؟
جالب است و عبرت آموز كه به زمان رضاشاه، همان سياست ناصرالدين شاهی 

ّ                            عصر محم درضا شاه نيز درگوهر با همۀ ادامه پيدا می كندو سياست ايران به        
و . تظاهرات مدرنيستی اش، به سياست ايران به عصر فتحعليشاه بی شباهت نيست
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 ...بعد
                                                ّ                        به نظر من مشکل و مصيبتی که داشتيم اين بود که تجد د طلبی حکومت قالبی بود و 

ار گفتم و باز بايد تکر. به دليل ضعف های ساختاری اش نمی توانست پايدار باشد
کنم که ساختمان سازی يک چيز است و تجدد و مدرن کردن بافت جامعه يک چيز 

    ّ     و حت ی پس  - درشرايطی که دراين عرصه های کار زيادی صورت نگرفت. ديگر
بديهی .     ّ                                          البت ه که درحوزه ساختمان سازی کارهائی صورت گرفت - هم رفته بوديم

ّ                  و ام ا، از تمام پروژه .                                       ّ           است كه در ظاهر امر، ما و جامعۀ ما متجد د شده بوديم    
بی و                                                                     ّ     مدرنيته، تنها به ظواهرچسبيده بوديم و آنچه داشتيم به واقع مدرنيتی قال 

ّ                                    پارلمان و مجلس را به هم ت مشروطه طلبان به تقليد غربيان راه . حرامزاده بود                       
اندازی كرديم ولی به روال استبداد شرقی خويش، اجازۀانتخاب آزاد به مردم 

گاه ساختيم ولی نه منابع كافی برای تحقيق و پژوهش تدارك ديديم دانش] ١١.[نداديم
ّ              ونه اجازۀ تحقيق و پژوهش مستقل  و آزاد داديم تحقيق و پژوهش های رسمی هم .                             

بيشتر به دفاعيه ای بد نوشته درتوجيه يك واقعيت شبيه بود تا كوششی برای دانش 
ان نيز به تقليد از لباس و ظاهرم. آفرينی و شناخت بهتر از خود ودنيای خود

شد، ولی نه احترام به قانون را از آنها آموختيم و نه احترام به »     ّ متجد د« غربيان، 
ّ                حق  و حقوق فردی را مظاهر دنيای صنعتی و مدرن، برای نمونه اتوموبيل، كه به .  

        ّ  درسطح مل ی » خودكشی« ايران آمد در عمل از آن به صورت اسلحه ای برای 
 ].١٢[ز هم می كنيماستفاده كرديم و هنو

ّ                    ّ                            هنوز از احترام به حق  وحقوق فردی در ذهني ت ماو قدرتمندان ما خبری نيست                     .
ب داريم و نه كثرت گرائی ّ                        هنوز نه تحز  هنوز نه آزادی عقيده داريم و نه آزادی .           

هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می كشند و كتاب وروزنامه های ما قبل از . انديشه
هنوزهم حکومت ما دروجه اختياری است تا اين که . د   ّ                ممي زی توزيع نمی شون

                                       ّ                منظورم ازحکومت اختياری هم اين است که حت ی حکومت گران به . قانونی باشد
اين مشکل هم درزمان رضا شاه . قوانينی که خود وضع می کنند عمل نمی کنند

ّ               ّ                   وجود داشت و هم دردورۀ محم د رضا شاه و حت ی درسالهای پس از آن اگرچه در .                         
ذشته ای نه چندان دور، ادراكی بسيار سطحی از ليبراليسم را پذيرفته بوديم، ولی گ

اگرچه تا به همين اواخر، ادای غربی ها را در آوردن نشانۀ . دموكرات نشده بوديم
ّ       تشخ ص بود  ولی از اكثريت اين جماعت نه سخت كوشی را  - شايد هنوزهم باشد -   

وقت شناسی ما . و احترام به قانون را آموخته بوديم و نه وظيفه شناسی و صداقت
ّ                                                         هم همۀ مختص ات روزوروزگار ماقبل ساعت، يعنی عصر وزمانۀ برديای دروغين            



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤٠                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

عالقمند می » تجارت«درعرصۀ اقتصاد هم، وقتی به . را درخويش نهفته دارد
دويدن تظاهر » سود« اگرچه به دنبال ! از كاردر می آئيم»محتكر« شويم، درعمل، 

به راستی و در دنيای واقعی، باج طلبی و رانت خواری را رواج می  می كنيم، ولی
يعنی می خواهم براين نکته تاکيد کرده باشم که راه برون رفت اقتصاد ما از . دهيم

کوشش برای توليد و توليد ارزش و ارزش افزوده می گذشت و دراين عرصه ها، 
نيز همگان مقصربودند و جالب اين که در اين عرصه ها، . کار زيادی نکرده بوديم

اقتصاد هرکشوری برای اين که بتواند روی پای . هستند وگناهكار، بغير ازخودما
گمان نمی کنم سئوال . خودش بيايستد بايد برای ايجاد و گسترش اين نهادها بکوشد

ّ           از خودمان بايد بپرسيم که دردورۀ رضا شاه وحت ی محم د رضا شاه . سختی باشد     ّ                                           
ل شد؟ همين نهادهای نو پا که اگراز آن اقتصاد و جامعۀ اي ّ                                      ران در چه جهتی متحو                    

ها به درستی و با صداقت و دورانديشی پاسداری می شد می توانست، سرآغاز 
عصر و زمانۀ تازه ای درحيات اقتصادی وسياسی ماباشد، بيشتر از هميشه زير 

م دراين شرايط     ّ             البت ه که اقتصاد ه. ضرب قرارگرفتند و درواقعيت امر از کارافتادند
 .از هميشه شکننده تر می شود

ّ                                                                      تعج بی ندارد كه با سخت جانی اين ديدگاه های عهد دقيانوسی، چيزی از اساس در    
ايران دگرگون نمی شود و بديهی است كه اقتصاد از اين قاعده مستثنی نيست و نمی 

نيز » بزرگ               ّ دروازه های تمد ن«     ّ              ّ                  البت ه در مقطعی، اد عا می كردند كه به . تواند باشد
ديگران را كه . رسيده و شايد از آن نيز گذشته باشيم ولی عاقل را اشاره ای كافيست

 !نمی شد فريب داد، به واقع داشتيم سر خودمان را شيره می ماليدم
با اين ترتيب، می خواهم بر اين نكته دست بگذارم كه در بخش عمده ای از صدسال 

الت اقتصادی ايران با مع ّ                       گذشته، تحو  اين . ضالت عديده ای روبرو بوده است         
              ً                                                          معضالت نه تماما  ريشۀ داخلی داشتند ونه با تكيه بر عوامل برون ساختاری و با 

البته می توان با عمده . چشم پوشی از زمينه های داخلی آن قابل درك و تبيين هستند
ن كردن يك دسته از اين عوامل مسئله ساز، به قيمت ناديده گرفتن عوامل ديگر اي

ل مشكل نيستند .                                                        ّ             مقولۀ پيچيده را ساده كرد ولی تحليل های ساده انگارانه حال 
الت اقتصادی ما كه در صدسال گذشته توفيق رضايت بخشی نداشته،  ّ                                                          وارسيدن تحو            

ل اقتصادی در خالء ات فاق نمی افتد ّ                    ّ            به وضوح روشن می سازد كه تحو  اگر زمينه .                           
ل اقتصادی اگر موف ق به نظر آيد در های فرهنگی و سياسی مساعد آماده نباشد، ت ّ                  ّ                حو   

سطح می ماند و عمقی نمی شود و در نتيجه، مصائب مزمن اقتصادی اگر چه 
برجا و استوار باقی می مانند تا در . ممكن است به ديده نيايند ولی رفع نمی شوند
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واقتصاد با همۀ هياهو .                           ّ                   فرصت مناسب سر بر زنند و حت ی مسئله آفرين بشوند
به سخن ديگرـ ممكن است راست باشد كه در نبود رشد . قی می ماندشكننده با

وتوسعۀ اقتصادی، توسعۀ فرهنگی و سياسی ناپايدار می ماند ولی از آن روشن تر، 
آن است كه در نبود توسعۀ فرهنگی و سياسی، رشد و توسعۀ اقتصادی در عمل 

شدن يكی بر                           ّ          ّ      همين جا بگويم كه غرضم تقد م يا ارجحي ت قائل. غير ممكن است
اين دو يا باهم هستند                                           ّ   بلكه بر اين گزاره تاكيد دارم كه در وجه كل ی، . ديگری نيست

 .و يا اگر يكی نباشد، در نهايت، آن ديگری هم نيست
در اين . برای نشان دادن اين ارتباط، ايران به زمانۀ رضا شاه نمونۀ خوبی است

م اسفند  ّ         ترديدی نيست كه در حول وحوش سو  شيوه ای ملوك الطوايفی بر ، ١٢٩٩                            
بعيد نيست در شماری از آن اغتشاشات، حفظ و حفاطت از منافع . كشور حاكم بود

م اسفند و به قدرت رسيدن رضا  ّ                             خارجی هم دخيل بوده باشد ولی با كودتای سو                                         
شوربختی تاريخی ما . خان، اين اغتشاشات به شديدترين حالت سركوب می شوند

و به همان . درسرکوب، حاكميت قانون نبود»    ّ   موف قيت« ن در اين بود که پی آمد اي
نسبت مهم و تعيين کننده، حكومتی پاسخگو به مردم به جای حكومت پيشين نمی 

به عکس از . برای حفظ و گسترش اين نهادها هيچ کاری صورت نمی گيرد. نشيند
آن  .همه سو، ازسوی تازه به قدرت رسيدگان اين نهادها زير ضرب قرار می گيرد

                   ّ                                         ناميده می شود، امني ت درپناه قانون و درسايۀ يک دولت قانونمند »     ّ امني ت« چه 
                                                        ّ        نيست، بلکه، به واقع ترس همگانی از سركوب است و اين ترس مل ی شده و 
ّ          سراسری به خصوص در شرايطی كه با قانون ستيزی قدرتمندان مشخ ص می شود                                                         

گذشته از سركوب . ات است                                   ّ           بهترين زمينه برای به هرز رفتن قابلي تها و امكان
                                         ّ                              شورشيان، حذف روشنفكران و سياستمداران و حت ی انديشمندان نيز در دستور كار 

س . حكومت قرار می گيرد ّ   مصد ق و مستوفی و مدر  خانه نشين  - به عنوان نمونه  -    ّ               
س متوس ل می [می شوند ّ      مد تی بعد، حكومت حت ی به ترور ناجوانمردانۀ زنده ياد مدر        ّ                                   ّ                ّ  

 ]. شود
 

ازموافقان ساختار تازه نيز، بنگريد به سرنوشت تيمورتاش، داور، و فيروز   ّ  حت ی 
مشاهده کنيد تقی زاده سالها بعد درجواب انتقاد . ميرزا نصرت الدوله و چند تن ديگر

اتفاق افتاد وضع  ١٩٣٣سال ديگر که در ٦٠به تمديد اسارت بار قرارداد نفت برای 
اين مملکت اختياری نبود و هيچ برای کسی در« : را چگونه توصيف می کند

       ً من شخصا  .... مقاومتی دربرابر ارادۀ حاکم مطلق آن عهد نه مقدوربود و نه مفيد
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                       ّ                                                هيچوقت راضی به تمديد مد ت نبودم و ديگران هم نبودند و اگرقصوری دراين کار 
يا اشتباهی بوده نقص برآلت فعل نبوده بلکه تقصير فاعل بود که بدبختانه اشتباهی 

ولی عاقبت ....                           ّ      او خود هم راضی به تمديد مد ت نبود. نتوانست برگردد کرد و
 ]١٣.[»دربرابر اصرارتسليم شد

من يکی ترديد ندارم که همين روايت بود درديگر حوزه ها، يعنی کسی از اين 
مقامات، می خواهد داور بوده باشد يا تيمورتاش و همين تقی زاده، اختياری نداشت 

              ّ                ً       هيچ نهاد مستقل ی هم نبود که مثال  سياست . به قضايا باشندکه مبدع نگرشی تازه 
پردازی را مديريت کند و درنتيجه، وضع همان گونه می شود که تقی زاده توصيف 

ّ                                          و ام ا، درپيوند با اغتشاشاتی که برکشورحاکم بود. می کند نه رضا شاه و نه کس .    
رای بهار هم   ّ          حت ی ملک الشع.ديگری، به ريشه های اغتشاشات کاری نداشتند

                                     ّ             است تا به گفتۀ او قانون حاکم شود و حت ی آدم انديشه » استبداددولت« خواهان 
ورزی چون بهار هم درک نمی کند که وقتی پای خودکامگی و استبداد به ميان می 

واقتصاد و جامعۀ غير قانون مند . آيد، ديگر جايی برای قانون مداری باقی نمی ماند
. قطه ای درجهان، اقتصاد پررونق و پايداری ندارددرهيچ دوره ای و درهيچ ن

رضاشاه نه فقط به ريشه های اغتشاشات » اصالح طلب« درهمين سالها، حكومت 
. آن مصائب را تعميق می كند  كار ندارد بلكه با سياست هائی كه در پيش می گيرد،

عنی ي - اصالح ماليه، به عنوان مثال، به خصوص به شيوه ای كه انجام می گيرد 
به جای . نتيجه ای غير از فقر افزائی ندارد - باافزودن بر ماليات های غير مستقيم

دولتی صرف  رسيدگی به آموزش و بهداشت و اقتصاد مملكت، بخش اعظم بودجۀ
الزم است ولی به واقع كاربرد اصلی » امنيت« قشون می شود كه اگر چه برای 
روستائيان كه بخش اعظم برای بهبود زندگی . اش سراسری كردن ترس است

بار اضافه       ّ                                                          جمعي ت اند، اقدامی صورت نمی گيرد، اگر چه ماليات های غير مستقيم،
با اين همه، با پرداختن به .                                              ّ ای می شودبر امكانات محدود اين جماعت كثير العد ه

       ّ                           اين تجد د خواهی چون بی ريشه و قالبی . نيز هست»    ّ      تجد د طلبی«          ّ    ظواهر، اد عای 
                                         ّ                ت شيوۀ نوين حكومت كردن در نمی آيد بلكه مد تی بعد، به صورت است، به صور

و بركشيدن اجباری حجاب از زنان ] برای مردان[                    ّ         كاله پهلوی و لباس مت حد الشكل 
ّ                                      كه هم چنان فاقد هر گونۀ حق  و حقوق اجتماعی هستند، جلوه گر می شود با .                          

               ّ  کوبگرانه را تجد د هزارمن سريشم هم نمی توان اين گونه اقدامات خودسرانه و سر
          ّ             خواندن تجد د، دراين راه » آمرانه«          ّ                              ناميد، حت ی اگر شماری از فرزانگان ما با 

 ].١٤[بکوشند
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لجام گسيختگی خودكامگی در ساختار سياسی ايران كه ريشه در گذشتۀ ايران دارد 
                                             ّ                         با اندك وقفه ای در طول نهضت مشروطه خواهی و حت ی بعد ازآن، دركناروهمراه 

ايرانی امكان حيات مستقل   ياليستی سرمايۀ انگليسی و روسی، به سرمايۀسلطۀ امپر
ّ                              استبداد سرمايه امپرياليستی به واقع مکم ل استبداد سياسی نظام خودکامۀ . نمی دهد                                      

ّ                       حاکم است و حد اقل  از منظری که من به دنيا می نگرم، تعج بی ندارد که امکان نفس                                      ّ   ّ             
ايران به داليل مختلف » وورژازیب« از سوی ديگر، . کشيدن پيدا نمی کند

ّ                مختص ات ويژه ای دارد از همان آغاز توزيع كنندۀ محصوالت وارداتی و مآمور .    
ليۀ صادراتی برای همان سرمايه های فرنگی است ّ                                           خريد مواد  او  بخش عمده ای از .          ّ  

خوانده می شود ولی به واقع ثروتی است كه » سرمايه« دارائی اش اگر چه 
صورت مالكيت مشروط و يا غير مشروط زمين وجود خارجی دراغلب موارد به 

به عبارت ديگر، زمين داريست كه در نبود يك طبقۀ بورژوازی تجارتی . دارد
مستقل،خود به نقد كردن مازاد توليد زمين می پردازد و عمدتا نيز در گير گردش 

[ م به كاال آغاز می كند و سرانجا] مازاد توليد زمين  [يعنی از كاال . كاالئی است
البته [ ختم می كند ] برای مصرف شخصی و احتماال برای توزيع در ميان ديگران

بورژوازی مستقل از پول آغاز می كند برای خريد كاال و وسپس به پول، پولی كه 
ّ              و ام ا، همين خصلت ]. در ازای فروش می گيرد، ختم می كند در » بورژوازی«    

يعنی نمی .      ّ                      ن، عل ت اصلی تزلزل آن هم هستايران، يعنی پائی در زمين نيز داشت
داند چه بايد بكند؟ آيا به صورت بورژوازی خواهان پايان بخشيدن به بهره كشی 

] دهقانان[ماقبل سرمايه ساالری باشد و با بهبود بخشيدن به زندگی اكثريت جمعيت 
 برای خويش بازار مصرفی بزرگتری ايجاد كند يا به اخذ بهرۀ مالكانه از همان

                              ّ                اين كه در طول نهضت مشروطه و حت ی حكومت های بعد . اكثريت دل خوش باشد
لی مؤث ر  ٦٠از آن تا سال های  ّ       ّ  ميالدی قرن بيستم در اين عرصه ها شاهد تحو                                        

تازه به زمان رضا شاه، قانون . نيستيم، ناشی از همين شخصيت دو گانه است
وابستگان به دولت انحصار تجارت خارجی هم تصويب می شود كه اگر چه برای 

ّ                      منشاء خير وبركت است ولی محدودۀ زندگی تج ار را محدود تر می كند   ّ    اد عای .                                       
ّ                 دولت ام ا، چيز ديگری است می خواهدكسری تراز پرداخت ها را چاره كند ولی .       

چون دررسيدن به اين هدف نيز صداقت ندارد، به رهنمودهای دلسوزانۀ دكتر 
ّ           مصد ق توج هی نمی كند سترش مناسبات با آلمان و درپيش گرفتن اگرچه با گ.    ّ    

کسری تراز پرداختهای  - درقبل و بعد ازبه قدرت رسيدن هيتلر - مبادالت تهاتری
ايران با آلمان  ١٩٣٧ايران با امپراطوری بريتانيا اندکی تخفيف پيدا می کند ولی در
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ميليون  ٣٢٫٦ميليون مارک کسری تراز دارد و يک سال بعد اين ميزان به  ٢٠
از سوئی از توسعۀ سياسی و فرهنگی نشانه ای نيست واز ]. ١٥[ک می رسدمار

سوی ديگر، زير بنای اقتصادی نيز پيشا سرمايه ساالريست و طبيعی و کشاورزی 
                                ّ                                      هم چنان ناديده گرفته می شود و حت ی می گويم بديهی است كه در اين مجموعه، 

ل معنی دار اقتصاد وجود ندارد ّ                             اميدی به تحو  ی اموال زمين داران ضبط در موارد.            
می شود ولی نه به نفع توليد كنندگان و نه برای توزيع در ميان كارگران، بلكه به 

ّ                                    نفع مستب  اعظمی كه بر صدر اين نظام نشسته است در اين دوره، تنها حوزه ای .        
     ّ                                           ً       ّ                كه فع ليت چشمگيری دارد، بخش نفت است كه آنهم عمدتا  در تمل ك خارجيان است و 

قرانی كه به دولت ايران می پردازد، چندين قران سود در بانك های  در برابر هر
اگرچه دولت  ١٩٤٧به عنوان مثال خبرداريم که در. لندن به وديعه می گذارد

ميليون ليره ماليات دريافت می کند سهم ايران  ١٩بريتانيا از شرکت نفت نزديک به 
 ٣٦ه درصد گفته باشم، هزارليره است و اگرب ٥٤٠درهمانسال فقط اندکی بيش از 

درصد از درآمدهای شرکت به صورت ماليات نصيب دولت بريتانيا می شود و با 
سال ديگر تمديد کرده و  ٦٠                          ّ                  همۀ زوری که زده بودند و مد ت قرارداد را برای 

امتيازات ديگری هم داده بودند از جمله اين که دولت ايران درهيچ شرايطی حق 
از ] ١٦[درصد بود ١٫٥را لغو کند، ولی سهم ايران فقط ندارد اين امتياز استعماری 

بخش عمدۀ .                                                  ّ              آن گذشته، درهمۀ اين سالها بخش نفت رابطه ای با بقي ۀ اقتصاد ندارد
               ّ                                                            نيازهای خود، حت ی آنچه كه در ايران هم بود، را با معافيت گمركی از هندوستان و 

   ّ                     لبت ه در اين شاخه به كار شماری از ايرانيان ا. ديگر مستعمرات بريتانيا وارد می كند
گمارده می شوند كه در ازای كار طوالنی و طاقت فرسا مزد اندكی می گيرند و 

مثال، انعكاسی است از آنچه دراين  ١٣٠٧اعتصابات كارگری در همان سالها، در 
    ّ                                                   البت ه شماری ديگر هم بودند، مثل شماری از رهبران قبايل و . بخش می گذرد

ه نشده از اين بخش بهره مند می شوند و بديهی است كه ايالت، كه به كارگمارد
 .خدمت گزار اربابانند به هر وقت و موقعی كه نيازی پيش بيايد

                    ّ                                                 تازمان تشكيل بانك مل ی، نبض پولی اقتصاد دردست بانك شاهنشاهی است كه به 
، ١٣٠٧    ّ     البت ه از . سود خود است» حداكثر سازی« هزار ويك ترفند تنها در انديشۀ 

تا آنجا كه من می دانم، بسی پيشتر استاد علی  - ك اختالف فار بيست و چند سالهبا ي
       ّ     بانك مل ی به  - اكبر دهخدا در صور اسرافيل از ضرورت ايجاد بانك سخن گفت 

                                                                    ّ         مديريت آلمانی ها آغاز به كار می كند كه اگر چه اقدام بسيار مفيد و مؤث ريست ولی 
 .مانی از پرده برون می افتد  ّ                                 مد تی بعد، راز رشوه خواری متخصصين آل
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ّ                      روايت نفت، ولی به دو دليل اهم يت فوق العاده ای دارد                             . 
ّ                                          از يك سو، بخاطر اهم يت درآمد نفت در ادارۀ اقتصاد گرفتار ايران -                    . 
از سوی ديگر، كمپانی نفت انگليس و ايران اگر چه به صورت يك كمپانی  - 

[ يك شركت دولتی به صورت  ١٩١٤خصوصی آغاز به كار می كند ولی از 
ّ            در می آيد و از امکانات خويش برای پيشبرد سياست استفاده تام  و تمام می ] بريتانيا                                                         

 .کند
ّ                            كل  درآمد اين شركت انگليسی از ] ١٣٠٦[  ١٩٢٧اين هم جالب است كه از   

منعكس می شود در حاليكه سهم » صادرات ايران« صادرات نفت ايران به عنوان 
بود و بقيه، درواقع درآمدی بود كه براساس قرارداد به درصد آن  ١٦ايران تنها 

ّ                                     ولی محاسبۀ كل  درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی . ايران باز نمی گشت             
»               ّ             از توسعه و ترق ی تجارت خارجی« ايران اين حسن اضافی را داشت كه نشان 

ّ                    ايران دراين دوره می داد كه به واقع صح ت نداشت و راست نبود ل، در عين حا.                                     
كمپانی » منافع خالص« درصد از  ١٦اين هم الزم به يادآوری است كه سهم ايران 

بود و همين، شرايط را برای حساب سازی های كمپانی برای كم نشان دادن منافع 
بارز اين دست  نمونۀ. [ خالص و در نتيجه پرداخت كمتر به ايران فراهم كرده بود

يران نمی توانست ازدرآمد های كمپانی حساب سازی ها اين بود كه اگرچه دولت ا
ماليات بگيرد ولی دولت بريتانيا، به چنين كاری دست می زد و مقدارماليات نيز 

ايران در عين پرداخت ماليات بر »   به گفتۀ دكتر برزگر،. سير صعودی داشت
درآمدی گزاف به خزانۀ بريتانيا، خود نمی توانست ازطريق وضع ماليات درآمد 

 ] .١٧[»فزايش دهدخويش را ا
                                                               ً    يكی از افتخارات رضاشاه، ساختن راه آهن سراسری ايران است كه قرارا  از 

وقتی در همين پروژه كمی دقيق می . ماليات انحصار قند و شكر تأمين مالی شد
        ّ     دكتر مصد ق كه   در همان سالها.             ً                             شويم، احتماال  به نتيجۀ متفاوتی خواهيم رسيد

بودن آن سخن گفت و » غير اقتصادی« ر خصوص نمايندۀ مجلس بود به تفصيل د
   ّ                                      ً                                  ادل ه و شواهدش را ارايه داد ولی اين احتماال  درست است كه با همۀ ادعاها، تصميم 
ً             ّ             به احداث اين راه نيز به همان روالی که تقی زاده متذک رشده است، ات خاذشده بود و                                                    

ديگرپرداخته ام                                ّ        به گوشه هايی از استدالل دكتر مصد ق درجای . غير قابل تغييربود
از جزئيات قرارداد احداث راه آهن سراسری هم سخن . و ديگر تکرار نمی کنم

نخواهم گفت، چون به گمان من، اين و بسياری قرارو مدار ديگر، حلقه هائی بودند 
از يك زنجير و به همين سبب، می كوشم بررسی مختصری از اين مجموعه به 
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ّ            پيش از آن ام ا، بايدبه چ. دست بدهم  .ند سئوال ديگر پاسخ داد           
ّ               ميليون تومان برآورد شده بود ولی كل  درآمد انحصار  ٧٥هزينۀ احداث راه آهن  -                                   

ميليون تومان بود ومعلوم نشد كه بقيه از چه منبعی بايد  ٦قند و شكر در سال تنها 
 تأمين شود؟

ر چه در نبود و توسعه نيافتگی راه و كمی توليد، فايدۀ اقتصادی اين راه آهن د - 
 بود؟

چراعوارض اضافی بر قند و شكروضع شد و برای نمونه، منسوجات وارداتی  - 
                                       ّ                                     شامل اين عوارض اضافی نشده بودند؟ آيا عل ت می تواند اين بوده باشد كه انگلستان 
در قند وشكر وارداتی به ايران سهمی نداشت؟ به عبارت ديگر، آيا ممكن است كه 

جاری روسيه در ايران بوده باشد که دراين غرض به واقع لطمه زدن به منافع ت
 دوره صادر کنندۀ اصلی قند و شکر به ايران بود؟

برای فراهم كردن زمينۀ پاسخ گوئی به اين پرسش ها، بد نيست بحث رادر حاشيۀ 
 .            ّ               چند موضوع كل ی تر دنبال كنيم

ل در عرصۀ -  ّ          تحو  ندارم  بازهم بايد تاکيد کنم که من به ظواهر کاری. مملكت  ادارۀ    
                              ّ                                            ولی درواقعيت امر، گذشته از تقل ب گسترده درانتخابات، تيمورتاش كه وزير دربار 

همه کاره شد و نه در برابر همان مجلس قالبی  ١٣١١بود تا زمان معزولی در
 .پاسخگو بود و نه می توانست از سوی مجلس برای ارايه توضيحات احضار شود

اث راه آهن سراسری، تمديدقرارداد احد. سياست اقتصادی ايران در آن سالها - 
 .وسياست بودجۀ دولت ١٩٣٣

 ].١٣٠٥قرارداد [ سلطۀ بانك شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ايران  - 
جريان نفت خوريان، برای [ از مسائل ديگری چون ضبط اموال و فساد مالی 

          ّ                     و لباس مت حد الشكل برای جلوگيری» كشف حجاب« و اقدامات خودسرانۀ ] نمونه
 .از اطناب كالم درمی گذرم

ل سياسی -  ّ        تحو  پيشتر به اشاره گذشتم كه برآمدن رضا شاه، به معنای قانونمند شدن :   
امور در ايران نبود و اين در حالی بود كه آنچه كه ايران نياز داشت، نه جايگزينی 

گذشته از . يك خودكامه با خودكامه ای ديگر، بلكه دقيقا، قانونمند شدن كارها بود
جنگلی ها، كلنل پسيان، شورش تبريز، [ سركوب خشونت بار جنبش های مردم 

آن ]. شورش سلماس، شورش مراوه تپه در خراسان، شورش ابراهيم خان درفومن
  ّ                      مل ی و سراسری كردن ترس و « ناميده می شود، به واقع »             ّ استقرار امني ت  «چه كه 

از . ت تازه به انتخابات بودبود ولی از آن أسف بارتر، برخورد حكوم»         ّ عدم امني ت
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از . تظاهر می کرده و انتخابات راتعطيل نمی كند  »   ّ     تجد دطلبی« سوئی، دولت به 
ّ                   سوی ديگر، انتخاباتی بر گزار می كند كه درآن مردم از حق  انتخاب به گسترده                                                      

تراژدی به عيان ترين حالت - برای تكميل اين كمدی. ترين حالت محروم می شوند
به عنوان نمونه، انتخابات مجلس هفتم نمايش مسخره ای . خله می كنددرانتخابات مدا

و اگر حافظه ام خطا نكند، همان انتخاباتی بود كه . بود از خودكامگی لجام گسيخته
ل تهران در دورۀ ششم، كه گويا دراين دوره حت ی يك رأی   مرحوم مدرس، نمايندۀ ّ                                           ّ         او   

کس به من رای نداد، برسر رأی خودم گيرم هيچ «هم نياورده بود به طعنه برآمد که 
نه فقط در بسياری از حوزه ]. نقل به مضمون[ »  كه به خودم داده بودم، چه آمد؟

از تعداد جمعيت واجد الشرايط بيشتر بود بلكه » نمايندگان رضا شاهی»  ها، آراء
ّ            درشماری از حوزه ها، شمارۀ آراء از كل  جمعيت حوزۀ . انتخابيه هم بيشتر شد                                     

ل تهران، شيخ حسين طهرانی نزديك به نما ّ                                   يندۀ او  جمعيت . هزار رأی آورد ٥٠      
ّ       هزار نفر بود كه نيمی از آن زنان بودند بدون حق  رای،  ٢٥٠تهران ولی كمتر از                                              

 ٢١درصد هم كمتر از  ٤٠و براساس آمار های دولتی در همان موقع، نزديك به 
بعالوه، خارجيان مقيم . نمايندسال سن داشتند كه نمی توانستند در انتخابات شركت 

ّ        با احتساب همۀ اين موارد، به ظن  غالب، . تهران، و بی خانمان ها نيز كم نبودند                              
هزار نفر می رسد كه به ادعای دولت،  ٥٠تعداد افراد واجد الشرايط به دشواری به 

درصد كسان در انتخابات شركت كرده بودند بلكه همگان نيز به نامزد  ١٠٠نه فقط 
هزارتن  ٣٠حاجی تقی وهاب زاده از اردبيل كه به روايتی ! ی رأی داده بودنددولت

! رأی نماينده شد ٣٦٦٣٦هزار تن جمعيت داشت با  ٤٠و به روايت ديگر، 
رأی وكيل شدند  ٣٣٨٤١و  ٣٢٨٨٤نمايندگان بارفروش، دادگر و شريعت زاده با 

ّ      ّ                          در حاليكه كل  جمعي ت بارفروش در آن موقع تنها  ثقه االسالم . نفر بودهزار  ٣٠           
رأی به نمايندگی  ٣٥٣٥٩             ّ          هزار نفر جمعي ت داشت با  ٣٠بروجردی از بروجرد كه 

رأی به  ٣٣٧٤٢هزار تن بود، عمادی نامی با  ١٠               ّ        از ساری كه جمعي تش تنها . رسيد
با اشاره به ]. ١٨[                             ّ              آرای وكيل ساوه، دو برابر جمعي ت شهر ساوه بود. وكالت رسيد

ی خواهم بر اين نكته انگشت بگذارم كه مشكل جوامعی چون اين دست مداخالت، م
ل و دگرگونی اساسی نبود  ايران، در وهلۀ ل آماده نبودن شرايط عينی برای تحو  ّ                       او                                   ّ   .

ّ                               همان جرياناتی كه به اين صورت گسترده، ام ا مضحك، در انتخابات مداخله می                                        
يش برای انجام از امكانات و قدرت خو - اگر می خواستند  - كردند، می توانستند

پرسش اساسی اين است كه چرا اين چنين نمی . صحيح انتخابات استفاده نمايند
كردند؟ پاسخ صريح و بدون پرده پوشی، به گمان من، اين است كه بر خالف آنچه 
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درد، اگر دردی بود . كه به آن تظاهر می كردند درد مردم و دردمملكت نداشتند
ّ                     ّ                و توج ه بر انگيز است كه حت ی در برابر چنين  جالب. دردمنافع حقيرانۀ شخصی بود     

امور را به دست وزير درباری می سپارد كه   مجلسی هم، شاه مستبد در عمل همۀ
با اين وصف، از چپ و راست از سوی . در برابر مجلس مسئوليت نداشت

ل اساسی« و »   ّ      تجد د طلبی«                      ّ    انديشمندان خودی با اد عای  ّ        تحو  در ايران به عصر »   
 !وبرو هستيمرضاشاه ر

        ّ                                                              اين البت ه درست است كه تيمور تاش و داور در سازمان دهی عناصر طرفدار رضا 
             ّ                  ً                          نقش بسيار مؤث ری داشتند و احتماال  به همين خاطر نيز، بعد به  ١٣٠٤خان در آبان 

ولی پاسخ به چرائی همه كاره شدن تيمورتاش، كماكان ناروشن . وزارت رسيدند
 .است

              ّ                ّ                     ين دوره با تجد د طلبی سطحی و قال بی روبرو هستيم بلكه، به نظر من، نه فقط در ا
رضا شاهی نيز از نوع ويژه ای بود كه با سلطۀ امپرياليستی » ناسيوناليسم« 

                ّ                                         يعنی، نه فقط تجد د طلبی واقعی نبود، بلكه هم خوان با آن با . تناقضی نداشت
ب ّ      ّ         ّ ناسيوناليسمی قالبی نيز مواجه هستيم كه مكم ل تجد د طلبی قال  در اين . ی است                                       

ل اقتصادی نيز روشن می شود ّ                          ميان، تكليف تحو                . 
هر تعريفی ازناسيوناليسم را كه بكار بگيريم، ناسيوناليسم با سلطۀ امپرياليسم 

ّ                  در ايران در صد سال گذشته، حد اقل  در دومورد بسيار . تناقضی آشتی ناپذير دارد   ّ                            
تمديد [  ١٣١١رارداد و ق ]قرارداد بانك شاهنشاهی [  ١٣٠٥قرارداد  - اساسی 

از خود رضا شاه نقل است . نمی توان از حفظ منافع ايران سخن گفت] قرارداد نفت
لين عكس العملش اين بود كه  ّ                           كه وقتی جريان را به او خبرداده بودند، او  [ اين «                                        

    ً                                                       ابدا  نمی شود، می خواهيد سی سال كه ما به گذشتگان لعنت كرديم ] تمديد قرارداد
ولی چيزی نمی گذرد كه امتياز نفت ]. ١٩[»آيندگان به ما لعنت كنندپنجاه سال هم 

 - هرچه كه زمينۀ تمديد قرارداد باشد . مطابق خواستۀ دولت بريتانيا تمديد می شود
واقعيت اين است كه  - خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و يا تهديد به قطع رابطه 

يعنی بيشتر از همان  - سال ديگر  ٣٢درصد درآمدهای نفتی برای  ٨٠بيش از 
. در اختيار انگليسی ها قرار گرفت - قراردادی كه شاه واضعين آن را لعنت می كرد

عالوه بر آن، اين نيز پذيرفته شد كه دولت ايران تحت هيچ عنوانی نمی تواند امتياز 
ّ                 البت ه در كنار آن، مواد  ديگری نيز بود كه همين تعه دات يك جانبه در . را لغو نمايد                          ّ                  ّ    

 .      ّ                                                 ان مصد ق، به نفع امپرياليسم بريتانيا بسيار كار ساز افتادزم
از سوی ديگر، برای سی سال، شركت از پرداخت هر گونه ماليات بر درآمد به 
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به عوض، دست دولت بريتانيا، برای اخذ ماليات بر درآمد . دولت ايران معاف شد
ماليات دررفتۀ از طرف ديگر، سهم ايران، هر چه بود، از درآمد. باز گذاشته شد

هر قدر مالياتهای بريتانيا افزايش می « به اين ترتيب، . شركت برداشت می شد
قرارداد بانك ]. ٢٠[» يافت از سهم ايران نيز به همان اندازه كاسته می شد

       ّ                      آيا مصد ق راست نمی گفت كه اين . شاهنشاهی، اگر نه بدتر، به همين بدی بود
ضميمه  ٤   ّ  ماد ۀ ]. ٢١[»                 ّ هم بحال مملكت مضر  هم مخالف قانون است و « قرارداد، 
از دولت ايران سلب آزادی می كند كه از هيچ دولتی ولو به تنزيل كمتر « قرارداد، 

فصل ششم همان . »نتواند استقراض نموده قرض دولت انگليس راتأديه نمايد
ملزم می كند كه با هيچ بانكی غير از بانك شاهنشاهی طرف داد « قرارداد دولت را 

در مجلس، ١٣٠٥آذر ماه  ٢٢                  ّ     در نطقی ديگر ازمصد ق در ]. ٢٢[»وستد نباشد
مسائل بيشتری آشكار می شود كه قرارداد بين دولت و يك شركت خارجی كه بر 
خالف قانون اساسی به مجلس ارايه نشده است چه وضعيت دست و پا گيری برای 

 ]٢٣[مردم و برا ی اقتصاد كشور ايجاد كرده است؟
ت كه به آن صورت و قرارداد ماليه كه به اين صورت، درآن صورت قرارداد نف

ّ                                             چرا تعج ب می کنيم که اوضاع اقتصادی به سامان نمی رسيد       . 
ّ                    وام ا، وقتی می رسيم به  ّ      رضا شاه، اين اد عا بايد با توج ه به »    ّ      تجد د طلبی«                 ّ               

ّ                                                            مختص ات ايران مورد ارزيابی قرار بگيرد و به خصوص الزم است از ظاهر     
 .راتر رفته به مسائل ريشه ای برخورد شودقضاياف

بر ايران حكم راندند، نمی توان تهمت  ١٩٠٦به سالطين بی خبر قاجار كه تا سال  - 
چرا كه قانونی نبود تا از سوی آنان شكسته . قانون شكنی و قانون گريزی بست

 ولی آيا، همين نكته در مورد رضا شاه هم صادق است؟. شود
كه مملكت را به آن صورت اداره  - كه بود - شايد ايرادی نباشد  به ناصرالدين شاه، - 

ولی . نه مجلسی بود و نه تجربۀ مشروطه ای. می كردو امين السلطان همه كاره شد
همه كاره بودن و همه كاره شدن وزير دربار رضاشاه با شيوه های مدرن حكومتی 

نكته . بی بود يا نبود         ً                            مسئله اصال  اين نيست كه تيمورتاش آدم خو. جوردر نمی آمد
                          ّ                                           اين است كه در حكومتی كه اد عای مشروطه بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن 

 .داشت ، هيچ مقامی نمی توانست ونمی بايست اين گونه، همه كاره بشود
              ّ                                                             اين درست كه مد تی بعد، به اجبار چادر از سر زنان بركشيدند و بر مردان هم لباس 

ولی اين هم واقعيت دارد كه در . شد»    ّ مقد س« ه پهلوی ّ                       م حد الشكل پوشاندند و كال
                                         ّ                          وضعيت زندگی روستائيان كه اكثريت مطلق جمعي ت كشور بودند، بهبودی حاصل 
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آيا خود كامه ای كه با صرف آن همه امكانات از سرزنان چادر بر می كشيد، . نشد
اراضی و  نمی توانست سياستی مبنی بر تعديل بهرۀ مالكانه را اجرا نمايد؟ تقسيم

 .ولی اين چنين نشد. اصالحات ارضی ديگر پيشكش
ليۀ قرن گذشته، قرارداد  ّ                        در سالهای او  را داريم كه می رفت تا ايران را به  ١٩١٩           

هنوز . صورت كشوری تحت الحمايۀ بريتانيا در آورد كه خوشبختانه ناموفق ماند
م اسفند پيش آمد و صد ّ                     دو سالی از آن نگذشته بود كه كودتای سو  ارت صدروزۀ سيد                                     

به جزئيات و ديدگاههای مختلفی كه در بارۀ . ضياء و بعد همه كاره شدن رضا خان
امنيت « ولی بر خالف باور عمومی، . اين رويدادها هست، در اين جا تكيه نمی كنم

ّ  رضا خان نه نتيجۀ قانون مند شدن امور و احترام به قانون و به حق  » آفرينی                                                             
                            ّ                لكه پی آمد سركوب گسترده و مل ی كردن و سراسری وحقوق افراد در ايران، ب

.                                            ّ      كه به همين دليل درعرصۀ اقتصاد واجتماع ناموف ق ماند. كردن ترس وواهمه بود
                  ّ                                                 مشاهده كنيد كه مصد ق در همان موقع در نطقی كه دراعتراض به وزارت وثوق 
: الدوله دركابينۀ مستوفی الممالك می كند اوضاع را چگونه تصوير می كند

ّ   عيات امروز با دورۀ قرارداد مناسب نيست زيرا عناصر منتقد مرعوب وعام ه وض«                                                                 
حكومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات . بفقر مبتال گرديده اند

كه بهترين وسايل اختناق است بخود صورت عادی گرفته ووسايل فقر و تنگدستی 
ز مملكت بخواهد به اطراف چنانچه كسی از مرك. از هر حيث فراهم گرديده است

ز معط ل باشد ّ       نزديك برود بايد چند روز برای اخذ مجو       ّ و به همين خاطر بود كه »                                    
 »                             ّ         بيائيدبرای خدادست ازگريبان مل ت برداريد«درهمان مجلس به اعتراض برآمدكه 

م اسفند، تكيه بر ]. ٢٤[ ّ                  جان مايۀ سياست های دولت های بر آمده ازكودتای سو                                                
. »وزارت جنگ« تقيم بود و تخصيص بخش اعظم درآمد ها به ماليات های غيرمس

وقتی برای .     ّ                                                     البت ه از پروار كردن ديگر عوامل سركوب نيز غفلت نكرده بودند
ساختن زندان های بيشتر و تعمير قصور سلطنتی از كيسۀ مردم از مجلس بودجه 
                          ّ                                       می خواهند، اين جا باز مصد ق است كه به عنوان سخن گوی وجدان اجتماعی

چند ساليست كه يك « عصر وزمانۀ ما به صدا در می آيد كه چه خبرتان است، 
چيزی كه بر خالف قانون  - مبلغ زيادی همين بودجه نظميه برای خرج سانسور 

امسال . می گيرد و خرج می كند -                                     ّ      اساسی و چيزی كه پايمال كنندۀ حقوق مل ی است 
الحال را دم دروازه می                                ّ              چند سال است كه همين نظميۀ يك عد ه اشخاص معلوم 

گمارد كه هركسی كه می خواهد از دروازه بيرون برود تمام تاريخ خود و اعقابش 
شما تحقيق بكنيد امروز كه در ممالك اروپا يك چنين . واجدادش را از او سئوال بكند
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ّ       چيزی نيست سهل است درعصر ناصری درعصرمظف ری درعصرمحم د علی            ّ                                      
نه سانسور مطبوعات بوده ونه اين كه اگر كسی ميرزائی همچو چيزهائی نبوده، 

بخواهد از خانه اش به دهش برود يك عريضه به نظميه بنويسد و بدون اجازه نتواند 
حركت بكند و اگر بتوانند هزار گونه جلو گيری كنند ودم دروازه بايستنداسم خودش 

ص (  »و عيالش و پسرش را بپرسند وتقريبا تمام امور اقتصادی را فلج بكنند
١٥٧.( 

آيا حكومتی كه با آن همه خشونت، حكومت متمركز رابر قرار كرده و اموال 
ديگران را به حساب شخصی شاه ضبط می كرد، نمی توانست از ثروتمندان برای 
بهداشت و آموزش ماليات بگيرد؟ سئوال اين است كه ، چرا نگرفتند و چرا از اين 

 كارها، كمتر كردند؟
             ً                                        روار، اين اصال  مهم نيست که آيا اين سياست دست پخت داور به عنوان مشتی از خ

                                     ّ                                   بود يا تيمورتاش و يا هرکس ديگر، واقعي ت اين است که از بطن اين نگرش، رونق 
ّ                كل  درآمد دولت در . اقتصادی در نمی آيد ميليون تومان بود كه  ٣٥نزديك به  ١٣٠٨ 

ان هم درآمد گمركات، ميليون توم ١٢. ميليون تومانش ماليات قند و چای بود ٦- ٧
 ٦ميليون تومان بود كه  ١٢درآمد نفت هم . ميليون تومان هم ماليات مستقيم ٤- ٥

عالوه بر . ميليون تومان را به عنوان ذخيره برای مصارف نظامی كنار گذاشته شد
ّ                     آن، كل  بودجۀ وزارت جنگ در  به سخن . ميليون تومان بود ١٤٫٦معادل  ١٣٠٨     

 ٢٠راه داشت، و نه مدرسه و نه بيمارستان، نزديك به در مملكتی كه نه  ديگر،
ارقام . ميليون تومانی بطور مستقيم صرف ارتش شد ٣٥ميليون تومان از درآمد 

 .زير را برای مقايسه به دست می دهم
 تومان ١٤٦١٨٤٦٠بودجۀ وزارت جنگ 

 ].ميليون تومان ذخيره محاسبه نشده است ٦[ 
 ومانت ٣٤٣١٠٠بودجۀ وزارت فوائد عامه 

 تومان ٩٠٩٩٠٠وزارت معارف  بودجۀ
 ]٢٥[تومان ٧١٦٠٠٠بودجۀ وزارت بهداری 

ّ                    يعنی بودجۀ وزارت جنگ به تنهائی، بيش از ده برابر كل  بودجه وزارت فوائد                                                   
ّ                      عام ه، معارف و بهداری بود حاال می خواهد حكومت رضا شاه باشد و يا هر !   

تی، با اين شيوۀ تخصيص                 ّ                             حكومت ديگری، بقي ۀ مسايل به کنار اين چنين حكوم
بودجه، چه در ايران و چه در هر جای ديگر، نمی تواند اقتصاد کشور را بازسازی 

با اين همه بايد تأکيد کنم که ايرادعمده و اساسی من به اوضاع ايران درزمان . کند
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رضا شاه، هم چنان به اقداماتی است که موجب تضعيف بيشتر نهادهای نو پائی شد 
ران شکل گرفته بودند و برای پيشرفت و توسعۀ کشور الزم بود که از که تازه دراي

دولت مسئول به گمان من دولتی بود که برای . حمايت قانونی برخوردارباشند
از اين جمله . گسترش اين نهادها می کوشيد و موانع کارکردن شان را رفع می کرد

                ّ     طبوعات و بطور کل ی به نهادها می توان به مجلس و نمايندگی اشاره کرد و هم به م
اين .                                                      ّ            حکومت پارلمانی که با اقدامات رضا شاه و مدافعانش به شد ت تضعيف شدند

قطعه که درباره عزل تيمورتاش نوشته شده است به گمان من توصيف بسيار 
 :مناسبی از اوضاع ايران درعصر رضاشاه است

رد يک ديکتاتور نمونۀ ديگری بود از نحوۀ عملک] تيمورتاش[ سقوط وزيردربار « 
آکنده از سوء ظن و بيمناک از باختن تاج و تخت، درنابودی و انهدام يک به يک 

برآن قرارداشت که هيچگاه ] رضا شاه[  ّ                                کل يۀ رجال قابل و مستقل، سياست شاه 
وی بدين ترتيب . اجازه ندهد دولتمردی وجود خود را الزم و ضروری فرض کند

از اين . ه اصوال نفس رهبری را هم نابود ساختنه تنها رهبران را ازميان برد بلک
رو هنگامی که از صحنه کنار رفت، درايران فقط نشانی از تاک نشان و معدود 
شخصيت هائی که دراين بيست سال جان بدربرده بودند، برجای بود و آن تعداد نيز 

                                      ّ          درواقع هيچ کشوری نمی توانست تا بدين حد  درآستانۀ . اندک و خرد بودند
  ] ٢٦[».ستگی سياسی قرار گرفته باشدورشک
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 - .ش. ه ١٣٩٠آبان  ٢١شنبه »   داور و ايران به زمان رضا شاه« احمد سيف    
 يادداشتهای احمدسيف - نياک 

http://niaak.blogspot.de/2011/11/blog-post_12.html 
  

 »زمان رضا شاه داور و ايران به« پی نوشت های احمد سيف    
 
گزارش رسمي، در اسناد و مدارك پارلماني، وزارت : به نقل از لرد گري] ١[ 

 ٥٧٣و ص ١٧جلد  ١٩١٠امور خارجۀ بريتانيا، 
 ١٨٥٨همان اسناد، ص   :مكيننوود] ٢[
 ٢٢٨٧، ص ١٦جلد  همان اسناد،] ٣[
 ١٨٢٤- ٢٥و صص ٢سخنان لينچ، همان اسناد،جلد ] ٤[
قالب مشروطيت ايران، چاپ خارج از كشور، بي تاريخ، ان: ايوانف. س. م ] ٥[

 ٤٨ص 
» ١٨٠٠- ١٥٠٠استبدادوفروپاشی اقتصاد ايران، « :بنگريد به احمدسيف] ٦[

مقاالتی درباره تاريخ اقتصادی ): ويراستار( الی کدوری و سيلويا هايم : درکتاب
 )به انگليسی(  ١٩٨٨خاورميانه، فرانک کاس، لندن، 

نگاهي به اموال منقول و غير منقول رضاشاه، تاريخ :  تركمانبه نقل از دمحم] ٧[
 ١١٠، ص ١٣٧٤معاصر ايران، كتاب هفتم، بهار 

هنوز هم كم نيستند كساني كه بر اين گمان باطلند كه با همين يك سنگ نفت مي ] ٨[
كل درآمد ايران از نفت حاال ! توانند چند و چندين گنجشگ چاق و چله شكار كنند

ميليارددالر بيشتر نيست وتازه  ١٠٠ت خيلی افزايش يافته است از سالی که قيمت نف
آن وقت فقط . ميليون ايرانی سرشکن شود ٧٥اين مبلغ بايد برای برآوردن نيازهای 

اکسون  - شل - بی پی - وال مارت - تا بنگاه بزرگ بين المللی را در نظر بگيريد ٤
ن نفر به آنها وابسته نيستند ميليو ٧٥شرکت که به يقين  ٤اين  ٢٠١١در  - موبيل

تفاوت . ميليارددالر ١٤٦٤يعنی . برابر درآمد ايران از نفت درآمد داشتند ١٥حدودا 
البته در اين است كه درمورد اين بنگاهها، اين اندك شمار صاحبان سهامند كه از 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٥٤                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

اين مقدار درآمد ساالنه بهره مند مي شوند ولي در ايران، درآمدي به مراتب كمتر 
اين بايد صرف واردات گندم براي سيركردن شكم چندين ده ميليون جمعيت  از

به همين نحو، مواد اوليه كارخانه ها هم هست از واردات كود شيميائي و . بشود
پارچه كفن مردگان و نخود ولوبياي ديزي و هزار و يك نوع حيف وميل، ديگر 

وه ارزيابي از مسائل بديهي است كه تا زماني كه حامل اين شي. چيزي نمي گويم
 .هستيم، كارمان به همين صورت كنوني اش زار باقي مي ماند

 .درآمد بنگاهها را از اين آدرس گرفته ام
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/full_list/ 

نطق ها و مكتوبات دكتر « ، به نقل از ١٣٠٦اردبيهشت  ٩نطق مصدق در ] ٩[
چاپ خارج از » ه هاي پنجم وششم مجلس شوراي مليمصدق در دور

 ٩٦ص   ،١٣٤٩ كشور،
 همان جا] ١٠[
شماره خويش، تعداد بيشماري از اسناد  ١٠نشريۀ وزين تاريخ معاصر در ] ١١[

مربوط به انتخابات در دورۀ پهلوي ها را چاپ كرده است كه بسيار خواندني و مفيد 
شورای نگهبان، هرچه باشد انتخابات به  انتخابات کنونی هم با دستکاری های. اند

 .تعبيری که از آن داريم، نيست
 ٣٠لينک اش را گم کرده ام ولی درجائی خوانده بودم که سالی نزديک به ] ١٢[

جالب است در كنار همين جماعت مي ! هزار نفر درجاده های ايران تلف می شوند
نت را با تعارف مي جا. خواهي از دري بيرون بروي و يا به منزلي ورود كني

چند لحظه بعد، وقتي همين آدم هاي سوپر تعارفي به رانندگي مي پردازند تو . گيرند
گوئي كه اكثريت شان بايد يك ارگان بدن انسان را براي پيوند به بيماري در حال 

نه ضوابط رانندگي رعايت مي شود، نه . موت به بيمارستاني ديگر برسانند
و پي آمددردناكش هم، عيان تر از آن است ...ي جادهمحدوديت سرعت ونه سرسخت

هركسي هم يا دولت را مقصر مي داند براي تنگي جاده . كه قابل چشم پوشي باشد
و روشن است كه اگر ادعاي تنگي جاده راست . ها و خيابان ها و يا ديگري را 

دم غير و براي آ! باشد، آدم عاقل در چنين جاده اي با احتياط مي راند نه به عكس
 .اين البته راست است كه وقتي كه عقل نباشد، جان در عذاب است  نيز،  عاقل،

تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس دردوره : به نقل از علی اصغربرزگر] ١٣[
 ٣٢١، ص١٣٧٢رضا شاه، ترجمه کاوه بيات، تهران

دولت جامعه و : تجدد آمرانه: برای اطالع بيشتر بنگريد به تورج اتابکی] ١٤[
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 ١٣٨٧درعصر رضا شاه، ترجمه مهدی حقيقت خواه، تهران 
 ٣٧٢همان، ص : برزگر] ١٥[
 ٣٢٤همان، پانويس ص ] ١٦[
رضا شاه،  تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در دورۀ: علي اضغربرزگر] ١٧[

 ٣٢٤، ص ١٣٧٢ترجمۀ كاوه بيات، تهران، انتشارات پروين، 
، در ستارۀ سرخ، سال اول، »پهلوي« لمان مجلس هفتم يا پار« به نقل از ] ١٨[

 ٥٧- ٦٨، صص ١- ٢شمارۀ
تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در : به نقل از دكتر علي اصغربرزگر] ١٩[

 ٣١٩، ص ١٣٧٢رضا شاه، ترجمۀ كاوه بيات، تهران، انتشارات پروين،  دورۀ
 ٣٢٤همان، ص ] ٢٠[
از نطق ها و مكتوبات ، به نقل ١٣٠٥شهربور  ٢٩  نطق مصدق در جلسۀ] ٢١[

دكتر مصدق در دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي، چاپ خارج از كشور، 
 .٤٧، ص ١٣٤٩انتشارات مصدق، اسفند 

 ٤٩همان، ص ] ٢٢[
 ٦١- ٦٥بنگريد به همان، صص ] ٢٣[
 ٥٠- ٤٧بنگريد به همان، صص ] ٢٤[
تي و ارتجاع دول بودجۀ« : پيامي . ، ر ٢و١ سرخ، شمارۀ  به نقل از ستارۀ] ٢٥[

 ٤٥- ٥٧، صص »رژيم پهلوي
 ٣١٢همان، ص : به نقل از برزگر] ٢٦[
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  هيجدهم فصل 

  
 )گزارشی از اوضاع اقتصادی ايران عصر رضاشاه(ديکتاتوری و اقتصاد 

 
گزارشی از اوضاع اقتصادی ايران عصر (ديکتاتوری و اقتصاد « عطا آيتی بنام  

وزارت « ر ايران  اسناد  زيررا از سری اسناد در نشريۀ تاريخ معاص) رضاشاه
امورخارجۀ فرانسه ترجمه  کرده   است که در دسترس خوانندگان ارجمند قرار می 

 :دهم 
 

دادگستری (علی اکبرداورفرزندکلب عليخان دراواخردورۀ قاجار از کارمندان عدليه
پس از . داوربه سويس عزيمت کرد و در رشتۀ حقوق به تحصيل پرداخت. بود) 

م اسفند  ّ         کودتای سو  شمسی به تهران بازگشت و با تشکيل  ١٣٠٠در سال  ٬١٢٩٩        
                 ّ         به عنوان يکی ازفع االن صحنۀ  ٬حزب راديکال و تأسيس روزنامۀ مرد آزاد 

 .سياست ايران به ياری رضاخان شتافت و از ياران نزديک او گرديد
ش  ١٣٠٤در سال  ٬          ّ                                          به همين عل ت به وکالت و وزارت نيز دست يافت و از جمله 
ل محم دعلی فروغی وزير فوايد عام ه و تجارت  ّ           در کابينۀ او                           ّ      ّ  ١٣٠٥و در سالهای  ٬           

ش درکابينه های مستوفی الممالک و مخبرالسلطنه هدايت وزير دادگستری  ١٣١٢تا
وزارت ماليه را به عهده  ١٣١٥تا هنگام مرگش در بهمن  ١٣١٢از سال . شد

 .را مديريت می کردداشت و سياستهای اقتصادی رضاشاه 
مطالبی که از نظرتان ميگذرد در بردارندۀ دو گزارش از کاردار سفارت فرانسه 

پس از مرگ  ٬ ١٣١٦/ ١/٢و  ١٣١٥/  ٤/١٢در ايران  است که در تاريخهای 
  هدف . داور دربارۀ اوضاع اقتصادی ايران برای وزارت متبوع خود ارسال داشت 

ايران با تجليل و تأکيد بر نقش داور در  اين گزارشها تشريح وضعيت اقتصادی
الت  ّ    مديريت اقتصادی کشورو آماده سازی دولت فرانسه برای رويارويی با تحو                                                                 

نقد  ٬هدف اين اشاره . احتمالی درصحنه اقتصاد ايران پس از مرگ داور است 
 ٬ارزيابيهای گزارشگر از توسعه اقتصادی دورۀ رضاشاه و مديريت داور نيست 

ه مثبت و تمجيد نسبی هر ديپلمات غربی از سياستها و برنامه ها و زيرا ديدگا
می که آن را همسو با خود ميداند  ّ                                مديران کشوری جهان سو  . امری طبيعی است ٬                   

  آنچه اين گزارشها را برای پژوهشگر و خوانندۀ تاريخ معاصر ايران سودمند
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ل ممکن است اينگونه اگرچ ٬آن است که به رغم  اين همه  ٬می سازد   ّ                    ه در نظر او            
به نظر برسد که مديريت داور باعث ساماندهی مناسب و بهبود وضع اقتصادی شده 

ّ         ام ا با تأم ل بيشتر  ٬و فقدان او سبب بروز بحرانهايی درعرصۀ اقتصاد گرديده است          ّ  
                                                  ّ           در متن گزارش روشن می شود که اقتصاد حکومت رضاشاه حت ی در دوران 

آسيب بحرانها و نابسامانيهای ذاتی يک نظام ديکتاتوری و همچنين مديريت داور از 
به گونه ای که  ٬                                               ّ             فقدان مديران شايسته و کارآمد مصون نماند و به شد ت شکننده بود 

              ّ                                                           مرگ داور نه عل ت و عامل بحرانها که شايد خود معلول همين بحرانهاو ترس او از 
ّ                                   ناتوانی حل  آنها و مجازات مرگ به دست ديکتاتور  .بود          

ّ                                                             نکتۀ شايان توج ه اينکه اين دو گزارش در وهله ای خطير از تاريخ روابط ايران و               
              ّ                                      در اين برهۀ حس اس انتقاد روزنامه های فرانسه از حکومت . فرانسه تهيه شده است 

رضاشاه در برانگيختن خشم مقامات ايرانی و به کدورت کشاندن روابط بين دو 
                                       ّ   کتۀ ديگر اينکه سفارت فرانسه در تهران مد تی ن. کشور در اوج خود به سر می برد

به همين جهت اين دو گزارش به قلم کاردار فرانسه برای  ٬بدون سفير مانده بود 
اسناد مزبور اکنون در بايگانی . مقامات متبوع کشورش تهيه و ارسال شده است 

 -        :PERSE.NO 107/وزارت امور خارجۀ فرانسه در پاريس به نشانی   
1940 1918  :  ASIE  :نگهداری می شود. 

]١ [  
 نمايندگی جمهوری فرانسه  
 در ايران   
 

 فوريه  ٢٤: تهران
        ٢٣: شماره

 
 کاردار فرانسه در ايران ٬کالرک : از
 جناب آقای وزير امور خارجه: به 
 

 وزير دارايی ٬مرگ علی اکبر داور :موضوع 
 

                                  ّ  ی ايران محافل سياسی اين کشوررامتأث ر وزيرداراي ٬مرگ ناگهانی علی اکبرداور
 .                    ّ                           عنوان تنها شخصيت مؤث ردربين وزراء به حساب می آمد اودراين محافل به. نمود
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                 ّ                به اندازه ای اهمي ت پيدا کرده بود  ٬باگذشت زمان  ٬  ّ                           فع اليتهای داور در نظام پهلوی 
ت دوستان و داور با درايت تمام توانس. که منزلت او از رئيس الوزرا نيز مهمتر بود

 .همکاران مبتکر خود را در سمتهای عالی ادارات کشور قرار دهد
برای همۀ افراد بلند پايه و سياسی ايران روشن بود که داور از اعتماد و اطمينان 
ّ                                                           کامل خاص  رضاشاه برخوردار است به طوری که در هيئت دولت تمام افکار و         

 .رسيدتصميمات وی بدون چون و چرا هميشه به تصويب می 
ّ           سازماندهی وزارت دارايی به وی امکان می داد تا وی به نحوی حق  نظارت بر                                                           

از زمان پيدايش شرکتهای . هزينه های ساير وزارتخانه های ديگر داشته باشد
شهرسازی و غيره همۀ آنها تحت نظر  ٬مدرسه  ٬سدسازی  ٬آبياری : دولتی ازجمله

. بدون نظرعلی اکبر داور اداره نميشد وزارت دارايی اداره ميشد و اموراين شرکتها
ّ                         نقش وی آنقدر مورد توج ه مسئوالن مهم  کشور بود که همه از خود  ٬به همين جهت              ّ                     

                                  ّ                                     سؤال ميکردند آيا در اثر وظايف متعد دی که به عهده دارد يا بی احتياطی های 
 زمينۀ سقوط وی فراهم نخواهد آمد؟ ٬                          ّ             سياستهای مالی که تاکنون ات خاد کرده است 

من چندين بار در گزارشهای قبلی خود عقايد و سياستهای اين شخصيت با نفوذ 
ّ                                                              ّ ايران را به اط الع آن مقام محترم رسانده بودم و خاطرنشان نيز نمودم که تا چه حد                
              ً                                                        افکار وی ظاهرا  با عقايد عمومی جامعه ايران سازگار نيست و خطرناک به نظر 

 . می آيد
 ٬ت بسيار دشواری قرار گرفته بود؛ از يک سو وزير دارايی ايران در يک وضعي

رضاشاه به  ٬ميبايستی جوابگوی هزينه های سرسام آور دولت باشد؛ از سوی ديگر 
ّ   او اجازه نمی داد تا وسايل تهيۀ ارز مورد نياز برای هزينه های دولت را ميس ر                                                                        

ّ       نه  ميتوانست به گرفتن وام از خارج تن دهد و نه برايش ميس ر بود . سازد از ذخائر                                                       
 .           ّ           طالی بانک مل ی بهره جويد

تأمين هزينۀ دولت که از طريق تبادالت تجاری و عايدات شرکت نفت ايران و 
    ّ  البت ه .                                    ّ        تنها منبع درآمدی بود که وی به آن ات کاء داشت ٬انگليس به دست می آيد 

عايداتی را که شرکت نفتی مذکور به دولت ايران ميپردازد از سال گذشته به طور 
سی افزايش يافته است ولی نبايد فراموش کرد که اين افزايش با آهنگ محسو

در  ٬بنابراين . هماهنگی نخواهد داشت ٬سريعی که هزينه های دولت افزايش مييابند
سياسی و فرهنگی خود را به روی  ٬که درهای اقتصادی  ٬کشوری چون ايران 

ّ        ّ ترق ی و تجد د گشوده است و سعی دارد تمام محس نات تجد   د را داشته باشد و بخش    ّ       ّ                              
عمدۀ درآمد آن برای خريد تسليحات و ماشين آالت و استخدام کارشناسان اروپايی و 
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به يقين تمامی اين امور  ٬انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی به مصرف می رسد 
    ّ                                        البت ه می دانيم که رضاشاه در مورد خواسته های . بايد با ارز خارجی پرداخته شود

نشان نمی دهد و فرمانهای او غيرقابل تغييرميباشد؛ از اين روعلی خود انعطاف 
اکبر داور هرگز نميتوانست خود را به خطر بيندازد و ازرضاشاه تقاضا کند از 

 .هزينه های دولت بکاهد
داور وظيفۀ خود می دانست مشکالت و سختيهای مانع رسيدن به اهداف خود را به 

ّ             هر نحوی که شده حل  و فصل نمايد مارس به پايان  ٢١بودجۀ سال گذشته که در  .                
نظارت بر ارزهای خارجی و ثابت کردن . ميرسد بالغ بر يک ميليارد لایر بود

ً تقريبا  (برابر يک ليره استرلينگ لایر در ٨٠خودسرانۀ ارزش  بيشتر از %  ٣٠      
ّ           حد اقل  روی کاغذ  ٬به وزير دارايی ايران امکان داد تا ) ارزش واقعی توازن  ٬  ّ  

ّ                   ً              ام ا چنين اقدامی قطعا  ارزهای خارجی . دات و هزينه های دولت را برقرارسازدعاي  
افزايش قيمت کاالهای ايرانی  ٣٠%را در بازار داخلی با کمبود مواجه ميکرد و 

 ٬با وجود تمام اين فشارهای شديد  ٬از طرف ديگر . صادرات کشور را فلج مينمود
 ٬از جمله خارج شدن سرمايه ها : بات                                        ّ برای دولت ايران غيرممکن بود از تمام تقل  

 .فروش قاچاق ارز و غيره جلوگيری کند
يک  ٬در نخستين مرحله  ٬برای اصالح اين نابسامانيهای مالی  ٬علی اکبر داور 

تنها کشور روسيه با ايران يک  ٬تا اين زمان .         ّ                    سياست فع االنۀ موازنه پيش گرفت
 .لص داشت که آلمان به آنها پيوستقرارداد تبادالت اقتصادی برپايۀ ميزان خا

آلمان يک قرارداد تهاتری با ايران منعقد ساخت که اين قرارداد آغاز ناگهانی توسعه 
اصل مطلب اين بود که  ٬آن پساز. ايران محسوب شدو رونق تجارت آلمان در

اين کشور کاال عوض ازبه ايران ميبايستی در کشورهای خواهان فروش کاال
 .ندخريداری کن

ّ                 علی اکبر داور با دادن امتيازهايی به طور منظ م به کشور آلمان  اميدوار بود بازار  ٬                                          
ّ              بسيار زود متوج ه شد که چنين  ٬معذالک . رقابت رادر کشورش به وجود آورد              

با  ٬ايران  ٬در واقع .                 ّ                                   سياستی امکان تحق ق راه حلهای مورد نظرش را نخواهد داد
همچنان يک کشور  ٬ورد بهره برداری قرار نداده وجود تمام منابع طبيعی ای که م

 .فقير باقی مانده است
ّ                                                 به مد ت ده سال هيچ توج هی به توسعۀ کشاورزی نمی شد در صورتی که به احداث                 ّ     
              ّ                                                         کارخانجات متعد د و خطوط راه آهن سراسری مبادرت کردند که اين دو اقدام بخش 

ّ                                             مهم ی از منابع بودجۀ کشور را به خود جذب ميکرد؛ غ يرممکن به نظر می رسيد   
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                              ّ                                        که يک روزی کاالهای ايرانی به حد  کافی افزايش يابد تا سياست مبادالت تجاری 
 .به دولت ايران امکان دهد توازن صادرات و واردات خود را برقرار سازد

ّ                      علی اکبر داور تالشهای مهم ی جهت توسعۀ کشت پنبه  گندم و بهره برداری  ٬                       
 .نتيجه فوری کسب نکردازکارخانجات انجام داد؛ ولی 

ّ                        دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران متعه د شد که کشورش در آينده                                         
ّ            حت ی داور اجازۀ فروش مقدار قابل توج هی گندم به . محصوالت ايرانی وارد کند                                ّ  

شايد اين امر . آلمان صادر نمود که اين فروش باعث کمبود گندم در سيستان شد
 .مرگ وی را نيز درپی داشت  ٬سرانجام  ٬د و يکی ازعلل عزل وی از وزارت بو

م برای بهبود بخشيدن به نابسامانيهای مالی کشور  ّ                                               در مرحلۀ دو  وزير دارايی  ٬          
                         ّ                                              نظارت بر شاخه های اصلی فع اليت بازرگانی را به اجرا درآورد تا از فرارهای 

. کنداحتمالی ارزهای خارجی جلوگيری کند و منابع جديد مالياتی مطمئنی نيز پيدا 
که  ٬در آغاز به منظور انحصار صادرات و واردات به ايجاد شرکتهای دولتی 

ّ                                     بخش مهم ی از سرمايه های آنها را دولت می داد  به زودی معلوم . اهتمام ورزيد ٬      
در اثر نبودن مديريت . شد که اين شرکتهای انحصاری کارآيی رضايتبخشی ندارند

ری بر آنها حکمفرما شد و آن نابسامانی غيرقاب ٬شايسته و وظيفه شناس  ّ                            ل تصو      
 .شرکتها به حال خود رها شدند

تالشها و توانمندی خود قادر  ٬باهمه درستکاری بيچون و چرا  ٬علی اکبر داور 
نبود به تنهايی از نزديک بر نهادهای مختلفی که به وجود آورده بود نظارت داشته 

هر روز . گی مواجه شدشرکت ساختمان نخستين شرکتی بود که با ورشکست. باشد
     ّ  به عل ت  ٬برای مثال . در گوشه و کنار اين سرزمين فاجعه و سروصدايی پديد ميآمد

 ٬عدم پيشبينی در ورود وسايل تخليۀ اتومبيل از يک کشتی باری در بندر شاهپور 
روز کشتی حمل اتومبيل را در بندر مذکور نگه  ٩شرکت واردات اتومبيل مدت 

آنها را  ٬شرکت نامبرده  ٬تخليۀ اتومبيلها صورت گرفت    ّ           حت ی هنگامی که. داشت
دستگاه از آنها  ٦٠روی يک اسکله بارگيری شناور رها کرد که با وزيدن تندبادی 

 .به ته دريا فرو رفتند
                        ً    موقعيت وزير دارايی ظاهرا  در  ٬با وجود تمام اين حوادث و نابسامانيهای مالی 

ّ             ی بارها اعالم ميشد؛ ام ا اندکی بعد مغضوبيت و. معرض خطر قرار نگرفته بود                     
 ٬وانگهی . مورد تکذيب قرار ميگرفت به طوری که ديگر کسی به آن اعتنا نداشت

بايد اذعان نمود که شخصيت برجسته ای وجود نداشت که بتواند جايگزين داور 
اقتدار و نفوذ وزير دارايی ايران با خصلت خود بزرگ بينی  ٬به همين  جهت . باشد
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 .ايران سازگار نبود پادشاه
رضاشاه وزير دارايی خود را به  ٬روز نهم فوريه حدود ساعت چهار بعداز ظهر 

گفته می .                            ّ                                   کاخ احضار ميکند او را به عل ت نااليق بودن مورد سرزنش قرار می دهد
اين يار ديرينۀ سلطنت خود را به حبس تهديد  ٬علی اکبر داور  ٬شود که رضاشاه 

                         ّ                               ايی ايران از اين امر متأث ر ميگردد و با اندوه بسيار عازم وزير دار! کرده است 
 .هيجان شگفت آوری بر ادارات دولتی حاکم می شود. منزل خويش می شود

ّ             تحم ل عزل برايش  ٬                     ً              ّ                علی اکبر داور چون قبال  از رضاشاه محب ت زياد ديده بود    
ز منزل خود ا ٬او برای رهايی از اين تحقير رضاشاه . سنگين و دور از انتظار بود

با تلفن از شرکت انحصارات درخواست نمونۀ ترياک برای آزمايش درصد مرفين 
 ٬پس از اندکی گفتوگو با همسر خود  ،طبق روال هميشگی ٬او شب . آن می کند

 وارد دفتر کارش می شود و در
ّ             صبح روز بعد همسرش متوج ه می شود که . آنجا به حيات خود پايان می دهد                      

دفتر قفل استشوهرش از شب گذش ِ             ته از دفتر کار خود بيرون نيامده و در  چون .                                    
ّ          فورا  به پزشک اط الع می دهد ٬داور را صدا ميزند و جوابی نمی شنود  وقتی .     ً          

چند دقيقه ای به هوش . پزشکان به منزل داور می رسند او هنوز در قيد حيات است
 .می آيد و سرانجام برای هميشه چشم فرو ميبندد

ّ           ا به مردم بقبوالند که وزير دارايی در اثر يک حمل  قلبی جان دولت ميکوشد ت                                              
ّ                     ً                     سپرده است ؛ ام ا خبر خودکشی او فورا  در همه جا پخش می شود تا يکی دو روز .              

رضاشاه دستور داده بود که هيچ . خبر مغضوب شدن داور پنهان نگهداشته شد
 ٬وزراء ايران مراسم رسمی ای برای داور برپا نشود ولی در اثر دخالت رئيس ال

نظاميان بلندپايه  ٬هيئتهای سياسی  خارجی . رضاشاه از تصميم خود صرفنظر کرد
و شخصتيهای سياسی دور و نزديک با داور در مراسم ترحيم او در مسجد 

با همۀ اينها به مطبوعات ايران دستور داده شده بود که . سپهساالر شرکت کردند
                                    ّ  نه قدردانی از او  به چاپ نرسانند؛ حت ی هيچ تفسيری در مورد مرگ داورو هيچگو

معاون سابق ) Bader"  (بدر”                      ّ                    زمانی که مجلس شورای مل ی ايران برای انتصاب 
نه رئيس مجلس و نه  ٬وی به عنوان کفيل وزارت دارايی تشکيل جلسه داد 

 !نمايندگان نام داور را در نشست خود به زبان نياوردند
داور بر جامعه سياسی ايران حکمفرما يک دوره اضطراب و وحشت درپی مرگ 

 .شد
فروهر سفير ايران در  ٬پليس عدۀ زيادی را دستگير کرد که يکی از آن افراد 
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شاهزاده . پس از هشت روز بازداشت در زندان نظامی آزاد شد ٬او . پاريس بود
تعداد زيادی از . وزير سابق دارايی نيز به سرنوشت فروهر دچار شد ٬فيروز 

ّ           سياسی رده پايين به علل مختلف و در کل به علل نامشخ ص رسمی به شخصيتهای                                                  
 .زندان افتادند

ّ            مسل م است که همکاران و همپايه های داور از مرگ وی تأس ف ميخوردند  ولی  ٬   ّ                                               
                                                                       ّ  تودۀ ايران چندان تحت تأثير خودکشی وی قرار نگرفت ؛ زيرا او را بانی و مسب ب 

 .می دانست افزايش عوارض و برقراری سياست انحصارات
اشتباهات علی اکبر داور در کجا بود؟ واضح است که وی تنها وزير شايستۀ کابينه 

                  ً                                            در کار سريع و فورا  تصميم گيرنده بود و به تصميمات خود جامۀ عمل . بود
                                            ً                   قاطع بودن درکار باعث شده بود که اروپاييان کال  با وی به مذاکره و . ميپوشاند

        ّ                                     داور مزي ت ويژه ای نسبت به ساير همکاران خود و  ٬افزون برآن . معامله بپردازند
  ّ                                                                              حت ی ايرانيان داشت و آن اين بود که می دانست آنچه را نميخواهد و يا نميتواند با آن 

امری که در بين ايرانيان به ندرت  ٬موافقت نمايد بدون هيچ مشکلی رد ميکرد 
ز ويژگيهای همه ا ٬پشتکار  و وفاداريش به شاه  ٬شرافت . مشاهده می شود
 .انکارناپذير او بود

کشور ايران يکی از شخصيتهای پرنفوذ و برجستۀ خود را از دست  ٬با مرگ داور 
چه کسی با تمام اين ويژگيها و : اکنون سؤالی که مطرح است اين است . داد

ّ                             محس نات ميتواند جايگزين او شود؟  که اکنون کفالت وزارت  ٬معاون وی “ بدر”  
ل کرده اند دارايی را به وی  ّ            محو  دارای هيچ يک از خصوصيات داورنيست  ٬  

         ّ                       او فقط مد تی را در اين وزارتخانه . واستعداد شايستگی چنين سمتی را نيز ندارد
وظيفه ای  ٬وانگهی . سپری خواهد کرد و به خواستهای آلمانيها نيز تن خواهد داد

ی که علی اکبر خارج از توان اوست ؛ زيرا مسائل مال ٬را که به وی سپرده اند 
 . داور پشت سر خود گذاشت بسيار پيچيده و مشکل است

ليره استر لينگ مبلغی  ٠٠٠/٠٠٠/٤اکنون کميسيون ارز تصميم قاطع گرفته   
هرچه زودتر بايد بودجۀ سال آينده . بيشتر از  آنچه را در اختيار دارد پرداخت کند

شاه بستگی دارد که هنوز         ّ                            آنچه مسل م است تمام اين مسائل به امر . تعيين گردد
 .خواسته های وی روشن نيست 
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 نمايندگی جمهوری فرانسه                     ١٩٣٧آوريل  ٢١: تهران
 در ايران                                           ٤٧: شماره

 
 

اوضاع   - انعکاس مرگ علی اکبر داور بر سياست اقتصادی ايران : موضوع 
 اقتصادی ايران مالی و

 
 
 ،  کاردار سفارت فرانسه در ايران ) Clarac(کالرک : از  

 آقای وزير امور خارجه ٬عاليجناب : به 
 

ّ                  فوريه به اط الع آن مقام محترم  ٢٤مورخ  ٢٣همان طوری که در گزارش شماره            
مرگ علی اکبر داور در دستگاه دولتی ايران نابسامانيهايی به وجود آورد  ٬رسانيدم 

وزارت  ٬          ّ               که شخصی فع ال و پرکار بود  ٬داور . ه هنوز اين وضعيت ادامه داردک
بدون .                                                    ّ             دارايی را از زمان انتخاب شدنش به اين مقام به طور جد ی اداره ميکرد

برای تمام ناظران . سياستهای اقتصادی او خيلی غيرمحتاطانه بودابتکارات و ٬شک
ه به اجرا درآمدن برنامه های وی منجر آگاه بر مسائل ايران به خوبی آشکار بود ک

سقوط وی را درپی خواهد داشت با  ٬به بروز بحران خواهد گرديد و  در نهايت 
وجود اين هيچ کسی فکر نميکرد که اين بحران به سرعت و با چنين وضع اسفناکی 

 .به وقوع خواهد پيوست
ميگذرد  مرگ اسفناک اين شخصيت برجستۀ حکومت رضاشاهنزديک به دوماه از

اين رويداد يکی از مهمترين . نتايج اين واقعه پی می بريم و اکنون به اثرات و
قياس با علی اکبر در ٬تيمورتاش. حکومت پهلوی اثر گذاشتوقايعی است که بر

افکار پادشاه ايران بود و بدون شک بيشتر دراز قدرت بيشتری برخوردار ٬داور 
با چنين مشکالت پيچيده ای که  ٬خودر زمان اقتدارد ٬نفوذ داشت ؛ ولی وزير دربار

 .روبه رو نبود ٬در برابر داور وجود داشت 
يک .                  ّ                                  ّ                 سازمان اداری و فع اليتهای صنعتی ايران هنوز تا اين حد  گسترش نيافته بود

که بدون شک يک کشور ثروتمند به  ٬چنين پيشرفتی برای کشوری چون ايران 
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م جمعيتی و بهره برداری ازمنابع ثروت خود با حساب ميآيد ولی به لحاظ تراک
 ٬بنابراين .                ّ        امری خطرناک تلق ی ميگردد ٬کمبودها و نارسايی هايی مواجه است 

ّ                                                         درچنين موقعيتی حل  و فصل مسائل مالی دولت و جواب دادن به تمام نيازهای مالی                  
راتی که از طرف مقام سلطنت تعيين می شود  ٬ ّ                                        آن هم با رعايت اصول و مقر                          ٬ 

 .درحقيقت کارساده ای نبود
داور ميبايستی سازمانهای اداری دولت را از فضای فرصت طلبی و  ٬درعوض 

خارج ساخته آينده نگری توسعۀ آتی کشور  ٬مردم ايران ميباشدکه گريبانگير ٬رکود 
 .را در برنامه ريزی های خود بگنجاند

و دوگانگی عجيبی که                                                    ّ من اغلب اين فرصت را به دست می آورم تا در مورد تضاد  
شاه به طور مدام . شاه ايران در مورد وزير اقتصاد خود داشت با داور صحبت کنم

از وزير خود ميخواست که پول و ارز خارجی بيشتری برای دولت فراهم نمايد؛ 
داور براين باور بود . ولی برای اين کار امکانات الزم را به وی تفويض نمی نمود

مکان افزايش شديد توليدات کشور ميتوان اينگونه مشکالت که با تکيه بر روی ا
شخص داور بود که دولت را به سوی سياست قراردادهای . پيچيده را حل کرد

 .هدايت نمود) تهاتری: «  )clearingکليرينگ«
ّ           کشور آلمان را يک طرف تجاری مناسب و متعه د می دانست ٬علی اکبر داور  او .                                       

کشور  ٬ی و کاالهايی را که ايران به آنها احتياج داشت معتقد بود ماشين آالت صنعت
ليه به اين کشور دراختيار ايران قرار خواهد داد ّ                                              آلمان در ازای قول تحويل مواد  او    ّ                             .

در  ٬و به ويژه  ٬ديگر مجبور به گرفتن وام از خارج نخواهد بود  ٬بدين ترتيب 
مسئله ای که او را دچار  چنين حالتی ديگر وی ناگزير نخواهد بود با شاه در مورد

 .عصبانيت ميکند سخن به ميان آورد
بايد گفت اين نوع وام غيرمستقيم از وام ديگری خطرناکتر و زيان  ٬با وجود اين 
ل . آورتر است ّ   در مرحلۀ او  چنين معامله ای اقتصاد ايران را از مزايای رقابت  ٬          

م . بين المللی محروم می سازد ّ   در مرحله دو  مانند يک وام معمولی  ٬ اين معامله ٬          
عمل نميکند و پرداخت وام به صورت مالی را به صورت  ٬که مالی ساده ميباشد

ّ                             ارزی در آينده شامل نمی شود بلکه توليدات کل  کشور را زير عالمت سؤال ميبرد                                           .
ليه نباشد  ّ           درحالتی که کشور ايران قادر به تحويل مواد  او   ٬طرف مقابل قرارداد  ٬                                        ّ  

خود ميداند که ايران به آن اجازه بدهد تا به طور مستقيم منابع و    ّ حق   ٬بدون شک 
خود توليد و  ٬    ّ                                                        مواد ی را که دولت ايران قادر به توليد و تحويل آنها نبوده است 

 .برداشت کند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٦٦                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

، که در  )Smend(سياست آلمان در قبال ايران و براساس سخنان دکتر اسمند 
ّ    گرديد و اينجانب آن را به اط الع  حضور رئيس هيئت سياسی کشور ترکيه ايراد                           

به وضوح نشان می دهد که دولت آلمان يک چنين برنامه ای را  ٬شما رساندم 
با استفاده از بحرانهای آتی که در برابر دولت پادشاهی  ٬اميد دارد که درنظر دارد و

 ٬درحقيقت . نفوذ خود را در اين کشور محکمتر کند ٬ايران به وجود خواهد آمد 
که از شتاب دولت آلمان  )J.Husnu(ر اسمند در گفت وگوی خود با جمال حسنو دکت

در جهت گسترش روابط اقتصادی با دولت  ايران و پيش فروش کاالهای مورد 
آيندۀ اقتصادی ايران ”: چنين ميگويد ٬شگفتی نموده بود نياز دولت ايران ابراز

ايران شتابی نداريم ؛آنچه که بسيار نويدبخش ميباشد و ما در روابط خود با دولت 
ّ   پيش از هرچيزی در اينجا اهم يت دارد اين است که سياست مستلزم صبر و تأم ل                                           ّ                          

روزی ثمرۀ اين سرمايه گذاريها و تالشها را به دست خواهيم  ٬سرانجام  ٬ما . است
اين سخنان بدون نتيجه نبود و در ميان افرادی که عالقه مند به برقراری “  .آورد

 .ستها بودند بازتاب و تبليغات جالبی داشتاين سيا
شتاب داور . سياست اقتصادی علی اکبر داور افزايش سريع توليدات بود ٬بنابراين 

در اين راستا باعث شد که او در برخی از بخشهای صنايع دست به برقراری 
 .انحصارات دولتی بزند

د و کيفيت آنها را نيز بر حجم توليدات بيفزاي ٬از اين طريق  ٬وی اميدوار بود که 
 انداختن سرمايه های هنگفتی که دراوبر اين گمان بود که با به کار. افزايش دهد

که سرمايه های خصوصی توليدی بزرگی راشرکتهای صنعتی  دارد ميتوانداختيار
قادر به راه انداختن آنها نيستند داير کند و به صورت اقتصادی مناسبی از آنها بهره 

) Belin(به کار بستن رهنمودهای بلنازداورعلی اکبر ٬طرف ديگراز. يدبرداری نما
ّ  بلن اين رهنمودهای اقتصادی را در طی  . در زمينه مسائل  مالی اجتناب ورزيد                                  

  ّ          عل ت اصلی به .                                    ّ                         مسافرت خود به ايران با رئيس بانک مل ی ايران در ميان نهاده بود
] رضاقلی[ تيمسار دارايی وکه بين وزير رقابتیدرنبستن رهنمودهای بلن را بايدکار

 .جست وجو نمود ٬وجود داشت )              ّ رئيس بانک ملی  (اميرخسروی 
در يک چنين موقعيتی بلن به دولت ايران توصيه کرد که از باال بردن نرخ ارزش 
لایر که به دنبال اعمال سياست يکجانبۀ دولت آمريکا در مورد سياست پولی مبتنی 

و اين کشور در بازارهای جهانی و در جهت بهره برداری )  bimetallist(بر دو فلز
استفاده کند؛ ولی داور از  ٬به  وجود آمده بود )  standard gold(  از ذخاير فلز سفيد

 .استفاده نکرد ٬که بدون شک ديگر تکرار نميشد  ٬اين فرصت استثنايی 
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ييافت و پول ايران احتياجات دولت ايران به ارز خارجی با شتاب زيادی افزايش م
ارزش خود را از دست ميداد که شاه برای  ٬     ّ                         به عل ت نداشتن پشتوانه رسمی طال 

. جلوگيری از سقوط ارزش لایر و اوضاع آشفته مالی به وزير دارايی اخطار داد
اين امری است که در برخورد دولتهای . داور به نظارت مبادالت ارزی اقدام نمود

. نابسامان و با قوانين سياست اقتصادی به وجود می آيدغير دمکراتيک با اقتصاد 
ّ                                  قربانی توه ماتی گرديد که به کار گرفتن زور و  ٬افرادمانند بسياری از ٬وی نيز          

 ٬مبادالت ارزی نظارت بر. انسان متبلور ميگردديک چنين زمينه هايی درقدرت در
ّ                          به توس ط تيمورتاش امتحان شده بود ٬قبل از داور تاش در اجرای اين سياست تيمور.      

ّ        به طور غم انگيز و تأس ف آوری  ٬                             ّ        شکست خورد به طوری که بانک مل ی مجبور  ٬                    
 ٬                                                        ّ             شد در بازار آزاد به خريدن ارزهايی که از باجه های بانک مل ی خارج می شد 

 .اقدام نمايد
تصويب قوانين با ٬هرگونه فرار ارزیميکرد که برای جلوگيری ازداور فکر

. شکست تيمورتاش اجتناب ورزدتکرار   ّ             موف ق خواهد شد از ٬حکم مناسب و م
 ٬                      ّ  او برای جلوگيری از تقل ب . در دام دخالت سياست اقتصاد دولتی افتاد ٬بنابراين 

کرد که معادل ارزش ريالی کاالهای مجبورراصادرکنندگان توليدات کشور
پس از گذشت . رند                         ّ                              صادراتی خود را در بانک مل ی به عنوان ضمانت به وديعه بسپا

. طرف  خريدار گرفته اند به بانک اعالم می نمايندآنها ارزهايی را که از ٬شش ماه 
يک چنين سياستی داور را . تجارت آزاد صادراتی را فلج نمود ٬اجرای اين سياست 

 به آنجا کشانيد که شرکتها و انحصارات دولتی و
ی نپاييد که افزايش بی دير. صادرات و واردات رادر دست خود متمرکز سازد

سابقه اين شرکتها و وجود نداشتن مسئوالن کارآمد و صادق اوضاع اقتصادی 
 ٬همه وی را مسئول چنين وضعی می دانستند که . کشور را دچار هرج ومرج نمود

 .خودش نيز قربانی اين نابسامانيهای اقتصادی گرديد ٬سرانجام 
ييم علی اکبر داور در اجرای برنامه اين دور از واقعيت نيست اگر بگو ٬وانگهی 

وی با تکيه . های اقتصادی تا حدودی تحت تأثير افکار و عقايد اجتماعی خود بود
به اين نتيجه  ٬                  ّ                                    بر تجربيات کشور ات حاد جماهير شوروی و حکومتهای فاشيستی 

                                                   ّ                 رسيده بود که قبضه کردن تدريجی تمام بخشهای اقتصاد مل ی از سوی دولت يک 
ّ                ً               به نظر او اين تفک ر و راه حل کامال  با اوضاع کشور . به حساب ميآيدحرکت مثبت                  

ّ                          ايران همسازی دارد؛ زيرا کشور ايران فاقد متخص ص و شيوه های جوامع صنعتی                                             
او نميتوانست برطبق خواسته های شاه برای توسعۀ اقتصادی  ٬بدين ترتيب . است
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 .          ّ                                    کشور به فع اليتها و ابتکارات بخش خصوصی تکيه کند
بدين معنا که به او ميگفتيم  ٬مانی که سياست وی را زير عالمت سؤال ميبرديم ز

اعمال چنين سياستی پيشه وران را به نابودی می کشاند و برخی از منابع مالی که 
داور در جواب ميگفت که  ٬از ماليات بردرآمد حاصل می شود از بين می رود 

د و همين موضوع نيز درمورد سرنوشت واسطه های تجاری برای وی اهميتی ندار
 ٬آنان بهتراست که بروند کشت کنند و. مالکان اموال غيرمنقول نيز صادق ميباشد

 .به افزايش توليدات کشور کمک کنند ٬از اين طريق 
داور ميگفت که تالش مينمايد تا با دادن امکانات مناسب به طبقه روستاييان وضع 

را از حرص و طمع و گزند واسطه ها زندگی و کارشان را بهبود بخشد و آنان 
 .محافظت نمايد

اين گزارش کوتاه نشان ميدهد که علی اکبر داور يک طرح کامل و جامع را در سر 
    ّ      ّ البت ه مفاد  . می پروراند و با پشتکار قابل تحسينی اين طرح را دنبال ميکرده است 
خود دچار  اين طرح قابل بحث است و نميتوان گفت که وی در اجرای برنامه های

شکست شده بود؛ زيرا در طرح برنامه فرصت الزم جهت تصحيح اشتباهات 
اجرايی خود را که به مرور زمان آشکار می شدند و خود وی نيز اين اشتباهات را 

 .پيدا نکرد ٬مشاهده می نمود 
بايد بپذيريم  ٬به هر صورت و گذشته از انتقادی که ميتوان نسبت به عقايد او داشت 

از . وزيردارايی به افراد و کارمندان فاقد صالحيت و بی تجربه اتکا داشت  که اين
داور  ٬                                 ّ                 بی صبری و عجله شاه ايران برای تحق ق خواسته های خود  ٬طرف ديگر 

 .را در تنگنا و وضعيت نامساعدی قرار داده بود
او فردی . وزير دارايی شخصيت دلنشينی داشت ٬به رغم اين اشتباهات و کمبودها 

داوربا شهامت بود و انديشه . صادق و بسيار وطن پرست بود ٬ ّ               ع ال و پويا درکارف
ميان هيئت وزيران از چنان نفوذی برخوردار بود که بدون . ای باز و روشن داشت

او می دانست چگونه و به طور . موافقت وی هيچگونه تصميمی گرفته نمی شد
داور وقتی  ٬افزون برآن  .سريع موضعگيری نمايد و درموضع خود پابرجا بماند
 .که قولی می داد هميشه بر سر قول خود وفادار می ماند

 
ّ                           از اين نظر ميباشد که مرگ داور به طرز تأس ف آوری در صحنۀ سياست کشور                                         

ترس و وحشت ناشی از مرگ وی در ميان همکاران وی . ايران احساس ميشود
ليتی را بپذيرند و تصميم چنان اثری گذاشته که وزيران جرئت نميکنند کمتر مسئو
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ّ                                      گيری در مورد ساده ترين و کم اهم يت ترين امور را از اين کميسيون به آن                                
قبل از عزيمت رضاشاه  ٬بدين ترتيب هرچند بودجۀ سال . کميسيون حواله ميکنند

به جنوب به تصويب مجلس رسيده بود ولی هيچ هزينه ای تا مراجعت شاه به تهران 
نين وضعيتی بيش از يک ماه پرداختها را دچار تأخير پرداخت نگرديد و يک چ

برای پی بردن به حالت وحشتی که در دولت ايران حکمفرماست به نمونه . کرد
                                 ّ                                       های بسياری ميتوان اشاره کرد که فع اليتهای دولت را فلج نموده است و برکندی 

 .            ّ     ّ                                      پرسابقه و سن تی فع اليتهای وزارتخانه های ايران افزوده است
که  ٬                ّ                         ميتوانيم خطوط کل ی توسعۀ اقتصادی ايران را  ٬از بروز اين واقعه  اکنون پس

واکنش شاه در قبال اين واقعه بسيار . مشاهده کنيم ٬مقام سلطنت ترسيم نموده است 
                                                      ً          شديد بود و همين واکنش شديد موجب گرديد که وی موضعی کامال  متضاد با 

کند که همين امر تمام تالشها                                            ّ   سياست برنامه ريزی شده از سوی مرحوم داور ات خاذ
بدون اينکه کارهای مرحوم داور  ٬رضا شاه . و کارهای نيمه تمام وی را برباد داد

را مطالعه و بررسی نمايد و بدون اينکه نکات مثبت برنامه های او را درنظر 
                                             ً                     دست به تغيير دادن سياست اقتصادی ای زد که قطعا  زيانهای مالی هنگفتی  ٬بگيرد 
 .خواهد آوردبه بار 

 
 بازگشت به تجارت آزاد - ١

 
ّ            برنامۀ ايجاد شرکت انحصاری يک نارضايتی عمومی در ميان قشر تج ار به وجود                                                           
                                                            ّ                    آورد؛ زيرا چنين سياستی منابع درآمد و در نتيجه امکان ادامۀ فع اليت آنها را ازميان 

. د              ّ                            شکايت های متعد دی به دربار شاهنشاهی ارسال ش ٬دراين راستا . برميداشت
رسواييها وهرج و مرجی که درپی اجرای برنامه اين انحصارات به  ٬افزون بر آن 

به اين سياست اقتصادی لطمه وارد ساخت ؛ هم اکنون  ٬بيش از پيش  ٬وجود آمد 
 . تخريب آنها ادامه دارد

لين سازمان انحصاری  ّ                    او  ّ                    شرکت کل  ساختمان با سرمايه  ٬  ميليون لایر بود که  ٣٠٠      
يا فاقد  ٬قراردادهای ساختمانی کمر خم کرد زيربارکه در ٬اين شرکت .تعطيل گرديد

ّ                                                           کارکنان متخص ص بود و يا اينکه کارکنان آن فاسد بودند که جملگی اين عوامل             
                                               ً                     سبب شد که اين سازمان خيلی زود ورشکسته شد و اصوال  قادر نبود ساده ترين 

لين رئي. کارها و عمليات را به درستی انجام بدهد ّ        او  س آن يک فرد کلدانی به نام  
 .جمال بود که اکنون در زندان به سر ميبرد
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از جمله صادرات پنبه و واردات  ٬                                ّ   شرکت مرکزی که انحصار کاالهای متعد دی 
به تدريج از  ٬الستيک چرخ ماشين و لوازم يدکی را در دست داشت  ٬اتوموبيل 

ّ      ّ                      اهم يت فع اليت هايش کاسته می شود         ّ          دوران فع اليتش عدم                   ّ اين شرکت نيز درطی  .   
کفايت و صالحيت خود را به درستی نشان داد؛ بدون اينکه امکانات پذيرش و 

اقدام به خريد تعداد زيای اتومبيل و کاميون  ٬تحويل بنادر کشور را در نظر بگيرد 
از آمريکا نمود و از آنجا که اين شرکت امکانات تخليه اين کاالها را از کشتی به 

دن قطعات ماشين و يا راه اندازی اين اتومبيلها و کاميونها را اسکله و سوار کر
در ابتدا بازار ايران . سرانجام با مشکالت بسيار زيادی روبه رو گرديد ٬نداشت 

 ٢٣                ً               همان طوری که قبال  در نامۀ شماره  ٬سپس . دچار کمبود الستيک اتومبيل شد
ّ                             به اط الع آن مقام محترم رسانيده ام  گاه اتومبيل در آبهای بندر دست ٦٠در حدود  ٬    

کاميونها . ماهها و سالها در آنجا باقی خواهند ماند ٬بدون شک  ٬شاهپور افتاده و 
بايد با يک نوع روغن مخصوص راه اندازی شوند که بدون آن غيرممکن است کار 

و کارخانۀ توليد کنندۀ آنها نيز ضمانت به راه انداختن شان را قبول نکرده  ٬کنند 
ّ                       بايد به اط الع برسانم که نزديک به  ٬انجام سر. است دستگاه اتومبيل از نوع  ١٠٠         

دولوکس از دوماه پيش بدون هيچ محافظتی در اطراف مغازه )  chryslers(کرايسلر
شروع کرده اند  ٬که دچار کمبود چوب هستند  ٬های بوشهر افتاده اند و مردم محل 

فراد فقط به کندن چند تکه چوب اين ا. به کندن چوبهای  صندوق محافظ ماشينها
اين  ٬                                                 ً           ّ         بسنده نخواهند کرد؛ اين خطر وجود دارد که اگر سريعا  تدابيری ات خاذ نشود 

 .اتومبيلها از بين خواهند رفت و ديگر امکان فروش آنها وجود نخواهد داشت
        ّ                                                            اکنون فع اليتهای شرکت مرکزی محدود به ثبت سفارشات فروشندگان اتومبيلها 

شرکت .  درصد دريافت ميکند٥از اين طريق مالياتی بالغ بر محدود شده و 
انحصاری آبياری نيز منحل اعالم شد و همين سرنوشت هم گريبانگير شرکت 

ّ  هيئت ترک در طی   ٬در ضمن . خواهد شد ٬        ً          که جديدا  داير شده  ٬انحصاری فرش               
ابوزان با                                                               ّ    مذاکراتش با دولت ايران بر سر موافقتنامۀ حمل و نقل و همچنين جاد ۀ طر

مخالفت دولت ايران در مورد احداث يک شرکت جديد حمل و نقل ميان تهران و 
يک مقام مسئول وزارت دارايی اعالم نمود که . مرز ايران و ترکيه روبه رو گرديد

  .                                     ّ                  سياست جديد شاه مخالف دخالت دولت در فع اليت های تجاری است
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 پايان سياست پرداخت وام - ٢

 
 ٬بدون ترديد  ٬هت تشويق افراد برای ايجاد شرکتهای صنعتی و ج ٬علی اکبر داور

ِ  به بانکهای دولتی دستور داده بود تا به طور   ٬          ّ                 به منظورفع ال کردن گردش پول                                          
. امکانات مالی خود را به کار اندازند و از دادن وام دريغ نکنند ٬هرچه گسترده تر

است بوديم و زيان اين سياست در اينجا نيز باز شاهد بی بندوباری در اجرای اين سي
 ٬به همين دليل . خيلی بيشتر و خطرناکتراز سوء استفاده از سياست تجارت آزاد بود

تمام وامها پس  گرفته شد و دستور رسيد که از واگذاری هرگونه وامی خودداری 
شرکتهای  ٬داور نيز از فروش سهام شرکتهای دولتی سرباز زد که درنتيجه . شود

مايه های دولتی محروم ماندند در حالی که اين شرکتها با کمک دولتی از سر
سرمايه های دولتی تأسيس شده بودند و ادامه حيات آنها به همين سرمايه های دولتی 

 .وابسته بود
که به  ٬اين شرکت . صادق است) Kala(» کاال«اين وضع درمورد شرکت فروش 

اکنون در موقعيت  ٬ميپرداخت کاالهای لوکس و غيره  ٬ليکور  ٬وارد کردن شراب 
 .بسيار ناهنجاری به سر ميبرد

کنسرسيومی برای تأسيس يک کارخانۀ توليد کاغذ در شهر اصفهان به وجود آمده 
اين کنسرسيوم از يک شرکت فرانسوی جهت اجرای برنامه های صنعتی خود . بود

ده شده تقاضای همکاری کرده بود که اينک اين برنامه هم به دست فراموشی سپر
 .است

درصد ضرر  ٢٠اکنون برنامه ريزان اين طرح درصدد هستند که سرمايۀ آن را با 
 .به مصرف برنامه های ديگر برسانند

 
  

    ّ                        توق ف سياست صنعتی کردن کشور   - ٣
 

اين نتيجۀ مثبت را دربرداشت که رضاشاه را در  ٬دست کم  ٬مرگ علی اکبرداور
شهامت و جسارت داور آنقدر نبود که . هدبرابر واقعيت اوضاع وخيم کشور قرار د

کشور ايران قادر نيست هزينه های سرسام آور پروژه های : به شاه مملکت بگويد
ّ      تحم ل کند ٬اقتصادی و صنعتی مختلفی را که برای کشور برنامه ريزی شده است     .
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درنظر گرفتن هزينه های ساختن راه آهن که بخش بسيار  - ١٩٣٧بدون  ٬اين مسئله 
را به خود اختصاص می دهد و يا خريد تسليحات که رقم  ٣٨ی از بودجۀ سال    ّ مهم  

ّ                     قابل توج هی از منابع دولت را  ميبلعد و  يک مجتمع کامل ذوب آهن که قادر بود ١٥       
ّ                لولۀ توپ توليد نمايدو چند کارخانۀ ديگر که دارای اهم يت کمتری بودند  در  ٬                                                  

اين واحدهای صنعتی مورد ترديد  دستور کار دولت بود؛ ولی بازدهی و مفيد بودن
 ٬در همين زمان شاه ايران اعالم کرد که پس از خاتمۀ کار راه آهن سراسری . بود

ساختن راه آهن تهران به تبريز شروع خواهد شد و با مقامات دولت ترکيه جهت 
ّ                                     ات صال اين خط  آهن به خط  آهن دياربکر مذاکراتی صورت گرفته است           ّ  ٬بنابراين .   ّ         

نظر می رسد در حالی که ايران برای ساختن راه آهن سراسری کشور چنين به 
ّ                                    فشار زيادی را از نظر اقتصادی تحم ل نموده است بدون اينکه درجهت تجديد                                 

به برنامه های  ٬نيروهای مالی و اقتصادی فرصتی به خود بدهد؛ درست برعکس 
ی رسد که مرگ چنين به نظر م ٬بدينترتيب  ٬و . صنعتی و اقتصادی خود ادامه داد

رضاشاه را به فکر کردن دربارۀ برنامه های صنعتی و اقتصادی  ٬وزير دارايی 
ّ         سخنان شاه ايران درطی  مسافرتش به جنوب کشور قابل تأم ل ميباشد. سوق داد                               ّ وی .                    

 ٬بعد از اين  ٬گفته که به اندازۀ کافی در کشور کارخانه تأسيس نموده ايم و 
معذالک به رغم . سوی توليدات کشاورزی جلب گردد         ّ                تالشهای مل ت ايران بايد به 

بودجۀ تصويبی کشور با اين گفته ها در تضاد بود؛  ٬منطقی بودن سخنان وی 
درصد افزايش  ٬ ٢٥در مقايسه با بودجۀ سال گذشته  ٬بودجۀ آن سال  ٬درحقيقت 

 .يافته بود
ّ               در اين بودجه مالحظه ميکنيم که اعتبارات قابل توج هی برای تسليحا ت درنظر                                              

ميليون لایر برای ساختن يک کارخانۀ توليد ماسک گاز  ٩گرفته شده است و مبلغ 
بالغ بر  ٬مانند سال گذشته  ٬اعتبارات کشاورزی  ٬در عوض . پيش بينی شده است

 .ميليون لایر ميباشد ٣٠
ميتوان از خود سؤال کرد آيا رضاشاه در گفته های خود صداقت نشان  ٬بنابراين 

يا او نميخواسته با يک چنين سخنانی رضايت خاطر مردم را جلب نمايد؟ می دهد؟ آ
ّ                                       ّ    يا آيا اين سخنان نشان دهندۀ خط  مشی سياسی جديدی است که شاه بعد از تهي ه و                               

  تدوين بودجۀ امسال انتخاب کرده است؟
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 ) تهاتری -   clearing(سياست بازرگانی کليرينگ  -  ۴

 
به گمانم هيچگونه تصميم قاطع و . ظهارنظر کنيم در اين باره هنوز زود است که ا

يک حالت ترديد و بی ثباتی  ٬با وجود اين .                      ّ             روشنی در اين زمينه ات خاذ نشده است 
که از سه  ٬همتای سوئيسی من . در بين دولتمردان ايران در اين باره ديده می شود

تجارت ايران ماه پيش بنا به درخواست دولت متبوع خود در حال مذاکره با وزير 
در ديدار اخيرمان  ٬                                                  ّ       است تا به انعقاد يک موافقتنامۀ بازرگانی تهاتری موف ق گردد 
 .گفت تغييراتی در افکار مسئوالن امور ايران مشاهده کرده است

) Daeniker(وثيقی کفيل وزارت تجارت خواسته که به دنيکر از ٬همتای سويسی من
نوز هم قرارداد تهاتری اساس سياست ، بطور صريح و روشن اعالم نمايد آيا ه

اکنون «: بازرگانی دولت ايران راتشکيل می دهد يا خير؟ وثيقی در جواب ميگويد
ولی من  ٬اين نوع قراردادها رکن اصلی سياست بازرگانی ايران است  ٬بدون شک 

 ».            ّ                                                   نميتوانم مد عی باشم که فردا ما باز هم از اين سياست پيروی نماييم
 

ّ                    است که در يک چنين اوضاع و احوال نامشخ ص و نابسامانی وارد      ً      کامال  بديهی                                     
که به نفع اين کشور  ٬مذاکره با دولت ايران نشويم ؛ ولی قرارداد تهاتری با آلمان 

اعتبارات کاالها رسيده است و چنين اين رابطۀ تجاری به مرز(پيش می رفت 
ّ                                      تالشهايی به هم ت دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران  ٬) صورت گرفت             

 .اکنون به حالت راکد درآمده است
روابط تجاری بين ايران و روسيه از قوانين و قواعد ديگری پيروی ميکند و در 
ميان دو کشور روابط تجاری ديگری به جز معامالت پاياپای نميتواند صورت 

 .بگيرد
گفت وگو با انحصاری  ٬قبل از پيشنهادهای جالب جنابعالی  ٬اما در مورد کشورما 

                                                                     ّ  کردم و پس از دريافت تلگرافی که درآن از من خواسته بوديد از برقراری مجد د 
انحصاری  مقامات ايرانی تا  ٬خوداری کنم  ٬مذاکرات با سفير کشورمان به تهران

ّ      از من به بهترين وجهی تشک ر کرد) Bodar(ورود بودار در من کم و بيش اين اميد .                        
واند شاه را آرام نمايد و از سفير جديدمان در ايران به وجود دارد که اين پيشنهادها بت
 .نحو دوستانه تری استقبال کند

    ً                                                               کامال  روشن است که سياست قرارداد تهاتری به آزادی تجارت لطمه می زند و 
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ً                         چنانچه رضاشاه واقعا  ميخواهد خيالش راحت باشد  بايد اين سياست تجاری را  ٬                   
وی عالقه مند به چنين کاری است و قصد کنار بگذارد؛ شواهد نشان می دهد که 

                                                     ّ                    دارد از سياست تجاری قبلی پيروی نمايد ولی وی بيش از حد  خود را آلودۀ سياست 
تجاری تهاتری نموده است و به همين دليل نميتواند به سهولت اقتصاد ايران را از 

 .اين سياست نجات دهد
محصوالت کشاورزی سال بايد تا جمع آوری  ٬آلمانی  ٬برای بازپرداخت کليرينگ 

آينده صبر کرد؛ زيرا بخشی ازتوليدات آينده ميبايستی به منظورپرکردن و ترميم 
به کار  ٬کسری ای که هم اکنون در بازپرداختهای ايران به کشور آلمان وجود دارد 

 .برده شود
موازنۀ خالص «    ً                                         کامال  بديهی است که برای کشوری مثل ايران سيستم  ٬به هرحال 

امتيازات بهتری ميباشد به شرط اينکه دولت ايران بتواند محتاطانه از آن  دارای» 
فکر ميکنم که اين دورۀ بی ثباتی فعلی سپری خواهد  ٬بنابراين . بهره برداری نمايد

ّ                              شد؛ ام ا تا زمانی که يک شخصيت قابل و که دارای قدرت  ٬کارآمد و با اراده      
همۀ اينگونه مذاکرات با دولت  ٬پر نکند داور را جای علی اکبر ٬تصميم گيری باشد

ّ    بيم آن است که نه تنها از اهم يت  ٬به همين دليل . ايران بسيار مشکل خواهد بود                            
    ّ        البت ه سياست . اين سياست در ايران توسعه يابدبلکه باز ٬کليرينگ آلمان کاسته نشود 

ميان  به اين جهت هم تالش چندانی برای ازاقتصادی تهاتری ملموس ميباشد و
ّ                                     برداشتن آن نمی شود؛ چون يک راه حل  ساده و بدون زحمت برای تجارت به نظر                                  
ميرسد؛ مهمتر اينکه اين روش به مزاج مسئوالن امور اقتصادی کشور ايران 

ّ                                                     آنان با توس ل به اين سياست ديگر مجبور نيستند با پادشاه ايران در . سازگارتر است           
ذاکرات جديدی که بر ايشان نتيجۀ خطرناکی متهيۀ ارز خارجی و ٬مورد گرفتن وام 

چنانچه نمايندگان دولت آلمان بتوانند از اين نقطۀ ضعف . گفت وگو کنند ٬دربردارد 
قادر خواهند بود منافع هنگفتی را  ٬بدون ترديد  ٬روحی مسئوالن ايرانی سود جويند

 .از اين کشور به دست بياورند
 

 سياست پولی - ۵
 

در باال .                ً                             دی تجارت قاعدتا  بايد به نظارت ارزی پايان دهدبازگشت به سياست آزا
 ٬اشاره نمودم که داور برای اينکه بهتر بتواند معامالت ارزی را نظارت کند 

اکنون  ٬به همين سبب . ناگزير شد صادرات و واردات را به انحصار دولت درآورد
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ر کردن آن بر سخنان زيادی درمورد حذف قانون نظارت ارزی و يا الاقل ماليم ت
 .سر زبانهاست ؛ ولی به نظرم چنين سياستی به زودی در ايران کنار گذاشته شود

برای اجرای . کمبود ارزی به طور محسوسی در ايران احساس می شود ٬در واقع 
برنامه های مختلف چنان احتياجی به ارز وجود دارد که حذف نظارت ارزی 

                  ّ          و ارزش پول کشور حت ی از آنچه  موجب سقوط شديد ارزش پول کشور خواهد شد
) درصد پايين تر از نرخ رسمی ٢٥( که دربازارسياه رايج است پايين ترخواهد آمد 

ّ                حد اقل  در ابتدای کار  ٬دولت و بانک ميبايستی  ٬بنابراين  مقدار قابل مالحظه ای  ٬  ّ  
ا دولت که در ابتد ٬                                                  ّ          ارز در اختيار بگذارند تا بتواند تقاضاهای فوق العاد ۀ ارزی را 

 ٬با آنها روبه رو خواهد شد 
جوابگو باشد و در يک چنين حالتی مسئلۀ گرفتن وام از کشورهای خارجی پيش 

 .خواهد آمد
وامهای مسائل مالی وجالبتراينکه سياستهای قانعانۀ رضاشاه دررويارويی با

محافل ايران درمالی کشوربه اعتبار ٬برخالف آنچه که انتظار ميرفت  ٬خارجی
گرفتاريها وازدست دادن بسياری ٬مالی بين المللی لطمه وارد ساخت؛ نظارت ارزی

از بازرگانان خارجی را به وجود آورد و احساسی را در بين اين افراد برانگيخت 
که وضعيت مالی کشور ايران نابسامان است و اين کشور قادر نيست به تمام 

ّ                         تعه دات خود جامۀ عمل بپوشاند دولت ايران . يت امرچنين نيست درحالی که واقع.   
    ً                      ّ                                             کامال  بر اضاع مالی کشور مسل ط است و مشکالتی را که اکنون با آنها کلنجار می 

اراده و خواست شخص رضاشاه ميباشد؛ زيرا وی نميخواهد از راه رود ناشی از
 !حلهای ساده ای که در پيش پای وی قراردارد بهره جويد

شنهادهای عملی ای در جهت دادن وام به انگلستان و آمريکا پي ٬به هرصورت 
ّ                                                           ايران ارائه داده اند؛ ام ا برای دادن اين وام شرايطی گذاشته اند که پادشاه ايران بيش                         

از رضاشاه خواسته اند که مشاوران و  ٬در واقع . از پيش به آن تن نخواهد داد
ستان وامی به انگل ٬                ّ  طبق اخبار غيرموث ق . بازرسان مالی آنها را به استخدام درآورد

ميليون آن به  ١٢ميليون ليره استرلينگ به ايران پيشنهاد نموده است که  ٢٠مبلغ 
 .ميليون به صورت نقدی پرداخت خواهد شد ٨صورت کاالهای انگليسی و 

ّ           اين احتمال وجود دارد که پادشاه ايران مفيد بودن واقعی وام را متوج ه شده است                                                                 
رد که هرگز از کشورهای خارجی تقاضای ولی چون به طور رسمی اعالم می دا

امروزه برای او دشوار ميباشد که برخالف عقايد قبلی  ٬بنابراين  ٬وام  نخواهد کرد 
شايد به کاربردن يک ترفند ماهرانه به وی امکان بدهد ظاهر را . اش عمل نمايد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٧٦                                                                            ١٣ دق ، 

  

  

  

 .به گرفتن وام تن دهد ٬سرانجام  ٬حفظ کند و 
ّ                ی کشورمان در اين زمينه بی اط الع هستم ؛ شايد من از برنامه های گروههای مال                            

به نظر  ٬آنها عالقه ای به اجرای اين برنامۀ مالی نداشته باشند؛ با وجود اين 
غيرممکن نميرسد که دادن وام به ايران را با گرفتن امتياز اکتشاف نفت در مناطق 

ّ                           اهم يت يک چنين معامله ای آنقدر ٬گيالن و مازندران مرتبط بسازيم  ارزش دارد    
 .که ما تالشهايی در اين جهت به عمل آوريم

ما خواهان اين هستيم که ايران سياست گرفتن وام از کشورهای خارجی را درپيش 
ايران دراختيار خواهد داشت به آن  ٬بدين ترتيب  ٬اعتبارات مالی ای که . بگيرد

اقتصادی اش را                     ّ  ً                                     امکان خواهد داد مجد دا  آزادی اقتصادی خود را بازيابد و روابط
                  ّ                                                       با کشور آلمان و حت ی با روسيه قطع نمايد و با سهولت بيشتری کارشناسان خارجی 

اين وامها ميتواند از فشارهايی که  ٬سرانجام اينکه . مورد نياز خود را استخدام کند
 ) ٢.  (به تدريج بکاهند ٬هم اکنون بردوش مردم سنگينی ميکنند 

  
گزارشی از اوضاع اقتصادی ايران عصر (د ديکتاتوری واقتصا« عطا آيتی *

صص    -  ٣٧شماره  -  ١٣٨٥بهار » تاريخ معاصر ايران «  در نشريه   - )رضاشاه
   ٢٢٤تا  ٢٠٣
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 جمال صفری
  
  
  
  

  

  

  
چون درآخر سال بواسطه كشمكشهاى كوچكى كه در سرحدات بين قشون ايران و  «

. روس اتفاق مى افتاد، فتحعليشاه به خيال افتاد كارخود را با دولت روس يكسره نمايد
تملق سرايان هم اين . از جنگ ارزنةالروم رويداده بود بديهى است اين غروردراو

باالخره براى جلب نظررؤساى . انديشۀ وى را تقويت و او را تشويق مى كردند
عشايرآذربايجان، كه نزديك ميدان جنگ بودند، شاه به آذربايجان سفر كرد 

كرد و ودرتبريزمجلسى نموده سران سپاه و رؤساى عشايرورجال آگاه وناآگاه را جمع 
همه براى دلخوشى شاه، ازروى بی .قصدخودرا اظهارنمود و ازآنها رأى خواست

خبرى وخودنمائى، رأى به جنگ دادند و سخنهاى الف و گزاف گفتند؛ تنها كسى كه 
شاه متوجه سكوت دانا شد . درآن مجلس ساكت و مخالف جنگ بود، قائم مقام بود

اهل قلم هستم، «: واست و جواب شنيدازاو رأى خ. واحتمال داد كه وى مخالف باشد
شاه عذرقائم مقام را نپذيرفته . »سران سپاه بيش ازمن دراظهار عقيده صالحيت دارند

قائم مقام با صراحت لهجۀ، كه از خصايص او بود، .    ً                جدا  از وى رأى خواست
قائم . »شش كرور«:شاه جواب داد» اعليحضرت چه مبلغ ماليات مى گيرند ؟«:گفت

به قانون حساب کسی که شش كرورماليات می گيرد با كسى كه ششصد «:مقام گفت
 . ».كرور، از در جنگ در نمى آيد

اين اظهارعقيده، مخالف ميل شاه واقع شد و دشمنان قائم مقام فرصت يافتند و او را به 
و چون مصمم جنگ با روس بودند، . دوستى با روس متهم كردند و معزول ساختند

و . از اينرو، او را به مشهد مقدس تبعيد نمودند. اودرآذربايجان بماندصالح نديدند 
همان جنگ منحوس که تا ابد خاطره های ننگين آن از . جنگ ايران و روس شروع شد

لوح خاطرهيچ ايرانی وطن دوست محو نمی ىشود و يك قسمت زرخيزمملكت، با 

 .چندين شهربزرگ و كوچك از دست ايرانيان رفت
جنگ منحوس است که دولت سياست ناشناس وقت به خيال خود  تحصيل اين همان  

قوه عظيم نموده خواست سياست و روحانيت را بهم آميخته جنگ ملکی و سياسی را 
رنگ جهاد دينی و جنگ مذهبی بدهد و شد آنچه نبايد بشود و در ماه ربيع الثانی سنۀ 

ت آذربايجان بدست قشون شهر تبريز مرکز ايال) هـ(يکهزار و دويست و چهل و سه 
روس افتاد و مقدمۀ قشون مزبور تا ترکمانچای پيش رفت و نائب السلطنه رئيس کل 

اينجا شاه خود را در شرف . قشون و آقا سيد دمحم مجاهد رئيس مجاهدين متواری گشتند
به خط و به خطاى خويش پى برد و فرخ خان، پيشخدمت خاص،را به . مات شدن ديد

ئم مقام و تقاضاى اغماض از گذشته به مشهد فرستاد و او را استمالت عذرخواهى از قا
  » .نمودند و به طهران بردند

  » ٣١٠-٣١١صص  ،قائم مقام در آينه زمان« 
  
  
  

 فاطمی –انتشارات مصدق 


